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Wstęp  

Aktualnie żyjemy w czasach, którym towarzyszą nieustanne zmiany 

o charakterze społecznym, technologiczny, politycznym a także gospodarczym. 

Coraz częściej – z uwagi na tempo zachodzących zmian - wiedza, jaką 

posiadamy staje się mało użyteczna. Nie jesteśmy już w stanie przewidzieć, 

w którą stronę będzie zmieniał się rynek pracy, jakie zawody powstaną, jakie 

wymagania względem pracowników będą mieli pracodawcy. Powoduje to, ze 

przed młodymi ludźmi stawia się nowe wymagania i oczekiwania, a szkoła 

przestaje być miejscem, w którym przekazuje się pewną  i niezmienną wiedzę 

i umiejętności  

Jak pisze E. Piotrowska-Gromniak „szkoła, na jaką wszyscy czekamy, 

musi postawić na rozwój nauczycieli i zapewnić im przestrzeń do wymiany 

doświadczeń, (...) eksperymentowania z nowymi programami (...) dostęp do 

nowoczesnych technologii i ich celowe wykorzystanie (...)
1
. Zaakcentowanie 

konieczności zmiany roli nauczyciela związane jest również z nowymi 

kompetencjami, w jakie powinien zostać wyposażony uczeń. Otóż, aby móc 

funkcjonować w społeczeństwie niezbędne są takie kompetencje jak: alfabetyzm 

informacyjny, kreatywność i innowacyjność, krytyczne myślenie 

i rozwiązywanie problemów, komunikowanie, kolaboracja (w znaczeniu: 

współpraca w ramach grupy/społeczności), alfabetyzm medialny (umiejętność 

korzystania z cyfrowych mediów), sprawność posługiwania się narzędziami 

technologii informacyjno‑komunikacyjnej (czyli ICT), elastyczność 

i adaptacyjność (umiejętność dostosowywania się do zmieniających się 

warunków),  inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu, umiejętność 

funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku, 

produktywność, umiejętności liderskie i odpowiedzialność
2
. W kontekście 

powyższych umiejętności, w jakie powinien być wyposażony uczeń od 

nauczyciela nie oczekuje się, że będzie przekazywał gotową uporządkowaną 

wiedzę, ale że stanie się osobą wspomagającą wychowanków w poszukiwaniu 

i tworzeniu wiedzy. Celem publikacji jest przybliżenie kierunków przemian roli 

zawodowej nauczyciela, ukazanie obszarów, które należy wzmacniać w procesie 

kształcenia przyszłych pedagogów. Przygotowana publikacja ma stanowić 

podstawę i zachętę do dalszej refleksji nad kierunkami zmian w procesie 

kształcenia nauczycieli. Stanowi również inspirację do  usystematyzowania 

wiedzy o rozwoju zawodu nauczyciela, zmiany sposobu myślenia o pracy 

nauczyciela, które zadaniem coraz częściej  staje się kreowanie zmian i działanie 

w zmianie.  

                                                 
1
 E. Piotrowska-Grominiak, Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia 

o edukacji, [w:] Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce, (red.) 

J. Szomburg, Wolność i Solidarność, Warszawa 2011, s. 70. 
2
 http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-

polak_internet.pdf z dn. 31.05.2012. 
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W kontekście zachodzących zmian konieczna jest ponowna refleksja nad 

rozwojem zawodowym nauczyciela, przypomnienie i usystematyzowanie 

wiedzy o zawodzie nauczyciela w perspektywie historycznej. Pozwoli to na 

wyjaśnienie i interpretowanie pewnych zjawisk, które możemy zaobserwować 

w pracy zawodowej pedagogów. Na tym tle niezbędne jest wskazanie 

oczekiwań jakie przed nauczycielem stawia społeczeństwo, jak również 

kierunków rozwoju zawodowego nauczycieli. Oczekiwania i wyzwania jakie ma 

do pokonania nauczyciel związane jest z rozwinięciem i usystematyzowaniem 

miejsca twórczości w pracy zawodowej oraz wskazania na rolę 

i niebezpieczeństwo wystąpienia stresu  i wypalenia zawodowego. W niniejszej 

publikacji zostanie zatem ukazany nauczyciel na tle zmiatającego się 

społeczeństwa i wyzwań, które są stawiane przed pedagogami.  

Przygotowana publikacja, która oddajemy w ręce Szanownych 

Czytelników pozwala na spojrzenie na rolę zawodową nauczyciela z nowej 

perspektywy.  

 

       Anita Famuła-Jurczak 

       Piotr Mazur 
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Zawód nauczyciela – rys historyczny 

Piotr Mazur 

Termin „nauczyciel” od zawsze łączone było z osobą, która nauczała. 

Termin ten był zarezerwowany dla nauczyciela instytucjonalnego, którego 

wyróżnia udział w procesach uspołeczniania młodych pokoleń, przekazywania 

im dziedzictwa kulturowego w wymiarze globalnym oraz doświadczenie bliskiej 

zbiorowości społecznej, jej życia materialnego i przejawów kultury. Na 

przestrzeni wieków zmieniały się nazwy tych, którzy pełnili funkcje edukacyjne: 

„starszyzna rodowa”, kapłani, magowie, guwernerzy, po współczesnych 

nauczycieli zatrudnionych w różnych instytucjach oświatowo-wychowawczych 

i opiekuńczych
3
. 

Zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie, gdyż 

nauczanie i wychowanie towarzyszy człowiekowi już od czasów pierwotnych 

wspólnot. Pierwszy w dziejach świata nauczyciel rozpoczął swoją pracę około 

2200 lat p.n.e. Miejsce i rola, jaką ma pełnić nauczyciel w społeczeństwie, była 

i jest „wypadkową” określonych potrzeb społecznych i interesu społecznego
4
.  

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony zawód nauczyciela na 

przestrzeni wieków – jaki był jego status społeczny, jakie były wymagania 

i oczekiwania społeczeństwa, jakie były jego główne obowiązki i zadania. 

Starożytność 

We wschodnich państwach starożytnych nauczyciel był przeważnie 

przekazicielem wiedzy, która miała umożliwić uczniom zrobienie kariery 

w życiu. W Chinach nauczyciela traktowano jako urzędnika państwowego. 

Cesarz powoływał urzędników, których zadaniem było kształcenie kadry do 

sprawowania w przyszłości ważnych stanowisk państwowych. Najważniejszym 

kryterium bycia nauczycielem była wiedza
5
. Nauczycieli otaczano wielkim 

szacunkiem. Największym szacunkiem darzono nauczycieli, którzy zdali 

niezwykle trudny trzystopniowy egzamin naukowy, który sprawdzał wiedzę 

i umiejętności jej wykorzystania. Pomyślne zdanie egzaminu zapewniało 

otrzymanie najlepszych posad państwowych. Jak trudny był to egzamin, niech 

świadczy fakt, że zdawał go jeden kandydat na pięćdziesięciu. Stan posiadanej 

wiedzy hierarchizował nauczycieli, wpływał na ich prestiż społeczny oraz 

                                                 
3
 Por. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, WaiP, Warszawa 2008, s. 24-25. 

4
 Por. Ł. Kurdybacha, Zawód nauczyciela w ciągu wieków, Spółdzielnia Wydawnicza 

„Czytelnik”, Warszawa 1948, s. 1; W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych 

podstaw moralnego postępowania nauczyciela, Wydawnictwo Uczelniane Akademii 

Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, s. 87.  
5
 Por. S. Dylak, Nauczyciel – kompetencje i kształcenie zawodowe, [w:] T. Pilch (red.), 

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 554. 
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wynagrodzenie. W swojej pracy nauczyciele stosowali bardzo ostre kary 

fizyczne, stąd też często nazywano ich „bogami piekła”
6
. 

W Indiach dostęp do wiedzy miała najwyższa kasta – kapłanów 

(brahmani). Swoją pracę opierali na bardzo bliskich, wręcz przyjacielskich 

stosunkach z uczniami. Podczas kilkuletniego pobytu w szkole, uczniowie 

przywiązywali się często silniej do nauczyciela niż do ojca
7
.  

W starożytnym Egipcie nauczycielami byli kapłani, którzy posiadali 

monopol na  wiedzę i edukację. Wiedza była niezwykle ważna ze względu na 

możliwość awansu społecznego. Nauczyciele egipscy podejmowali pierwsze 

próby stosowania metod poglądowych w początkowej nauce rachunków. 

Najczęstszym środkiem motywowania do nauki była rózga oraz kara zamykania 

w odosobnieniu
8
. W wykopaliskach odnaleziono fragmenty uczniowskich 

ćwiczeń oraz pouczających sentencji, typu: Bądź pisarzem. To uwolni cię od 

ciężkiej znojnej pracy. Nie będziesz musiał używać motyki ani dźwigać oskarda
9
. 

U Żydów nauczanie stanowiło urząd święty
10

. W szkołach judaistycznych 

nauczycielami byli rabini - uczeni w piśmie, znawcy prawa, które otrzymał 

Mojżesz na Górze Synaj
11

. Nauczycielowi stawiano wysokie wymagania, obok 

znajomości Biblii i Talumdu wymagano również od niego wysokiego poziomu 

moralnego oraz dojrzałości umysłowej. Nauczyciel był wychowawcą całego 

narodu oraz wiernym stróżem tradycji narodowej
12

. Nauczyciel cieszył się 

ogromnym szacunkiem: Nauczyciel [...] doznaje poszanowania, urok słowa 

bożego nadaje mu szlachectwo; on zaś objawia to słowo dzieciom
13

.  

W kulturze greckiej wzorem nauczyciela był poeta i filozof. Rodzice 

wolnych Ateńczyków byli zobowiązani przez państwo do troszczenia się 

o wykształcenie swoich dzieci. Nauka rozpoczynała się w 7 roku życia. Dzieci 

uczęszczały do prywatnych szkół (gr. schole = spokojny czas), odprowadzane 

przez niewolników zwanych pedagogami
14

, których stałym obowiązkiem było 

                                                 
6
 Por. J. Kuźma, Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2008, s. 35; Ł. Kurdybacha, Zawód nauczyciela…, dz. cyt., s. 2. 
7
 Por. tamże, s. 2. 

8
 Por. S. Dylak, Nauczyciel…, dz. cyt., s. 554. 

9
 Por. S. Wołoszyn, Wychowanie i „nauczanie” w cywilizacjach starożytnego Wschodu, [w:] 

Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 85; P. Mazur, Zarys historii szkoły, Wyd. Liber Duo, 

Lublin 2010, s. 11. 
10

 Por. S. Wołoszyn, Nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, [w:] W. Pomykało (red.), 

Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997, s. 441. 
11

 Por. R. Nowakowska-Siuta, Szkoła – geneza i rozwój, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia 

pedagogiczna XXI wieku, t. 6, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 234; 

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 

2001, s. 53. 
12

 Por. Ł. Kurdybacha, Zawód nauczyciela…, dz. cyt., s. 4. 
13

 Cyt. za: K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 52-53.  
14

 Ów niewolnik prowadzący chłopca był najczęściej kastratem (pisał o tym m.in. Herodot). Zob. 

A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 30. 
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towarzyszenie chłopcom w drodze do szkoły (pais chłopiec, tujo prowadzę) oraz 

niesienie im książek, tabliczki i lutni. Funkcję pedagoga powierzano najczęściej 

niewolnikom niezdatnym do cięższej pracy. Znane było złośliwe powiedzenie 

Peryklesa, który widząc, jak niewolnik zrywający owoce spadł z drzewa 

i złamał nogę, wykrzyknął: Oho, będzie teraz pedagogiem!
15

 

Już w V w. p.n.e. w Atenach odnajdujemy początki tworzenia się grupy 

zawodowej nauczycieli, którzy utrzymywali się głównie z nauczania. Do 

nauczania kwalifikowała przede wszystkim znajomość przedmiotu. Znaczenie 

nauczyciela zależało głównie od jego wiedzy przedmiotowej. Jednakże już 

wtedy Seneka krytykowała nauczycieli za to, że są skłonni uczyć bardziej dla 

szkoły niż dla życia
16

.  

Społeczeństwo greckie oczekiwało od nauczycieli mądrości, która 

wyrażała się w dążeniu do prawdy, dobra i piękna. W trosce o rzetelną realizację 

tych wymagań utworzono urząd pedonoma, który sprawował nadzór nad 

nauczycielami szkół publicznych. Zaniedbywanie obowiązków zawodowych 

skutkowało grzywnami. Wyróżniający się nauczyciele otrzymywali nagrody. Na 

koniec każdego roku szkolnego nauczyciel zdawał publiczny egzamin, który 

decydował o przedłużeniu umowy o pracę. W ten sposób praca nauczycieli była 

poddana rygorystycznej kontroli społecznej
17

. 

Status społeczny nauczycieli nauczania elementarnego był niski, ich 

zarobki były mizerne. Społeczeństwo odnosiło się do nich jak do ludzi 

wykolejonych. Gdy ktoś przepadł bez wieści, mówiono: albo on zmarł, albo 

gdzieś uczy dzieci
18

.  

Większym szacunkiem cieszyli się nauczyciele tzw. nauk wyższych – 

filozofii i retoryki. Niektórzy z nich mieli wysokie dochody i ogromny autorytet.  

Nauczyciele odznaczali się dużą surowością wobec uczniów, całkowicie 

pomijając ich psychikę, zgodnie z maksymą komediopisarza Menandra: Kto nie 

brał kijów, nie otrzymał wychowania. Z kolei Arystoteles uważał, że 

wychowanie to rzecz poważna i musi się w nim mieszać przykrość 

z przyjemnością
19

. Greckie wazy z tamtych czasów przedstawiają rysunki scen 

                                                 
15

 Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996, s. 38-39; I. Szybiak, 

Z dziejów szkoły, [w:] K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 13; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 15.  
16

 Por. S. Dylak, Nauczyciel…, dz. cyt., s. 554. 
17

 Por. L. Górska, Wizje zawodu nauczycielskiego w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 13-14. 
18

 Por. C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009, s. 114; S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 45; 

Ł. Kurdybacha, Zawód nauczyciela…, dz. cyt., s. 6-7. 
19

 Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt.,s. 44; S. Wołoszyn, Wychowanie w starożytnej 

Europie, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 93; R. Nowakowska-Siuta, Szkoła – geneza 

i rozwój, dz. cyt., s. 235; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 16. 
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z życia szkolnego: widać na nich młodzieńców w postawie pełnej skromności, 

a nawet pokory względem nauczycieli
20

. 

W starożytnym Rzymie po raz pierwszy ustalono status zawodowy 

nauczyciela jako pracownika „samorządowego”
21

. Zadaniem nauczyciela było 

wpajanie uczniom zewnętrznej ogłady i wiedzy, która miała być niezbędna 

w ich przyszłym życiu polityczno-żołnierskim
22

.  

Marek Fabiusz Kwintylian (35-95)stawiał bardzo wysokie wymagania 

nauczycielom. Doradzał, aby dobierać ich bardzo troskliwie. Jego zdaniem 

nauczyciel powinien być dobrze przygotowany pod względem naukowym 

i metodycznym. Miał to być człowiek rozumny i sprawiedliwy, życzliwy 

wychowankom, prawdziwy ojciec powierzonych mu dzieci. Nauczyciel 

powinien chętnie odpowiadać na pytania uczniów, nie wymierzać kar pod 

wpływem gniewu, nie szafować pochwałami zbyt hojnie oraz nie wytykać 

wychowankom błędów w sposób obrażający ich godność osobistą. Pracę 

nauczyciela w szkole przyrównał do słońca, które swoimi promieniami ogrzewa 

wiele osób
23

. 

W swoim dziele O kształceniu mówcy, jako pierwszy użył określeń: 

„powinność nauczyciela” i „charakter nauczyciela”. Te dwa pojęcia 

w rozważaniach Kwityliana charakteryzują osobowość nauczyciela. 

Sklasyfikował on powinności w dwóch kategoriach – nauczyciela wobec samego 

siebie oraz nauczyciela wobec ucznia.  Do pierwszej grupy zaliczył takie 

powinności jak: głęboka, rzetelna wiedza, postawa moralna, godność i powaga 

zawodowa oraz umiejętności pedagogiczne. Do drugiej grupy zaliczył: tolerancję, 

opiekuńczość, nienaruszanie godności osobistej ucznia, przystępność, umiar 

i rozwagę
24

. 

Krytycznie był ustosunkowany wobec nieodpowiedzialnych nauczycieli 

i wychowawców młodzieży. Jego zdaniem ogromną szkodę społeczną przynoszą 

nauczyciele, którzy nie dopełniając przypisanych im obowiązków i powinności 

uważają siebie za uczonych, a w rzeczywistości swym nieuctwem i despotyzmem 

czynią ogromne straty w charakterach uczniów
25

. 

Kwintylian był zwolennikiem wychowania i nauczania w szkole 

publicznej. Wyższość zbiorowej (szkolnej) edukacji nad kształceniem 

indywidualnym uzasadniał tym, że jest tańsza i pozwala na lepszy dozór pracy 

                                                 
20

 Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 30; S. Litak, Historia wychowania, t. 1, 

Do wielkiej rewolucji francuskiej, Wyd. WAM, Kraków 2006, s. 22; J. Kuźma, Nauka 

o szkole…, dz. cyt., s. 36-37. 
21

 Por. S. Dylak, Nauczyciel…, dz. cyt., s. 554. 
22

 Por. W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 88. 
23

 Por. S. Wołoszyn, Nauczyciel…, dz. cyt., s. 441; S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s.  41; 

K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 50; A. Winiarz, Geneza i rozwój 

zainteresowań zawodem nauczyciela w kręgu cywilizacji europejskiej, [w:] S. Popek, A. 

Winiarz (red.), Nauczyciel – zawód, powołanie, pasja, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 45. 
24

 Por. W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 89. 
25

 Por. tamże. 
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nauczycielskiej. Dobry nauczyciel lepiej pracuje z grupą uczniów niż z jednym 

wychowankiem. Szkoła nie powinna być zbyt duża pod względem liczebności 

uczniów, bo wówczas nauczyciel nie ma możliwości na poznanie zdolności 

i charakterów swoich uczniów
26

. 

W literaturze patrystycznej postać nauczyciela była identyfikowana z osobą 

Chrystusa.  W pismach tych przedstawiano Jezusa jako mistrza i nauczyciela, 

wobec którego wierzący stanowili grono uczniów. W konsekwencji takiego 

podejścia była konieczność naśladowania mistrza-nauczyciela, jako wzoru 

duchowego i moralnego
27

.  

Antyczna pedagogika chrześcijańska doceniała rolę nauczyciela, którego 

traktowała jako niezbędne ogniwo procesu nauczania. Według Tertuliana: 

uczniowie nie mogą istnieć bez wiedzy nauczyciela. Dobry nauczyciel miał 

posiadać umiejętność nawiązywania właściwego kontaktu z uczniami. Istotną rolę 

odgrywał tu przykład. Zdaniem Ambrożego: Tym co przede wszystkim rozpala 

gorliwość do nauki jest godność nauczającego
28

.  

Zadaniem nauczyciela chrześcijańskiego było nauczać w sensie 

doktrynalnym i apologetycznym, wywoływać oraz kształtować w uczniu 

kompromisowego wyznawcę nowego systemu instytucjonalnego. Jego 

powinnością i obowiązkiem było więc przygotowanie wychowanków dla 

społeczności chrześcijańskiej, za które brał na siebie odpowiedzialność
29

. 

Św. Augustyn (354-430) w dziele O nauczycielu przedstawił rozmowy 

z synem, w których analizował stosunek słowa do rzeczy, którą ono oznacza. 

Według niego warunkiem skutecznej pracy dydaktycznej była boska iluminacja. 

Najważniejszym zadaniem nauczyciela było stworzenie takiej atmosfery, aby 

w duszach uczniów pojawiło się boskie oświecenie.  W konkluzji stwierdził, że 

jedynym prawdziwym nauczycielem i źródłem wiedzy jest Bóg
30

. 

W starożytności nauczycielowi do nauczania wystarczała znajomości treści 

przedmiotu, a umiejętności ich przekazania traktowano jako sztukę, która jest 

darem a nie rezultatem wyuczenia
31

.Starożytny nauczyciel miał dać uczniom to, 

co godne przyjęcia, odrzucić to, co zbędne, dbać o ich sprawność fizyczną 

i ogólną kulturę, a przede wszystkim przygotować do działania w życiu 

publicznym. Jego powinności sprowadzały się do nadzoru nad uczniem oraz 

                                                 
26

 Por. J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 38; K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii 

wychowania, dz. cyt., s. 50; R. Nowakowska-Siuta, Szkoła – geneza i rozwój, dz. cyt., s. 235; 

P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 22. 
27

 Por. M. Kosznicki, Kształcenie i wychowanie w literaturze zachodniego chrześcijaństwa od 

I do IV wieku, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 153. 
28

 Por. tamże, s. 154-155. 
29

 Por. W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 89. 
30

 Por. W. Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik 

biograficzny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 24-25; A. Winiarz, Geneza i 

rozwój…, dz. cyt., s. 45. 
31

 Por. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 25. 
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umiejętnego doboru metody wychowania
32

.Podsumowując możemy stwierdzić, 

że starożytność grecko-rzymska usankcjonowała rację bytu profesjonalnych 

nauczycieli, którzy pobierali wynagrodzenie za wykonywaną przez nich pracę
33

.  

Średniowiecze 

Oświata szkolna w średniowieczu podporządkowana była Kościołowi. Jej 

głównym celem było wychowanie do przestrzegania nauk i cnót 

chrześcijańskich oraz pokory i posłuszeństwa wobec Kościoła. Wieki średnie 

przynoszą obraz nauczyciela, będącego minister ecclesiae et scholae. Do 

czasów średniowiecznych uniwersytetów zdolność nauczania traktowano jako 

„dar boży”, wrodzony talent
34

. 

W średniowieczu znaczenia nabiera zawodowe wykształcenie 

nauczycieli, które odbywało się na uniwersytetach. Do uprawiania zawodu 

nauczyciela upoważniało posiadanie stopnia magistra, który nadawany był 

absolwentom wydziałów humanistycznych, lub doktora, uzyskiwany po 

ukończeniu studiów z zakresu prawa, medycyny lub teologii. Nauczyciel 

musiał przede wszystkim znać przedmiot, którego miał nauczać
35

.  

Impulsem do wielkiego rozwoju szkolnictwa były uchwały soborów 

laterańskich (III w 1179 r. i IV w 1215 r.).Zobowiązywały one kapituły 

katedralne do zapewnienia podstaw materialnych dla szkół i nauczycieli oraz 

powołania specjalnego urzędnika - scholastyka, który decydował m.in. 

o przyznaniu licencji uprawniającej do nauczania
36

.Ponadto obowiązkiem 

kapituły było wyznaczenie specjalnego beneficjum dla magistra, który 

nauczałby za darmo kleryków i innych niezamożnych uczniów
37

. 

Symbolem nauczycielskiej władzy była rózga, wręczana mu w momencie 

przekazywania szkoły. Powszechnie stosowano kary cielesne. Panowało 

bowiem przekonanie, że każde przewinienie ucznia należy przykładnie ukarać. 

Dyscyplinę stosowano niezależnie od pochodzenia stanowego uczniów. 

W szkole panował bardzo ścisły rygor. Lęk przed karami doczesnymi i jeszcze 

większy przed karami wiecznymi były istotną motywacją wychowawczą. Była 

to pedagogika strachu, której pewne elementy przetrwały aż do XX wieku. 

                                                 
32

 Por. W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 88. 
33

 Por. C. Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

2010, s. 20. 
34

 Por. S. Wołoszyn, Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza, [w:] Z. Kwieciński, 

B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2003, s. 98; S. Dylak, Nauczyciel…, dz. cyt., s. 554-555. 
35

 Por. C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, dz. cyt., s. 114; S. Wołoszyn, 

Nauczyciel…, dz. cyt., s. 441. 
36

 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 67. 
37

 Por. S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 63; S. Wołoszyn, Nauczyciel…, dz. cyt., 

s. 441; P. Mazur,Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 27. 
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Ówczesna szkoła, jak świadczą opisy niektórych uczonych średniowiecznych, 

stanowiła prawdziwą torturę dla uczniów
38

. 

Nauczanie w szkole średniowiecznej nastawione było na rozwijanie 

pamięci, dlatego przeważnie stosowano techniki mnemotechniczne. Program 

nauczania dostosowano do ówczesnych potrzeb Kościoła. W większym lub 

mniejszym zakresie obowiązywał program trivium (gramatyka, retoryka, 

dialektyka) i quadrivium (arytmetyka, geometria, astronomia, 

muzyka).Nauczano również gramatyki łacińskiej, a po opanowaniu jej 

podstawowych zasad, kolejnym etapem było pamięciowe przyswojenie tzw. 

Dystychów Katona, czyli: ujętych w dwu-lub czterowierszach zasad moralnych. 

W szkołach o wyższym poziomie edukacji czytano wyjątki z łacińskiej literatury 

rzymskiej i chrześcijańskiej. We wszystkich typach szkół uczono religii, 

śpiewu kościelnego oraz wdrażano do praktyk religijnych
39

. 

Tomasz z Akwinu (1225-1274)w traktacie De magistro przedstawił swoje 

refleksje na temat nauczyciela. Według niego nauczyciel jest osobą, która 

przekazuje innym prawdę, którą wcześniej sam poznał i kontemplował. W tym 

procesie kontemplacja (pierwiastek wyższy) dominuje nad działaniem (czynem). 

Nauczanie zatem jest uzewnętrznianiem owoców własnej kontemplacji
40

.  

Jego zdaniem człowiek ma możliwość poznania wszystkich rzeczy, ale 

musi do tego dochodzić  - przejść od możności do urzeczywistniania. 

Nauczyciel, który zna możliwości ucznia, jego aktywność umysłową, ma 

wprowadzić go w dynamikę procesu poznania. Nauczyciel musi zrozumieć, że 

w człowieku istnieje tylko bierna możliwość przyjęcia wpływu sił 

zewnętrznych, pewna podatność na działanie otaczającego świata, ale także 

musi uznać w człowieku pewną moc twórczą, samorzutną, dynamiczną. Sztukę 

nauczania i wychowania porównuje do sztuki medycznej. Nauczyciel ma do 

czynienia z żywą istotą, z żywym organizmem. Jego zdaniem naturalna 

aktywność umysłowa ucznia oraz intelektualne kierownictwo ze strony 

nauczyciela stanowią dwa dynamiczne czynniki wychowania. Czynnikiem za-

sadniczym, siłą propulsywną jest to, co tkwi „wewnątrz” wychowanka
41

. 

Zadaniem nauczyciela nie jest wtłoczenie wiedzy uczniowi, lecz jedynie 

udzielenie pomocy mu by sam ją zdobył. Wyjaśnia to następująco: człowiek 

uczący kogoś świadczy jedynie usługę od zewnątrz, tak jak lekarz, który leczy. 

Ale jak wewnętrzna siła natury jest główną przyczyną wyzdrowienia, tak 

i naturalne światło myśli jest główną przyczyną wiedzy; jedno zaś i drugie jest 

                                                 
38

 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 67; S. Litak, Historia 

wychowania, dz. cyt., s. 73-74; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 28. 
39

 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 67-68; S. Litak, 

Historia wychowania, dz. cyt., s. 74-75; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 28. 
40

 Por. A. Maryniarczyk, O ethosie nauczyciela w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, [w:]A. Rynio 

(red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Fundacji 

Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999, s. 398. 
41

 Por. W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 107-108. 
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od Boga (…). Nauczyciel nie powoduje w uczniu światła myśli, ani też wprost 

form myślowych; on tylko swoim nauczaniem obudza ucznia do tego, żeby on 

sam siłą swojej myśli urabiał sobie pojęcie umysłowe, których znaki z zewnątrz 

mu podsuwa
42

. 

Bóg jest interior Magister, „wewnętrznym nauczycielem”. Bóg jest 

najdoskonalszym nauczycielem, ponieważ w swej stwórczej wolności uczynił 

ludzi istotami, które mogą poznawać prawdę, która zawarta jest w świecie osób 

i rzeczy. Pierwszym Nauczycielem jest Bóg, a człowiek-nauczyciel jest sługą 

prawdy. Nauczyciel jest tym lepszym nauczycielem im bardziej upodobnia się 

do prawzoru Boga-Nauczyciela
43

. 

Tytuł magister (nauczyciel) oznacza przede wszystkim posługę miłości 

i dzieło miłosierdzia. Nauczyciel powinien  wyróżniać się wiedzą o przedmiocie 

nauczania, siłą przekonywania, mądrością, zdolnością rozwijania i wyrażania 

myśli, gorliwością, pełną miłości zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością
44

.  

W okresie średniowiecza szkoły podlegały władzy Kościoła, 

a nauczycielami znacznej mierze byli duchowni. Nowy typ nauczyciela, 

najczęściej zakonnika, troszczył się przede wszystkim o wychowanie religijne 

młodego pokolenia. Najważniejszą powinnością nauczyciela była uległość 

władzy duchownej. Pozostałe powinności skupiały się wokół surowego 

egzekwowania wiedzy i wymierzania kar uczniom w przypadku jej braku. 

Nauczyciel był „panem ucznia”, żądał od niego posłuszeństwa, uległości, 

pokory i pobożności. Średniowieczny nauczyciel wnosił ze sobą jednak nowe 

wartości pedagogiczne w zakresie instytucjonalnej integracji pragmatycznej 

nauczania i wychowania, co wpłynęło na utrwalenie się bezwzględnego 

autorytetu nauczenia w następnych wiekach
45

.  

Odrodzenie 

W XIII i XIV wieku Europa zaczęła dojrzewać do zmiany systemu 

szkolnictwa i edukacji. Wynikało to m.in. z upowszechniania się nowej 

koncepcji człowieka i świata, przemian ekonomicznych (bogacenie się 

i rozwój miast) i politycznych (powstanie państw scentralizowanych), 

z coraz szerszego dostępu do oryginalnej literatury antycznej. Ferment 

intelektualny w Kościele i w szkolnictwie przygotował grunt dla 

nowatorskiego podejścia w kwestii wychowania i programu szkolnego
46

. 

Wyznacznikiem tego nowego kierunku w edukacji było odrodzenie 

wychowania moralnego. Za ideał wychowania przyjęto starożytną kalokagatię 

                                                 
42

 Cyt. za: A. Maryniarczyk, O ethosie nauczyciela…, dz. cyt., s. 399. 
43

 Por. tamże, s. 400. 
44

 Por. tamże, s. 398; T. Ożóg, A. Petkowicz, Nauczyciel, [w:]E. Gigilewicz (red.),Encyklopedia 

katolicka, t. 13, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, k. 820-821. 
45

 Por. W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 90. 
46

 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 80; P. Mazur, Zarys 

historii szkoły, dz. cyt., s. 30. 
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(piękno i dobro), a za podstawę edukacji moralnej uznano zaufanie między 

nauczycielem i uczniem. W kształceniu umysłu kładziono nacisk na rozbudzanie 

w uczniach ambicji i chęci poznania dorobku starożytnych. Zwyciężył też 

postulat łagodności i wyrozumiałości w traktowaniu dzieci
47

. 

W zakresie przygotowania nauczycieli do zawodu ogromną rolę odegrali 

jezuici, którzy dbali o odpowiednie przygotowanie swoich nauczycieli
48

. Od 

początku Towarzystwo Jezusowe było zakonem szkolnym. Papież Paweł III 

bullą Regiminimilitantis zatwierdził zakon jezuitów (1540) i zobowiązał do 

pracy nauczycielskiej. Każdy konwent jezuicki prowadził szkołę-kolegium, 

przy której znajdowały się konwikty dla studentów. Były to szkoły typu 

humanistycznego z łaciną jako głównym przedmiotem nauczania
49

.  

Organizację szkół jezuickich opracował Klaudiusz Akwawiwa (1543-

1615)w regulatywach Ratio atqueinstitutiostudiorum (1599). To wybitne dzieło 

pedagogiczne określało cele ogólne i szczegółowe przepisy obowiązujące we 

wszystkich szkołach jezuickich. Regulamin szkolny jezuitów zawierał program 

dydaktyczny i wychowawczy, zasady organizacji szkoły, klasy i lekcji, zasady 

kształcenia nauczycieli, elementy pragmatyki oraz wzór osobowy nauczyciela
50

.  

Nauczyciel jezuicki był bardzo dobrze przygotowany do wykonywania 

zawodu. Po skończonym nowicjacie, odbywał trzyletnie studia filozoficzne, 

gdzie studiował przede wszystkim dzieła Arystotelesa. Następnie wracał do 

kolegium na kilkuletnią praktykę, podczas której studiował przepisy, 

zarządzenia, brał udział w konferencjach nauczycielskich, prowadził próbne 

lekcje. Po praktyce wracał na studia teologiczne, a po ich ukończeniu 

otrzymywał pełne kwalifikacje do zawodu. Głównym zadaniem nauczyciela 

było dokładne wypełnianie przepisów zawartych w Ratio studiorum
51

.  

Do zakonów zajmujących się szkolnictwem należy zaliczyć pijarów. 

W 1597 roku Józef Kalasanty (1556–1648)założył bezpłatną szkołę 

elementarną w Rzymie, która była dostępna nawet dla najbiedniejszych 

dzieci. Gdy powstało więcej szkół, postanowił założyć Zgromadzenie Szkół 

Pobożnych. Pijarzy byli zobowiązani specjalnym ślubem zakonnym do 

nauczania. Celem zgromadzenia było kształcenie nauczycieli dla nowo 

                                                 
47

 Por. J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 42; I. Szybiak, Z dziejów szkoły, dz. cyt., s. 22; 

P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 31. 
48

 Por. S. Wołoszyn, Nauczyciel…, dz. cyt., s. 441. 
49

 Por. S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 137; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. 

cyt., s. 37. 
50

 Por. S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 138; S. Wołoszyn, Wykształcenie i kultura 

umysłowa w epoce renesansu, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. 

Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 107; 

I. Szybiak, Z dziejów szkoły, dz. cyt., s. 25; K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii 

wychowania, dz. cyt., s. 97; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 37. 
51

 Por. E. Magiera, Historyczne konteksty edukacji nauczyciela jutra, [w:] E. Perzycka(red.), 

Nauczyciel jutra, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 14-15.  
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założonych szkół. Zakon prowadził szkoły elementarne, Collegium Nazarenum 

w Rzymie - szkołę na poziomie elementarnym i średnim
52

.  

Organizacja szkolnictwa pijarskiego, program nauki, zwyczaje szkolne 

były przejęte od jezuitów. Duży nacisk kładziono na wychowanie religijne. 

Dewizą szkolnictwa pijarskiego była zasada: pietas et litterae (pobożność 

i nauka)
53

. 

Erazm z Rotterdamu (1466-1536)w pracy Pochwała głupoty przedstawił 

krytyczną ocenę pracy nauczycieli szkół parafialnych: Tacy oni z siebie radzi 

kiedy zastrachaną trzódkę w przerażenie wprawiają groźną miną i głosem, 

kiedy kijem, rózgą, rzemieniem łupią skórę biednych dzieci i na wszelkie 

sposoby srożą się, jak im tylko przyjdzie ochota (…). Ale jeszcze szczęśliwi są, 

kiedy sobie ubzdurają, że wynaleźli jakiś nowy sposób nauczania. (…) I nie 

wiem ja doprawdy, jaką sztuką mamienia dokazują oni tego, że głupie mamusie 

i bałwany ojcowie takimi ich widzą, za jakich oni sami chcą uchodzić
54

. 

Jan Ludwik Vives (1492–1540) łączył myśl o wychowaniu z koncepcją 

szkoły humanistycznej. Do  rozważań o edukacji wprowadził wątek 

psychologiczny, odwołując się do obserwacji i psychologii spekulatywnej. 

Swoje poglądy najpełniej przedstawił w dziełach: O duszy i życiu (De anima et 

vita, 1538) oraz O podawaniu umiejętności (De tradendis disciplinis, 1531)
55

.  

Stawiał bardzo wysokie wymagania nauczycielom. Określił model 

idealnego nauczyciela. Wzorowy wychowawca powinien być mądry, 

szlachetny, skromny, roztropny, odpowiedzialny, który traktuje swój zawód 

jak powołanie. Moralność nauczyciela powinna być nienaganna, godna do 

naśladowania przez uczniów. Nauczycielom należy też zapewnić godziwe 

wynagrodzenie z funduszów publicznych oraz dbać o szacunek ze strony 

uczniów i rodziców. Duże znaczenie przypisywał okresowym konferencjom 

nauczycieli danej szkoły, organizowanym w celu wymiany doświadczeń 

pedagogicznych, oceny uczniów oraz omówienia ich zdolności i postępów 

w nauce
56

. 

Jego zdaniem o poziomie dydaktyczno-wychowawczym decydują 

przede wszystkim nauczyciele. Dlatego też powinni oni nie tylko być na tyle 

uczeni, by móc dobrze kształcić, ale także mieć odpowiednią zręczność 

i biegłość w nauczaniu. Charakter ich niech będzie nieskazitelny: pierwszą ich 

troską winno być, by nic takiego nie powiedzieli lub nie uczynili, z czego by na 
                                                 
52

 Por. S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 142; I. Szybiak, Z dziejów szkoły, dz. cyt., s. 26; 

J. Kuźma,Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 50; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 38. 
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 Por. S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 143; J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., 

s. 50; P. Mazur,Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 38. 
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A. Winiarz, Geneza i rozwój…, dz. cyt., s. 46. 
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 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 88; S. Litak, Historia 

wychowania, dz. cyt., s. 95-96; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 39. 
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 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 89; S. Litak, Historia 

wychowania, dz. cyt., s. 97; P. Mazur, Zarys historii szkoły, dz. cyt., s. 39. 
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słuchaczów mógł przejść zły przykład, a także by nie wyszło od nich nic 

takiego, co by nie było bezpieczne naśladować. (…) I nie tylko charakter 

nauczyciela winien być prawy. Musi on też być bardzo roztropny, umysł mieć 

przystosowany do tej sztuki, której uczy i do tego rodzaju słuchaczy, jakich 

kształci, a to po to, by i on sam mógł lepiej podawać wiedzę i oni ją lepiej 

percypowali
57

.  

W epoce odrodzenia godny odkreślenia jest rozwój polskiej myśli 

pedagogicznej. Szymon Marycjusz z Pilzna (1516-1574) był autorem 

pierwszego w Polsce traktatu pedagogicznego O szkołach, czyli akademiach 

ksiąg dwoje (1551). Dzieło stanowiło krytykę polskiego szkolnictwa. Pragnął, 

by szkoły przygotowywały młodzież do służby Rzeczypospolitej. Dlatego też 

stawiał wymowne pytanie: dlaczego Polacy w naszym wieku zupełnie nie dbają 

o szkoły, które są przecież najszacowniejszą i najużyteczniejszą instytucją 

Rzeczypospolitej?
58

. Ubolewał również nad poniżeniem stanu nauczycielskim. 

Zastanawiał się, dlaczego ten święty, zacny i dla Rzeczypospolitej niezbędny 

urząd tak niegodnie się traktuje i prawie zniewala
59

. 

Doceniając ogromną rolę edukacji w społeczeństwie i państwie pisał, że 

szczęście (…) lub nieszczęście ojczyzny zależy od szkół dobrze albo źle 

prowadzonych
60

. Jego zdaniem potęga, bezpieczeństwo i rozwój państwa 

zależy w znacznej mierze od poziomu umysłowego społeczeństwa. Przed 

nauczycielami stawiał wysokie wymagania, żądał m.in. przyjaznego stosunku 

wobec ucznia, znajomości psychologii oraz zamiłowania do wykonywanej 

pracy
61

. 

Z polskich przedstawicieli odrodzenia na szczególne uznanie zasługuje 

myśl edukacyjna Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503–1572), który był 

autorem dzieła pt.: O poprawie Rzeczypospolitej(1551). Dzieło to było znane 

i cenione w środowiskach humanistów, w krótkim czasie zostało 

przetłumaczone na języki europejskie
62

.  

Dla Modrzewskiego szkoła stanowiła fundament funkcjonowania państwa. 

Wskazywał na ogromne korzyści, jakie państwo ma z rozwoju szkolnictwa 

i nauki. Uważał, że warunkiem naprawy Rzeczypospolitej jest podniesienie rangi 

zawodu nauczycielskiego oraz otoczenie go opieką przez państwo
63

. 

Zawód nauczycielski uważał za jeden z najważniejszych, dlatego też 

domagał się szacunku dla pracy nauczycieli: Zrozumiejmy tedy, jak bardzo 
                                                 
57

 J. L. Vives, O podawaniu umiejętności, Wyd. PAN, Wrocław 1968, s. 46. Por. A. Winiarz, 

Geneza i rozwój…, dz. cyt., s. 46-47.  
58
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 S. Marycjusz, O szkołach…, dz. cyt., s. 200. 
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 Por. E. Magiera, Historyczne konteksty…, dz. cyt., s. 12. 
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piękny i użyteczny jest dla ludzi stan nauczycielski, z którego wyszło tylu 

mistrzów najlepszych umiejętności i z którego korzyści zwykły czerpać wszystkie 

stany
64

. 

Bardzo wysoko cenił pracę nauczycieli. Dążył do podniesienia godności 

stanu nauczycielskiego, który stał niejako na strażnicy spraw boskich 

i ludzkich
65

. W swej argumentacji odwoływał się do tradycji starożytnej 

w której zawód nauczyciela traktowano jako urząd pełen największego trudu. 

Tych, którzy obrali sobie taki rodzaj życia, postanowiono na podstawie praw 

i ustaw zwolnić całkowicie od wszelkich innych obowiązków w państwie
66

. 

Lekceważenie pracy nauczycielskiej wywoływało u niego oburzenie: 

Nigdy bez gniewu nie patrzę na przewrotność tych ludzi którzy nauczycieli 

szkolnych mają niemal za nic, choć ich tak samo powinni szanować jak lekarzy, 

prawników i innych dobrze zasłużonych dla Rzeczypospolitej. Praca nauczyciela 

w szkole nie mniejsza niż tamtych, użyteczność zaś równa albo i większa. Bo 

jeśli społeczność nie może się obejść bez tamtych, to jakże obejdzie się bez tego, 

kto troszczy się o zachowanie i krzewienie nauki, z której pielęgnowania i dzieł 

spływają na Rzeczpospolitą i religię tak liczne oraz wielkie korzyści
67

. 

W dziedzinie praktyki szkolnej szczególną rolę odegrali Bracia Czescy. 

Ich głównym przedstawicielem był Jan Amos Komeński (1592-1670), który 

stworzył najwybitniejszą koncepcję pedagogiczną nowożytności – teorię 

wychowania przez całe życie. W swoim dziele Pampaedia przedstawił m.in. 

obowiązki i powinności nauczycieli. Jego zdaniem nauczyciel powinien spełniać 

trzy warunki: być taki, jakimi ma uczynić innych; władać sztuką kształtowania 

ludzi; być pochłonięty pracą
68

. 

Zdaniem J. A. Komeńskiego wychowawcami powinni być najgodniejsi 

wyboru spośród wielu. Muszą to być ludzie bogobojni, szlachetni, poważni, 

pilni, roztropni, cierpliwi, wykształceni i opanowani, szlachetni; poważni, by 

mogli robić wszystko jak najłagodniej, lecz stanowczo
69

. J. A. Komeński jasno 

sprecyzował cele pracy nauczyciela, jego obowiązki i powinności. Zawód 

nauczycielski powinien mieć wysoką rangę: żeby uczyć młodzież nauczyciel 

musi być starannie wybrany, o nie mniejszej mądrości i rzetelności niż kapłani 

czy politycy, a nawet w wyższym stopniu zdatny, bo tu należy kłaść podwaliny 

pod wykształcenie owych dostojników
70

. 
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Nauczyciel powinien być wzorem dla swoich uczniów. Wychowawca 

powinien dbać o dobre obyczaje i je zaszczepiać wychowankom: Kto robi 

postępy w nauce a cofa się w obyczajach, ten cofa się bardziej niż idzie 

naprzód
71

. Dopiero wtedy szkoła zasłuży na miano „warsztatów ludzkości” -

jeżeli będzie wychowywać młodzież na aktywnych działaczy i organizatorów, 

kształtując w nich żywotność i uczciwość. Nauczyciel poprzez przykład 

powinien uczyć wszystkiego, co młodzież powinna wiedzieć. Sukces 

edukacyjny i wychowawczy można osiągnąć jedynie poprzez dobry przykład, 

przyjazne słowo, szczere i otwarte odnoszenie się do ucznia
72

. 

W epoce odrodzenia do roli nauczyciela przywiązywano ogromną wagę. 

Jednocześnie jednak przypisane mu obowiązki i powinności znacznie 

przewyższały jego możliwości, gdyż okazały się zbyt oderwane od praktyki 

życia, nierealne
73

.Niestety nauczyciel nie posiadał zbyt wielkiego autorytetu 

w społeczeństwie. Świadczyć może o tym fakt, że w owych czasach panowało 

powszechne powiedzenie, że trudno być dumnym z tego, że ma się nauczyciela 

za przodka
74

.  

Oświecenie  

Okres oświecenia, przypadający na XVIII wiek, nazwano „wiekiem 

pedagogicznym”. Jest to czas upowszechniania się wiedzy oraz oświecania 

szerokich mas. Wiedzę starano się przekazać w sposób jak najbardziej 

zrozumiały, bowiem uważano, że edukacja może zmienić człowieka 

i korzystnie wpłynąć na rozwój całej ludzkości. 

W drugiej połowie XVIII wieku uwidacznia się w całej Europie silna 

tendencja do zmiany programów i organizacji szkolnictwa na nowych 

podstawach. Punkt kulminacyjny debaty pedagogicznej przypada na okres 

usuwania jezuitów i likwidacji ich szkół w poszczególnych krajach w latach 

sześćdziesiątych XVIII wieku. Był to czas prawdziwej „rewolucji szkolnej”. 

Bardzo ostro wówczas krytykowano szkolnictwo jezuickie. Dokonujący się 

w Europie „przewrót umysłowy” był przede wszystkim przewrotem 

w wychowaniu i szkolnictwie
75

. 

Na terenie Niemiec reformy zainicjowali i częściowo przeprowadzili tzw. 

pietyści. Pietyzm (łac. pietas–miłość należna rodzicom, ojczyźnie; pobożność, 

miłosierdzie) był ruchem religijno-mistycznym, powstałym na gruncie 

luteranizmu. Charakteryzował się antyintelektualizmem, kładąc nacisk na 
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ożywienie wiary, doświadczenie religijne oraz ascezę. Dla ugruntowania 

powyższych idei wykorzystywali szkoły
76

. 

W dziedzinie edukacji szkolnej opowiadali się za kształceniem realnym. 

August Hermann Francke (1663–1727) zorganizował w Halle cały kompleks 

zakładów szkolno-wychowawczych, w obrębie których funkcjonowały: 

szkoły dla dzieci biednych i dla sierot, szkoła na wyższym poziomie dla 

mieszczan (jedna dla chłopców, a druga dla dziewcząt), tzw. Pedagogium, 

szkoła przeznaczona dla szlachty i bogatych mieszczan oraz szkoła dla 

nauczycieli
77

. 

Szeroką działalność oświatową w swoich dobrach prowadził Fryderyk 

Eberhart Rochow (1734–1805). Głównym motywem jego działań była chęć 

podniesienia poziomu kultury rolnej u swoich poddanych. W tym celu 

organizował szkoły ludowe. Swoje poglądy pedagogiczne wyłożył w tekście pt.: 

Przyjaciel dzieci (1776, 1779). Jego zdaniem, szkoła powinna być państwowa 

i bezpłatna, a nadrzędnym celem – wychowanie narodowe. W 1778 roku 

w Halberstadt założył seminarium nauczycielskie, kształcące przyszłych 

nauczycieli. Program tych szkół obejmował naukę czytania, pisania i rachun-

ków, przyrodę i geografię oraz naukę moralną (zamiast lub obok religii)
78

.  

W 1747 roku w Berlinie Johan Juliusz Hecker (1707–1786) założył kolejną 

Ekonomiczno-Matematyczną Szkołę Realną. Wkrótce zakładano podobne szkoły 

realne w Prusach, Austrii (Wiedeń – 1770) i innych państwach. W programie 

nauczania, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uwzględniano przedmioty 

zawodowe (m.in. rzemiosło, kupiectwo, handel) oraz języki nowożytne. Wkrótce 

przy łacińskich szkołach średnich tworzono klasy realne dla młodzieży 

mieszczańskiej, które dawały przygotowanie zawodowe, ale – niestety – nie 

uprawniały do studiów wyższych. Pełny rozwój szkół realnych nastąpił w XIX 

wieku
79

. 

Reformatorem ówczesnego szkolnictwa francuskiego był Barthélemy 

Rolland d'Erceville (1734–1794) – zwolennik kształcenia umysłu i serca. 

Domagał się jednolitego planu nauczania w całej Francji oraz odpowiedniego 

przygotowania nauczycieli. Opowiadał się za wychowaniem narodowym. Celem 

wychowania powinien być „dobry chrześcijanin”. W okręgu paryskim 

przeprowadził reorganizację szkół dla wszystkich warstw społecznych według 

zasad, które przedstawił w swoich pracach: Niebezpieczne i zgubne mniemania 
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podtrzymywane przez jezuitów oraz Plan edukacji, zaprezentowany 

parlamentowi w 1768 roku
80

. 

W zakresie przygotowania nauczycieli ogromną rolę spełnili Bracia Szkół 

Chrześcijańskich. Swoje doświadczenia pedagogiczne przedstawili w dziele 

Prowadzenie szkółek chrześcijańskich (1720). Bracia, a zwłaszcza ich założyciel 

Jan Chrzciciel de la Salle (1651-1719), zwracali uwagę na dobre przygotowanie 

nauczycieli dla szkół elementarnych. W tym celu zakładali pierwsze seminaria 

nauczycielskie
81

. Jan Chrzciciel De la Salle zalecał nauczycielom: cierpliwość, 

roztropność, pobożność, wspaniałomyślność oraz uwzględnianie różnic 

charakterów i uzdolnień wychowanków
82

.  

Postęp w dziedzinie oświaty ludowej można zaobserwować też 

w niektórych państwach niemieckich, gdzie obowiązek szkolny wprowadzano już 

w pierwszej połowie XVII wieku (Weimar – 1619, Gotha – 1642 i 1698, 

Württemberg – 1649). Od początku XVIII wieku w tej kwestii zdecydowanie 

dominowały Prusy. Za „ojca szkolnictwa ludowego” w Niemczech uważa się 

króla Fryderyka Wilhelma I (1688–1740), który nakazywał zakładanie szkółek 

wiejskich. Kierując się potrzebami armii i administracji, w 1717 roku ustanowił 

obowiązek szkolny w wieku od 5 do 12 roku życia. Kolejny władca,  Fryderyk 

Wilhelm II (1744–1789), ogłosił w 1783 roku Regulamin początkowych szkół 

wiejskich. W konsekwencji w XVIII wieku niemal we wszystkich krajach 

niemieckich funkcjonował obowiązek szkolny
83

. 

Nauczyciel w Prusach podlegał władzy pastora. Byt materialny oparty był na 

opłatach rodziców. Każdy nauczyciel musiał ukończyć seminarium nauczycielskie 

w Berlinie lub złożyć przynajmniej odpowiedni egzamin i przeprowadzić próbną 

lekcję. W praktyce do szkół posyłani byli inwalidzi wojenni. O ich metodach pracy 

może świadczyć pamiętnik jednego z nich, w którym szczyci się, że podczas swojej 

działalności edukacyjnej wymierzył uczniom: 911 527 kijów, 124 010 rózg, 20 989 

uderzeń „w łapę”, 18 140 policzków, 1 115 800 szturchańców
84

. 

Jan Ignacy Felbiger (1724–1788)przeprowadził reformę szkolnictwa 

ludowego na Śląsku. W rozprawie pt.: Właściwości nauki i postępowania 

rzetelnych nauczycieli (1768) postulował o podniesienie poziomu nauczycieli 

szkół wiejskich. Opracował też nową metodę nauczania początkowego. 

W programie zwracał uwagę na naukę katechizmu i historii biblijnej, ale 

wysoko cenił również nauki praktyczne, takie jak: ogrodnictwo, roboty ręczne, 
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elementy prawa czy gospodarowanie. W 1773 roku przybył do Austrii i tu 

zorganizował sieć szkół, podzielonych na trzy typy: czteroklasowe szkoły 

normalne (jedna na prowincję - wzorcowa dla kształcenia nauczycieli), trzy- lub 

czteroklasowe szkoły główne (co najmniej jedna na powiat) i dwu- lub 

jednoklasowe szkoły trywialne, czyli powszechne, w każdej miejscowości 

z kościołem parafialnym
85

. 

Austriacka Nadworna Komisja dla Spraw Studiów dbała o odpowiedni 

poziom wykształcenia, jak również o byt nauczycieli. Od nauczycieli wymagano 

elementarnej znajomości łaciny, historii, geografii, przyrody; umiejętności pisania 

krótkich opowiadań; znajomości zasad budownictwa, handlu, gospodarstwa 

i miernictwa. Był to przede wszystkim nauczyciel zawodowy, którego celem było 

przygotowanie do przyszłej pracy
86

.  

Według Felbigera niski poziom szkół jest wynikiem przede wszystkim nędzy 

materialnej nauczycieli. Dzięki jego postulatom, rząd austriacki zmusił 

duchowieństwo, gminy i rodziców do opłat na rzecz szkół, co przyczyniło się do 

polepszenia sytuacji materialnej nauczycieli
87

.  

Próbę reformy i podniesienia stanu oświaty szlacheckiej w Polsce podjął 

prowincjał zakonu pijarów Stanisław Konarski (1700–1773).Jego zdaniem, szkoła 

powinna być kuźnią kształtowania charakterów i wychowania obywatelskiego 

w duchu miłości ojczyzny. Swoje nowatorskie poglądy i „ustawy szkolne” 

przedstawił w Ordynacjach wizytacji apostolskiej dla polskiej prowincji szkół 

pobożnych(1753–1754)
88

.  

Konarski troszczył się również o wykształcenie nauczycieli i zapewnienie 

im jak najlepszych warunków do wykonywania zawodu. Dokonał analizy 

studiów nauczycieli, ich pracy w szkole, zasad przenoszenia do innych 

placówek, metod opracowywania ocen oraz obowiązków i obyczajów 

nauczycieli. Na tej podstawie opracował pierwszą w Polsce pragmatykę zawodu 

nauczycielskiego. Przygotowanie do zawodu trwało osiem lat. W czasie studiów 

pijarzy poznawali wszystkie przedmioty nauczane w szkole, pogłębiali zdobyte 

wiadomości w drodze samokształcenia i zapoznawali się z podręcznikami 

szkolnymi. Podczas studiów zapoznawano się z poglądami filozofów 

i pedagogów, m.in. Rollina i Locke’a
89

. 

Konarski zwracał uwagę na właściwe zachowanie się nauczyciela 

w szkole, jego ogładę towarzyską, schludność ubioru, zewnętrzną prezencję. Od 
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nauczycieli wymagał ogromnego zaangażowania w pracy oraz wiedzy 

wykraczającej poza treści nauczanego przedmiotu. Dlatego też nakazywał 

przygotowywanie się do lekcji, refleksję i namysł rozwijany w drodze 

samokształcenia z pedagogiki, polityki i nauk moralnych
90

. Jego zdaniem 

Uprzejmy, grzeczny i dobrze wychowany nauczyciel będzie dbał zawsze 

o wstrzymanie się od przezwisk i obelg, bo to jest najcięższe przestępstwo (..). 

Powaga wobec uczniów jest powinnością, a polega na roztropnym, dojrzałym, 

spokojnym i rozważnym, sposobie postępowania, uczenia i mówienia, na 

używaniu słów rozumnych i nienagannych
91

. 

Nauczyciel powinien unikać szorstkiej i nieznośnej złośliwości: Nie ma 

nic gorszego i obrzydliwego jak ospałość nauczającego, gnuśność, niechlujstwo, 

nawyk ciągłego siedzenia, zamierające wciąż bąkanie, poziewanie i widoczny 

przymus - jakoby nauczyciel nie cierpiał swego obowiązku
92

. 

Według niego powinnościami nauczyciela jest przygotowanie uczniów do 

życia, do służby dla dobra ojczyzny, kształtowanie dobrych obyczajów, 

poszanowanie społecznej równości oraz szacunku do godności własnej 

i godności innych. Za naczelną powinność uważa walkę z pychą, zakłamaniem, 

wyniosłością i fałszem. Nacisk  kładł   na   kształtowanie u uczniów postaw 

patriotycznych
93

.    

S. Konarski uważa, że dobry nauczyciel powinien ze szkoły wychodzić 

zmęczony jak atleta z areny lub rolnik z pola. Pracowitość, żwawość, śmiałość 

i ożywienie w działaniu, mówieniu i nauczaniu – oto najważniejsze warunki 

powodzenia
94

.  

Reformy S. Konarskiego stanowiły ważny krok w dziedzinie kształcenia 

nauczycieli i zmuszały pozostałe zakony – m.in. teatynów, bazylianów, jezuitów – 

do ulepszania własnych szkół, organizacji pracy nauczycieli oraz doskonalenia 

umiejętności zawodowych
95

.  

Jednym z celów Komisji Edukacji Narodowej było podniesienie rangi 

i autorytetu zawodu nauczycielskiego w społeczeństwie. Ustawy Komisji z 1783 

roku powołały odrębny stan nauczycielski pod nazwą„stan akademicki”. Był to 

pierwszy w Europie zawodowy związek nauczycielski, do którego należeli 

profesorowie uniwersytetów i nauczyciele szkół średnich
96

. Rozdział  XIV ustawy 

zaczynał się takimi słowami: Skoro włożony na siebie obowiązek przyjmie 

nauczyciel, przejęty ważnością urzędu i świadomością powinności swoich, zabierze 
                                                 
90

 Por. tamże, s. 15-16. 
91

 S. Konarski, Pisma pedagogiczne, Wyd. Ossolineum, Wrocław-Kraków 1959, s. 134. Por. 

W. Wołoszyn-Spirka, W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 95. 
92

 S. Konarski, Pisma pedagogiczne, dz. cyt., s. 135. Por. W. Wołoszyn-Spirka, 

W poszukiwaniu realistycznych…, dz. cyt., s. 95. 
93

 Por. tamże, s. 94. 
94

 S. Konarski, Pisma wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1955, s. 170. 

Por. A. Winiarz, Geneza i rozwój…, dz. cyt., s. 48. 
95

 Por. E. Magiera, Historyczne konteksty…, dz. cyt., s. 16-17. 
96

 Por. Ł. Kurdybacha, Zawód nauczyciela…, dz. cyt., s. 32-33. 



25 

się do wykonania onych z jak największą gorliwością o pospolite ludzkości 

i Ojczyzny dobro
97

. 

Komisja zapewniła nauczycielom sporą autonomię, niezależność od organów 

rządowych, swobodę postępowania w ramach Ustaw, obieralność stanowisk, pensje 

i emerytury. Wprowadzono specjalizację nauczycieli oraz określono ich zawodowy 

wizerunek. Nauczyciel powinien być sprawiedliwy (bez względu na pochodzenie 

społeczne uczniów), taktowny, łagodny, a przede wszystkim ma posiadać gruntowną 

wiedzę i rozsądek
98

. 

Studia dla kandydatów do pracy nauczycielskiej odbywały się w wileńskiej 

i krakowskiej Szkole Głównej. W ramach uniwersytetów utworzone zostały 

„Seminaria dla kandydatów stanu akademickiego”, których kierunek określono 

następująco: W całym prowadzeniu tej edukacji przełożeni przejęci świętością 

i ważnością powołania tego wpajać będą w młódź sobie poruczoną ducha stanu 

nauczycielskiego, przekładać im wielkość i pożyteczność usługi, potrzebę gruntownej 

religii i nieskażonych obyczajów, wielkiego rozsądku, oświeconego rozumu. Do tego 

stosować się mają nauki duchowne i moralne, rady i napomnienia z nieprzerwaną 

wprawą złączone
99

. 

Dobór kandydatów był bardzo staranny. Wybierano spośród najlepszych 

uczniów, bez względu na pochodzenie społeczne. Przed skierowaniem na studia 

odbywał się specjalny egzamin sprawdzający. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, 

kandydaci byli przyjmowani na uniwersytet na roczną próbę. Dopiero po roku 

wzorowego zachowania oraz dobrych wyników w nauce, kandydaci mogli starać się 

o przyjęcie na stałe. Podczas studiów zapoznawano kandydatów z przepisami 

Komisji Edukacji Narodowej, z nowymi podręcznikami i metodami nauczania
100

.  

Po ukończeniu czteroletnich studiów, młody nauczyciel ze stopniem doktora, 

podejmował obowiązki nauczycielskie w szkole średniej w danym okręgu przez 

sześć lat. Po skończeniu tego sześciu letniego okresu pracy obowiązkowej, 

nauczyciel mógł zrezygnować z zawodu
101

.  

Komisja Edukacji Narodowej troszczyła się również o odpowiednie 

przygotowanie nauczycieli do szkół parafialnych, dla których otwierano seminaria 

nauczycielskie (Kraków, Wilno, Kielce i Łowicz). Kandydatom stawiano wysokie 

wymagania moralne oraz stanu wiedzy, zdrowia i dykcji. Zwracano uwagę na 

umiejętności dydaktyczne, a zwłaszcza na sztukę tłumaczenia materiału nauczania, 

pobudzania zainteresowań uczniów, dostosowywania nauczanego materiału i metod 

dowieku i poziomu rozwoju uczniów. Czteroletnie studia obejmowały kształcenie 

                                                 
97

 Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach 

Rzeczyospolitej przypisane w Warszawie w roku 1783, Lwów 1917, s. 27.  
98

 Por. E. Magiera, Historyczne konteksty…, dz. cyt., s. 17. 
99

 M. Chamcówna, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, s. 269. 
100

 Por. Ł. Kurdybacha, Zawód nauczyciela…, dz. cyt., s. 34; E. Magiera, Historyczne 

konteksty…, dz. cyt., s. 18. 
101

 Por. Ł. Kurdybacha, Zawód nauczyciela…, dz. cyt., s. 34-35. 



26 

teoretyczne i praktykę pedagogiczną. W wychowaniu przyszłych nauczycieli 

kładziono nacisk na wartości narodowe, patriotyczne i obywatelskie
102

. 

Grzegorz Piramowicz (1735-1801) w dziele pt. Powinności 

nauczyciela(1787) przedstawił ideał i zadania nauczyciela. Był to podręcznik 

dla nauczycieli szkół parafialnych, w którym autor określił rolę nauczyciela nie 

tylko jako nauczającego w szkole, lecz również jako działacza społecznego, 

krzewiciela kultury i postępu w swoim środowisku. Zawód nauczyciela był 

godny najwyższego szacunku, ponieważ celem jego pracy była troska 

o zdrowie, moralność, wiedzę i umiejętności praktyczne ludu. Dlatego też 

nauczycielowi stawiano wysokie wymagania – staranne i rzeczowe 

przygotowanie metodyczne, doskonalenie metod pracy, ciągłe 

samodoskonalenie się, codzienną refleksję nad wykonywaną pracą, uczciwość 

wobec uczniów
103

. 

G. Piramowicz ujął nauczyciela w zupełnie nowym świetle, przypisując 

mu pełną odpowiedzialność za własne działanie. W 1788 roku w Mowie 

o zawodzie nauczycielskim z najwyższym uznaniem napisał: Co za wielki 

obowiązek, jak święty urząd - być nauczycielem ludu, to jest swą nauką 

i staraniem służyć szczęśliwości milionów bliźnich
104

.  

Oświecenie zdecydowanie odrzuciło nauczyciela z przypadku, co 

w znacznej mierze przyczyniło się do instytucjonalnego kształcenia 

i przygotowania pedagogicznego nauczycieli
105

. „Ustawy Komisji Edukacji 

Narodowej dla stanu akademickiego” można uznać za pierwszą w dziejach 

polskiej oświaty kartę praw i obowiązków nauczyciela, troszczącą się o jego 

rangę i uznanie społeczne. Działania Komisji Edukacji Narodowej przyczyniły 

się do kształtowania zawodu nauczycielskiego jako zawodu świeckiego
106

.   

XIX wiek 

W XIX wieku pojawiły się nowe potrzeby edukacyjne, a wraz z nimi nowe 

formy organizacji i programu szkół. To czas upowszechniania i demokratyzowania 

się szkolnictwa oraz postulatów bezpłatnej edukacji dla wszystkich. 

W konsekwencji – szkoła stała się instytucją dostępną dla szerokich mas 

społecznych.  

Na przełomie XVIII i XIX wieku, głównie w Niemczech, rozwinął się prąd 

filozoficzno-kulturalny zwany neohumanizmem. Był to kierunek pełen entuzjazmu 
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dla kultury starożytnej i wartości helleńskich. Jego podstawę stanowiły studia nad 

dziejami kultury, myśli i estetyki starożytnej. W oparciu o hasła neohumanistyczne 

próbowano „odrodzić” człowieka
107

. 

Neohumaniści postrzegali wykształcenie jako „współczynnik 

wewnętrznego rozwoju”, „odkrywanie człowieczeństwa w każdym z ludzi”. 

Celem wychowania – ich zdaniem – był rozwój duchowych sił jednostki. 

W związku z tym zaczęto wyżej cenić, o czym już wspominaliśmy 

uprzednio, kształcenie formalne (funkcjonalne) niż materialne, tzn. bardziej 

rozwijanie wewnętrznych sił i zdolności człowieka, jego funkcji poznawczych, 

wolicjonalnych i emocjonalnych, a nie tylko dostarczanie wiedzy „materialnej" 

(wiadomości). Swoistą wartość kształcącą przypisano nauczaniu języków starożyt-

nych, zwłaszcza greckiego, który dopiero teraz stał się powszechnym 

przedmiotem nauki szkolnej w gimnazjach klasycznych. Do kultu języków 

antycznych dołącza się kult języka ojczystego
108

. 

Podstawy nowoczesnego systemu kształcenia nauczycieli dla szkół 

elementarnych wypracował Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827).Jego system 

był oparty na podstawach psychologicznych. W procesie kształcenia przyszłych 

nauczycieli zalecał kłaść nacisk na kształtowanie ich osobowości. Wniósł on 

nowe spojrzenie na kompetencje zawodowe nauczyciela. Wymagał od niego nie 

tylko wiedzy, ale również umiejętnego postępowania wobec dzieci. Relacje 

między nauczycielem a uczniem powinny być oparte na miłości
109

. 

W1800 roku w Burgdorf założył seminarium nauczycielskie oraz szkołę 

ćwiczeń nauczycielskich, z czasem przekształconą w szkołę średnią. Szkoła Pe-

stalozziego znacznie różniła się od szkoły tradycyjnej. Twierdził, że 

najważniejszym zadaniem szkoły jest przygotowanie do życia. Celem nauczania 

była samodzielność myślenia oraz przyswojenie przez uczniów umiejętności 

rozróżniania zaobserwowanych przedmiotów (ich liczby, kształtu i nazwy). Jego 

zdaniem, kształcenie umysłowe, religijno-moralne i fizyczne powinny się 

wzajemnie dopełniać
110

. 

W XIX wieku nauczyciele dla szkół elementarnych kształcą się seminariach 

nauczycielskich (we Francji – „szkołach normalnych”)
111

. W Prusach największe 

zasługi w tej dziedzinie miał Fryderyk Adolf Diesterweg (1790-1866), który 
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organizował seminaria nauczycielskie. Był autorem Przewodnika dla 

nauczycieli niemieckich (1834), w którym domagał się poprawienia systemu 

kształcenia nauczycieli
112

.  

W latach 1832-1850był kierownikiem seminarium nauczycielskiego 

w Berlinie. W kierowanej placówce zwracał uwagę na konieczność 

nieustannego dokształcania się, stałego ulepszania metod pracy 

i konfrontowania ich z doświadczeniami innych nauczycieli. W tym celu 

organizował zjazdy wakacyjne, kursy dokształcające, konferencje dla wymiany 

doświadczeń, zakładał czasopisma pedagogiczne i związki zawodowe 

nauczycieli. Dzięki tym wszystkim działaniom nauczyciel był świadomy swych 

celów i metod pracownikiem publicznym
113

.  

W pierwszej połowie XIX wieku na ziemiach polskich kształcenie 

nauczycieli najlepiej rozwija się w Księstwie Poznańskim. Józef Jeziorowski 

(1767-1856), założyciel i rektor Instytutu Nauczycielskiego w Poznaniu, na 

prośbę Izby Edukacji Publicznej opracował w duchu idei Pestalozziego Projekt 

do tymczasowej instrukcji dla nauczycieli końcem dobrego sprawowania urzędu 

swego (1807). Był to jakby vademecum nauczyciela szkoły elementarnej. 

W pracy wskazał cechy nauczyciela, które powinien posiadać: sumienność 

i pilność w wypełnianiu obowiązków, troskę o podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, cierpliwość, łagodność, abstynencja od alkoholu, pracowitość 

oraz czystość ciała i duszy
114

.  

Seminaria nauczycielskie miały charakter średnich szkół zawodowych 

(pedagogicznych). Kandydaci na nauczycieli zapoznawali się z przedmiotami 

szkoły elementarnej i metodykami ich nauczania, poznawali pedagogikę 

(dydaktykę) i psychologię, uprawiali gimnastykę i grę na instrumencie, uczyli 

się rysunku oraz pewnych zajęć praktycznych. Największym mankamentem był 

brak powiązania seminariów z gimnazjami dającymi pełne wykształcenie 

i dostęp do uniwersytetów. Kandydatami do seminariów nauczycielskich byli 

najczęściej absolwenci szkół elementarnych (ludowych), w których naukę 

pobierali uczniowie z niższych klas społecznych. Po ukończeniu seminarium 

wracali do tych szkół bez większego doświadczenia życiowego i głębszego 

wykształcenia. To powodowało niską rangę społeczną zawodu nauczyciela 

ludowego i wytwarzało spory dystans pomiędzy nauczycielstwem ludowym 

a nauczycielstwem gimnazjów
115

. 

Oryginalną koncepcję kształcenia nauczycieli opracowali filomaci 

wileńscy, którzy kwalifikacje pedagogiczne zdobywali poprzez samokształcenie. 

Określony przez nich ideał nauczyciela oznaczał człowieka systematycznie 

zdobywającego wiedzę w drodze samodzielnego dokształcania metodycznego, 

przedmiotowego i pedagogicznego. Józef Jeżowski (1793-1855)opracował 
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koncepcję kursów pedagogicznych, w których uwzględnił kształcenie 

merytoryczne oraz kształcenie z zakresu pedagogiki, dydaktyki, etyki i historii 

edukacji
116

.  

W XIX wieku nastąpiły również zmiany w systemie kształcenia 

nauczycieli dla szkół średnich (gimnazjów). Ostatecznie przyjęło się, że 

przygotowanie nauczycieli tego typu placówek odbywało się na 

uniwersytetach
117

.  

W reformach szkolnych w duchu neohumanizmu zdecydowanie 

przodowały Niemcy. Ważnym inicjatorem zmian edukacyjnych był Wilhelm von 

Humboldt (1767–1835), który głosił  powszechne prawo do oświaty. Celem 

gimnazjum było kształcenie umysłowe przez poznawanie języka i literatury 

ojczystej, łaciny i greki, historii starożytnej oraz dzieł klasycznych. Poza tym 

nauczano matematyki, historii, geografii, nauk przyrodniczych i języków 

nowożytnych. Humboldt stworzył też nowe programy dla gimnazjów oraz 

podnosił poziom wykształcenia nauczycieli gimnazjalnych, którzy musieli 

posiadać wykształcenie uniwersyteckie. W 1812 roku oficjalnie wprowadzono 

egzamin dojrzałości (maturę) jako dowód ukończenia gimnazjum i warunek 

umożliwiający studia uniwersyteckie
118

. 

Humboldt był autorem specjalnego egzaminu „profesorskiego” (1810), 

który dawał prawo nauczania w szkole średniej. Przyczyniło się to do 

podniesienia stopnia przygotowania i prestiżu nauczycieli gimnazjów
119

.  

Przykładem przygotowania nauczycieli do pracy w szkole średniej była 

działalność niemieckiego filozofa, pedagoga i psychologa Johanna Friedricha 

Herbarta (1776-1841). Opracował on teorię gimnazjum, ideał wychowawczy 

oraz dydaktyczne podstawy nauczania i wychowania. Swoją teorię opierał na 

etyce (stąd wyprowadzał cele wychowania) i na psychologii (która wskazywała 

środki realizacji). W dydaktyce upowszechnił się jego schemat lekcji, oparty 

na tzw. stopniach formalnych:  

1. jasność (klarowne przedstawienie - wyłożenie tezy tematu).  

2. kojarzenie (umiejętność ogarnięcia większej ilości szczegółów).  

3. systematyzację (uporządkowanie nabytej wiedzy).  

4. metodyczność (przywołanie bądź zastosowanie nabytej wiedzy).  

Według niego nauczanie powinno mieć charakter wychowujący 

i podporządkowany zasadom moralnym. Kształcenie należy opierać na takiej 

wiedzy, która z jednej strony uszlachetnia, a z drugiej pobudza wszechstronne 
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zainteresowania. Jako cel wychowania wskazywał uformowanie silnego 

charakteru wychowanka. Dlatego zalecał odpowiedni dobór treści nauczania, tak, 

aby zainteresowania ucznia kierowały się ku właściwym ideom. Służyć temu 

miało studiowanie literatury antycznej. Swoje poglądy pedagogiczne najpełniej 

przedstawił w dziełach: Pedagogika ogólna wyprowadzana z celu wychowania 

(1806) i Wykłady pedagogiczne w zarysie (1834)
120

. 

W Królewcu stworzył i prowadził uniwersyteckie seminarium 

pedagogiczne oraz szkołę ćwiczeń, w której studenci pod jego kierunkiem 

prowadzili zajęcia. Jego pragnieniem było wyposażyć nauczycieli w stworzony 

przez siebie system „pedagogiki naukowej”.  Dzięki niemu utrwaliło się 

przekonanie, że nauczyciel, aby móc skutecznie uczyć,  powinien znać nie tylko 

przedmiot, którego naucza, ale musi osiadać odpowiednie przygotowanie 

pedagogiczne i psychologiczne oraz niezbędne umiejętności dydaktyczne 

i wychowawcze. Tym samym Herbart dał podstawy nowoczesnego kształcenia 

nauczycieli, które obejmowało kompetencje rzeczowe, metodyczne i społeczno-

etyczne
121

.  

W polskiej myśli pedagogicznej XIX wieku powstał postulat, żeby polscy 

nauczyciele wzięli na siebie część odpowiedzialności za przyszłość narodu. Karol 

Libelt (1807-1875)bardzo wysoko cenił zawód nauczyciela, któremu przypisywał 

niemalże rolę kreatora narodu. W artykule Nauczyciel pod względem narodowym 

napisał: Ten naród takim będzie, jakim się wychował, tak się wychował, jakich 

miał nauczycieli. I oto niesłychanie ważne i święte powołanie nauczyciela. On 

wychowuje i wykształca naród, w jego ręku złożona przyszłość, a losy tego 

narodu na jego nauczycielskiej pracy zawisły
122

. 

Bronisław Ferdynand Trentowski (1808-1869)w dziele Chowanna czyli 

system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, 

słowem wykształcenia naszej młodzieży(1842) bronił godności i praw 

nauczycieli, oraz opowiadał się za solidnym przygotowaniem kandydatów do 

tego zawodu. Postulował, aby nauczycieli nie obciążać nadmiernie zajęciami 

dydaktycznymi, gdyż powinni mieć czas na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych. Jego zdaniem nauczyciel za swoją pracę powinien otrzymywać 

godziwe wynagrodzenie, gdyż tylko wtedy zawód ten będzie wybierała zdolna 

i ambitna młodzież
123

.  
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Trentowski uściślił powinności i obowiązki nauczycieli. Powinności 

przypisuje przede wszystkim nauczycielom publicznym i profesorom 

uniwersytetów. W swojej klasyfikacji wyróżnia trzy grupy powinności: 

1) wobec samego siebie (poszerzanie wiedzy z wykładanego przedmiotu, 

własny wkład profesorów w rozwój danej dziedziny wiedzy, walkę 

o postęp wiedzy); 

2) etyczne i estetyczne (pełnia etyczna leży w doskonałości nauczyciela, 

który powinien być „Bogiem-człowiekiem” dla ucznia); 

3) wobec uczniów i wychowanków (troska o ich dobro, o dobro szkoły, 

harmonijne współżycie z nimi, dostrzeganie indywidualności uczniów, 

poszanowanie ich godności, wpajanie im zasad współżycia społecznego 

i chowanie dobrych synów ojczyzny)
124

. 

W XIX wieku ukształtował się nowy typ nauczyciela. Wykształcenie 

i wychowanie miało umożliwić człowiekowi udział w życiu społecznym 

z odpowiednią postawą moralną. Nauczyciel w swojej pracy miał kierować się 

powinnościami rozumowymi, do których za fundamentalne zaliczano szerzenie 

bezwzględnej prawdy i ciągłe jej poszukiwanie z zachowaniem własnej 

autonomii
125

.  

Pozycja społeczna nauczyciela w XIX wieku wzrosła, dzięki temu, że 

nauczyciele stają się urzędnikami państwowymi – powołują ich urzędy 

państwowe; poza pracą w szkole nie wolno im zajmować się inną pracą 

zarobkową, która mogłaby obniżyć godność ich urzędu; wysłużeni nauczyciele 

otrzymują emerytury
126

.  

Wiek XX  

Wiek XX to dynamiczny rozwój edukacji na każdym szczeblu szkolnictwa. 

Myśl edukacyjną charakteryzuje ogromna różnorodność teorii oraz praktycznych 

rozwiązań w zakresie pedagogiki szkolnej. We wszystkich krajach cywilizowanych 

powstają narodowe, jednolite ustroje szkolne.  

Początki psychologii eksperymentalnej przypadają na przełom lat 70. i 80. XIX 

wieku w Niemczech (Wilhelm Wundt w Lipsku, Henri Ebbinghaus w Halle). 

Rozkwit przypada na ostatnie dziesięciolecia XIX i pierwszą połowę XX wieku w 

Stanach Zjednoczonych (John Dewey, Edward L. Thorndike), w Polsce (Jan 

Władysław Dawid), we Francji (Alfred Binet). Efektem prac psychologów było 

zakwestionowanie psychologicznych i pedagogicznych podstaw dydaktyki 

Herbarta. Wykazano, że procesy poznawcze zależą od indywidualnych 

właściwości każdego dziecka, a kształcenie jest bardziej efektywne, jeśli 

uwzględnia naturalną, dziecięcą aktywność. Podważono zatem przekonanie, że 

istnieje uniwersalna metoda nauczania, którą można stosować wobec każdego 
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dziecka i przedmiotu. Zaś przeprowadzone badania dowiodły, że sprawność 

umysłowa uzyskana w obrębie jednego przedmiotu nauczania, nie oznacza 

opanowania innych treści czy czynności. Podważono przekonanie o szczególnej, 

ogólnokształcącej wartości łaciny oraz wykazano jednostronność ówczesnych 

programów nauczania, głównie ich statyczność i oderwanie od życia
127

. 

Na przełomie XIX i XX wieku powstały nowe koncepcje kształcenia 

i wychowania, które w krótkim czasie zyskały dużą popularność, a niektóre 

znalazły zastosowanie w praktyce oświatowej. Większość objęto terminami: 

w pedagogice amerykańskiej – progresywizm, a w Europie – nowe wychowanie 

lub nowa szkoła
128

. 

Nowe wychowanie bazowało na przemyślanej psychologicznie, 

serdecznej opiece każdego dziecka. W tym duchu doskonalono metody 

nauczania oraz wychowania szkolnego i pozaszkolnego. Nowa pedagogika – 

pajdocentryzm, pedagogika kultury, personalizm, egzystencjalizm, psychologia 

indywidualna itp. – miała charakter pedagogiki humanistycznej, tzn. opowiadała 

się po stronie dziecka jako człowieka i jego niezbywalnych praw do szacunku, 

szczęśliwego dzieciństwa i edukacji
129

. 

Nowe wychowanie żądało edukacji szkolnej w zakresie: 

indywidualizowania, uwzględniania zainteresowań i zdolności młodzieży, swobody, 

pielęgnowania samodzielności i aktywności uczniów, wspomagania wychowanków 

w autoedukacji i samowychowaniu oraz uzyskiwaniu jednostkowego sukcesu
130

. 

Podstawą teoretyczną nowego ruchu pedagogicznego był pajdocentryzm, 

według którego, dziecko stanowi centralny punkt wszelkiej działalności 

pedagogicznej. W myśl tej zasady – najważniejsze to wyzwolenie 

indywidualnych zdolności dziecka i jego spontanicznej aktywności
131

. 

Eduard Claparéde (1873-1940) stawiał wymagania nauczycielowi 

z psychologicznego punktu widzenia. Jego zdaniem psychologia wychowawcy-

nauczyciela przejawia się w trzech płaszczyznach: zdolności do nauczania, 

wychowywania i oceniania dzieci, rozumienia ich. Nauczyciel może w wysokim 

stopniu posiadać jeden talent i jednocześnie być pozbawionym pozostałych. 

Pracę nauczyciele determinują następujące czynniki: płeć nauczyciela, wiek, ty 
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umysłowy, cechy fizyczne, usposobienie codzienne, powołanie, zdolności 

nauczania, talent wychowawczy i zdolność oceniania uczniów
132

.  

Przełom XIX i XX wieku to gwałtowny rozwój psychologii, w której 

rozwija się nowy nurt naukowej refleksji nad osobowością nauczyciela. 

Powstaje nowa dyscyplina pedagogiki - pedeutologia. Problematyką osobowości 

nauczyciela, istotą jego pracy i wpływem na wychowanka zajmowali się: Jan 

Władysław Dawid, Zygmunt Mysłakowski, Stefan Baley, Henryk Rowid (1877-

1944), Mieczysław Kreutz, Stefan Szuman, Władysław Spasowski (1877-1941), 

Aniela Szycówna
133

. 

Fundamentalną pracą pedentologiczną była rozprawa Jana Władysława 

Dawida (1859-1914) pt. O duszy nauczycielstwa(1912).W swojej rozprawie 

przedstawił trzy główne cechy znamionujące nauczyciela z powołania: miłość 

dusz   ludzkich,   skłonność   do   społecznego   działania i odpowiedzialność 

płynąca z wewnętrznego przekonania i moralnej odwagi
134

.  

W procesie wychowania i nauczania kluczowe znaczenie ma osoba 

nauczyciela. W związku z tym przedstawił ideał pedagoga. Jego zdaniem dobry 

nauczyciel powinien mieć: poczucie odpowiedzialności, świadomość celu 

wychowania, odwagę i konsekwencję w pokonywaniu trudności, zgodność 

z samym sobą oraz zamiłowanie do pracy społecznej
135

.  

Dawid był autorem koncepcji organizacji studiów nauczycielskich na 

poziomie uniwersyteckim. Opracował projekt utworzenia Polskiego Instytutu 

Pedagogicznego
136

.  

Aniela Szycówna (1809-1921)w rozprawie O powinnościach nauczyciela 

i jego kształceniu (1915) podjęła próbę uporządkowania powinności 

nauczycielskich.Za  kryterium przyjęła społeczną rolę nauczyciela i zadania 

w procesie kształcenia i wychowania. Pierwsze kryterium określa powinności, 

które odnoszą się do osoby nauczyciela. Jej zdaniem pedagog powinien być 

dobrym człowiekiem, o określonej postawie moralnej, dobrym charakterze, 

posiadający głęboką i rzetelną wiedzę. Powinien znać sztukę nauczania 

i wychowania, podstawy psychologii, pedagogiki oraz metody badań obu nauk. 

Obowiązuje go znajomość przedmiotu nauczania, umiejętność doboru treści 

i metod. Jego powinnością musi być nieustanny rozwój. Szycówna w procesie 

kształcenia preferuje znaczenie wpływu osobistego nauczyciela na ucznia. Jej 

zdaniem praca nauczyciela jest taka jak praca artysty musi kochać swoją 

sztukę
137

. 

Druga grupa powinności dotyczy nauczyciela jako obywatela kraju. 

Szycówna zalicza do nich świadome i celowe wychowanie obywatelskie, 
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kształtowanie ducha narodowego, dbałość o język ojczysty, o znajomość 

literatury i historii Polski, rozwijanie uczuć patriotycznych. Nauczyciel, tak jak 

każdy obywatel, powinien służyć krajowi w sposób zgodny z jego 

przekonaniami
138

.  

W ścisłym powiązaniu z badaniami dedukcyjnymi, które zdążały do 

określenia wzoru nauczyciela, rozwijał się nurt badań empirycznych. Jednak 

wysiłek badaczy koncentrował również głównie na określeniu cech nauczyciela 

doskonałego, które zapewniłyby mu sukces pedagogiczny. Do nich należała 

Maria Grzegorzewska(1888-1967), która mówiła o wyzwalającym typie 

osobowości nauczyciela, co łączyło się z oddziaływaniem na ucznia przez 

sympatię, miłość i życzliwość. W swoich Listach do młodego nauczyciela 

(1947) zwracała na to szczególną uwagę, pisząc o miłości duszy młodego 

człowieka. Doceniała rolę i znaczenie pracy nauczyciela, jej doniosłość dla 

przyszłości. Podkreślała znaczenie chęci u nauczyciela i dobrej woli bardziej niż 

talentu czy geniuszu zawodowy. Jej zdaniem im nauczyciel jest lepszym 

człowiekiem, dobrze przygotowanym do pracy, ma zakorzenione poczucie 

odpowiedzialności, tym większy ślad zostawia w duszach dzieci. 

Powinnościami nauczyciela są: człowieczeństwo, radość tworzenia, żywe 

poczucie łączności z dzieckiem, troska o jego przyszłość i poszanowanie 

godności
139

. 

W Polsce okresie międzywojennym wypracowano koncepcję kształcenia 

nauczycieli dla szkół średnich na poziomie uniwersyteckim. Studia 

pedagogiczne odbywały się przede wszystkim w trzech uniwersytetach: 

Jagiellońskim, Warszawskim i Poznańskim. W zakresie koncepcji kształcenia 

nauczycieli sięgano do dorobku pedentologicznego Jana Władysława Dawida, 

Anieli Szycównej, Stanisława Karpowicza, Stefanii Sempołowskiej, Józefy 

Jotejko, Henryka Rowida.  

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości szkolnictwo borykało 

się z wielkimi problemami kadrowymi. Brakowało przede wszystkim 

dostatecznej liczby nauczycieli, a ich przygotowanie ogólne i zawodowe nie 

odpowiadało stawianym wymaganiom
140

. 

Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych z 7 lutego 1919 r.
141

 

ustanawiał seminaria nauczycielskie jako obowiązkowe zakłady kształcenia 

nauczycieli. Przyjmowano do nich kandydatów po ukończeniu siedmioletniej 

szkoły powszechnej. Były to zakłady pięcioletnie, w których realizowano 

program nauczania na poziomie średnich szkół ogólnokształcących oraz 
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przygotowywania praktycznego do zawodu. Odgrywały one wybitną rolę 

w przygotowaniu wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej
142

. 

Przez pierwsze trzy lata uczniowie zdobywali wykształcenie ogólne, 

natomiast kolejne dwa lata były przeznaczone na przedmioty pedagogiczne. 

Praktyki pedagogiczne odbywały się w szkołach ćwiczeń, które były tworzone 

przy seminariach.  Absolwenci seminarium mieli prawo do objęcia stanowiska 

nauczyciela tymczasowego w szkole powszechnej. Po dwu latach pracy 

odbywał się drugi egzamin, który polegał na przeprowadzeniu lekcji, 

weryfikacji znajomości ustawodawstwa szkolnego, organizacji szkolnictwa, 

jednego przedmiotu pedagogicznego oraz ogólnokształcącego, którego 

znajomość należało pogłębić w drodze samokształcenia. O pomyślnie zdanym 

egzaminie nauczyciel nabywał uprawnienia nauczycielskie na stałe
143

.  

Kandydaci do zawodu nauczycielskiego uczyli się pracy oświatowo-

kulturalnej w środowisku. Młodzież zapoznawała się z prowadzeniem biblioteki, 

zajęć w świetlicy, działalnością chórów i teatrów ludowych, pracą spółdzielni 

i kółek rolniczych. Seminaria wypracowały charakterystyczny styl nauczania 

i wychowania oraz wyjątkową atmosferę wychowawczą, która sprzyjała 

kształtowaniu osobowości wychowanków oraz realizacji wyznaczonych celów. 

W zakładach kształcenia nauczycieli kładziono nacisk na wychowanie 

w organizacjach młodzieżowych i uspołecznienie wychowanków, wdrażano 

pedagogikę „nowego wychowania” oraz rozwijano regionalizm
144

.   

Program seminarium określił sylwetkę przyszłego nauczyciela, który miał 

odznaczać się aktywnością, samodzielnym myśleniem, umiejętnością 

rozwiązywania problemów, czynnym zaangażowaniem w pracę zawodową 

i działalność społeczną, rozumiejący konieczność doskonalenia zawodowego 

i samokształcenia. Seminaria kładły nacisk na kształtowanie postawy służby dla 

państwa, odpowiedzialności za niepodległe państwo i przygotowywały do pracy 

w środowisku i dla niego. Rozwijano takie cechy jak: pracowitość, sumienność, 

rzetelne wypełnianie obowiązków,  rozbudzały potrzebę nieustannego 

dokształcania i pracy społecznej
145

.  

Seminaria nauczycielskie nie były w stanie zaspokoić ogromnych potrzeb 

szkolnictwa powszechnego. Dlatego też Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego organizowało Państwowe Kursy Nauczycielskie. 

W 1920 roku przekształcono je w Wyższe Kursy Nauczycielskie. Były to roczne 

kursy pedagogiczne dla absolwentów pełnych szkół średnich 

ogólnokształcących oraz dwuletnie dla młodzieży z ukończoną co najmniej 

szóstą klasą szkoły średniej. Celem ich było podniesienie zawodowego 
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wykształcenia nauczycieli. Dawały one słuchaczom podstawy wiedzy 

pedagogicznej, zapoznawały z nowymi metodami pracy oraz pogłębiały 

wiadomości z zakresu wykładanego przedmiotu
146

.  

Dla absolwentów seminariów nauczycielskich uniwersytety były 

niedostępne. Dlatego też z myślą o nich uruchomiono nowy ty uczelni – 

instytuty: Państwowy Instytut Pedagogiczny w Warszawie (1919-1925), 

Państwowy Instytut Nauczycielski w Warszawie (1921-1926, ponownie od 

1930), Instytut Pedagogiczny w Katowicach, Wydział Pedagogiczny Wolnej 

Wszechnicy Polskiej w Warszawie i Łodzi, Instytut Pedagogiczny ZNP 

w Warszawie (od 1932)
147

.  

Reforma jędrzejewiczowska z 11 marca 1932 roku wprowadziła również 

zmiany w kształceniu nauczycieli. Z początkiem roku szkolnego 1937/38 

zlikwidowano seminaria nauczycielskie, a ich miejsce zajęły trzyletnie licea 

pedagogiczne, do których przyjmowano kandydatów z ukończonym gimnazjum. 

Drugą formą kształcenia nauczycieli szkół powszechnych było dwu lub 

trzyletnie pedagogium, które oparte było na pełnym wykształceniu średnim
148

.  

Program pedagogium zbudowany była na bazie nauk pedagogiczno-

społecznych oraz uwzględniał specjalizację w wybranej grupie przedmiotów: 

humanistycznych, matematyczno-fizycznych, geograficzno-biologicznej. 

Kandydaci byli przygotowywani do nauczania dwóch przedmiotów 

w siedmioklasowej szkole powszechnej. W programie studiów można było 

wyróżnić cztery grupy przedmiotów kształcenia: przedmioty pedagogiczne 

i nauki pomocnicze (filozofia, socjologia, psychologia, biologia wychowawcza); 

metodykę przedmiotów i praktykę pedagogiczną; przedmioty artystyczno-

techniczne (rysunki, roboty ręczne, śpiew i ćwiczenia cielesne); przedmiot 

naukowy
149

. 

Ustawa z 26 września 1922 r.
150

 określała, że nauczycielem może być 

wyłącznie osoba, która zda egzamin państwowy na pedagoga szkół średnich. 

Składał się on z dwóch części – praktycznej i teoretycznej (w formie pisemnej 

i ustnej). Kandydaci, którzy zdali pomyślnie, otrzymywali dyplom nauczyciela 

szkoły średniej. Okres przejściowy dla nauczycieli na uzupełnienie braków 

w wykształceniu upływał wraz z końcem roku szkolnego 1928/1929. Na 

stanowisku mogli pozostać jedynie ci, którzy zdali egzamin. W związku 

z trudną sytuacją  materialną nauczycieli termin ten był kilkakrotnie 
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przekładany. Koniec roku szkolnego 1932/1933 wyznaczono jako ostateczny 

termin składania egzaminów kwalifikacyjnych
151

.  

Przed niewykwalifikowanymi nauczycielami zawisła groźba 

zapowiadanych redukcji personalnych. Wielu pedagogów w wyniku reformy 

szkolnictwa miało przejść do szkół powszechnych, a część postanowiono 

przenieść w „stan spoczynku”. Okoliczności te zmobilizowały nauczycieli do 

starania się o dyplom
152

. 

W okresie międzywojennym dokonano istotnego przełomu w kształceniu 

nauczycieli. Druga Rzeczypospolita stworzyła państwowy system edukacji 

nauczycieli. Nauczyciele szkół średnich odpowiednie przygotowanie do zawodu 

uzyskiwali podczas studiów na uniwersytetach, natomiast nauczycieli szkół 

powszechnych kształcono w seminariach, a później w liceach pedagogicznych 

i pedagogiach
153

.  

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r.
154

 zaliczała nauczycieli do drugiej grupy 

urzędników państwowych X stopnia służbowego. Po przepracowaniu sześciu lat 

awansowano nauczyciela do IX grupy, po szesnastu do VIII, a po dwudziestu 

sześciu do VII. Nauczyciele otrzymywali osobne wynagrodzenie za kierowanie 

szkołą. Wysokość tego dodatku zależała od stopnia organizacyjnego szkoły
155

. 

Ustawa z 1 lutego 1934 r. przeszeregowała nauczycieli o jedną kategorię 

niżej, w wyniku czego ich pensje zmalały od 7 do 10%
156

.W roku szkolnym 

1933/34 przeciętna pensja nauczyciela kwalifikowanego po studiach wyższych 

z 10-letnim stażem pracy wynosiła około 355 zł. Warunki materialne 

pedagogów poprawiły się nieco dopiero w ostatnich latach przed wybuchem 

II wojny światowej
157

. 

Do zadań nauczyciela należało uświadomienie narodowe ludu. 

W nauczycielu widziano „twórcę duszy narodowej”. Zadaniem nauczycieli było 

kształtowanie młodych dusz, wpajanie szczytnych haseł i ideałów pracy dla 

dobra państwa i ludzkości. Dlatego też najbardziej właściwy do pracy 

pedagogicznej był typ nauczycieli-społeczników. Byli bardzo aktywni 

w działalności pozaszkolnej. Często brali udział w pracach towarzystw i kółek 

rolniczych, należeli do powiatowych komisji rolnych, organizacji 

młodzieżowych (np. Związku Kół Młodzieży Wiejskiej, Związku Młodzieży 

„Siew”, Związku Strzeleckiego)
158

.  
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Po II wojnie światowej kształcenie nauczycieli szkół odstawowych 

odbywało się w czteroletnich, a od 1957 roku pięcioletnich liceach 

pedagogicznych, które funkcjonowały do 1970 roku
159

.  

W 1954 roku powstał drugi typ zakładu kształcenia nauczycieli szkół 

podstawowych – studium nauczycielskie. Po 1965 roku te zakłady były 

likwidowane. W ich miejsce powstawały Wyższe Szkoły Nauczycielskie. 

Pierwsze placówki powstały w 1968 roku. W latach 1973-1974 przekształcono 

je w wyższe szkoły pedagogiczne lub filie uniwersytetów. Od tego czasu 

kształcenie nauczycieli nastąpiło na wyższym poziomie – na uniwersytetach 

i wyższych szkołach pedagogicznych
160

.  

W okresie powojennym znacznie rozszerzył się zakres badań 

pedeutologicznych. Model nauczyciela, jego osobowość i postawę pedagogiczną 

rozpatrywano pod kątem społecznych funkcji nauczania i wychowania, jak 

również wpływu nauczyciela na kształcenie młodzieży, która ma w przyszłości 

być twórczym i aktywnym członkiem społeczeństwa
161

.  

Leszek Bandura (1904-1984) w artykule W jaki sposób wychowuje szkoła 

(1956)porusza problem wychowania moralnego i jaką rolę w tym procesie 

powinien spełniać nauczyciel. Jego zdaniem pedagog ma dominujące znaczenie 

w dziedzinie świadomego i planowego oddziaływania wychowawczego. 

Nauczycielowi przypisywał rolę społecznego aktywisty. Podkreślał wysoką 

ideowość nauczycieli wynikającą z ukształtowanego światopoglądu oraz 

poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę
162

. 

Aleksander Kamiński (1903-1978) zajął się problematyką etyki zawodu 

nauczycielskiego, a zwłaszcza kwestią obowiązków moralnych nauczyciela 

wobec uczniów.  Przedstawił ogólne normy moralne, które regulują stosunek 

nauczyciel-uczeń: dobrze uczyć; być życzliwym dla dzieci; zachowywać się tak, 

jakby chciał nauczyciel, aby zachowywali się jego uczniowie; wprowadzać 

dzieci i młodzież w wartości kultury. Według Kamińskiego respektowanie przez 

nauczyciela etyki zawodowej jest decydującym ogniwem w pracy i może 

pobudzać pomyślny rozwój uczniów. Jego zdaniem dobrą realizację „rzemiosła” 

nauczycielskiego można osiągnąć poprzez życzliwość,  przykładny sposób 

zachowania się nauczyciela, skuteczne wprowadzanie ucznia w świat 

wartości
163

. 

W XX wieku dzięki psychologii poszerzył się zakres wiedzy empirycznej 

o nauczycielu, jego osobowości, talencie, zdolnościach wychowawczych. 

W przygotowaniu zawodowym nauczycieli akcentuje się ideę wielostronności 

kształcenia, która ukierunkowana jest na wielość i różnorodność czynników 

decydujących o rezultatach kształcenia, potrzebę różnych rodzajów aktywności 
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(poznawcza, uczuciowo-emocjonalna, działaniowa) i wielość form 

organizacyjnych (jednostkowa, zbiorowa, grupowa), które nauczyciel powinien 

wykorzystywać w procesie nauczania
164

. 
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O potrzebie nowego spojrzenia na rolę zawodową nauczyciela 

Anita Famuła-Jurczak 

Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze, które od lat obserwujemy 

w naszym kraju a przede wszystkim wszechobecny i nieustający rozwój 

technologii stawia przed każdym człowiekiem nowe wyzwania, kreuje nowe 

ścieżki życiowe. Coraz częściej i w coraz szerszych obszarach staje się on 

odpowiedzialny za współtworzenie życia społecznego oraz jest osobą 

współuczestniczącą w zachodzących zmianach. „Społeczeństwa – 

w przeciwieństwie do piramid, zastygłych w pierwotnym stanie przez stulecia – 

często ulegają rozumnym lub złowieszczym transformacjom; zmieniają się 

systemy instytucji publicznych, klasy społeczne, związki wyznaniowe, 

mitologie czy wzory zachowań. Rytm tych przeobrażeń nie tyle zależy od 

przeznaczenia, ile od woli sprawców i od wszechobecnego przypadku. Żyjemy 

w epoce zasadniczych reform lokalnych i globalnych, których nie ogranicza 

żadna linia Maginota”
165

. Zarówno globalizacja jak i rosnący udział handlu 

międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, przekształcenia 

w gospodarce, nowe techniki i technologie, szczególnie informacyjno-

komunikacyjne oraz zmiany w organizacji pracy wynikające częściowo ze 

zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu 

umiejętności pracowników doprowadziły do nowego spojrzenia na proces 

kształcenia.   

Celem niniejszego tekstu jest refleksja nad rolą zawodową nauczyciela. 

Konieczność podjęcia ponownego namysłu nad miejscem rolą nauczyciela we 

współczesnej szkole wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, współczesny świat 

charakteryzuje się szybkim przyrostem wiedzy oraz zmianami w życiu 

społecznym, ekonomicznym i politycznym. Po drugie, przyrost wiedzy 

implikuje konieczność kształtowania u jednostek selektywnego, refleksyjnego 

korzystania z napływających wiadomości. Po trzecie zmianie uległa również 

wizja człowieka przyszłości, zmieniły się oczekiwania społeczeństwa wobec 

jednostki a co się z tym wiąże zmianie uległa koncepcja kształcenia 

i wychowania. W tekście zostaną, zatem przybliżone oczekiwania, jakie 

społeczeństwo ma wobec systemu kształcenia. Ukazana zostanie wizja 

człowieka przyszłości i na tym tle podjęta zostanie refleksja nad rolą zawodową 

nauczyciela.  

Nowa rzeczywistość – nowa wizja pracy nauczyciela 

Podejmując problematykę związaną z przemianą roli zawodowej 

nauczyciela warto zastanowić się nad tym, dlaczego konieczna jest zmiana 

w pracy nauczycieli. Przyczyny nowego spojrzenia na zawód i pracę pedagogów 
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tkwią w licznych przemianach zachodzących w naszym społeczeństwie, 

przemianach, które niosą za sobą nową wizję aktywności zawodowej, wymagają 

nowych kompetencji od pracowników.  Świat, w którym żyjemy charakteryzuje 

duże tempo przemian. Słuszne są nadal słowa Floriana Znanieckiego, który 

zaznacza, że „życie kulturalne w ogóle, a cywilizacja każdego konkretnego 

społeczeństwa w szczególności, nie jest rzeczą lub stanem, lecz stawaniem się, 

procesem, a raczej wielością różnorodnych procesów.”
166

 Zmiany zachodzące 

we współczesnym społeczeństwie są najbardziej widoczne w postaci:  

 - szybkiego rozwoju technologii informacyjnej; staje się ona szybsza 

w działaniu, tańsza, łatwo dostępna, wielostronna i przyjazna 

użytkownikowi; 

- globalizacji produkcji (towary i usługi), finansów, rynków, oczekiwań, 

zwłaszcza tych, którzy nic nie maja; 

- nowych wyzwań dotyczących roli i suwerenności państw narodowych, 

zacieśniających się więzi miedzy strukturami krajowymi 

a międzynarodowymi; 

- fali innowacji i przedsiębiorczości w skali światowej po przezwyciężeniu 

tradycyjnych barier czasu, granic a nawet języka.”
167

 

 Analizując obszary, w których najintensywniej dochodzi do różnorodnych 

przemian można powiedzieć, że we współczesnej cywilizacji najważniejszą 

wartością jest wiedza a zwycięzcą staje się ten, kto ma dostęp do informacji 

i posiada umiejętność jej przetwarzania i stosowania.
168

 Sytuacja ta implikuje 

konieczność nowego spojrzenia na rolę edukacji i nauczyciela w procesie 

przygotowywania jednostki do życia w przyszłości.  Cz. Banach zaznacza, że 

„Żyjemy w czasie paradoksów i sprzeczności. Wzrasta tempo życia, 

dezaktualizują się informacje, codzienność coraz bardziej ulega elektronizacji. 

Powstaje kultura, w której dorośli, jak i dzieci czują się zagubieni”
169

. Coraz 

częściej, jak pisze T. Hejnicka-Bezwińska odwołując się do słów A. Tofflera, 

ważniejszy jest „dostęp człowieka do danych i informacji oraz jakość i poziom 

kompetencji związanych z przetwarzaniem w wiedzę oraz umiejętności wiązane 

ze skuteczną dystrybucją danych, informacji, wiedzy, głownie jednak 

skuteczność praktyk łączących się ze stosowaniem wiedzy, by czynić działania 

bardziej racjonalnymi. W ten sposób w społeczeństwie opartym na wiedzy 

zrehabilitowana zostaje mądrość jako wartość nieredukowalna do wiedzy”
170

. 

Oznacza to zatem, że „nie wystarczy wiedzieć dużo, aby być mądrym. Sedno 

mądrości tkwi nie w tym, co wiemy, lecz w sposobie osiadania i użytkowania 

wiedzy. Być mądrym to mieć stosunek do wiedzy daleki od dogmatyzmu, jak 
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i przesadnego sceptycyzmu, paraliżującego działanie. Mądrość oznacza więc: 

wiedzieć i wątpić, nabywać nową wiedzę, ale zarazem mieści świadomość jej 

ograniczeń i tego, co jeszcze zostaje do poznania. Poszukiwania mądrości mają 

wiele wspólnego z powiększaniem i wykorzystywaniem ogólnej kultury 

poznawczej.”
171

 Owej mądrości należy oczekiwać od pedagogów, gdyż to 

właśnie oni odgrywają bardzo dużą rolę w kształtowaniu sposobu postrzegania 

świata przez młodzież, uczą młodych ludzi racjonalnego wykorzystania 

posiadanych zasobów wiedzy.  

 Pod wpływem różnorodnych przemian, które zachodziły i nadal zachodzą 

w społeczeństwie zmieniła się także rola szkoły. Zdaniem F. Mayora „(...) 

klasyczne systemy i formy edukacji nie nadążają za realiami ekonomicznymi 

i społecznymi”
172

. A zdaniem R. Pachocinskiego „Tradycyjna szkoła nie jest 

przygotowana do podejmowania wyzwań cywilizacyjnych. zbyt powoli reaguje 

na zmiany. Trudności wynikają przede wszystkim stąd, że systemy oświatowe 

nadal koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych społeczeństw 

rolniczych i przemysłowych”
173

. Współczesna szkoła, pomimo licznych prób jej 

zreformowania, jest nieustannie krytykowana. jak podkreśla J. Moritz krytyka ta 

dotyczy następujących obszarów: „objawów zewnętrznych (dzieci przeciążone 

nauka, przeżywają stresy i leki, aktywność nauczyciela na lekcji dominuje nad 

uczniowską), dydaktyka (uczniowie opanowują przeważnie wiadomości, a nie 

umiejętności, wszystko jest podporządkowane ocenianiu), biofizjologii (uczenie 

się werbalno-abstrakcyjne, niedoceniania wszechstronnego rozwoju dziecka), 

socjopedagogiki (w szkole liczą się wyłącznie osiągnięcia poznawcze uczniów, 

hamowana jest przedsiębiorczość i inicjatywa). Szkolna edukacja nie wiąże się 

z codziennością zbyt wcześnie tez dzieli kształcenie na ogólne i zawodowe”
174

 

A jak podkreśla W. Prokopiuk
175

 szkoła niebawem stanie się miejscem 

w którym uczeń nie będzie nabywał wiedzy ale sam siebie kształcił. Dlatego też 

wszelkie zmiany zachodzące w oświacie powinny dążyć do rozwoju szkoły, 

która „będzie łączyć harmonijne przygotowanie do życia w cywilizacji 

naukowo-technicznej i wyposażać ludzi w wiedzę i sprawności instrumentalne, 

sprzyjające panowaniu nad światem rzeczy. Równocześnie celem wychowania 

jest rozwój do życia w wartościach, które określają zasadnicze cele życia 

człowieka. Istota wychowania w szkole będzie przysposabiać człowieka do 

kultury humanistycznej, do życia we wspólnocie i dla wspólnoty.”
176

 

Przygotowywanie jednostki do życia i funkcjonowania w zmieniającym się 
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społeczeństwie musimy – jak podkreśla R. Pachocinski – „zreformować 

praktykę pedagogiczną, by rozwijała wrodzone umiejętności korzystania 

z technologii”
177

 

Cz. Kupisiewicz podkreśla, że na skutek działania czynników pedagogicznych 

jak i pozapedagogiczny nauczyciel przestał być osobą przekazującą wiedzę 

w postaci gotowych treści a coraz częściej staje się „inicjatorem ich 

samodzielnej treści poznawczej oraz koordynatorem pozaszkolnych wpływów 

edukacyjnych”
178

. Nadal aktualne są słowa S. Krawcewicza, który zauważył, że 

„przemiany społeczne narzucają określone wymagania szkole i nauczycielowi, 

wpływają na modyfikację celów, zadań, treści, metod kształcenia i wychowania. 

Stawia to nauczyciela w nowej i wciąż zmieniającej się sytuacji, wpływa na 

warunki i treść jego pracy. Rola nauczyciela jest ściśle powiązana 

z przemianami w życiu społecznym, do którego przygotowuje swoich 

wychowanków; z jednej strony rola ta jest wynikiem procesów dokonujących 

się w społeczeństwie, z drugiej zaś – ich czynnikiem sprawczym”
179

. 

Podejmując pracę z dziećmi i młodzieżą nauczyciel musi odpowiedzieć 

sobie na kilka pytań. Ku czemu zmierza? W jakie kompetencje powinien 

wyposażyć wychowanka? W jakiej przyszłości ma funkcjonować jego uczeń? 

Niestety najtrudniejsza jest odpowiedź na ostatnie pytanie, gdyż zmiany 

zachodzące we współczesnym świecie są bardzo dynamiczne i należy ich 

upatrywać w takich zjawiskach jak: nieustanny, szybki rozwój gospodarki 

prowadzący do zanikania jednych a pojawiania się innych (nowych) zawodów; 

intensywny rozwój technologii informatycznych; rozbudowie środków masowej 

komunikacji społecznej, jak również intensywnie rozwijających się kontaktach 

międzynarodowych oraz mobilności społecznej
180

. Tempo zmian powoduje, że 

trudno przewidzieć jak będzie wyglądał świat za dziesięć czy piętnaście lat, 

jakie wartości będą w nim cenione, na jakie umiejętności będzie 

zapotrzebowanie. Trudność w przewidywaniu przyszłości na podstawie 

zachodzących aktualnie przebiegających tendencji wynika z braku pewności, że 

tendencje te utrzymają się czy też z projekcji, w jakich kierunkach będą się 

rozwijać. 

Tym samym przed wychowawcami stoi wyzwanie projektowania takich 

celów wychowawczo-dydaktycznych, których realizacja pozwoli uczniom na 

zdobycie doświadczeń umożliwiających im działanie w rzeczywistości, w której 

przyjdzie im żyć. Najogólniej można powiedzieć, że zadaniem współczesnej 

szkoły jest wspieranie rozwoju uczniów. Zgodnie z Europejskimi Ramami 

Kwalifikacji cele dydaktyczno wychowawcze powinny być formułowane przez 
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nauczyciela w języku efektów kształcenia. Najogólniej można powiedzieć, że 

w procesie kształcenia i wychowania zmierza on do stworzenia wychowankom 

sytuacji pozwalających im na zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz 

kształtowanie postaw społecznych.  Wraz z przemianami społecznymi, 

technologicznymi i technicznymi, zmieniają się oczekiwania wobec człowieka, 

który musi funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 

Oczekuje się od niego, że będzie posiadał umiejętności zawodowe powiązane 

z umiejętnościami ogólnymi, do których należy zaliczyć: umiejętności 

matematyczne, informatyczne, sprawne posługiwanie się językiem ojczystym 

i językiem obcym, umiejętności komunikacyjne, rozumienie, porządkowanie, 

ocenianie wartości i znaczenia informacji oraz samodzielność ich 

wykorzystywania w działaniu, rozwiązywanie problemów i zdolność myślenia 

analitycznego
181

. Od kształcenia zawodowego oczekuje się działań 

przygotowujących jednostkę do sprawnego wykonywania wyuczonego zawodu. 

Szkoła zawodowa ma stać się szkołą gruntownie kształtująca motywację, 

wiedzę i umiejętności uczniów tak, aby opuszczały ją osoby przygotowane do 

podjęcia pracy lub do dalszego kształcenia
182

. W projektowanych zmianach 

szkolnictwa zawodowego zwraca się uwagę na konieczność powiązania 

szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem pracy, angażując pracodawców 

w kształcenie zawodowe. Zdobyte kwalifikacje zawodowe będą uzupełniane 

i poszerzane w pozaszkolnych formach kształcenia. 

Nadal zatem aktualne są słowa B. Suchodolskiego, który pisał, że „[…] 

wychowanie powinno krytycznie ukazywać współczesny stan cywilizacji 

i manifestujące się żywiołowo niebezpieczne tendencje rozwojowe, wskazywać 

na rosnące zagrożenia, mobilizować do działań mających chronić od 

niebezpieczeństw i klęsk mających likwidować źródła zła i konfliktów”.
183

 

„Celem nowego modelu oświaty jest zatem kształcenie giętkości w myśleniu, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na twórczość. Akcent kładzie się bardziej na 

proces niż na produkt, a ludzie sami powinni zadbać o naukę własna, by być 

przygotowanymi na zmiany, które nastąpią w społeczeństwie.”
184

 

W związku z powyższym nowe zadania stawiane się przed szkołą, a konkretnie 

przed nauczycielem,  który – obok rodziny – pełni ważną rolę w przygotowaniu 

młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Należy 

zaznaczyć, że rola nauczyciela jest niezwykle trudna gdyż przygotowuje 

uczniów do świata, którego jeszcze nie ma, który się staje. 
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 Zob. Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informator, 

MEN, Warszawa 2010.  
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 Tamże.  
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 B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko,  WSiP, Warsyawa 1990,s.  233. 
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 R. Pachociński, Oświata XXI wieku .., dz.cyt. s. 85 
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Kim ma być współczesny nauczyciel? 

Literatura dostarcza nam wielu odpowiedzi na pytanie: kim ma być 

współczesny nauczyciel? I tak R. Schulz zaznacza, że w obliczu narastających 

przemian społeczno-ekonomicznych rolę nauczyciela można dookreślić na 

podstawie podejmowanych przez niego przedsięwzięć innowacyjnych. I tak 

zdaniem Autora można wyróżnić grupę nauczycieli, którzy samodzielnie 

projektują, weryfikują a następnie wprowadzają do praktyki określone nowości. 

Są również nauczyciele, którzy starają się zastosować w praktyce osiągnięcia 

nauki. Są także tacy nauczyciele, których aktywność ogranicza się do 

asymilowania nowości pedagogicznych z zewnętrznych źródeł
185

. Funkcjonując 

w społeczeństwie opartym na wiedzy można zastanowić się nad postawami 

nauczycieli wobec wiedzy. Zdaniem O. J. Harvey’a nauczyciel może przyjąć 

jedną z czterech postaw wobec wiedzy: 

1. postawa dogmatyzmu – charakteryzująca się zamknięciem się nauczyciela 

na inne możliwości czy też sposoby interpretacji, wszelkie próby 

formułowania wątpliwości, pytań postrzega jako szkodliwe 

2. dążenie do jednoznaczności – ze względu na lęk  przed niepowodzeniami 

wszelkie złożone zjawiska sprowadzone zostają do jednoznacznej odpowiedzi  

3. tolerancja dla złożoności i niepewności – uświadamianie sobie wielości 

interpretacji powiązane jest z przekonaniem, że istnieje obiektywna prawda, 

która jest trudna do poznania co powoduje konieczność nieustannego 

poszukiwania, badania, dociekania i weryfikowania przyjętych założeń 

4. relatywizm – przekonanie, że nie ma żadnej prawdy, nie istnieje nic stałego, 

jednoznacznego a wszelkie teorie i hipotezy są do przyjęcia w zależności od 

preferowanego punktu widzenia.
186

 

Istotne dla wychowania jest postawa tolerancji dla złożoności i niepewności, 

gdyż tylko nauczyciele, którzy refleksyjnie podchodzą do wiedzy mają szansę 

„wychować uczniów aktywnych, samodzielnie myślących, weryfikujących 

informacje pochodzące z różnych źródeł, żądających pytania i formułujących 

hipotezy, dzielących się wątpliwościami”
187

 

Z punktu widzenia zadań, które stoją przed współczesną szkołą konieczne 

wydaje się takie kształcenie nauczycieli, które będzie przygotowywało ich do 

samodzielnego kreowania rzeczywistości edukacyjnej, a nauczanie, raczej 

obligujące do przyswajania wiedzy niż nabywania kompetencji – jak zaznacza 

G. Rura
188

 – powinno być zastąpione kształceniem umiejętności do 

samodzielnych poszukiwań. Zadaniem nauczyciela powinno być stymulowanie, 
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 zob. R. Schulz, Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, IBE, Warszawa 1994. 
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 zaprezentowana klasyfikacja została przedstawiona za D. Pankowską, Czego uczeń 

dowiaduje się w szkole o wiedzy i uczeniu się? Ukryty program szkoły – cz. 2, „Psychologia 
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 M. Kamińska-Juckiewicz, Wiedzieć i umieć 9o kształceniu i doskonaleniu zawodowym 

nauczycieli w społeczeństwie wiedzy) „Nowe w Szkole”, nr 6, 2009, s. 32. 
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 G. Rura, Kto uczy nasze dzieci? „Życie Szkoły”, nr 9, 2009, s. 7. 
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udzielanie pomocy, doradzanie w rozwiązywaniu zadań i dążeniu do osiągnięcia 

przez uczniów założonych celów. Kim zatem powinien być nauczyciel? 

Zdaniem G. Rura od nauczyciela funkcjonującego  zmieniającej się 

rzeczywistości oczekuje się, że będzie:  

1. „dobrym organizatorem i skutecznym dydaktykiem, który w kontaktach 

z uczniami stosuje przemyślane, zróżnicowane, aktywizujące metody 

kształcenia, ale także by był otwarty  i elastyczny wobec propozycji 

uczniów. 

2. Mądrym i otwartym wychowawcą, autorytetem i wzorem dojrzalej 

osobowości, który stwarza uczniom takie warunki, by mogli się w pełni 

rozwijać. 

3. Refleksyjnym praktykiem, który poddaje refleksji swoje doświadczenia 

i działania, analizuje je w różnych płaszczyznach, korzysta z informacji 

zwrotnych, które pozwalają mu zmienić nawyki i burzyć ograniczającą go 

rutynę. 

4. Niepokornym innowatorem wprowadzającym w praktykę szkolną nowe 

rozwiązania, dzięki którym doskonali warsztat i podnosi efektywność 

kształcenia
189

 

Jednak jak wskazują badania nauczyciele niechętnie korzystają z owej 

swobody w tworzeniu, eksperymentowaniu, pobudzaniu uczniów do twórczego, 

wielaspektowaego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania czy 

szukania rozwiązań pojawiających się problemów. Pomimo tego, że 

zdecydowana większość nauczycieli deklaruje, iż uczestniczy w różnorodnych 

formach kształcenia to podczas lekcji wolą odwoływać się do „utartych 

schematów” niż do nowych teorii i – niekiedy ryzykownych – działań.  

Zmiana roli zawodowej nauczycieli związana jest również z nowym 

podejściem do metod nauczania. W obliczu wyzwań, jakie stawia społeczeństwo 

wobec jednostki nie wystarczy przekazywanie gotowej wiedzy, gdyż od 

jednostek coraz częściej wymaga się tego, aby samodzielnie poszukiwały 

i badały otaczającą je rzeczywistość, dokonywały bezpośrednich obserwacji, 

wykorzystywać naturalną ciekawość i twórczość. Oczekuje się również, że 

w pracy zawodowej człowiek będzie potrafił samodzielnie myśleć i działać oraz 

podejmować odpowiedzialne decyzje. Ponadto – z uwagi na to, iż coraz częściej 

praca wymaga współdziałania i kooperacji – oczekuje się, że nauczyciele będą 

kształtowali u uczniów postawę pozwalającą na podejmowanie prac 

zespołowych, współpracę i działanie w grupie, porozumiewanie się ze sobą.  

 Co stoi na przeszkodzie w  pełnieniu przez nauczycieli rolo zawodowej 

postrzeganej w nowym wymiarze? Otóż jedną z przyczyn jest negatywna 

selekcja do zawodu.  

Inna przyczyną, która prowadzi do zniechęcenia nauczycieli jest brak motywacji 

ze strony uczniów do jakichkolwiek działań. Przygotowanie nauczycieli do 

                                                 
189

Tamże.  
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życia i funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznych, 

gospodarczych, politycznych związane jest z koniecznością zbudowania 

„sprawnego i elastycznego zarazem systemu ustawicznego kształcenia, 

dokształcania i doskonalenia nauczycieli, uwzględniającego zmieniające się 

szybko potrzeby edukacyjne społeczeństwa wiedzy oraz przystosowanego do 

pracy w równie szybko zmieniających się warunkach”
190

.  

 Odpowiedź na pytanie: kim ma być współczesny nauczyciel odnajdujemy 

w publikacji E. Filipiak. Autorka odwołując się  do teorii J. Brunera oraz 

Wygotskiego podkreśla, że zadaniem nauczyciela jest „wdrażanie do 

opanowania metody naukowego poznania”
191

. Dzieje się to poprzez to, ze 

nauczyciel pełni w klasie różnorodne role. Organizując środowisko 

wychowawcze staje się diagnostą, tutorem, facylitatorem, ekspertem, 

mediatorem. Jednocześnie jest on odpowiedzialnym profesjonalistą.
192

 

Cz. Kupisiewicz uważa, że nieustannie zmieniające się warunki gospodarcze, 

społeczne i polityczne implikują  konieczność nowego spojrzenia na rolę 

nauczyciela a konkretnie na jej aspekt związany z samodoskonaleniam. Autor 

zwraca uwagę na konieczność zbudowania „sprawnego i elastycznego zarazem 

systemu ustawicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, 

uwzględniającego zmieniające się szybko potrzeby edukacyjne społeczeństwa 

wiedzy oraz przystosowanego do pracy w równie szybko zmieniających się 

warunkach”
193

. Jednak modyfikację systemu kształcenia nauczycieli musi 

poprzedzać refleksja nad ich rolą zawodową. 

Spróbujmy spojrzeć całościowo na rolę nauczyciela porównując 

przedstawione powyżej ujęcia teoretyczne.  
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 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki,  PWN, Warszawa 2005, s. 157. 
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 E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, GWP, 
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Tabel 1 Rola zawodowa nauczyciela w perspektywie teoretycznej 

  Podejście funkcjonalno-

strukturalne 

Podejście interpretatywne 

Działania nauczyciela Rola prowadzącego  

Zajmuje centralną pozycję 

w klasie, koncentruje uwagę 

uczniów na sobie, odwołuje 

się do rywalizacji; 

Uczenie się przebiega 

etapami
194

-  

jasność – uświadomienie 

uczniom czego mają się nauczyć 

- kojarzenie – zaznajomienie 

uczniów z nowym materiałem, 

który winni skojarzyć 

z wiadomościami już 

posiadanymi; 

- system – systematyzowanie 

materiału, porządkowanie wg 

określonych kryteriów 

- metoda – wdrożenie 

uczniów do stosowania 

poznanego materiału w 

praktyce 

Ocenianie rezultatów 

kształcenia,  

Akcentowanie wierności 

w odtwarzaniu wiedzy  

Ocena pełni głównie funkcję 

selekcyjną 

 

Rola przewodnika 

Rezygnacja z zajmowania 

najważniejszej pozycji w klasie 

Nie skupia zainteresowania na 

sobie ale na zainteresowaniach 

uczniów 

Wykorzystuje mechanizmy 

pracy zespołowej;  

Bezpośrednie, 

fenomenologiczne, przez 

działanie, akcentujące rolę 

metody 

Ocenianie formujące oparte na 

systematycznym 

przekazywaniu informacji 

zwrotnej dotyczącej sposobu 

pracy i dopuszczaniu błędów 

będących jednocześnie 

podstawą do dalszej pracy 

Uczeń pełni aktywna rolę 

w ocenianiu, kładzie się nacisk 

na autoanalizę i autorefleksję 

ucznia  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  

Z. Kwieciński zadając pytanie: dokąd ma prowadzić uczniów 

współczesny pedagog? Jednocześnie spieszy z odpowiedzią wskazując, że 

winien on zapewne prowadzić ku wyjściu – ku wyjściu z siebie do zadań, do 

innych ludzi, do ich własnej wartości, by móc jak najlepiej zrozumieć świat, 

odnaleźć miłość i solidarność, umieć kierować sobą i swoim życiem. Zdaniem 

autora potrzebna nauczycielom jest postawa radykalnego humanizmu, dzięki 

któremu są oni w stanie budować w sobie i innych nadzieję na bardziej ludzki 

                                                 
194

 W celu podkreślenia odrębności etapów od treści i poziomu nauczania zostały one 

nazwane formalnymi. Wilhelm Rein wyraźniej niż Herbart określił funkcje dydaktyczne 

i wprowadził nowe nazewnictwo: przygotowanie, podanie, powiązanie, zebranie 

i zastosowanie.  
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światy. Potrzebna im jest również postawa czujnego sprzeciwu wobec każdego 

fundamentalizmu, będącego zawsze osłoną dla krzywdy, bólu 

i niesprawiedliwości. Interesujące refleksje na temat roli nauczyciela we 

współczesnym wychowaniu odnajdujemy u K. Ferenz. Autorka wskazując na 

przemiany zachodzące we współczesnym świecie wskazuje, że rola nauczyciela 

winna być rozpatrywana ze względu na szeroki zakres posiadanych przez niego 

kompetencji. Zdaniem K. Ferenz od nauczyciela oczekuje się, że będzie osobą 

przekazującą i kształtującą w wychowanku wartości społecznie pożądane. 

Zadaniem nauczyciela jest również prowadzenie wychowanków „do rozumienia 

otaczającej rzeczywistości, w tym rzeczywistości społecznej”
195

. 

Kiedy nauczyciel świadomie i odpowiedzialnie przyjmuje przepis roli? 

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza K. Ferenz nawiązując do syntetycznego 

ujęcia kompetencji nauczyciela przedstawionego przez M. Jabłońską . Zdaniem 

K. Ferenz  niezbędne do funkcjonowania w roli jest: 

1. ”odczytywanie oczekiwań społecznych formułowanych publicznie 

w języku polityki, zarządzeń prawnych; 

2. poznanie, a nawet przyjęcie idei związanych z rolą w programach 

kształcenia, jai jest i jakiemu został poddany 

3. określenie swego stosunku do historyzmu, który ukrywał stałe i zmienne 

oczekiwania związane z tą rolą; 

4. właściwy poziom rozumienia rzeczywistości społecznej (idei 

nadrzędnych, kierunku rozwoju, stopnia akceptacji); 

5. odpowiedni poziom samoświadomości swoich  kompetencji i określenia 

zakresu aktywnego zmieniania świata i zakresu podporządkowania się 

jemu; 

6. świadomość relacji (w stopni zgodności miedzy społecznie 

akceptowanym systemem wartości a subiektywną hierarchią własnego 

systemu.”
196

   

Do świadomego kształtowania roli zawodowej oraz ponoszenia 

odpowiedzialności w jej realizacji  oprócz wymienionych powyżej umiejętności 

należy dołączyć także indywidualne doświadczenie wychowawcy oraz 

ukształtowany u niego w toku socjalizacji i wychowania  obraz świata.
197

  

W szkole wspierającej wszechstronny rozwój ucznia nauczyciel jawi się 

jako osoba wspierająca ucznia w podejmowanej przez niego aktywności oraz 

stwarza mu warunki do nabywania autonomiczności. W zmieniającej się szkole 

zmianie ulec miały również paradygmat stosunków nauczyciel – uczeń, 

w których uczeń ma kształtować sam siebie, nauczyciel ma występować w roli 

doradcy, przewodnika, instruktora samokształcenia; pośredniczy między 
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 K. Ferenz, Role nauczyciela we wprowadzaniu młodego pokolenia w życie społeczne 

i kulturalne, [w:] Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości 

społecznej, K. Ferenz, S. Walasek (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s.17. 
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 K. Ferenz, Role nauczyciela ..., dz.cyt.,  30. 
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 K. Ferenz, Role nauczyciela ..., dz.cyt. 
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uczniem a dorobkiem kultury ludzkiej. Taka relacja umożliwia tworzenie 

modelu szkoły „poszukiwania i komunikowania”, w której uczeń ma szansę 

zostać podmiotem w pełni tego słowa znaczeniu. Zapoznawanie uczniów 

z dorobkiem kultury ludzkiej wymaga wykształcenia u nauczycieli poczucia 

osobowego sprawstwa, tożsamości autonomicznej, by jako osoba mógł 

podejmować działania we własnym imieniu i na własny rachunek przy głębokim 

poczuciu własnej odpowiedzialności. Oznacza to, że „nauczyciel autonomiczny 

będzie respektował podmiotowe potrzeby swoich wychowanków, obce mu będą 

działania zmierzające do konwencjonalizacji zachowań, do uległości 

i podporządkowania. Zdaniem H. Kwiatkowskiej tożsamość autonomiczna 

nauczyciela objawia się w krytycznym myśleniu, dociekliwości poznawczej, 

weryfikowaniu zasadności i zewnętrzne narzuconych formalnych przepisów roli 

zawodowej ograniczających jego działalność dydaktyczno – wychowawczą
198

.  

Analiza literatury z zakresu pedeutologii pozwala na stwierdzenie że 

w poszukiwaniu wzoru nauczyciela – wychowawcy eksponowane są wybrane 

dyspozycje jednostki, decydujące o tym, że jest ona predysponowana do tego, 

aby wykonywać tę złożoną rolę. Można zatem odnaleźć w literaturze 

rozumienie nauczyciela – wychowawcy jako: intereltualisty transformatywnego, 

animatora procesu kształcenia i wychowania
199

; przewodnika i tłumacza 

budującego mądrość rozumienia świata i odpowiedzialności; autonomiczna 

tożsamość
200

; transmitora i promotora wartości
201

. Kim zatem ma być nauczyciel 

– wychowawca? Jakie zadanie przed nim zostały postawione? 

Rola nauczyciela obejmuje również pełnienie funkcji dydaktycznej, 

opartej na przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności. 

Realizacja tej funkcji może iść dwoma ścieżkami.  Pierwsza zorientowana jest 

na przygotowanie uczniów do zdania pomyślnie poszczególnych egzaminów 

lub zaliczenia określonego materiału. Rola nauczyciel sprowadza się jedynie 

do transmisji wiedzy
202

. Druga, skierowana jest na działania zmierzające do 

tego, aby wzbudzić u uczniów kreatywne myślenie, przygotować ich do 

całożyciowej edukacji. Nauczyciel  uczy myślenia, rozumienia i wyciągania 

wniosków z poznanej wiedzy. W czasie lekcji stara się stwarzać sytuacje 

edukacyjne w których doświadczenie osobiste ucznia traktowane jest jako 

matryca wyjściowa, wywoływacz skojarzeń dla wprowadzenia nowych 

informacji. Nowe informacje mogą tę matrycę powiększyć, skomplikować, 
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wzbogacić, wreszcie zmienić
203

. Ponadto współcześni uczniowie potrzebują 

nauczycieli, którzy są w stanie stworzyć im bezpieczne środowisko, które 

zapewni im krytyczny i przyjazny dostęp do wiedzy
204

.   

Czy możliwe jest osiągnięcie opisanego wzoru nauczycieli? Zdaniem 

Z. Kwiecińskiego jest to możliwe pod warunkiem, że „musimy być tylko zdolni 

do porzucenia tkwiących w nas głęboko, zakorzenionych i sterujących naszym 

myśleniem i działaniem metafor: rzeźbiarza i gliny, banku i klienta, transmisji 

z góry do dołu, mistrza i naśladowcy – z jednej strony, a z drugiej – ogrodnika 

rośliny”
205

. Zamiast tego należy podejmować działania na rzecz rozwoju „jako 

różnicowania się struktur i doskonalenia funkcji ku kompetencjom do stawiania 

siebie, podejmowani i rozwiązywania coraz trudniejszych zadań”
206

.    

Podejmując problematykę roli zawodowej nauczyciela nie można 

pominąć ważnego zagadnienia jakim jest problematyka napięć i konfliktów roli. 

Jak zaznacza H. Białyszewski
207

 pojawiające się konflikty roli utrudniają bądź 

uniemożliwiają jednostce pełnienie określonej roli. Do tych konfliktów należy 

zaliczyć: sprzeczność oczekiwań co do treści czy tez sposobów pełnienia roli, 

niejasność i niejednoznaczność określenia przepisów roli, subiektywną oraz 

obiektywną niemożność wypełniania zadań i obowiązków wynikających z roli, 

konflikty z nadawcą roli, hamowanie bądź uniemożliwianie twórczego sposobu 

pełnienia roli. Postrzeganie roli zawodowej nauczyciela można rozpatrywać 

zarówno z perspektywy samych nauczycieli, z perspektywy uczniów, oraz 

innych podmiotów zaangażowanych w proces dydaktyczno-wychowawczy. 

Dotychczasowa  

Obraz roli zawodowej nauczyciela – zrekonstruowany z wypowiedzi uczniów  

Prezentowane badania są wycinkiem z szerszych badań prowadzonych 

w ramach dysertacji doktorskiej nt.: Obraz szkoły z perspektywy uczniów 

gimnazjów tzw. „wirtualnych”
208

. 
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Jednym z celów pracy było zrekonstruowanie obrazu Badania 

prowadzone były wśród 58 uczniów, uczęszczających do oddziałów filialnych. 

Badania miały charakter jakościowy. Prezentowane wyniki stanowią element 

szerszego projektu badawczego, którego celem miedzy innymi
209

 było 

zrekonstrowanie na podstawie wypowiedzi badanych obrazu nauczyciela. 

W badaniach, jako metodę badawczą wykorzystano sondaż diagnostyczny.   

Jeżeli jest tak, że uczniowie interpretując i definiując zachowania 

i działania nauczycieli podejmują taką aktywność, jakiej ich zdaniem oczekują 

nauczyciele, to ze zrekonstruowanej na podstawie wypowiedzi badanych 

aktywności nauczycieli, nasuwają się interesujące wnioski. Badani uczniowie 

postrzegają swoich nauczycieli głównie przez pryzmat pełnionej przez nich 

funkcji dydaktycznej. Rekonstrukcja wypowiedzi badanych pozwala na 

stwierdzenie, że uczniowie interpretując działania nauczyciela budują sobie jego 

obraz, jako osoby, której zadaniem jest nauczanie, tłumaczenie, wyjaśnianie, jak 

również egzekwowanie wiadomości (robienie kartkówek i sprawdzianów). 

W wypowiedziach uczniów dominują wskazania ukazujące lekcję, jako czas 

zdominowany przez nauczyciela. Na skutek codziennych interakcji 

z nauczycielami w czasie lekcji, badani mają ukształtowany jej schemat na który 

składa się: przywitanie, sprawdzenie obecności, odpytanie, wyjaśnienie tematu. 

Z tego schematu postępowania wyłania się również instytucjonalizacja 

zachowań. Nauczyciel, to dla badanych osoba, mająca władzę nad uczniami 

wyznacza im kolejne etapy postępowania. 

Można powiedzieć, że z perspektywy badanych wyłania się nauczyciel, 

który jest narratorem opisującym istniejącą rzeczywistość. Nauczyciel 

w wypowiedziach uczniów jawi się, jako osoba dominująca i zawładająca 

czasem lekcji. Na podstawie wypowiedzi uczniów można wnioskować, że 

nauczyciele preferują frontalne nauczanie. Poszukując odpowiedzi na pytanie 

jak interpretowana jest rola nauczyciela – dydaktyka widziana z perspektywy 

uczniów można powiedzieć, że jest to częściej ktoś kto eksponuje siebie, niż 

wychowanka. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla uczniów nauczyciel 

jawi się jako osoba posiadająca „jedynie słuszną wiedzę” i za jej pomocą 

wyjaśnia świat. Odwołując się do wypowiedzi gimnazjalistów okazuje się, że 

w procesie nauczania nauczyciel taki preferuje nauczanie oparte na stopniach 

formalnych, przychylając się do uczenia się opartego na asocjacji. Uczeń nie ma 

szans na samodzielne dochodzenie do wiedzy. Można powiedzieć, że 

spostrzeżenie uczniów, iż nauczyciele oczekują dosłowności w odtwarzaniu 

wiadomości przez nich zbieżne są z tym co na temat nauczycieli pisze D. Klus – 

Stańska. Autorka zaznacza, że nauczyciele koncentrując się na tym co można 
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nazwać „prawidłową odpowiedzią” oczekują tego, żeby uczniowie w szkole 

posługiwali się wyłącznie wiedzą publiczną
210

. 

W ramach funkcji dydaktycznej w narracjach badanych występują 

również działania związane z ocenianiem uczniów. Ma ono charakter 

selekcyjny. Okazuje się, że uczniowie deklarują, iż za poprawne – zgodne 

z przyjętym przez nauczyciela schematem – odpowiedzi są nagradzani, no bo 

Pan zadaje pytanie i jak nie umiemy to jeszcze jedno, jak ktoś odpowie dobrze to 

nie ale jak źle to ma jedynkę. Za odpowiedzi błędne lub ich brak czeka ich kara. 

Gimnazjaliści zauważyli również, że nauczyciele pozwalają na rozwiązywanie 

przykładowych zadań tylko uczniom dobrym. Charakterystyczne jest także to, 

że w opinii badanych nauczyciel wykorzystuje ocenę jako formę zastraszenia 

uczniów. Jak wskazywali badani ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy klasa nie 

podporządkowuje się poleceniom nauczyciela, „gdy pani każe robić nam jakieś 

zadania a my wariujemy wówczas mówi, że jak się nie uspokoimy to wpisze nam 

jedynki”.  Istotne jest też i to, że zdaniem uczniów ocena – pomimo tego, że 

istnieje wewnątrzszkolny system oceniania – nie zawsze jest adekwatna do 

posiadanej przez ucznia wiedzy, jak wskazywali badani no czasami umiem 

a i tak Pani mi postawi niższą ocenę. Z wypowiedzi badanych wynika również, 

że nie mają odwagi przeciwstawić się nauczycielom i co z tego przecież 

z nauczycielami się nie wygra.. Nauczyciele – co zaznaczali badani mają 

tendencję do zmieniania kryteriów oceniania, zależnie od tego kogo i kiedy 

oceniają. Należy zaznaczyć, że uczniowie mający wysokie osiągnięcia w nauce 

mówiąc o działaniach nauczycieli podkreślali, że robią to dla dobra samych 

uczniów: „nauczyciele chcą nas jak najwięcej nauczyć i dlatego tak zawsze 

tłumaczą i tak dużo zadają”. Dzięki temu, że nauczyciele są wymagający 

„będziemy mogli się czegoś nauczyć, i łatwiej nam będzie zdać egzaminy”. 

Interesująco wygląda rozkład wypowiedzi u uczniów z niską średnią ocen. 

Częściej wskazują na niesprawiedliwość nauczycieli zaznaczając „nauczyciele 

mają takich uczniów, których zawsze pytają i wstawiają im dobre oceny”. 

Jednocześnie c sami uczniowie wskazują, że przyczyna niskich osiągnięć 

dydaktycznych tkwi w nich samych „nauczyciele mnie jeszcze nie znają”, 

„muszę się bardziej starać”, „teraz jest więcej nauki a ja mniej się staram 

i dlatego mam niskie oceny”. 

Stosunkowo rzadziej badani postrzegają nauczycieli przez pryzmat 

funkcji wychowawczej. Z wypowiedzi badanych wynika, że nauczyciele 

wypełniają ją poprzez próbę zapanowania nad grupą. Odwołują się do kary jako 

metody dyscyplinującej uczniów, jak jesteśmy za głośno to Pani krzyczy. 

W swoich wypowiedziach badani podkreślali, że metodami dyscyplinującymi 

jest krzyk nauczyciela lub wstawianie przez niego uwag.  I znów analizując 

wypowiedzi badanych w kontekście funkcji wychowawczej okazuje się, że 
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badani akceptują to, że nauczyciele stosują wobec nich kary. Co prawda 

uczennice częściej podkreślały, że „nauczyciele muszą jakoś nad nami 

zapanować”. 

Świadomie w analizie funkcji pełnionych przez nauczycieli w czasie 

lekcji pominęłam funkcje opiekuńczą. W narracjach badanych kategorie, które 

można by odnieść do funkcji opiekuńczej, rozumianej jako pomoc uczniom 

w zaspokajaniu ich potrzeb ponadpodmiotowych pojawiły się wyłącznie 

w kontekście dbania o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy. I do tego 

wątku wrócę w dalszej części pracy.  

Tabel 2. Rekonstrukcja roli nauczyciela z perspektywy uczniów 

 Aktywność nauczycieli 

Lekcja   - preferują frontalne nauczanie ; 

- wykorzystują pogadankę i wykład 

- ukazują siebie, jako „wszechwiedzących”; 

- zajmują centralną pozycję w klasie,   

koncentruje uwagę uczniów na sobie, 

 odwołuje się do rywalizacji; 

preferuje wierne odtwarzanie wiadomości przez 

uczniów 

odwołuje się do kar w celu zapanowania nad klasą 

szkolną, 

 faworyzowanie uczniów dobrych 

stosowanie etykietowania wobec uczniów  

Przerwa   - kontrolują zachowania uczniów 

- nie wchodzą w bezpośrednie relacje  z uczniami  

- jeżeli nie mają dyżuru pozostają w pokoju 

nauczycielskim 

- wychodzą na papierosa 

Zajęcia 

pozalekcyjne  

-  preferują frontalne nauczanie ; 

- wykorzystują pogadankę i wykład 

- ukazują siebie, jako „wszechwiedzących”; 

- zajmują centralną pozycję w klasie,   

- koncentrują uwagę uczniów na sobie, 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie prowadzonych badań 

Rewitalizacja roli zawodowej nauczyciela 

Rola nauczyciela rozmaicie zmieniała się i rozwijała na przestrzeni 

wieków. F. Znaniecki zauważa, że w ewolucji roli zawodowej nauczyciela 

można wyodrębnić pewne dominujące zjawiska. Po pierwsze, „nauczyciel 
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przestał być tym, kim ma zrobić swojego ucznia”
211

Oznacza to, że nauczyciel – 

szczególnie w szkołach zawodowych – jest specjalistą-nauczycielem i ‘nie 

spełnia praktycznie funkcji zawodowych do których przygotowuje swoich 

uczniów(…)’
212

. Po drugie, działania nauczyciela są odrębne wobec działań 

środowiska, w którym wychowuje się jednostka. Oznacza to, że nauczyciel 

w swojej działalności zmierza do ukształtowania w jednostce cech, które są 

pożądane społecznie ze względu na pełnioną w przyszłości rolę społeczną, nie 

mając wpływu na cele wychowania, które są mu narzucone z zewnątrz. Nie 

oczekuje się zatem od nauczyciela refleksyjnego i planowego wprowadzania 

ucznia w społeczeństwo, lecz bezrefleksyjnego realizowania narzuconych mu 

celów. Po trzecie, relacje nauczyciel-uczeń są ograniczone czasowo i rzeczowo. 

Działalność nauczyciela ogranicza się bowiem do przekazania określonej 

wiedzy w określonym przedziale czasowym. Oznacza to, że ma on niewielki 

wpływ na kształtowanie osobowości wychowanka
213

. 

Analizując literaturę z zakresu pedeutologii W. Okoń pisze, że zadania 

nauczyciela można podzielić na kilka grup. Pierwsza obejmuje te formy 

aktywności nauczycielskiej, które mają na celu transmitowanie wiedzy 

i wprowadzanie młodego pokolenia w dziedzictwo kulturowe społeczeństwa. 

Druga grupa zadań dotyczy rozwijania sił twórczych i zdolności innowacyjnych 

młodzieży. Trzecia grupa zadań nauczycieli odnosi się do kształtowania postaw 

i charakteru młodzieży. Czwarta grupa zadań polega na organizowaniu 

działalności praktycznej oraz stwarzaniu warunków do samodzielnej 

aktywności. W obrębie piątej grupy autor wymienia zadania związane 

z posługiwaniem się nowoczesną technologią kształcenia, dzięki czemu 

nauczyciel będzie miał możliwość  wykorzystywania nowoczesnych środków 

dydaktycznych. Szósta grupa zadań dotyczy sprawdzania i oceniania osiągnięć 

szkolnych uczniów. Natomiast w ramach siódmej grupy znalazły się zadania 

zmierzające do przygotowania uczniów do uczenia się przez całe życie
214

 

Jeżeli przyjmiemy, że szkoła jest miejscem, w którym odbywa się 

kształcenie i wychowanie uczniów, to można zadać sobie pytanie w jaki sposób, 

za pomocą jakich metod i środków nauczyciele mogą stwarzać mu okazję do 

nabawia doświadczeń pozwalających   na to, aby stali się „świadomymi 

i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej i globalnej 

oraz by [stali się zdolnymi] do aktywnej samorealizacji, niepowtarzalnej 

i trwałej tożsamości i odrębności, [byli zdolni] do rozwijania własnego Ja 

poprzez podejmowanie ‘zadań ponadosobistych’, poprzez utrzymywanie 

ciągłości własnego Ja w toku spełniania ‘zadań dalekich’[…]”
215

? 
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W prezentowanych wynikach badań ukazany został nauczyciel, który 

najczęściej traktuje uczniów jako biernych odbiorców przekazywanej im 

wiedzy. Takie wyniki wpisują się w dotychczasowe badania nad rolą 

nauczyciela w klasie czy tez relacjami, jakie panują między uczniem 

a nauczyciele. Jednak biorąc pod uwagę przemiany zachodzące w naszym 

społeczeństwie, intensywny rozwój technologii informacyjnych oraz to, że 

większe znaczenie w edukacji dzieci i młodzieży pełnią grupy pozaszkolne 

należy zastanowić się jaką rolę pełni a raczej niebawem będzie musiał pełnić 

nauczyciel w szkole.  

Zrekonstruowany – na podstawie wypowiedzi uczniów – model 

nauczyciela nie koresponduje z oczekiwaniami, jakie wysuwa się wobec 

pedagogów we współczesnym świecie. Istnieje zatem konieczność ponownej 

refleksji nad zawodem nauczyciela, a przede wszystkim nad procesem 

kształcenia i doskonalenia. Jakie zadania stoją przed współczesną oświatą? 

Okazuje się że „Oświata musi więc być skierowana ku przyszłości. Musi 

przegotowywać młode pokolenie do radzenia sobie z niewiadomym; powinna 

upowszechniać przekonanie, że istnieją różne scenariusze rozwoju, a my 

możemy jedynie wspomagać zrealizowanie wybranego korzystnego rozwoju 

sytuacji. By być przygotowanym, trzeba się uczyć nowej wiedzy, która będzie 

narastać lawinowo i to przez cale życie. Potrzeba uczenia się przez całe życie 

wynika ze wzrastającego tempa zmian społecznych
216

. Z uwagi na to, że we 

współczesnym społeczeństwie rośnie znaczenie wykształcenia
217

  dlatego też 

rosą wymagania społeczeństwa wobec nauczycieli.  

Konieczność przygotowania do kształcenia ustawicznego wynika również 

ze zmiany charakteru współczesnej pracy. Już B. Suchodolski pisząc 

o wychowaniu do przyszłości zaznaczał, że: „Nowoczesna praca nie jest, 

bowiem zespołem prostych czynności, których można by się wyuczyć, lecz jest 

procesem bardzo złożonym różnorodnych wysiłków, wymagających większego 

zaangażowania się ludzi w to, co robią. Nowoczesna praca nie jest „poza 

człowiekiem”, jako w pewnym sensie „zewnętrzny” proces jego czynności 

rzeczowo ukształtowany, ale jest „w człowieku”, jako jego rzeczywiste 

działanie, jako jego wyraz osobowości.”
218

 Oznacza to – jak dalej wskazuje 

autor – że „Nowoczesna praca wymaga nie tylko aktywnego uczestnictwa 

w postępie techniki i nauki. Wymaga ona również rozwoju tych bardzo różnych 

kwalifikacji, które wiążą się z organizacją i planowaniem współdziałania 

w pracy. Organizacja i planowanie współdziałania w pracy przestaje być 

                                                 
216

 Nickerson za; R. Pachociński, Oświata XXI wieku. .., dz.cyt. s. 74. 
217

 Zob. Grabowska, I. E. Kotowska, Edukacja, [w]  J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 

2009. Warunki życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s, 89. 

GUS http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf  

s. 20, pobranie 10.01.2011. 

http://www.eurydice.org.pl/files/ECEC_PL.pdf s. 12 pobranie: 20.12.2010. 
218

 B. Suchodolski, Wychowanie i strategie życia, WSiP Warszawa 1987, s. 225. 



59 

zadaniem nielicznej grupy specjalistów, staje się elementem powszedniego dnia 

coraz większej liczby pracujących ludzi. (…) Prawdziwie wykształcony 

pracownik musi być nie tylko odpowiednio wykształcony i sprawny; powinien 

umieć włączyć się w atmosferę zespołowego wysiłku, umieć współdziałać 

w wykonywaniu różnorakich czynności, być zależnym od innych i uzależniać 

innych od siebie w sposób bardziej racjonalny i humanistyczny.”
219

 

Pomimo nakreślonych powyżej kierunków zmiany roli zawodowej 

nauczyciela nadal polskie szkoły „są miejscem odbywania lekcji, a te 

nastawione są na przekazywanie materiału do opanowania, na mniej lub bardziej 

tradycyjne nauczanie. Na ogół mało czasu pozostaje na działalność 

wychowawczą. (...) Szkoła wciąż jest dość nieporadna w zakresie edukacji 

emocjonalnej, pedagogiki twórczości. Jest tez wciąż za mało wykorzystanym 

miejscem wartościowej praktyki społecznej”
220
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Rozwój zawodowy nauczyciela 

Augustyn Okoński 

Rozwój zawodowy nauczyciela to uporządkowane, świadome i celowe 

działanie w obszarze jego osobowości. Jest ilościowym przyrostem wiedzy 

i umiejętności, ukierunkowaną zmianą jakościową. To proces, który przebiega 

przez całe życie. Ważna w nim staje się refleksja nad własnym postępowaniem, 

autoewaluacja,  patrzenie na edukację w kontekście zmiany na lepsze. Istotna 

w rozwoju zawodowym staje się praca z pasją, która kojarzona jest 

z entuzjazmem, troską, oddaniem. Oprócz pasji bardzo ważną rolę w rozwoju 

zawodowym nauczyciela odgrywają wartości moralne, system, według którego 

funkcjonuje i który przekazuje wychowankowi. Istotnym zagadnieniem staje się 

również stosunek nauczyciela do nauczanego przedmiotu, jego kompetencje 

zawodowe. Niezwykle ważne wydaje się znalezienie idealnego modelu 

nauczyciela, który powinien sprostać współczesnym wyzwaniom edukacji. 

Aktywność współczesnego człowieka to ustawiczna nauka 

ukierunkowana na stały rozwój. Tempo przeobrażeń cywilizacyjnych jest tak 

duże, że człowiek powinien bardzo dynamicznie reagować na pojawiające się 

zmiany, a co za tym idzie musi dostosować się do wyzwań, oczekiwań 

i wymagań współczesnego świata. Rozwój zawodowy to pojęcie bardzo istotne 

i ważne zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Wymiar 

indywidualny odgrywa ważną rolę w obszarze interesów i potrzeb jednostki 

i roli, jaką pełni w społeczeństwie. W szerszym kontekście rozwój zawodowy 

jednostki interpretowany jest w perspektywie rozwoju całej organizacji, zadań 

i roli człowieka w wypełnianiu funkcji społecznych. 

Według T.W. Nowackiego rozwój zawodowy to droga rozwoju jednostki 

od fazy zaznajamiania z obszarami ludzkiej działalności gospodarczej 

i kulturalnej, poprzez fazę przygotowania ogólnozawodowego, do okresu 

przygotowania zawodowego. Potem następują okresy rozwoju zawodowego, 

awansów i osiągnięć, aż do zakończenia pracy zawodowej, która jednak nie 

kończy aktywności pracowniczej. Fazy rozwoju zawodowego zależą 

w wysokim stopniu od instytucji społecznych, określających aktywność 

jednostki, i od jej udziału w procesach kształcenia i procesach pracy.
221

 

Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez całe życie. 

U każdego człowieka rozpoczyna się w różnym wieku, zawsze związany jest 

z rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy, oraz cech osobowościowych 

istotnych w pracy zawodowej. Jest pojęciem przypisanym każdej jednostce, jej 

aktywności zawodowej, możliwościom intelektualnym i organizacyjnym, 

umiejętności planowania i projektowania własnego rozwoju zawodowego. 

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że osoby, które chcą utrzymać się 

i rozwijać, muszą systematycznie planować i kształtować swój rozwój 
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zawodowy.  Na podstawie D. Supera rozwój zawodowy jest procesem rośnięcia 

i uczenia się, któremu podporządkowane są wszelkie przejawy zachowania 

zawodowego. Jest to stopniowy wzrost i zmiany zdolności jednostki do 

określonych rodzajów zachowania zawodowego oraz powiększania jej repertuaru 

zachowania zawodowego. Rozwój zawodowy obejmuje wszystkie aspekty 

rozwojowe, które mogą być odniesione do pracy.
222

 Według Z. Wołka różni 

autorzy określają rozwój zawodowy w zbliżony sposób, zwracając szczególną 

uwagę na zmiany zachodzące w osobowości jednostki w rezultacie relacji, 

w jakie wchodzi ona z pracą zawodową w trakcie przesuwania się po drodze 

zawodowej. 
223

 

Rozwój zawodowy jest doskonaleniem siebie w wymiarze ogólnym jak 

i zawodowym, postrzeganym, jako nabywanie coraz to nowych dyspozycji 

zawodowych, umożliwiających rozwiązywanie coraz bardziej złożonych 

problemów w trakcie wykonywania pracy zawodowej.   

K. Czarnecki uważa, że o rozwoju zawodowym człowieka decydują dwie 

grupy czynników (uwarunkowań): 

 - wewnętrzne (podmiotowe) – związane z człowiekiem, jego 

indywidualnymi cechami – takie jak: uwarunkowania biologiczne, fizyczne, 

psychiczne,        

 - zewnętrzne (przedmiotowe) – znajdujące się poza człowiekiem, 

sytuacyjne – takie jak: uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, techniczne, 

kulturowe, społeczne, polityczne i pedagogiczne.
224

  

Rozwój zawodowy rozpoczyna się w okresie dzieciństwa i trwa do wieku 

dojrzałego. Jest postępującym, ciągłym i nieodwracalnym procesem, 

zmierzającym do wyboru zawodu. Kierunek i tempo przechodzenia jednostki od 

jednego poziomu zawodowego do drugiego jest uzależnione od inteligencji, 

pozycji społecznej, ekonomicznej, zainteresowań i wartości przyjętych przez 

jednostkę. Istotne staje się świadome, celowe i zorganizowane działanie, którego 

efektem będzie sukces w postaci dobrej pracy, spełnienia zawodowego, 

satysfakcji zawodowej i rozwoju zawodowego. 

Człowiek sam odczuwa potrzebę rozwoju zawodowego, która wynika 

z zainteresowań, ambicji czy motywacji. Tempo rozwoju zawodowego w dużym 

stopniu zależy od rodzaju wykonywanych zadań, stażu pracy, warunków 

materialno – społecznych, postawy i osobowości jednostki, postawy osób, 

wokół których jednostka funkcjonuje i rozwija się. Rozwój zawodowy 
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w węższym ujęciu definiowany jest między innymi, jako proces 

wykorzystywany do stworzenia możliwości rozwijania zawodowych 

zainteresowań i zdolności pracowników.
 225 

  

Szczegółowej analizy rozwoju zawodowego dokonują H. Najduchowska, 

wskazując na pięć podstawowych funkcji rozwoju, takich jak: 

- poszerzanie wiedzy - pomocnej w sytuacjach problemowych, zwłaszcza 

w pracy koncepcyjnej;  

- uczenie się na podstawie doświadczeń - zdobywanie wiedzy praktycznej 

poprzez obserwację siebie i innych pracowników oraz wdrażanie nowych 

rozwiązań do wykonywanej pracy;  

- rozwój nowych postaw i przekonań - zmiana dotychczasowych 

poglądów, przeformułowywanie systemu wartości, zasad i norm postępowania;  

- możliwość odbudowywania kwalifikacji zawodowych - dotyczy 

wymiaru jednostkowego i odnosi się do indywidualnych kompetencji 

pracownika, ich diagnozowania i podnoszenia na wyższy poziom;   

- współpraca i wkład w rozwój personelu - dzielenie się wiedzą 

i umiejętnościami, korzystanie z zasobów wiedzy innych pracowników, 

wzajemne uczenie się i działanie (coaching, mentoring, peertutoring).
226

 

 Istotnym zagadnieniem związanym z rozwojem zawodowym jest kariera 

zawodowa. Występuje ona w różnych kontekstach i najczęściej oznacza 

funkcjonujące w danym społeczeństwie modele sukcesu życiowego 

ukierunkowujące ludzkie działania.  W znaczeniu socjologicznym kariera to 

termin odnoszący się do pewnej strefy obiektywnych faktów społecznych – 

zmiany pozycji społecznej jednostki, z reguły z niższych na wyższe. 
227

 Według H. Najduchowskiej kariera zawodowa może być również 

rozumiana, jako biografia zawodowa, wspinanie się poprzez szereg pozycji 

zawodowych ułożonych w hierarchii pionowej, z których każda znajduje się 

wyżej od poprzednich w odczuciu społecznym, opartym na miarach prestiżu 

społecznego, bogactwa, sławy itp.
228

  

Inną definicję przedstawia T.W. Nowacki. Określa karierę zawodową, 

jako sekwencję ról i pozycji zawodowych obejmowanych przez jednostki 

w różnych fazach cyklu życiowego.
229

 

Kariera podobnie jak rozwój zawodowy podlega ciągłym zmianom. 

Uważa się, że rozwój zawodowy stanowi cechę osobową, dotyczy jednostki 

doświadczającej pracy zawodowej, a kariera ma charakter procesu, któremu ta 

jednostka podlega w miarę doświadczania pracy zawodowej. Rozwój zawodowy 

stanowi podstawę kariery zawodowej. Według W. Trzeciak kariery zawodowe 
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istnieją wówczas, gdy ludzie o nie dbają i dążą do ich rozwoju. Mają one, 

podobnie jak rozwój zawodowy, charakter indywidualny, wyjątkowy. Tworząc 

własną karierę zawodową nie należy czekać na przypadek lub nadarzającą się 

okazję, ale samemu zaplanować i podjąć odpowiednie działania. Podczas 

planowania kariery zawodowej wykorzystuje się umiejętności podejmowania 

realistycznych decyzji dotyczących kierunku kształcenia lub szkolenia, miejsca 

pracy lub zmiany zawodu. Droga do nabycia tych umiejętności prowadzi przez 

poznanie samego siebie i samoocenę oraz konfrontowanie swoich atutów 

z wymaganiami stawianymi przez zawody i rynek pracy.
230

 Bardzo ważne 

w realizacji kariery zawodowej staje się jej umiejętne zaplanowanie, 

świadomość tego, co chcemy robić i osiągnąć, w jaki sposób widzimy 

i interpretujemy sukces. Dzięki umiejętności planowania rozwoju i kariery 

zawodowej zwiększa się nasza skuteczność, konkurencyjność, efektywność 

kształtowania naszego życia zawodowego, stajemy się konkurencyjni na rynku 

pracy.  Jednym z niezbędnych elementów życia w zorganizowanym 

społeczeństwie jest praca. To dzięki niej możemy realizować swoje plany, pasje 

życiowe, przeżyć we współczesnym świecie. Aby tak było musimy zdobyć 

zawód, który pozwoli nam na pełnienie określonej roli w społeczeństwie, 

realizację siebie poprzez wykonywanie konkretnych czynności. Zawód jest 

zespołem czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału pracy, 

wymagający określonego przygotowania specjalistycznego, kwalifikacji. Jest 

czynnością wykonywaną przez jednostkę stale lub dorywczo i stanowi dla niej 

podstawę bytu, punkt odniesienia i bezpieczeństwa. Zawód może być 

zmieniany, uwzględniając potrzeby rynku pracy, staje się azylem 

bezpieczeństwa dla każdej jednostki.   

Bardzo ważnym obszarem realizacji rozwoju i kariery zawodowej staje 

się rynek edukacyjny. To w nim pojawia się pojęcie zawodu nauczyciela 

i przypisana temu zagadnieniu strategia rozwoju i awansu zawodowego. 

 Rozwój zawodowy nauczyciela jest procesem świadomym, celowym 

i zorganizowanym, polegającym na umiejętności dokonywania zmian w pracy 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, w wyniku prowadzonych diagnoz 

i ewaluacji, które dostrzega się, jako konieczne i podlegające dalszym 

modyfikacjom, czyli stałej zmianie dążącej do doskonałości. Aby rozwój miał 

swoje uzasadnienie, istotną rolę odgrywają trzy obszary rozwojowe takie jak 

struktura, kwalifikacje i kompetencje.   

Na podstawie H. Kwiatkowskiej pojęciem właściwie oddającym charakter 

procesu „wzrastania” w zawód jest tzw. adaptacja twórcza, polegająca na 

przekraczaniu zastanych konwencji w dążeniu do działań autonomicznych, 
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podejmowanych we własnym imieniu i na własne ryzyko, a więc działań 

twórczych i odpowiedzialnych.
231

 

Rozwój zawodowy nauczyciela zależy od wielu czynników zewnętrznych 

i wewnętrznych wynikających z jego psychiki. Ma wymiar konkretny i celowy. 

Są to pozytywne zmiany jakości w obszarze osobowości nauczyciela. Rozwój 

zawodowy nauczyciela trwa przez jego całe życie. Musi być poparty 

ustawicznym doskonaleniem ukierunkowanym na ciągłe zdobywanie wiedzy 

i umiejętności niezbędnych w pracy z dzieckiem. W praktyce rozwój zawodowy 

ma różne natężenia w określonych okresach pracy. Rozwój zawodowy 

nauczyciela jest systemem jakościowych zmian rozłożonych w czasie. Jest 

procesem bardzo złożonym i silnie zróżnicowanym oraz w dużej mierze 

zależnym od indywidualnych cech nauczyciela. Jest systemem działań, któremu 

charakter nadaje osobowość samego pedagoga. Z reguły ma charakter etapowy 

i długotrwały. Rozwój nauczyciela cechuje swoista dynamika, polegająca na 

ustawicznym poszerzaniu wiedzy, kompetencji i umiejętności. W rozwoju 

zawodowym nauczyciela chodzi o ulepszanie kluczowych umiejętności. Rozwój 

zawodowy przebiega odmiennie w zależności od stażu pracy, wieku 

nauczyciela, jego doświadczenia, stopnia awansu zawodowego, predyspozycji 

pedagogicznych.  

Według J. Jonesa, M. Jenkinsa, S. Lorda rozwój zawodowy nauczyciela 

jest związany z odkrywaniem pedagogiki, dlatego też nie można ujmować go 

doraźnie, etapowo czy też formalnie. Jest to bowiem kategoria wyznaczająca 

nauczycielowi samozadowolenie, o ile będzie działaniem czynnym, autorskim, 

a odrzucającym statystyczność i bezcelowość.
 232

  Kształtowanie postaw, 

przekazywanie wiadomości, a także rozwijanie umiejętności stanowią wzajemnie 

uzupełniający się wymiar pracy dydaktycznej nauczyciela. To od jego 

zaangażowania i kreatywności zależy, w jaki sposób będzie realizowana jego 

strategia pracy. Strategia opierająca się o koncepcję rozwoju szkoły, wynikające 

z tej koncepcji priorytety, zadania i działania, a w szczególności opis i cechy 

charakterystyczne absolwenta szkoły/placówki.  

Nauczyciel powinien pracować głównie przez modelowanie 

i oddziaływanie własnymi postawami oraz przekonywującą prezentacją 

posiadanej wiedzy i umiejętności. W pracy pedagogicznej powinien stawiać 

realistyczne wymagania i konsekwentnie dążyć do tego, aby uczniowie 

wzbudzili w sobie pozytywną motywację do kształtowania własnej osobowości. 

Bardzo ważna w budowaniu wizerunku dobrego nauczyciela – wychowawcy, 

staje się bezinteresowna postawa, mająca na względzie dobro ucznia, jego 

rozwój w obszarze uczuć, postaw społecznych i systemu wartości. 

J. Karbowniczek uważa, że należy kształcić nauczycieli o wysokim poczuciu 
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autonomiczności i aspiracjach twórczych. Ich wiedza powinna być oparta na 

doświadczeniach, umiejętnościach, systemie wartości, czego konsekwencją jest 

umiejętne formułowanie celów, optymalizacja doboru metod spostrzegania 

otoczenia i siebie, jako aktywnych, dynamicznych podmiotów zdolnych do 

oryginalnych rozwiązań nietypowych w sytuacjach edukacyjnych.
233

 

Według W. Brezinka nauczyciele są dla swoich uczniów możliwymi 

obiektami do naśladowania – czy tego chcą, czy też nie. Ich praca zawodowa 

jest najczęściej pracą z młodymi niepełnoletnimi ludźmi, w ich najbardziej 

chłonnym do nauki okresie. Dzieci i młodzież są bardziej podatne na wpływ 

oraz wymagają większej ochrony aniżeli dorośli. Jeśli codziennie przez wiele 

godzin, w odosobnieniu murów szkolnych są oni wystawieni na oddziaływanie 

nauczycieli, wtedy przyjmują nie tylko to, czego tamci nauczają, ale także wiele 

z ich zachowania. Rzadko da się przewidzieć, jak różni uczniowie przepracują 

wrażenia dostarczone im mimowolnie przez nauczycieli. I tak, każdy z nich 

musi się liczyć z tym, iż nie tylko jego świadome działania wychowawcze, lecz 

także jego całościowe, spontaniczne zachowanie może oddziaływać na uczniów 

korzystnie lub niekorzystnie. Z tego też powodu od dawna wymagano, iż 

nauczycielom nie wolno dawać złego przykładu, lecz powinni dawać dobry 

przykład. Winni oni przynajmniej unikać wszystkiego tego, co mogłoby 

zaszkodzić ich uczniom. Co oznacza to w konkretnym przypadku, musi zostać 

określone bliżej w moralności zawodowej.
234

 

Dobry nauczyciel nie wymusza na uczniach zachowań ani postaw, jest 

gotowy wspierać ich w kłopotach osobistych, poświęcać swój czas i uwagę. 

W kontakcie z uczniami potrafi nie kierować się swoimi korzyściami, lecz ma 

na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, jest asertywny tzn. potrafi wyrażać 

wobec uczniów swoje potrzeby i stawiać uczniom granice bez urażania i agresji, 

nie boi się konfliktów, potrafi je ujawniać i rozwiązywać.  

Zdaniem I. Pufal – Struzik dobry nauczyciel, to nauczyciel autentyczny 

i otwarty na problemy wychowanka, nauczyciel, który przede wszystkim potrafi 

wyjść z każdej sytuacji. Ważną umiejętnością jest stawianie granic i uczenie 

podopiecznego ponoszenia konsekwencji wobec swoich zachowań i swoich 

wyborów. Dobry kontakt z uczniem pozwoli na wczesne wykrycie 

różnorodnych zagrażających sytuacji . Aby im zaradzić w większości 

przypadków nie jest potrzebna jakaś specjalistyczna pomoc, lecz 

zdroworozsądkowe, oparte na doświadczeniu życiowym działanie. 
235
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Według J. Jonesa, M. Jenkinsa, S. Lorda nieskuteczność pracy 

nauczyciela może być wywołana przez wiele czynników, które z kolei mogą 

wystąpić w dowolnym momencie. Czynniki te mogą mieć związek ze złym 

kierowaniem szkołą, nieskutecznym zarządzaniem sposobem nauczania lub 

błędnymi systemami i procedurami postępowania w szkole. Ostatecznie osoby 

kierujące pracą zespołów nauczycielskich będą musiały zastanowić się, czy 

dostatecznie jasno i precyzyjnie określone zostały oczekiwania związane 

z cechami nauczania dobrej jakości. 
236

  

Nauczyciel powinien prowadzić działalność zmierzającą do pełnej 

realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, przede 

wszystkim przez organizowanie zwartego zespołu uczniowskiego, świadomie 

współdziałającego w dążeniu do osiągania ideału wychowawczego. Dlatego 

ważne jest, by nauczyciel był świadomy własnego systemu wartości, który chce 

przekazać dzieciom, a także sposobu, w jaki oddziałuje na uczniów w różnych 

sytuacjach, nie tylko edukacyjnych, ale i życiowych. W swojej działalności 

powinien wykorzystywać naturalną ciekawość świata dzieci do rozwijania 

trwałych zainteresowań. W jego pracy poczucie radości powinno przenikać 

wszelkie przeżycia. Ogromne znaczenie w wypełnianiu funkcji 

wychowawczych ma postawa samego nauczyciela. Powinien być sprawiedliwy, 

z zaangażowaniem wypełniać swoją pracę. Nauczyciel musi kreować takie 

relacje z uczniami, które zapewniają skuteczną realizację procesu nauczania. 

Powinien być wyrozumiały względem uczniów, ale powinien również potępiać 

złe zachowania. Dobry nauczyciel to taki, który potrafi z młodzieżą 

porozmawiać na każdy temat, interesuje się problemami uczniów. To osoba, do 

której można się zwrócić z trudnym zadaniem, poprosić o radę. Swoją postawą 

powinien dawać przykład do naśladowania.  Jak wynika z powyższych 

rozważań rola nauczyciela jest specyficzna i wyjątkowo odpowiedzialna. Można 

stwierdzić, że w czasach współczesnych potrzebny jest nauczyciel o wielkich 

przymiotach serca i charakteru, kochający pracę z dziećmi, cierpliwy 

i opanowany, stale podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje.  

Na podstawie J. Jonesa, M. Jenkinsa, S. Lorda największy wpływ na 

ogólnie rozumianą efektywność szkoły mają czynniki powstałe nie na poziomie 

życia całej szkoły, lecz raczej na poziomie sali lekcyjnej. W związku z tym 

próby określenia cech wyróżniających skutecznego nauczyciela stały się dla 

uznanych środowisk naukowych bardzo ważną kwestią. Na przykład Mujis 

i Reynolds (2005) dochodzą do wniosku, że skuteczny nauczyciel ma 

pozytywny stosunek do wykonywanej pracy,  buduje w klasie przyjemną 

atmosferę społeczną i psychiczną, ma duże oczekiwania, co do przyszłych 

osiągnięć uczniów, prowadzi lekcje w sposób przejrzysty, dobrze rozplanowuje 

czas zajęć, stosuje wyraźnie zarysowaną strukturę godziny lekcyjnej, używa 
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różnorakich metod nauczania, korzysta z pomysłów uczniów, wcielając je 

w życie, zadaje odpowiednie i zróżnicowane pytania. Skuteczna działalność 

nauczyciela zależy w dużej mierze od rodzaju czynności i zadań wykonywanych 

w czasie lekcji, tematu zajęć, tła społecznego uczniów (wiek, zdolności, płeć, 

status społeczno – ekonomiczny czy przynależność etniczna), cech 

indywidualnych uczniów (osobowość, sposób przyswajania wiedzy, motywacja 

i stopień samooceny), cech placówki, w której odbywają się zajęcia (przyjęte 

zwyczaje, organizacja instytucji).
 237 

Obecnie od nauczyciela w szkole oczekuje 

się, że będzie szedł z duchem czasu i dostrzegał problemy uczniów. Aktywna 

postawa wychowawcy i jego stosunek do otoczenia stanowią ważny element 

pracy z dzieckiem.  Rola nauczyciela, jako osoby ułatwiającej rozwój wymaga 

zbudowania innej niż tradycyjna relacji z uczniami. Szczególnego znaczenia 

nabierają takie cechy jak: szczerość, zrozumienie, empatia, sympatia 

i zainteresowanie sprawami wychowanków. Uczniowie cenią w nauczycielach 

ich jasno sprecyzowane zasady, określające, co jest dobre, a co złe; co wolno, 

a czego nie wolno. Ważna jest dla nich konsekwencja postępowania 

w odniesieniu do stawianych przez nauczyciela warunków. Oczekiwania wobec 

nauczycieli sprowadzają się też do tego, że nauczyciele powinni być 

wyrozumiali, powinni umieć nauczać, powinni sprawiać, żeby uczniowie się 

uczyli i powinni umieć zapewnić nadzór i kontrolę. Dobry nauczyciel musi mieć 

wiedzę o faktach dotyczących przynajmniej tych dziedzin współczesnej nauki, 

które najbardziej wpływają na nasze indywidualne i społeczne życie oraz 

stosunek do siebie samych, do innych ludzi, do przyrody oraz do całości 

dziedzictwa kulturowego. Ważne jest, aby nauczyciel podejmujący zadania 

edukacyjne był osobą odpowiedzialną, o wysokiej kulturze osobistej, umiejącą 

podejść do dziecka w sposób indywidualny.  

Według J. Karbowniczek problematyka funkcji, zadań i kompetencji 

nauczyciela powinna stanowić postawę refleksji dotyczącej profesjonalnego 

jego rozwoju. Bowiem tylko kompetentny pedagog jest zdolny tworzyć dojrzałą 

aksjologicznie wizję procesu dydaktyczno-wychowawczego i budować 

rzeczywistość szkolną wokół wielu wartości humanistycznych.
 238 

Efektywność w pracy nauczyciela będzie tym większa, im bardziej 

aktywność dzieci będzie wypływać z ich własnych motywacji i potrzeb. 

Istotnym zagadnieniem w pracy nauczyciela staje się proces uspołecznienia 

uczniów. To nauczyciel przekazuje określoną wiedzę, zaszczepia społeczne 

i moralne zasady postępowania oraz ideały, wyrabia postawy i przekonania. 

Oddziaływania nauczyciela są zorganizowane i wynikają z przyjętego programu 

pracy wychowawczej, której jednym z ważnych celów jest uspołecznienie 

dziecka wymagające prawidłowego pokierowania procesem socjalizacji. 
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 Dla pełnego rozwoju i ugruntowania cech społecznych u wszystkich 

uczniów, muszą być podejmowane specjalne zabiegi. Należy dziecku stawiać 

określone wymagania w dziedzinie współżycia społecznego, wysuwać 

konkretne zadania w tym zakresie, dostarczać mu różnorodnych doświadczeń 

społecznych w kontaktach z wychowawcami oraz kolegami zarówno w klasie 

szkolnej jak i w innych grupach rówieśniczych. 

Niezmiernie ważny jest sposób postępowania nauczyciela w stosunku do 

uczniów, czyli styl kierowania, od czego w dużym stopniu zależy rozwój 

dziecka. Uspołecznienie przenika stopniowo wszystkie formy aktywności 

dziecka, modyfikując wewnętrzne mechanizmy regulacyjne. Aby w sposób 

optymalny wpłynąć na uspołecznienie dziecka, należy stosować odpowiednie 

metody pracy, a koniecznym warunkiem efektywnych metod uspołeczniania 

dzieci jest właściwa ocena ich pod tym względem.  

Nauczyciel- wychowawca dobiera odpowiedni zestaw celów, od których 

będzie uzależniony kierunek jego poczynań. Zadania realizacyjne powinny być 

różnorodne, aby dziecko miało możliwość wyboru zachowania, co jest 

warunkiem właściwego wychowania. Zadaniem nauczyciela jest wywieranie 

takiego wpływu na aktywność dziecka, aby rozbudowywać i potęgować 

elementy uspołeczniające a usuwać z zachowania dziecka te elementy, które 

wpływają destruktywnie na jego dalszy rozwój pod tym względem. 

Zdaniem J. Karbowniczek wskazane jest, aby nauczyciel był refleksyjnym 

praktykiem, badaczem działalności edukacyjnej, umiejącym myśleć kategoriami 

przyszłości, pracującym twórczo, nastawionym na innowacje, dobrym 

przewodnikiem po obszarach wiedzy.
239

  Bardzo ważne w pracy nauczyciela 

staje się motywowanie dzieci do podejmowania różnego typu aktywności 

wychowawczej. Nauczyciel w tych działaniach musi wykazać się takimi 

metodami pracy, które pomogą uczniom lepiej poznać samych siebie, 

rozpoznawać i nazywać wartości, oceniać własne możliwości czy dokonywać 

wyboru między dobrem a złem. Poprzez odpowiedni dobór metod pracy 

nauczyciel inspiruje dzieci, inicjuje dyskusje, uczy odpowiedzialności za własne 

postawy. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela 

z dziećmi jest współpraca z rodzicami. Rodzice oczekują od wychowawcy 

informacji o swoich dzieciach nie tylko na temat ich niepowodzeń, ale i na temat 

sukcesów szkolnych czy problemów wychowawczych.  Zadaniem wychowawcy 

jest uświadomienie rodzicom, że rozwój ich pociech zależy od wspólnie 

realizowanych działań. Dzięki współpracy wychowawcy z domem rodzinnym 

następuje wymiana informacji, co do wspólnych oczekiwań i potrzeb 

wychowawczych. Otwartość, szczerość, komunikatywność to cechy, które 
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ułatwiają wychowawcy nawiązywanie poprawnych kontaktów z rodzicami. 

Ważne jest, aby rodzice darzyli zaufaniem nauczyciela wychowawcę. Dzięki 

tego typu sytuacjom nauczyciel może korzystać z doświadczeń i wiedzy 

rodziców. Według W. Brezinka wzajemne stosunki pomiędzy nauczycielami 

a rodzicami mogą być pełne zaufania tylko w sprzyjających warunkach. Jednak 

wzajemne zrozumienie, pokonywanie wzajemnych uprzedzeń, życzliwość 

i gotowość pomocy byłyby już też czymś istotnym. Współpraca może być na 

tyle owocna, na ile intensywnie każdy z partnerów będzie wypełniał swoje 

własne zadanie w systemie podziału władzy wychowawczej oraz podziału 

pracy. Dotyczy to faktu, iż nie tylko rodzice przygotowują grunt dla pracy 

nauczycieli, lecz także nauczyciele czynią to w stosunku do rodziców. Tak jak 

szkoła potrzebuje pomocy ze strony rodzin, tak rodziny potrzebują pomocy ze 

strony szkoły. W tej wzajemnej pomocy próbuje się „wspólna 

odpowiedzialność” rodziców za dzieci, która jest równocześnie 

odpowiedzialnością nauczycieli za uczniów.
240

 Na podstawie J. Karbowniczek 

od nauczyciela, jego wiedzy, kompetencji, kreatywności, życzliwego stosunku 

do uczniów oraz partnerskiego podejścia do rodziców  zależeć będzie 

skuteczność pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki. Dzięki współpracy 

z rodzicami nauczyciel może poznać środowisko rodzinne dziecka oraz samo 

dziecko. Ważne jest to, aby współpraca miała charakter aktywizujący, twórczy 

i ciekawy. Aby tak było, sam musi być jej inicjatorem.
 241 

Istotnym i ważnym elementem pracy nauczyciela staje się podejmowanie 

działań w obszarze diagnozy, ewaluacji i autoewaluacji. Dzięki temu nauczyciel 

może ocenić, jak dalece użyteczna lub wartościowa jest jego działalność, by 

zdecydować, czy ją podjąć, czy nie, albo czy ją kontynuować. Realizując 

ewaluację nauczyciel doskonali swój profesjonalizm, uzyskuje wiarygodną 

informację o tym, jak odbierane są jego działania i jakie są ich efekty, te 

oczekiwane, ale i niepożądane. Dzięki temu możliwe jest przystąpienie do 

eliminacji tych czynników, które nie sprzyjają efektywnej pracy zawodowej 

oraz rozwijanie tych aspektów, które należy rozwinąć. Bardzo ważna jest 

poprawa komunikacji i współpracy z uczniami, ich rodzicami oraz innymi 

nauczycielami. Nauczyciele, uwzględniając w swej pracy opinie i poglądy 

uczniów, wykazują swoją otwartość, co sprzyja wzajemnemu zaufaniu 

i wzbudzaniu postaw życzliwości. Uczniowie dostrzegają, że są ważnym 

podmiotem, a nie tylko przedmiotem oddziaływań wychowawczych. Dzięki 

ewaluacji istnieje możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania 

się i współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel uzyskuje informacje 

o trafności doboru treści i metod kształcenia, wychowania i opieki do potrzeb 

i oczekiwań uczniów. Ewaluacja pozwala rzetelnie określić efekty procesu 

nauczania i uczenia się, określić, jaką wiedzę i umiejętności posiadają 
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uczniowie, jakie doświadczenia im towarzyszą. Dzięki ewaluacji nauczyciel 

może promować swoją pracę, a szczególnie te elementy, które stanowią jej 

mocne strony, może planować strategię własnego rozwoju zawodowego. 

W wyniku ewaluacji wychowawca może dokonać oceny potrzeb, oczekiwań, 

wymagań, stanu zadowolenia tych, którym działanie ma służyć. Może uzyskać 

informacje potrzebne w procesie modyfikowania działań wychowawczych, 

doskonalenia strategii wychowawczej szkoły, programu wychowawczego klasy. 

J. Szuty stwierdza, że dobrze jest, aby nauczyciel wychowawca patrzył na 

problem niewłaściwych zachowań swoich uczniów, jako na coś, co jest 

naturalną częścią jego pracy. Młodzi ludzie uczą się życia. A nieodzownym 

atrybutem każdego uczenia się jest popełnianie błędów. Patrzenie na takie 

sytuacje z dystansu, z różnych perspektyw, stwarza szansę na zobaczenie 

pełniejszego ich obrazu, spokojniejszą ocenę i znalezienie skutecznego środka 

zaradczego. Istotne staje się poznanie dziecka przez nauczyciela, nawiązanie 

i utrzymanie z nim prawidłowego kontaktu, akceptacja ucznia, jako osoby, a nie 

spostrzeganie go przez pryzmat jego niewłaściwych zachowań. 
242

   

Aby rozwój zawodowy nauczyciela stawał się faktem niezbędne staje się 

refleksja nad własnym postępowaniem, autoewaluacja, patrzenie na edukację 

w kontekście możliwości zmiany siebie na lepsze. W pracy nauczyciela bardzo 

ważną rolę odgrywa autorefleksja. Świadomość własnych działań, ich aspektów 

jakościowych, umiejętność spojrzenia na własną pracę, to elementy bardzo 

istotne i ważne w rozwoju zawodowym nauczyciela. Mówiąc o autorefleksji 

odnosimy się do powagi i trzeźwości umysłu w pewnym dystansie do działania. 

Według J. Jonesa, M. Jenkinsa i S. Lorda autorefleksja jest procesem 

mentalnym, który ma miejsce poza nurtem działania, spoglądanie w przód lub 

(częściej) wstecz na działania, które miały miejsce.
 243

  

Zdolność do refleksji nad własnymi sukcesami oraz obszarami pracy 

wymagającymi dalszego rozwoju jest warunkiem niezbędnym do poprawy 

poczynań zawodowych i metod pracy nauczycieli. To dzięki autorefleksji 

nauczyciel może dokonać analizy własnej działalności w kontekście 

stosowanych metod, form organizacyjnych czy zasad nauczania. Bardzo ważne 

staje się to, aby potrafił patrzeć na to, co robi w sposób refleksyjny 

i ukierunkowany na rozwój szkoły, wychowanka a także na własny rozwój.  

Innym bardzo ważnym zagadnieniem w rozwoju zawodowym nauczyciela 

staje się kontrola jego pracy. Jest działaniem, które skupia uwagę na 

zwiększeniu efektywności nauczania i ulepszania szkoły, jako organizacji. 

Pozwala na podniesienie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy, 

rozwijanie profesjonalizmu zawodowego.  Według J. Jones, M. Jenkinsa 

i S. Lorda w większości szkół zarządzanie jakością nauczania przemieniło się 

z jednorazowej, raz do roku podejmowanej akcji oceniania działań nauczyciela, 
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w dynamiczny, trwały proces, skupiający się na celach doskonalenia 

zawodowego nauczyciela, realizowanych w oparciu o systematyczne wsparcie 

ze strony szkoły. Zarządzanie jakością nauczania stanowi istotny łącznik 

pomiędzy strategicznymi celami rozwoju szkoły oraz jej kadrą, której rolą jest 

pomoc w osiąganiu tych celów. Zarządzanie jakością nauczania daje taką 

możliwość, ponieważ pomaga przemienić cele strategiczne w konkretne cele 

poszczególnych działań zespołów i jednostek, systematycznie przeprowadzać 

proces poprzez regularne kontrole jakości pracy nauczyciela, wspierać działania 

i rozwój zawodowy nauczyciela.
244

 Realizując strategię kontroli dyrektor 

doprowadza do samooceny pracy nauczyciela, dokonuje oceny w kontekście 

różnych obszarów pracy nauczyciela. Dla nauczyciela ocena jego pracy staje się 

drogowskazem działania. Dobra ocena skłania do kontynuowania poprzednich 

działań – dobrej pracy. Słaba ocena powoduje najczęściej obniżenie efektów 

pracy i narastanie sytuacji konfliktowej między ocenianym i oceniającym. 

Samoocena zmusza do refleksji zarówno ocenianego jak i oceniającego. 

Samoocena ma służyć przede wszystkim nauczycielowi, przyczyniając się do 

wyrobienia u niego umiejętności krytycznej refleksji niezbędnej do jego 

rozwoju zawodowego. Powinna być dobrowolnym aktem nauczyciela, z tym 

jednak zastrzeżeniem, że rolą dyrektora byłoby stworzenie sytuacji 

motywacyjnych do prowadzenia przez nauczyciela samooceny. Ocenianie 

nauczyciela musi być nierozerwalnie związane z samooceną, która służy do 

przeprowadzenia analizy własnej działalności, autorefleksji nad dotychczasową 

pracą, dowartościowania siebie, weryfikacji dotychczasowego postępowania, 

zmian i szukania nowych rozwiązań, samorozwoju zawodowego nauczyciela. 

Ocena wkładu pracy nauczyciela to jeden z ważniejszych czynników 

motywacyjnych i zarazem wyznaczników jego pracy zawodowej. Dokonując 

samooceny istotne jest, aby nie była przeprowadzana powierzchownie i nie 

ograniczała się do jednego z obszarów działań nauczyciela. Toteż ważne jest, 

aby nauczyciel sam siebie postrzegał i ujmował całościowo i dynamicznie, tzn., 

jako osobę charakteryzującą się różnymi cechami, posiadającą zalety, ale także 

wady, słabości, ograniczenia, akceptującą siebie, także swoje słabe strony, 

ujmującą swoją rolę zawodową na tle całej swej osoby, rozumiejącą wielorakie 

uwarunkowania jakości i rezultatów swego funkcjonowania, ujmującą siebie 

w kategoriach zmiany, ruchu, dynamicznie, ale jednocześnie rozumiejącą, iż 

rozwijanie się to nie tylko doświadczanie sukcesów, dobrego samopoczucia 

wynikającego z zauważanych postępów - to także doświadczanie okresu zastoju 

czy braku postępów. 

Jednocześnie konieczne jest, aby nauczyciel dokonując samooceny 

gromadził i wykorzystywał informacje zwrotne, jak inni go postrzegają, 

oceniają, i to od wszystkich bezpośrednich uczestników procesu edukacyjnego. 
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Istotna w pracy nauczyciela staje się kwestia pracy z pasją. Realizacji 

działań edukacyjnych w kontekście własnej filozofii życia. Według Ch. Daya 

aby nauczać z pasją, nie wystarczy po prostu dawać upust własnemu 

entuzjazmowi – należy czynić to w sposób uporządkowany, mądry i zgodny 

z wyznawanymi wartościami. Pasja kojarzona jest z entuzjazmem, troską, 

oddaniem i nadzieją, a pojęcia te z kolei najlepiej charakteryzują skuteczne 

uczenie. Nauczycielska pasja nie ma na celu podważać historycznych 

uwarunkowań, które narzucają pewien społeczny, ekonomiczny, polityczny, 

a nawet emocjonalny porządek. Ma ona moc oswabadzania, dzięki której 

uczniowie mogą zaangażować się w to, czego się uczą, spojrzeć szerzej wokół 

siebie i dostrzec to, co wcześniej było niewidoczne, lepiej poznać siebie i na tym 

wizerunku wykształcić własną tożsamość.
245

 Oprócz pasji bardzo istotną rolę 

w rozwoju zawodowym nauczyciela odgrywają wartości moralne. Nauczyciele, 

którzy chcą wychowywać uczniów w duchu moralności poprzez swoje osobiste 

działania i kreatywność, z pasją podchodzą do tego, co i jak robią oraz kogo 

uczą. Ważnym zagadnieniem w rozwoju zawodowym nauczyciela staje się 

strategia doskonalenia zawodowego. Według Ch. Daya program dokształcania 

kadry oświatowej pozostaje najpopularniejszą formą rozwoju zawodowego 

nauczycieli, która ma im zagwarantować możliwość uczestniczenia 

w intensywnych, czasowo ograniczonych szkoleniach. Zakres tego programu 

bywa ustalony kolegialnie, ale za jego realizację odpowiada zwykle jedna lub 

kilka osób, których rola polega z jednej strony na zapewnieniu nauczycielom 

możliwości uczestnictwa, zaś z drugiej – na motywowaniu ich do dokształcania 

się. Jeżeli uda się dobrze skorelować ten program z rzeczywistymi potrzebami 

nauczycieli, wynikającymi z ich doświadczenia, etapu kariery, na którym się 

znajdują, możliwości poznawczych związanych z wiekiem i instytucjonalnymi 

wymaganiami, które mają spełniać, to może on skutecznie przyśpieszyć ich 

rozwój, zarówno ten addytywny (zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, 

większe zrozumienie), jak i transformacyjny (zasadnicza zmiana przekonań, 

przekwalifikowanie, zastąpienie jednych umiejętności innymi).
246

 

Należy pamiętać, że poprawa funkcjonowania szkoły oznacza 

konieczność inwestowania w rozwój zawodowy nauczycieli. Doskonalenie 

pracy nauczyciela oznacza konieczność dostosowania programu rozwoju 

zawodowego zarówno do potrzeb nauczyciela jak i placówki. Pasja, entuzjazm 

muszą iść w parze z wiedzą i umiejętnościami. 

Na rozwój zawodowy nauczyciela ogromny wpływ ma atmosfera 

panująca w szkole, relacje jakie panują między ludźmi zachodzące zarówno 

w klasie, jak i w całej szkole. Bardzo ważna staje się atmosfera, a także jej 

wpływ na pracę nauczyciela i jego możliwości rozwoju zawodowego. Istotne 

jest to, aby nauczyciele rozmawiali ze sobą o pracy, wzajemnie obserwowali 
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swoje poczynania zawodowe, wspólnie planowali i projektowali różne 

przedsięwzięcia zawodowe, rozumieli wzajemne emocje i byli gotowi do 

wzajemnych poświęceń. Bardzo ważna staje się współpraca w zespole 

nauczycielskim. Poprzez tego typu działania, następuje wspólne ustalanie celów 

i uczenie się poszczególnych aspektów pracy wychowawczej, gromadzenie 

informacji o uczniach, określanie ich sytuacji potrzeb i postępowanie 

wychowawcze, jakie wobec nich należy zastosować, podejmowanie decyzji, 

rozstrzyganie konfliktów wewnątrz zespołu nauczycielskiego, dzielenie się 

doświadczeniami, ujawnianie trudności, wspieranie się nawzajem. 

Tylko uspołecznianie procesów wychowawczych, wspólna praca rady 

pedagogicznej, ustalanie celów i uczenie się poszczególnych aspektów pracy 

wychowawczej może przynieść wymierne efekty. Na uwagę zasługuje 

zespołowe podejmowanie decyzji, gromadzenie informacji o uczniach, 

określanie ich sytuacji, potrzeb i oddziaływania wychowawczego, jakie wobec 

nich należy zastosować. Każdy pedagog powinien krytycznie ocenić 

prezentowany model zachowań z punktu widzenia osobistych możliwości, 

umiejętności, stylu pracy, procedur i programów, które realizuje. Ważne jest, by 

dostrzegać realne oddziaływania wychowawcze, wiedzieć, czego naprawdę uczę 

swoim zachowaniem i w jakiej to pozostaje relacji do celów wychowawczych, 

jakie stawia szkoła. Budując dobrą atmosferę pracy wychowawczej nauczyciel 

powinien być świadomy tego, że wychowanek jest pierwszym faktorem procesu 

wychowawczego. Wychowawca obowiązany jest troszczyć się o właściwy 

stosunek uczniów do nauki poprzez współpracę z uczącymi nauczycielami 

w klasie, stałą kontrolę postępów uczniów i podejmowanie środków zaradczych, 

dbanie o prawidłową frekwencję, współpracę z biblioteką szkolną, pedagogiem 

szkolnym i rodzicami. Kolejnym obowiązkiem jest opieka nad zdrowiem 

uczniów poprzez dopilnowanie higieny osobistej i przestrzegania zasad bhp oraz 

interesowanie się stanem zdrowia wychowanków.  

Wychowawca troszczy się także o kształtowanie dobrych wzajemnych 

stosunków między uczniami, społeczną aktywność, właściwą organizacją czasu 

wolnego. 

Według . Ch. Daya nauczycieli z pasją odnajdziemy w każdej szkole, 

mogą być w każdym wieku i na każdym etapie kariery zawodowej. Na 

nauczyciela pracującego z pasją przypada jednak iluś pracujących bez niej, 

a wśród nich znajdują się tacy, którzy kiedyś mieli pasję, lecz ją utracili. 

W życiu każdego z nas nadejdzie taka chwila, w której pasja zacznie się 

wypalać lub przeobrażać w inne emocje w  wyniku nie sprzyjających 

okoliczności, takich jak relacje interpersonalne niepozwalające entuzjastycznie 

rozpostrzeć skrzydeł, a także przez fizyczne, emocjonalne i intelektualne 

wyzwania, które każą nam stale być najlepszym, przez dzieci i młodzież, które 
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nie docenią naszych wysiłków, przez sprawy osobiste albo najzwyczajniej przez 

to, że się starzejemy.
 247 

W rozwoju zawodowym nauczyciela istotną rolę odgrywa zdrowe życie, 

zachowanie równowagi między sprawami zawodowymi a osobistymi. Pojęcie 

pracy, wypoczynku, rodziny w obecnych czasach bardzo często nakładają się na 

siebie jak i przenikają. Ważne jest zachowanie granic, możliwość odpoczynku 

od pracy w domu, zaprzestanie przenoszenia spraw szkolnych do domu 

i odwrotnie. Ważne jest to, aby nauczanie, rodzina i odpoczynek, stały się 

pojęciami zdrowymi, pozwalającymi funkcjonować i rozwijać się.   

Bardzo ważny w rozwoju zawodowym nauczyciela staje się jego stosunek 

do nauczania przedmiotu. Nauczyciel musi być doskonale zorientowany 

w nauczanej przez siebie dziedzinie, oraz mieć dar przekazywania posiadanej 

wiedzy. Kompetencje zawodowe nauczycieli i wychowawców są mierzone 

poziomem ich umiejętności pedagogicznych i dynamiką rozwojową tych 

umiejętności. Nauczyciel musi znać swoje zobowiązania wypływające ze 

stosunku do nauczania przedmiotu i stosunku do ucznia oraz własne 

ograniczenia. Te jednak musi umieć przezwyciężać, bo samoświadomość 

zobowiązuje go także do samodoskonalenia. 

Na podstawie Z. B. Gasia uwzględniając zapis ustawowy oraz zadania 

stojące przed nauczycielem w zreformowanej szkole jasno rysuje się wizja 

podstawowych warunków, jakie winien spełniać kompetentny nauczyciel. 

Winien on stanowić konsekwentny wzorzec osobowy dla swojego ucznia 

(funkcja modelowa), winien być sprawnym dydaktykiem, dostarczającym 

uczniom w sposób przystępny i zrozumiały współczesne osiągnięcia naukowe 

(funkcja dydaktyczna), winien być sprawnym trenerem w zakresie uczenia 

i usprawniania podstawowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia 

subiektywnie satysfakcjonującego i społecznie konstruktywnego stylu życia 

(funkcja instruktażowa), winien być sprawnym przewodnikiem w odkrywaniu 

potencjałów osobistych, realizacji zadań rozwojowych oraz kształtowania 

odpowiedzialności za własny rozwój, oparty na jasnym i społecznie 

akceptowanym systemie wartości (funkcja wychowawcza).
248

  

Bardzo ważnym zagadnieniem w rozwoju zawodowym nauczyciela staje 

się wsparcie nauczycieli w celu zwiększenia ich efektywności. Nauczyciele 

wymagający dodatkowego wsparcia powinni sami rozpoznać tę potrzebę na 

podstawię autorefleksji lub przy wsparciu krytycznego przyjaciela czy dyrektora 

szkoły. 

Według J. Jonesa, M. Jenkinsa, S. Lorda działania samego nauczyciela, 

jego umiejętności zawodowe, cechy osobowości, oczekiwania wobec 

wychowanków i relacje z nimi są kluczowymi czynnikami wpływającymi na 

zachowanie uczniów, ich stosunek do otaczającej rzeczywistości oraz postępy 
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w nauce. Jeśli nauczyciel jest dość mądry, posiada zdolności przezwyciężania 

niepowodzeń i umie spojrzeć na własną pracę w sposób krytyczny i obiektywny, 

oznacza to, że ma wszystkie cechy potrzebne by udoskonalić swoje działania 

w klasie”.
 249 

Dobrym nauczycielem nie może być każdy, a mistrzostwo w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej osiągają ludzie o określonych cechach 

osobowości. Problem ten dotyczy nie tylko zawodu nauczycielskiego. Nie każdy 

człowiek wykonujący jakikolwiek rodzaj pracy, wykonujący jakikolwiek 

zawód, może być odpowiednio wykształcony i przygotowany do tej pracy. Nie 

zawsze też jest dobrym fachowcem. Nauczyciel musi się ciągle doskonalić, 

zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego ze względu na ciągły rozwój 

i zmiany wszystkich dziedzin życia, a w szczególności oświaty. Dzięki nowym 

metodom i technikom nauczania oraz coraz większej różnorodności zajęć 

prowadzonych w szkole, nauczyciel staje się partnerem dzieci i młodzieży, 

delikatnie kierującym ich na odpowiednie tory edukacyjne. Awans zawodowy 

nauczyciela staje się dla niego motywacją do dalszych osiągnięć na polu 

nauczania, kształcenia i wychowania, a co za tym idzie ulepszania systemu 

edukacji. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne wydaje się znalezienie 

idealnego modelu nauczyciela - nauczyciela nowej epoki, nauczyciela 

przyszłości, takiego, który powinien sprostać nowym edukacyjnym wyzwaniom, 

otwartego na ustawiczne doskonalenie i systematyczne poszukiwanie 

najlepszych rozwiązać dydaktycznych.  
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Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela 

Agata Szabała-Walczuk 

Zawód nauczyciela nieustannie wywołuje wiele kontrowersji. 

Wielokrotnie kiedy podnoszony jest problem wynagrodzeń, warunków pracy 

czy jakości edukacji w Polsce pojawiają się bardzo liczne głosy oburzenia 

i krytyki wobec przedstawicieli tego zawodu. Negatywna kampania nie wpływa 

pozytywnie na status nauczyciela w polskiej szkole XXI wieku. Społeczeństwo 

zdaje się dostrzegać jedynie przywileje z jakich korzystają przedstawiciele tej 

grupy zawodowej, pomijając zupełnie odpowiedzialność jaką podejmują oraz 

coraz trudniejsze warunki pracy i wyzwania jakim muszą sprostać.  

Trudno odnaleźć wśród ogółu społeczeństwa ludzi, którzy nigdy nie 

weszli w konflikt z nauczycielem, bądź nie mają złych wspomnień związanych 

z nauką szkolną. W naturze ludzkiej leży bunt przed poddawaniem się ocenie, 

a jedną z funkcji nauczyciela jest ocenianie. Tendencja do generalizowania 

negatywnych doświadczeń, a co za tym idzie utożsamiania całych grup 

społecznych czy zawodowych z cechami niektórych jej przedstawicieli 

prowadzi do zafałszowania obrazu konkretnych przedstawicieli zawodu. Wydaje 

się, że społeczeństwo spłaca „dług” wobec nauczycieli, „wyrównuje swoje 

rachunki” stale, często niesłusznie, krytykując tę grupę zawodową.  

Zawód nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego. Praca 

nauczyciela nie kończy się po 18 godzinach pensum dydaktycznego. Dobry 

nauczyciel, bo o takim mowa, poza działalnością dydaktyczną stale prowadzi 

działalność wychowawczą. Jego aktywność charakteryzuje stała ambiwalencja. 

Z jednej strony ma być wyrozumiałym, wrażliwym, czujnym na potrzeby ucznia 

z drugiej powinien pilnować zdrowego dystansu pomiędzy nauczycielem 

i uczniem tak ważnego w procesie edukacyjnym.  

Społeczeństwo wymaga od nauczyciela pełnego zaangażowania, 

jednocześnie wielokrotnie obarczając go pełną odpowiedzialnością za proces 

wychowania młodych ludzi.  

Specyfika pracy nauczyciela, poważne zachwianie jego autorytetu 

i pozycji społecznej prowadzą do wtórnej patologizacji środowiska, obniżając 

jednocześnie jakość edukacji. Nauczyciel jako osoba pracująca w bezpośrednim 

kontakcie z dużą liczbą ludzi, świadczący im swojego rodzaju usługi jest 

narażony na zjawisko „wypalenia zawodowego”. 

Czym właściwie jest stres? 

Wyzwania XXI wieku narzuciły współczesnemu człowiekowi bardzo 

szybkie tempo życia. Ciągły pośpiech, ogrom informacji do zapamiętania, 

mnogość i różnorodność zadań jakim musi podołać jednostka, a także coraz 

mniejsza przewidywalność zachowań drugiego człowieka powodują niemal 
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nieustające doświadczanie przez człowieka specyficznego stanu emocjonalnego 

określanego mianem stresu.  

Pojęcie stres pomimo tego, że jest używane niezwykle często zarówno 

w języku potocznym jak i naukowym trudno jednak zamknąć w jednolitych 

ramach definicyjnych. 

H. Selye użył terminu stres w 1936 r. definiując go z punktu widzenia 

biologii i fizjologii jako „nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu 

żądanie”
250

. Od tego czasu powstało wiele różnorodnych definicji, które można 

podzielić na trzy grupy: 

1. stres jako bodziec – przykry, przeszkadzający, dezorganizujący 

dotychczasową aktywność. Ta kategoria definicji utożsamia stres z samym 

stresorem   a nie reakcją czy doświadczeniem emocjonalnym. Traktuje stres jako 

zewnętrzne warunki oddziałujące na organizm. Takie rozumienie stresu 

odnajdziemy np. w teorii Holmesa i Rahe.  

2. stresu jako reakcji na przykry bodziec działający ze strony środowiska. 

Opisuje reakcje na poziomie fizjologicznym i psychicznym jako przejaw stresu 

doświadczanego w wyniku działania nieprzyjemnego bodźca-stresora. Ta grupa 

teorii jest najbliższa samemu autorowi pojęcia stres – H. Saleye'owi. 

3. stres jako dynamiczna relacja pomiędzy otoczeniem a jednostką, 

wynikającą z wytrącenia z równowagi organizmu i uruchomienia procesów 

adaptacyjnych. Należy wymienić tu transakcyjny model Lazarusa, koncepcję 

sytuacji trudnych Tomaszewskiego, czy regulacyjno – informacyjną teorię 

stresu Reykowskiego. 

Stres najczęściej utożsamiany jest z czymś złym, negatywnym, 

ograniczającym możliwości człowieka i obniżającym jakość jego życia. 

Tymczasem rozpatrując zjawisko stresu z perspektywy mobilizacji organizmu 

do przywrócenia równowagi w środowisku wolnym od stresorów brakowałoby 

motywacji do rozwoju intelektualnego, przezwyciężania trudności czy 

odnajdywania nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie człowieka. 

Funkcjonowanie wolne od stresu równałoby się funkcjonowaniu wolnemu od 

rozwoju.  

Stres sam w sobie nie jest więc zjawiskiem negatywnym, jednak jego 

nadmiar, zbyt długo utrzymujące się pobudzenie niesie szereg konsekwencji dla 

funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego jednostki.  

Wśród biologicznych konsekwencji długo utrzymującego się stresu 

możemy wymienić: 

 przyspieszenie akcji serca, 

 podwyższony poziom cukru, 

 zwiększenie wydzielania cholesterolu,  

 wzrost ciśnienia tętniczego,  

 osłabienie procesów pamięciowych,  
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 immunosupresja, 

 zaburzenia snu, stany lękowe, 

 inhibicja syntezy hormonów płciowych, 

 zwężenie naczyń krwionośnych skóry i błon śluzowych, 

 zwiększenie reakcji na bodźce bólowe, 

 choroby alergiczne,  

 niestabilność elektryczna serca, 

 uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, 

 upośledzenie gojenia ran naczyniowych. 

Wśród konsekwencji chronicznego stresu dla funkcjonowania 

poznawczego należy wymienić: 

 spadek sprawności intelektualnej 

 zaburzenia płynności myślenia 

 obniżenie jakości procesów uwagowych 

 ograniczenie zasobu pamięci krótkotrwałej 

 wydłużenie czasu przypominania informacji 

 osłabienie trafności procesów decyzyjnych 

 sztywność myślenia 

 ograniczenie możliwości rozwojowych dziecka.
251

 

Doświadczenie stresu ma charakter subiektywny i zależy od cech 

indywidualnych jednostki. Te same sytuacje będą spostrzegane w różny sposób 

i będą wywoływały reakcje o różnym natężeniu. 

Szczególnym rodzajem stresu jest stres zawodowy. Pod tym pojęciem 

rozumiemy ogólny stan dyskomfortu psychicznego wywołany rozbieżnością 

pomiędzy warunkami i wymaganiami stawianymi pracownikowi a jego 

możliwościami poradzenia sobie z nimi w danym momencie. Pracownik 

dostrzega ten rozdźwięk jako zagrożenie swego zdrowia, życia lub własnej 

integralności. Chroniczny stres zawodowy podobnie jak każdy inny niesie 

konsekwencje dla wszystkich sfer funkcjonowania człowieka. 

W procesie powstawania stresu zawodowego decydujące znaczenie 

mają następujące czynniki : 

1. poziom wymagań,  

2. zdolność sprostania tym wymaganiom,  

3. brak wsparcia społecznego.  

Podstawowe kombinacje tych czynników i ich wpływ na pracownika: 

 poziom wymagań - niski oraz zakres kontroli - niski = PASYWNOŚĆ  

 poziom wymagań - niski oraz zakres kontroli - wysoki = RELAKS (niskie 

napięcie)  

 poziom wymagań - wysoki oraz zakres kontroli - niski = STRES (wysokie 

napięcie)  
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 poziom wymagań - wysoki oraz zakres kontroli - wysoki = 

AKTYWNOŚĆ  

Model ten zakłada, że największe obciążenie stresem zawodowym 

występuje wówczas gdy pracownik musi sprostać dużym oczekiwaniom a jego 

pracy towarzyszy niski poziom kontroli i brak wsparcia ze strony odpowiednich 

organizacji czy współpracowników. 

S. Kozak analizując zagadnienie stresu w pracy zwraca uwagę iż jego 

charakter i następstwa są zależne od częstotliwości i natężenia działania 

stresorów. Wyróżnia on: 

 stres chroniczny – będący skutkiem długotrwałych lub powtarzających się 

trudności napotykanych w pracy, oraz 

 stres traumatyczny – występujący jako następstwo uczestniczenia 

w sytuacjach silnie traumatyzujących
252

. 

Wśród czynników wywołujących reakcje stresowe w pracy S. Kozak 

wymienia: 

 brak jasności celów i oczekiwań wobec danego pracownika; 

 wykonywanie zadań nielubianych; 

 złe stosunki interpersonalne (zarówno w relacjach z szefem, 

współpracownikami lub podwładnymi) 

 niepewność pracy, lęk przed jej utratą,  

 zbyt wolny lub zbyt szybki awans; 

 czynniki wynikające ze struktury i klimatu organizacyjnego;
253

 

Reasumując można stwierdzić, iż stresy zawodowe powodowane są przez: 

 rozbieżności między oczekiwaniami a stanem faktycznym; 

 odebranie lub nieotrzymanie tego co jest dla nas wartościowe; 

 zmiany. 

Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak długo utrzymujący się stres 

zmienia jakość funkcjonowania jednostki, tak samo stres zawodowy będzie 

znacząco wpływał na poziom wykonania zadań i obowiązków zawodowych. 

W związku z tym pracownicy szczególnie narażeni na stres zawodowy winni 

szczególnie dbać o higienę pracy oraz stale rozwijać kompetencje osobiste 

pozwalające zapobiegać negatywnym skutkom stresu. 

Specyfika pracy nauczyciela 

Zawód nauczyciela, jak już wspomniałam na wstępie, budzi wiele 

kontrowersji. Z jednej strony przed nauczycielami stawia się bardzo wysokie 

wymagania z drugiej zaś podejmuje ich ciągłą krytykę. Nie ulega wątpliwości, 

że sam zawód posiada swoją specyfikę, która powoduje, że jest nieodłącznie 
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związany z niemal chronicznym obciążeniem stresem. Halina Sęk 

charakteryzuje te profesję jako tą, w której „bliski kontakt interpersonalny, 

procesy zaangażowania i wymiany emocjonalnej odgrywają istotną rolę. Od 

nauczyciela oczekuje się nie tylko przekazywania wiedzy ale także stwarzania 

warunków do optymalizacji rozwoju uczniów”
254

.  

Nauczyciel w polskiej szkole codziennie staje przed setkami uczniów, 

jego zadaniem jest nie tylko przekazanie wiedzy w sposób dostosowany do 

możliwości psychofizycznych ucznia, ale także czuwanie nad rozwojem na 

miarę możliwości wychowanka. Często poza kierowniczą funkcją w procesie 

nauczania przyjmuje role, wymagające cierpliwości, serdeczności, zrozumienia 

i ogromnego taktu pedagogicznego a nade wszystko kompetencji 

wychowawczych i osobistych. Karta nauczyciela nakłada w art. 6 następujące 

obowiązki na nauczyciela: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 

i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów.
255

 

Rzetelne wypełnienie obowiązków wymaga od nauczyciela ogromnego 

zaangażowania. Wsparcie setek uczniów dziennie w ich rozwoju, 

z dostosowaniem metod i form pracy oraz nadążenie za ich potrzebami nie tylko 

w zakresie wiedzy ale także wychowania wydaje się być niemal niemożliwe. 

Nauczyciel pozostaje w ciągłym konflikcie wewnętrznym. Z jednej strony musi 

wykazać się wyrozumiałością, serdecznością, poczuciem humoru, zdolnościami 

empatycznymi i elastycznością myślenia, aby nawiązać kontakt z dziećmi 

i młodzieżą, z drugiej zaś strony musi umieć zachować odpowiedni dystans do 

wychowanków w celu zachowania odpowiedniej relacji w procesie nauczania.  

Codzienna praca niesie ciągle nowe wyzwania, stawiając nauczycieli 

w sytuacjach, które często nie dają się przewidzieć. Odpowiedzialność za 

rozwój młodego człowieka nie pozwala na oddzielenie spraw dotyczących 

szkoły od całokształtu życia podopiecznych. Pozostając często jedynymi 
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dorosłymi, którym dziecko ufa, nauczyciele podejmują trudne decyzje 

i działania w celu poprawy jakości życia dziecka. Jakkolwiek nie zawsze 

spotykają się one z uznaniem i rozumieniem społeczeństwa. Konieczność 

zapewnienia dzieciom godnych i bezpiecznych warunków do rozwoju,  brak 

zgody na funkcjonowanie dziecka w środowiskach skrajnie zdemoralizowanych 

zmuszają do uruchomienia procedur, które często dla samych podopiecznych są 

niezwykle trudne do zaakceptowania.  

Zakładając, że efektem pracy nauczyciela jest przyrost wiedzy i poziom 

wychowania ucznia należy zgodzić się ze stwierdzeniem H. Sęk iż „efekty są 

raczej pośrednie a gratyfikacje niepewne i  odroczone w czasie”. Zważywszy na 

fakt, że w wychowaniu jak i nauczaniu działania nauczyciela nie są jedynymi 

oddziaływaniami jakim podlega uczeń, często efekty są niewspółmierne do 

pracy i zaangażowania i mogą być zarówno niewspółmiernie wysokie jak 

i niskie. Niewątpliwie wpływa to niekorzystnie na poziom satysfakcji 

zawodowej i motywacji. 

Podobnie jak w innych zawodach także praca nauczyciela podlega ocenie. 

Zgodnie z art. 6a Karty nauczyciela, oceny pracy nauczyciela dokonuje się na 

wniosek: 

 nauczyciela; 

 organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

 organu prowadzącego szkołę; 

 rady rodziców. 

Oceny dokonuje dyrektor w oparciu o odpowiednie przepisy. Niemniej 

jednak poza formalną kwestią oceny pracy jest ona stale oceniana w sposób 

nieformalny przez uczniów i ich rodziców. Często ocena dokonywana przez 

rodziców opiera się wyłącznie na subiektywnych opiniach dziecka lub innych 

rodziców.   

Sytuacja, w której człowiek poddawany jest ocenie niewątpliwie związana 

jest ze stresem, wymaga stałej gotowości adaptacyjnej. W zależności od 

predyspozycji osobowościowych może znacząco wpływać na efektywność 

pracy. Świadomość stałej kontroli i wartościowania pracy powoduje 

niejednokrotnie nakładanie coraz większych ograniczeń wewnętrznych i wzrost 

napięcia emocjonalnego wytrącającego organizm ze stanu homeostazy. 

Poza stałym kontaktem z dziećmi nauczyciel winien w procesie edukacji 

współpracować z rodzicami. Poza koniecznością dostosowywania swoich 

oddziaływań do możliwości uczniów musi on sprostać na co dzień również 

innemu wyzwaniu jakie niosą ze sobą kontakty z opiekunami prawnymi 

podopiecznych. W sytuacji przyjęcia częściowej odpowiedzialności za rozwój 

dziecka niezwykle istotne jest aby kontakty te były co najmniej poprawne. 

Niejednokrotnie natomiast nauczyciele spotykają się z atakami, próbą 

przeniesienia odpowiedzialności za dziecko, unikaniem kontaktów, 

oczekiwaniem gotowej recepty na edukację, brakiem chęci współpracy itp. 

Takie postawy szczególnie utrudniają właściwe wypełnianie obowiązków 
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zwłaszcza w zakresie optymalizacji rozwoju dziecka rodząc frustrację i dając 

poczucie osamotnienia i braku wsparcia w podejmowanych wysiłkach. 

Nie bez znaczenie dla specyfiki zawodu nauczyciela pozostają też 

warunki zewnętrzne w jakich wykonuje swoją pracę. Pomimo niżu 

demograficznego liczebność klas stale wzrasta, natomiast w zastraszającym 

tempie zmniejsza się ilość poszczególnych oddziałów, co wpływa na 

zmniejszenie liczby etatów i zachwianie poczucia bezpieczeństwa w pracy. 

Wiąże się to z powstawaniem błędnego koła. W klasie liczącej dalece ponad 30 

uczniów samo utrzymanie dyscypliny wydaje się być niemałym osiągnięciem. 

Kontrola jakości kształcenia, sprawdzenie poziomu przyswojenia materiału 

i przekazanie kolejnej partii wiadomości z dostosowaniem metod i form pracy 

do indywidualnych potrzeb ucznia w tak licznym zespole jest bardzo 

utrudnione. Jednocześnie powstaje coraz większa presja i wymagania wobec 

nauczyciela wywierane przez rodziców, przełożonych i samych uczniów. Bez 

wątpienia wpływa to niekorzystnie na wydajność ich pracy, poziom wiedzy 

uczniów, to z kolei przekłada się na wyniki testów zewnętrznych, a te stanowią 

wskazówkę w wyborze dalszej szkoły.  Zmniejszony nabór czy słabe wyniki 

testów powodują naciski na dyrektorów, organy prowadzące i tak dalej.  

Presja jaka powstaje powoduje  cały szereg napięć i niezadowolenia 

społecznego. Społeczeństwo oceniając poziom wiedzy młodzieży, nie mając 

świadomości na temat mechanizmów i uwarunkowań legislacyjnych obarcza 

odpowiedzialnością za niego jedynie nauczycieli, nie biorąc pod uwagę decyzji 

zewnętrznych bardzo intensywnie wpływających na efekty ich pracy.  

Spadek liczby oddziałów  powoduje niepewność zatrudnienia w kolejnych 

latach wśród nauczycieli. W związku z tym znacznie wzrasta i tak wysoki już 

poziom rywalizacji pomiędzy przedstawicielami tej grupy zawodowej. 

Zważywszy na niezwykle ważną rolę współpracy pomiędzy nauczycielami 

przedmiotów pokrewnych, zastąpienie współdziałania rywalizacją prowadzi do 

obniżenia efektów kształcenia. 

Wśród czynników obciążających w pracy nauczyciela należy wspomnieć 

o niskim statusie społeczno-ekonowmicznym tego zawodu. H. Sęk pisze „zawód 

nauczyciela jest w każdej formacji ustrojowej państwa na cenzurowanym, przy 

czym w odniesieniu do nauczyciela w Polsce wymagania te nie są od lat 

powojennych zgodne ze statusem społecznym tego zawodu a zwłaszcza ostatnio 

wiążą się z wyjątkowo niskim statusem ekonomicznym”
256

. Pomimo wzrostu 

płac w sektorze oświaty zawód nauczyciela nadal pozostaje mało atrakcyjny 

finansowo. System wynagradzania zależny przede wszystkim od stopnia awansu 

a nie od zaangażowania i efektów pracy wpływa często demoralizująco znacznie 

obniżając motywacje.  

To wszystko powoduje, że nauczyciel przy bardzo wysokich 

wymaganiach, ciągłej kontroli i naprawdę niewielkim wsparciu codziennie 

                                                 
256

 H. Sęk, Wypalenie zawodowe..., dz. cyt., s. 151. 



86 

wykonuje swoje obowiązki. W zależności od jego predyspozycji 

osobowościowych i kompetencji osobistych będzie lub nie będzie w stanie 

radzić sobie z obciążeniem psychicznym. To w jaki sposób poradzi sobie ze 

stresem wpływa na jakość jego pracy a co się z tym wiąże na poziom edukacji 

dzieci i młodzieży. 

Wypalenie zawodowe jako konsekwencja sytuacji stresowej  

Wśród osób bardzo zaangażowanych w swoją pracę często pojawia się 

destrukcyjne zjawisko określane mianem wypalenia zawodowego. W ostatnim 

okresie dużo uwagi poświęca się temu zagadnieniu w naukach społecznych. 

W związku ze stale wzrastającym tempem życia, poziomem wymagań, 

osłabieniem systemu wsparcia i ograniczeniem możliwości wypoczynku oraz 

zwiększeniem konkurencji na rynku pracy zjawisko „wypalenia” staje się coraz 

bardziej powszechne. Z uwagi na jego destrukcyjny charakter, niekorzystne 

konsekwencje dla pracodawców – osłabienie pozycji firmy, pracowników – 

niekorzystne stany emocjonalne i konsekwencje zdrowotne oraz społeczne- 

obniżenie jakości usług, wtórna patologizacja środowisk pracowniczych, 

pozostaje w centrum zainteresowań wielu organizacji oraz środowisk 

naukowych. 

Termin „wypalenie zawodowe” został wprowadzony stosunkowo 

niedawno, bo na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. 

Definicją najszerzej stosowaną jest ta, wprowadzona przez S. Jackson 

i C. Maslach według której wypalenie definiowane jest jako „psychologiczny 

zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia 

dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi 

w pewien określony sposób.”
257

   

Przez wiele lat o wypaleniu zawodowym nie mówiło się wprost. 

Kojarzono je raczej z psychologią ludową a nie naukową.  Przyjęcie do 

wiadomości istnienia tego zjawiska przez środowiska naukowe rozumiano jako 

przyznanie się do faktu, iż profesjonaliści mogą czasami postępować 

nieprofesjonalnie
258

.  Temat stanowił swoiste tabu. Środowiska zawodowe 

zajmujące się pomaganiem, świadczeniem usług, m.in. medyczne, 

nauczycielskie, terapeutyczne, psychologiczne wzbraniały się przed 

przyznaniem iż zjawisko to może się odnosić do nich. Definicyjne objawy 

mogły bowiem być rozumiane jako zarzut i pomniejszanie jakości ich pracy. 

Ponadto wcześniejsze wykorzystanie terminu „wypalenie” miało wydźwięk 

pejoratywny również ze względu na odnoszenie go do opisu długotrwałego 

nadużywania narkotyków czy nagłego spadku formy u sportowców, którzy 

wcześniej osiągali świetne wyniki.  
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Zważywszy na fakt, iż wypalają się przede wszystkim osoby 

zaangażowane w swoją pracę, traktujące ją jako swojego rodzaju misję, 

przejawiające trudności w dystansowaniu się emocjonalnym i oddzielaniu spraw 

zawodowych i prywatnych opory środowisk wydają się być niezrozumiałe.  

Początkowo koncentrowano się przede wszystkim na objawach 

i konsekwencjach zjawiska, dzisiaj więcej uwagi poświęca się czynnikom 

wpływającym na jego wystąpienie i sposobom jego niwelowania, przełożyło się 

to na jego postrzeganie społeczne. Obecnie emocjonalny ładunek terminu ma 

zupełnie inny znak. Wywołując początkowo opór i negatywne emocje, dzisiaj 

kojarzy się raczej z troską, zrozumieniem i potrzebą wsparcia. 

W połowie lat siedemdziesiątych termin „wypalenie pojawił się 

w amerykańskiej literaturze psychologicznej, użył go amerykański psychiatra 

Herbert J. Freudenberger, w artykule zamieszczonym w czasopiśmie Journal of 

Social Issue. Użył go do do oznaczenia „stanu wyczerpania jednostki 

spowodowanego nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez fizyczne lub 

społeczne środowisko pracy”259. W artykule Freudenberger wykorzystuje 

pojęcie do określenie procesu jaki obserwował u wolontariuszy pracujących 

w ośrodku dla narkomanów. Początkowo idealistycznie nastawieni młodzi 

ludzie pełni zapału i energii stopniowo tracili zaangażowanie i chęć do pracy na 

skutek braku możliwości osiągania zakładanych celów. Wyraźnie rysowała się 

dysproporcja pomiędzy wkładanym wysiłkiem a serwowane przez ilością 

otrzymywanych wzmocnień.  

Obserwowane przez  Freudenbergera zjawisko przywodzi na myśl starsze 

koncepcje opisujące podobne prawidłowości, niekoniecznie używając na ich 

określenie pojęcia wypalenie zawodowe.  

Na przykład teoria kryzysu zakłada, że „system znajduje się w stanie 

kryzysu gdy jego repertuar mechanizmów kontrolnych lub jego zasoby 

energetyczne nie są wystarczające do poradzenia sobie z problemami, które 

zagrażają jego przetrwaniu, lub jego zdolności do przyszłego rozwoju”
260

. Taka 

definicja kryzysu pozwala na potraktowanie go jako pojęcia tożsamego 

z „wypaleniem”. Wypalenie bowiem powstaje jak podaje np. Freudenberger na 

skutek stawiania nadmiernych wymagań, czyli braku możliwości odnoszenia 

sukcesów, co zagraża zdolności do przetrwania lub rozwoju. W takim ujęciu 

wypalenie zawodowe byłoby odpowiednikiem kryzysu zawodowego. 

Podobnie w teorii alienacji D. Stokolsa opisywane zjawisko wydaje się 

być tożsame z wypaleniem. D. Stokols opisuje proces „sekwencyjno-

rozwojowy”, który może posłużyć jako koncepcja wypalenia w zawodach 

zorientowanych na ludzi i wymagających bezpośredniego kontaktu z nimi. 

Podaje, że proces ten: 
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1. „rozwija się w kontekście relacji pomiędzy jednostką i inną osobą lub 

grupą osób; 

2. obejmuje nieoczekiwane pogorszenie jakości wyników oferowanych 

jednostce przez drugą osobę lub grupę osób; 

3. utrzymuje się tak długo jak długo jednostka i inny (inni) pozostają 

w przestrzennej i psychologicznej bliskości”.
261

  

Konsekwencją zbyt długiego utrzymywania się takiego stanu rzeczy jest 

wystąpienie dwóch syndromów stresu: stresu psychologicznego oraz zachowań 

autodestrukcyjnych.  

M. Burisch wskazuje również na pewne aspekty w  teorii kryzysu, które 

pozwalają utożsamiać ją z koncepcją mogącą posłużyć opisowi syndromu 

wypalenia zawodowego. Powołuje się na opis tzw. reakcji wyczerpania 

odnaleziony w podręczniku psychiatrii z 1969r. „Za zwyczaj mamy do 

czynienia z kompletnym wyczerpaniem , które w przeciwieństwie do miłego 

znużenia odczuwanego po osiągnięciu sukcesu cechują się przygnębieniem oraz 

obniżeniem zdolności. Poczuciu niemożności i zmęczenia towarzyszy stan 

napięcia, Wyczerpanie i słabość nie ustępują nawet po głębokim i spokojnym 

śnie. Typowa jest paradoksalna niemożność zrelaksowania się i snu. Pojawiają 

się skargi na zmęczenie, osłabienie i brak ochoty na podjęcie jakiejkolwiek 

aktywności. W większości przypadków współwystępuje to z silnym 

niepokojem. Nastrój nie jest otwarcie depresyjny, ale cechuje go spłycenie, brak 

energii, pustka i apatia. Wszystko przekracza siły danej osoby i nakłada na nią 

zbyt wielkie wymagania. Uwaga jest często skierowania na własne ciało. 

Pojawiają się tendencje hipochondryczne i płaczliwość ze skargami mającymi 

najczęściej rozlany charakter”
262

. 

Przytoczony za M. Burisch fragment autorstwa Brautigama wydaje się 

bardzo dobrze opisywać to, co pięć lat później wspomniany wcześniej 

Freudenberger określił mianem wypalenia zawodowego.  

Wynika z tego, że syndrom nazywany dzisiaj „wypaleniem zawodowym” 

opisywany był wcześniej pod innymi nazwami i odnoszony nie tylko do sytuacji 

zawodowej. Zawężenie zjawiska chronicznego stresu i jego konsekwencji do 

środowiska pracy doprowadziło w efekcie do potrzeby stworzenia nowego 

pojęcia a także podjęcia badań nad jego specyfiką.  

Równolegle z wspomnianymi wcześniej badaniami  Freudenbergera 

badania nad wypaleniem zawodowym prowadziła również Christina Maslach. 

Początkowo jej grupę badawczą stanowili pracownicy służby zdrowia, jednak 

szybko jej zainteresowania rozszerzyły się o inne zawody wymagające 

bezpośredniego kontaktu z innym człowiekiem. Z jej badań wynikało, że 

emocje, które towarzyszą pracującym z osobami cierpiącymi, często stają się 

źródłem ogromnych, wręcz obezwładniających napięć.  W konsekwencji może 
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to prowadzić do sytuacji gdy początkowo wielkie zaangażowanie w pracę 

przeradza się w coraz większy dystans emocjonalny w wyniku emocjonalnego 

wyczerpania.  

Lata osiemdziesiąte zaowocowały systematycznymi badaniami 

empirycznymi na dużych populacjach. Ch. Maslach zaczęła wykorzystywać 

w nich stworzony przez siebie kwestionariusz MBI (Maslach Burnout Inventory 

). Narzędzie zostało opracowane  w oparciu o jej autorską trójwymiarową teorię 

wypalenia. Według niej na syndrom wypalenia zawodowego składają się: 

 wyczerpanie emocjonalne 

 depersonalizacja 

 obniżone poczucie dokonań osobistych. 

Wyczerpanie emocjonalne (emotional exhaustion) znajdujące swoje 

odzwierciedlenie w zniechęceniu do pracy, malejącym zainteresowaniu 

sprawami zawodowymi, obniżoną aktywnością, pesymizmem, stale 

zwiększonym napięciem psychofizycznym, drażliwością, a także zmianach na 

poziomie funkcji organizmu - chroniczne zmęczenie, bóle głowy, bezsenność, 

zaburzenia gastryczne, częste przeziębienia, nieefektywny sen itp.  

Depersonalizacja (depersonalization)  „odczłowieczenie” - pozwalające 

na obojętność i dystansowanie się wobec problemów klienta, powierzchowność, 

skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów, cynizm, obwinianiem klientów za 

niepowodzenia w pracy. W zależności od rodzaju aktywności zawodowej 

pracownika może przybierać rożne formy . W przypadku nauczycieli będzie 

polegała np. na zwracaniu się do uczniów po nazwisku lub numerze z dziennika, 

stosowaniu wobec nich niewybrednych epitetów, przerzucaniu 

odpowiedzialności za niepowodzenia dydaktyczne na „złego” ucznia, 

ograniczaniu kontaktów do minimum, niechęci do angażowania się w sprawy 

ucznia itp. w przypadku lekarzy objawi się stawianiem szybkiej, mechanicznej 

diagnozy, traktowaniem pacjentów jako "jednostek chorobowych"; w przypadku 

pracowników socjalnych przyjmie formę świadomego niedostrzegania realnych 

potrzeb podopiecznych; w przypadku psychologów wystąpi skracanie czasu 

kontaktu czy brak autentycznego  zaangażowania w kontakt z klientem. 

Depersonalizacja czyli odczłowieczenie lub jeszcze inaczej uprzedmiotowienie, 

jest próbą zwiększenia psychicznego dystansu pomiędzy pracownikiem 

a klientem. Traktowanie klienta jako przypadku pozwala na symboliczne 

odebranie mu człowieczeństwa i na mniejsze zaangażowanie się w relacje 

z drugim człowiekiem. Stanowi więc swoisty mechanizm obronny mniej lub 

bardziej świadomy, pozwalający chronić siebie przed dalszym eksploatowaniem 

poważnie uszczuplonych już zasobów emocjonalnych.  

Obniżone poczucie dokonań osobistych (reduced personal 

accomplishment) czyli tendencja  do widzenia swojej pracy z innym 

człowiekiem w negatywnym świetle. Prowadzi to do niezadowolenia z osiągnięć 

w pracy, utraty wiary we własne kompetencje, zwątpieniem  we własne 
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możliwości, poczuciem niezrozumienia i krzywdy ze strony przełożonych, 

stopniową utratą zdolności do rozwiązywania pojawiających się problemów 

i niemożnością adaptacji do zmiennych warunków pracy. Może ono 

przyjmować skrajne formy zachowań wobec współpracowników, klientów 

i ludzi w ogóle np. zachowań agresywnych (np. agresja werbalna), jak 

i ucieczkowych (absencja w pracy).  

Symptomy te tworzą samonapędzający się mechanizm. Zmęczenie 

powoduje mniejsze zaangażowanie w realizację zadań zawodowych, to wpływa 

na coraz słabszą ocenę pracy zarówno z zewnątrz (ze strony współpracowników 

i przełożonych) jak i samoocenę własnych kompetencji, pracownik poszukując 

źródeł takiego stanu rzeczy bardzo często uznaje, że brakuje mu kompetencji, 

wiedzy, umiejętności, aby radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, a nawet - 

by wykonywać swój zawód i z przerażeniem myśli o kolejnym dniu w pracy
263

. 

Obecność trzech występujących w charakterystycznym układzie 

elementów składowych wypalenia, jest cechą odróżniającą syndrom wypalenia 

od innych następstw stresu zawodowego.  

Czynniki determinujące występowanie wypalenia zawodowego 

Wśród przyczyn wypalenia podaje się trzy główne czynniki
264

: 

 Przeciążenie – oraz brak czasu wydają się być znakiem rozpoznawczym 

naszych czasów. Stale wzrastająca liczba obowiązków, przy stale 

kurczącym się zasobie czasu bez wątpienia wpływa na wzrost poziomu 

stresu działającego dezorganizująco i deprymująco. Kolejne obowiązki 

wpływają na jakość pracy, poziom wykonania zadań, co z kolei powoduje 

poczucie braku satysfakcji i niechęć przed kolejnymi wyzwaniami. Stały 

pośpiech, brak możliwości odpoczynku prowadzą w konsekwencji do 

chronicznego zmęczenia i przeciążenia organizmu. 

 Brak autonomii – hierarchiczna organizacja firm powoduje, iż z każdym 

kolejnym szczeblem maleje poziom autonomii pracowników, w szczególnie 

trudnej roli wydają się być tutaj nauczyciele. Z jednej strony ich swoboda 

w pracy jest ograniczona przez „podstawę programową”, z drugiej 

wymagania do testów zewnętrznych, ponadto oczekiwania przełożonych, 

możliwości dzieci, poziom wsparcia ze strony rodziców itd.  Rodzące się 

poczucie ubezwłasnowolnienia i pozostawania pod stałą kontrolą wpływa 

na obniżenie jakości i efektywności pracy.  

 Brak należytego wynagrodzenia i uznania – czyli brak adekwatnych 

wzmocnień, które stanowiłyby gratyfikację za zaangażowanie i wkład 

pracy, oraz niwelowały dyskomfort wynikający z innych ograniczeń 

i trudności związanych z wypełnianiem zadań i obowiązków zawodowych. 
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Wystąpienie wypalenia  zależy od układu wielu czynników osobistych 

i środowiskowych.  Jako szczególnie ważne w budowaniu syndromu wymienia się:  

 stawianie sobie wysokich wymagań przy niewielkich możliwościach 

wpływu na sytuację;  

 życzeniowa interpretacja wydarzeń, nadmierna racjonalizacja, defensywna 

postawa wobec trudności, wyolbrzymianie porażek;  

 perfekcjonizm i nadodpowiedzialność;  

 zaniedbywanie rozwoju zawodowego;  

 brak partnerskich relacji i systemu wsparcia, zaniedbywanie intymności, 

sztywność ról;  

 działania niezgodne ze swoimi wartościami, nadmiarowe zachowania 

agresywne lub uległe w różnych rolach (dom, praca, sytuacje społeczne);  

 brak lub słaba organizacja czasu prywatnego i czasu pracy; 

 brak lub mała dbałość o swoje ciało, dietę, ćwiczenia fizyczne, rytm snu, 

relaks i podstawową higienę. 

Należy jednak zaznaczyć, że „aby się wypalić trzeba najpierw zapłonąć”, 

trzeba wykonywać swoje zadania z pasją oddaniem, poświęceniem i pełnym 

zaangażowaniem, wtedy dopiero można mówić, że „robiło się coś za bardzo”. 

Po czym więc poznać, że wypalenie zaczyna dotyczyć pracownika? 

Niepokojące powinno być pojawienie się poniższych objawów: 

 subiektywne poczucie przepracowania, brak chęci do pracy;  

 niechęć wychodzenia do pracy;  

 poczucie izolacji, osamotnienia;  

 postrzeganie życia jako ponurego i ciężkiego;  

 negatywne postawy wobec klientów;  

 brak cierpliwości, drażliwość, poirytowanie na gruncie rodzinnym;  

 częste choroby;  

 negatywne, ucieczkowe, a nawet samobójcze myśli. 

 Bogatszym obrazem objawów wypalenia jest opis jego symptomów 

podany przez C. Chernissa. Wymienia on między innymi
265

: 

 uczucie zawodu wobec samego siebie;  

 złość i niechęć;  

 poczucie winy;  

 brak odwagi i obojętność;  

 negatywizm, izolacja i wycofanie się;  

 codzienne uczucie zmęczenia i wyczerpania;  

 częste "spoglądanie na zegarek";  

 wielkie zmęczenie po pracy;  

 utrata pozytywnych uczuć w stosunku do klientów;  

 przesuwanie terminów spotkań z klientami;  
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 awersja do telefonów i wizyt klientów;  

 stereotypizacja klientów;  

 niezdolność do koncentrowania się na klientach lub ich wysłuchania;  

 wrażenie bezruchu;  

 cynizm i postawa strofująca wobec klientów;  

 zakłócenia snu;  

 częste przeziębienia i grypy;  

 częste bóle głowy i dolegliwości przewodu pokarmowego;  

 nieustępliwość w myśleniu i niechęć do zmian;  

 nieufność i paranoidalne wyobrażenia;  

 problemy małżeńskie i rodzinne;  

 częsta nieobecność w miejscu pracy. 

Poszczególne objawy będą występowały u różnych osób z różnym 

nasileniem i w różnych konfiguracjach tworząc różnorodne obrazy syndromu. 

Jednocześnie trzeba pamiętać, ze syndrom ma charakter dynamiczny.  

Zgodnie z koncepcją H. Freudenbergera i J. Northa,  możemy wyróżnić 

dwanaście stadiów występujących w procesie powstawania syndromu wypalenia 

zawodowego. 

 Stadium pierwsze dotyczy przymusu ciągłego udowadniania własnej 

wartości. Obniżeniu ulega wtedy nasza zdolność do akceptowania własnych 

ograniczeń i słabości. Chęć dobrego wykonywania swoich obowiązków 

przekształca się w pewnego rodzaju przymus efektywnej pracy. Wiąże się to 

często ze stawianiem sobie zbyt wysokiej poprzeczki, co stwarza dużą 

presję. Aby zatrzymać rozwój niekorzystnych dla nas procesów, konieczne 

jest odnalezienie i spostrzeżenie granicy, która oddziela naturalną potrzebę 

dążenia do efektywnego działania od wewnętrznego przymusu. Pomocne 

będzie tutaj również odnalezienie takiego tempa życia oraz pracy, które 

umożliwi nam optymalne funkcjonowanie. 

 Stadium drugie wiąże się ze wzrostem zaangażowania w pracę zawodową. 

Występuje wtedy problem z dzieleniem się zadaniami z innymi ludźmi. 

Zaczynamy odczuwać konieczność robienia wszystkiego samemu, co 

pozwala nam ciągle udowadniać sobie własną wartość. Przekazanie części 

zadań innym możemy doświadczać wtedy jako zagrożenie. W takiej 

sytuacji niezbędne będzie skoncentrowanie się oraz trenowanie umiejętności 

dzielenia się obowiązkami ze swoimi współpracownikami. 

 Stadium trzecie polega na zaniedbywaniu własnych potrzeb. Zaczynamy 

tutaj spychać na coraz dalszy plan różnego rodzaju przyjemności związane 

na przykład z życiem towarzyskim. Coraz mniej myślimy oraz oddajemy się 

aktywnościom, które nas odprężają i wprowadzają w dobry nastrój. W tym 

stadium może dojść z kolei do nadużywania nikotyny, alkoholu oraz 

różnego rodzaju leków, na przykład tabletek nasennych w przypadku 

pojawiających się zaburzeń snu. 
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 W stadium czwartym ma miejsce zaburzenie równowagi pomiędzy 

wewnętrznymi potrzebami jednostki a zewnętrznymi przymusami. Wiąże 

się to z dużą utratą energii, a finalnie może wystąpić wyczerpanie. Mogą 

tutaj pojawiać się pewne zachowania związane z popełnianiem pomyłek (na 

przykład zapominanie o terminach spotkań itp.). Istotne jest, aby nie 

tłumaczyć sobie tego wyłącznie na przykład ogólnym przemęczeniem, ale 

umieć zauważyć, z czego wynika występująca utrata energii i na czym 

polega nasz w tym udział. 

 W stadium piątym następuje przewartościowanie. Nasze procesy 

postrzegania ulegają pewnego rodzaju zniekształceniom. Zmienia się 

kolejność ważnych rzeczy w naszym życiu. Przewartościowaniu ulegają 

cele, które były dotychczas najbardziej istotne. Relacje z innymi ludźmi 

traktowane są jako niepotrzebny ciężar. Pomóc mogą tutaj przyjaciele, 

którzy zwrócą nam uwagę, iż zachodzą w nas tego typu niekorzystne 

zmiany. Dzięki temu będziemy mogli dokonać refleksji i zatrzymać postęp 

zachodzących szkodliwych przewartościowań. 

 W stadium szóstym pojawia się konieczność stosowania mechanizmu 

wyparcia w celu radzenia sobie z pojawiającymi się problemami. Wyparcie 

staje się niezbędne, aby móc dalej jakoś funkcjonować. Następuje tutaj 

spadek efektywności wykonywania zadań oraz mogą pojawić się problemy 

zdrowotne. W relacjach z innymi ludźmi zaczyna zanikać umiejętność 

współodczuwania, a pojawia się bezradność i brak chęci do niesienia 

pomocy. Stadium to charakteryzuje między innymi: spadek cierpliwości 

w stosunku do innych, odizolowanie od otaczającego świata oraz cynizm. 

Na tym etapie warto poszukać profesjonalnej pomocy. 

 W stadium siódmym ma miejsce ostateczne wycofywanie się. Następuje 

tutaj zagubienie, utrata nadziei na przyszłość oraz alienacja. Relacje 

społeczne, które pełniły pozytywną rolę w naszym życiu odbierane są jako 

wrogie i obciążające. Prawdopodobne jest sięganie po środki 

psychoaktywne, na przykład alkohol czy narkotyki. Występuje tutaj często 

poczucie ograniczenia oraz automatyzacji naszych działań. Nasilenie się 

tego typu objawów skutkuje przejściem do kolejnego stadium. 

 Stadium ósme charakteryzuje się wystąpieniem istotnych zmian 

w zachowaniu. Postępuje tutaj proces izolacji i wycofywania się z życia 

społecznego. Próby okazania zainteresowania czy też pomocy z zewnątrz 

mogą być odbierane w kategoriach zagrożenia czy ataku. 

 W stadium dziewiątym ma miejsce utrata poczucia posiadania własnej 

osobowości. Nasila się odczuwanie braku autonomii oraz wrażenie 

automatyzacji naszych działań. 

 Stadium dziesiąte to wewnętrzna pustka. Osoba w tym stadium czuje się 

wyjałowiona od środka. Występuje tu często lęk przed innymi ludźmi. 

Mogą pojawiać się ataki paniki, na przykład w miejscach publicznych. 

 W stadium jedenastym jednostka znajduje się w stanie depresji. Utrzymuje 
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się obniżony nastrój i nasila się stan rozpaczy. Doświadczanie psychicznego 

bólu oraz apatii może wywoływać na przykład myśli samobójcze. 

 Stadium dwunaste nazwane zostało wypaleniem pełnoobjawowym. 

Wyczerpanie psychiczne oraz fizyczne występuje tutaj w dużym nasileniu. 

Osłabieniu ulega między innymi działanie układu immunologicznego, co 

czyni nas bardziej podatnym na różnego rodzaju infekcje. Wzrasta również 

wystąpienie chorób serca oraz układu pokarmowego
266

. 

Litzke i Schuh uważają, że najpóźniej w stadium siódmym, w którym 

następuje ostateczne wycofanie się, niezbędna jest profesjonalna pomoc, 

ponieważ w ten sposób można zapobiec dalszemu rozwojowi wypalenia. 

W momencie, gdy stwierdzony zostanie pełnoobjawowy syndrom wypalenia 

zawodowego należałoby jak najszybciej zastosować formy interwencji 

kryzysowej. Polegają one między innymi na tym, że wykorzystuje się w nich 

różnorodne metody oraz interdyscyplinarną współpracę, koncentrując się na 

bieżących problemach, a osobę niosącą pomoc cechuje duża aktywność. 

Dynamikę wypalenia można również przedstawić w odniesieniu do 

poziomu wyrządzonej szkody.  

1. „Pierwszy stopień - tak zwane stadium ostrzegawcze, charakteryzuje się 

uczuciem przygnębienia, irytacji. Mogą pojawić się w nim ustępujące bóle 

głowy, przeziębienia, kłopoty z bezsennością. Powrót do prawidłowego, 

optymalnego funkcjonowania na tym etapie nie jest jeszcze trudny. 

Zazwyczaj wystarczające jest zmniejszenie obciążenia pracą, krótki 

wypoczynek, jakieś hobby.  

2. Gdy syndrom trwa już dłuższy czas, jest bardziej stały, pojawia się drugi 

stopień, którego charakterystycznymi objawami są: gorsze wykonywanie 

zadań, częste wybuchy irytacji, brak szacunku i wręcz pogardliwa postawa 

wobec innych osób. Interwencja na tym etapie wymaga już większego 

wysiłku i bardziej zdecydowanych kroków. Może okazać się, że niezbędny 

będzie dłuższy urlop, regeneracja sił przez oddanie się czynnościom nie 

związanym z pracą a sprawiającym przyjemność (hobby). Istotny jest też 

udział innych osób, jeszcze nie pomoc profesjonalna, ale odpoczynek 

w gronie przyjaciół.  

3. Chroniczność syndromu to trzeci etap. Następuje pełny rozwój objawów 

fizycznych, psychicznych i psychosomatycznych, zagrożone stają się nie 

tylko procesy poznawcze, emocjonalne, ale zachwianiu ulega również cała 

struktura osobowości. Objawy zespołu wypalenia zawodowego dotykają 

zarówno somatyki jak fizycznego i społecznego funkcjonowania jednostki. 

Typowymi objawami dla tego stadium są uczucie osamotnienia i alienacji, 

kryzysy rodzinne, małżeńskie, przyjacielskie depresja, nadciśnienie, wrzody. 

Wypalenie zawodowe na tym etapie bardzo wyraźnie dotyka nie tylko osobę 

poszkodowaną, ale całe jej społeczne otoczenie; członków rodziny, 
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przyjaciół, współpracowników. Najczęściej wymagana jest już profesjonalna 

pomoc (lekarz, terapeuta, psycholog). W skrajnych przypadkach pomoc taka 

okazuje się nieskuteczna, a jedynym rozwiązaniem wydaje się być zmiana 

pracy.”
267

 

Dlaczego wypalają się nauczyciele? 

Zawód nauczyciela w swojej specyfice jest szczególnie narażony na 

wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego. A. Nalaskowski twierdzi, że 

„wypalony jest sam zawód nauczyciela, wejście w tę profesję stwarza ryzyko 

niemal automatycznego zarażenia się wirusem wypalenia. To nieudolnie 

ukrywana nieumiejętność wyzwolenia się z własnej nieskuteczności, 

z wszechogarniającej kategorii pozoru, z niespełnienia przypisanych ról 

społecznych, personalnych i instytucjonalnych, z kompleksów i dezorientacji 

uczyniła z zawodu nauczyciela - ktokolwiek by go nie wykonywał - teren 

porażek i wypalenia, rejon skażony, w którym wystarczy się znaleźć, aby ulec 

infekcji
268

.  

Podsumowując chciałabym odnieść się do czynników specyficznych dla 

wypalenia w zawodzie nauczyciel. H. Sęk wyróżniła tu: 

 ambiwalencję – wynikająca z roli nauczyciela i rozbieżności funkcji 

pełnionych przez niego; 

 częstą niemożność doświadczania efektów swojej pracy; 

 silny stres związany z nieoczekiwanymi zachowaniami uczniów; 

 akty agresji, coraz bardziej powszechne zachowania agresywne zarówno 

w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel oraz nauczyciel-rodzic; 

 brak realnych narzędzi egzekwowania od uczniów stawianych im wymagań; 

 materialne warunki pracy – od zbyt licznych zespołów klasowych, przez 

brak odpowiedniego wyposażenia szkół aż do wynagrodzeń; 

 stresowa konfrontacja z rodzicami wynikająca z postawy roszczeniowej 

rodzica; 

 napięcia i postawy rywalizacyjne w gronie nauczycielskim; 

 poczucie poddania się zmianom w szkolnictwie, bez możliwości wpływu na nie; 

 konflikt między wysokim poziomem oczekiwań społecznych wobec 

nauczycieli a ich faktycznym prestiżem, statusem ekonomicznym; 

 błędne przekonanie, że powinni być lubiani.
269

 

Zważywszy na fakt, iż przyszłość społeczeństw zależy od poziomu 

edukacji młodeych pokoleń, a tenże poziom zależy od poziomu i jakości pracy 

nauczycieli, niezwykle palącym problemem wydaje się sprowokowanie debaty 

społecznej na temat statusu zawodu nauczyciela a także stworzenie 
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odpowiedniego projektu profilaktycznego i rozbudowanie systemu wsparcia dla 

tej grupy zawodowej.  
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Twórczość w pracy nauczyciela 

Iwona Oleksa 

Zmiany i przeobrażenia, które stają się udziałem współczesnego świata 

wywierają bezpośredni wpływ na oświatę, szkolnictwo a więc również na pracę 

dydaktyczno - wychowawczą nauczyciela XXI wieku. Szkoła musi odnaleźć 

swoje miejsce w aktualnych realiach społecznych, politycznych 

i ekonomicznych, a przede wszystkim starać się, jak najlepiej sprostać 

potrzebom i zainteresowaniom uczniów. Według Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej „przygotowanie do zawodu nauczyciela powinno 

prowadzić do nabycia kompetencji w następujących zakresach: dydaktycznym, 

wychowawczym i społecznym, KREATYWNYM [podk. I.O], prakseologicznym, 

komunikacyjnym i informacyjno- medialnym.”
270

. Współczesny nauczyciel musi 

stać się kreatorem rozwoju ucznia. Poprzez podjęcie działań innowacyjnych 

i twórczych ma on szansę wypracowania autorskiego systemu dydaktyczno-

wychowawczego pozbawionego rutyny, a uwarunkowanego indywidualnymi 

kompetencjami, wiedzą i predyspozycjami osobowościowymi własnymi 

i uczniów. 

Celem artykułu jest analiza postaw innowacyjnych i twórczych 

w aspekcie rozwoju osobistego w pracy pedagogicznej nauczyciela. 

Pojęcie twórczości i istota twórczości pedagogicznej  

Pojęcie twórczości ma wielowymiarowy i niejednoznaczny charakter, 

a jego znaczenie ulega ciągłemu rozszerzaniu. Tradycyjnie twórczość 

utożsamiano wyłącznie z działalnością wybitnych ludzi tworzących dzieła 

o trwałej wartości. W publikacjach E. P. Torrance’a twórczość określana jest, 

jako: „kopanie głębiej, patrzenie dwa razy, przezwyciężanie błędów, skakanie 

na głęboką wodą, podanie ręki przyszłości, sztuka patrzenia w przyszłość”
271

. 

Psychologia humanistyczna nakreśla koncepcję twórczości, jako postawy 

a samą twórczość interpretuje, jako wartość nadającą sens ludzkiej egzystencji, 

a zarazem środek prowadzący do zachowania zdrowia psychicznego. Człowiek 

jest postrzegany, jako istota twórcza, a dążenie do aktów twórczych jest 

atrybutem natury ludzkiej. A. H. Maslow rozumie twórczość jako: 

„potencjalność daną przy urodzeniu wszystkim ludziom lub ich większości, 

która najczęściej ginie lub zanika, czy też ulega zahamowaniu w miarę 
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kulturalnej adaptacji osoby”
272

. Według autora osoby twórcze cechuje szczególny 

sposób postrzegania rzeczywistości „potrafią one ujmować zjawiska 

fenomenologiczne w ich konkretności i niepowtarzalności (…), poddawać 

zjawiska kategoryzacji i klasyfikacji, rozpatrywać je abstrakcyjnie w związkach 

przyczynowo – skutkowych lub funkcjonalnych z innymi zjawiskami.”
273

. Dla 

potrzeb niniejszej pracy twórczość jest rozumiana, jako aktywne i zaangażowane 

dążenie do przekształcenia określonej sfery otaczającej rzeczywistości.
274

  

W obszarze takiej interpretacji pojęcia mieści się twórczość 

pedagogiczna. R. Schulz określa ją, jako: „wszelkie intencjonalne formy 

rozwoju (wzbogacania) kultury wychowania – towarzyszące wykonywaniu 

pracy przez nauczycieli jako podmiotów edukacji formalnej – a wyrażające się 

w projektowaniu i/lub pionierskim wdrażaniu innowacji (zmian rozwojowych) 

do kształtowanego w danym systemie oświatowym – względnie trwałego 

w określonym przedziale czasu – zasobu pedagogicznego doświadczenia.”
275

 

Autor wyróżnia trzy rodzaje zachowań składających się na twórczość 

pedagogiczną: 

 samodzielne rozwiązywanie przez nauczycieli swych problemów – 

projektowanie celów, treści, metod realizacji, doboru środków; 

 zastosowanie w praktyce nowych rozwiązań; 

 asymilacja nowości w różnych ośrodkach socjalizacji.
276

 

S. Popek opisuje następujące kategorie twórczości pedagogicznej: 

 proces twórczy w sytuacji dydaktyczno – wychowawczej; 

 wytwór przedmiotowy lub ideowy (środki dydaktyczne, modele lekcji 

i nowatorskie doświadczenia) 

 rozwój cech twórczej osobowości wychowanków, a także autokreacji
277

. 

Twórczość pedagogiczna jest składową dwóch odrębnych pojęć: twórczego 

nauczania i nauczania do twórczości. Twórcze nauczanie rozumiane jest jako: 

„podejście dydaktyczne, które czyni z procesu uczenia się działanie bardzo 

interesujące, zajmujące (a nawet ekscytujące) i efektywniejsze niż tradycyjne. To 
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również rozwijanie i modyfikowanie materiałów oraz sposobów nauczania, które 

rozbudzają zainteresowania uczniów i motywację do uczenia się”
278

. 

Według K. J. Szmidta nauczanie do twórczości jest „nakierowane na 

rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów do twórczego myślenia 

i działania”.
279

 

Definiowane pojęcia są ze sobą nierozerwalnie związane, bowiem 

nauczanie do twórczości wymaga od nauczyciela twórczego nauczania, a więc 

wyzwalanie twórczości u uczniów jest niemożliwe bez umiejętności twórczych 

nauczyciela. R. Cibor zauważa, iż „twórcze nastawienie do świata nie jest czymś 

odświętnym, czego się używa w chwilach szczególnych natchnień. To styl życia 

przejawiający się w krytycyzmie i dociekliwości intelektualnej, poszukiwaniu 

nowych rozwiązań, doskonaleniu stanów zastanych, otwartości na nowe myśli, 

poglądy propozycje”
280

 

Istotą twórczości pedagogicznej wydaje się wspólne bycie, wchodzenie 

w relacje interpersonalne w poczuciu radości przeżywania, wspólnego 

odkrywania siebie i świata oraz dochodzenia do wiedzy poprzez działanie, a nie 

zapamiętywanie podanych przez nauczyciela wiadomości. Nauczyciel staje się 

partnerem zachęcającym ucznia do wysiłku na rzecz poznania i przyswojenia 

nowych wiadomości, umiejętności i rozwijania postaw. Wyzwala on radość 

dziecka z nieustannego dążenia do odkrywania prawdy o sobie i otoczeniu. 

Rozwój osobowy twórczego nauczyciela 

Zdolność do twórczego myślenia i działania jest kompetencją pożądaną 

w zawodzie nauczyciela. Twórcze podejście do pracy, jest dążeniem do 

niestereotypowego rozwiązywania problemów oraz kreatywnego stylu życia. 

Powinno stać się ono udziałem wszystkich, którzy podejmują się misji 

nauczania, wychowania i opieki. Według R. Kwaśnicy pełne przygotowanie 

zawodowe w przypadku pedagogów pozostaje sprzeczne z istotą pracy 

nauczycielskiej: „(…) kompetencje, których ona wymaga są ze swej natury 

zawsze niegotowe, wciąż niewystarczające i bezustannie pozostające w ruchu, 

w rozwoju, stale wymagające zmiany ”
281

.  

Konieczność twórczego rozwoju autor uzasadnia dwoma argumentami: 

1. Niepowtarzalnością sytuacji edukacyjnych ze względu na uczestnictwo 

w interakcji z uczniem, którego zachowanie i potrzeby nie są do końca 

przewidywalne i jednoznaczne w aspekcie jego permanentnego rozwoju. 

Każda relacja z wychowankiem to nowe doświadczenie wymagające 

nowatorskich pomysłów i przemyślanych rozwiązań: „Każda sytuacja 
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wymaga więc nie tyle powtórzenia tego, co robiło się już w sytuacjach 

minionych, lecz raczej otwarcia na nowość i tworzenia swego sposobu bycia 

jakby od początku. Każdy uczeń – jako nowo napotkana osoba- wymaga od 

nauczyciela gotowości do tworzenia, tworzenia pojmowanego jako 

wykraczanie poza to, co się już wie i umie, oraz poza to kim już się jest”
282

. 

2. Komunikacyjnym charakterem pracy nauczyciela – poprzez wzajemne 

porozumiewanie nauczyciel i uczeń oddziałują na siebie, zaś skutków tego 

procesu nie da się w pełni zaplanować i przewidzieć. W procesie 

komunikacyjnym nauczyciel postrzegany jest przez ucznia w sposób 

całościowy – jako osoba. Nie jest możliwe pełne określenie i kontrola 

konsekwencji oddziaływań pedagogicznych, ponieważ poza świadomie 

stosowanymi środkami niebagatelny wpływ na nie ma również osobowość 

nauczyciela: „ (…) nauczyciel wywiera wpływ na ucznia każdym swoim 

gestem i słowem, każdym zachowaniem, przez to kim jest jako osoba, przez 

to, jak rozumie świat innych ludzi i siebie samego, jak odnosi się do uczniów, 

do własnej osoby i przekazywanej wiedzy, przez to, co mógłby – i słusznie 

uznać za zachowanie prywatne, nie zaś profesjonalne.”
283

. 

Twórczość powinna być konstytutywną cechą i codziennym obowiązkiem 

nauczyciela. Nie można mówić o niej w kontekście incydentalnych 

przedsięwzięć i wielkich małych rzeczy robionych na pokaz, aby ucieszyć oko 

rodzica, usłyszeć poklask ze strony przełożonych i kolegów. Tak realizowane są 

formy pseudotwórczych zachowań. Nie da się bowiem być kreatywnym tylko 

w związku z potrzebą chwili. Do twórczego myślenia i działania nauczyciel 

dojrzewa w toku osobowego i zawodowego rozwoju, budując swoje 

człowieczeństwo i profesjonalizm pedagogiczny na coraz trwalszych 

fundamentach. Nauczyciel musi stawać się refleksyjnym praktykiem, ponieważ: 

„droga do rozwoju w nauczycielstwie nie prowadzi przez próby kopiowania 

tego, co robią inni, ale przez krytyczną refleksję i wysiłek nad zrozumieniem 

własnej praktyki i jej kontekstu” 
284

. 

R. Schulz 
285

 wyróżnia 4 kategorie czynników określających status 

zawodowy twórczego nauczyciela: 

1. przygotowanie zawodowe – zasób wiedzy i umiejętności, jaki nauczyciel 

zdobył podczas przygotowania do zawodu. 

2. charakter wykonywanej pracy – treść wykonywanej pracy i zgodność 

realizowanych działań z rodzajem i poziomem wykształcenia 

3. stopień identyfikacji z zawodem. 

Autor wskazuje na dwie przeciwstawne tendencje - wyższe poczucie 

identyfikacji z zawodem odgrywa decydującą rolę w twórczości pedagogicznej, 
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ale może też stać się czynnikiem utrudniającym wprowadzenie zmian. Autorami 

innowacji są często nauczyciele, którzy źle czują się w zawodzie. Przekonująco 

brzmi teza J. Rusieckiego, iż nauczyciele zadowoleni z pracy, nadmiernie 

identyfikujący się z zawodem nie przejawiają skłonności do twórczości 

pedagogicznej. Pedagogami kreatywnymi są przeważnie osoby niezadowolone 

ze swojej pracy, mające zaniżoną samoocenę i wygórowane ambicje
286

. 

H. Kwiatkowska dowodzi: „Mądrość nauczyciela bardziej określa siła wątpienia 

i zapytań poznawczo – filozoficznych niż siła upewnień”
287

. 

4. Rozwój zawodowy wiedza i umiejętności zdobywane w procesie 

doskonalenia zawodowego poprzez samokształcenie, uzupełnianie wiedzy, 

wzbogacanie warsztatu pracy, studiowanie literatury i osiąganie kolejnych 

stopni specjalizacji zawodowej. 

Twórczy nauczyciel permanentnie podlega rozwojowi. R. Kwaśnica 

(wzorując się na stadiach rozwoju L.Kohlberga) wyróżnił trzy linie rozwojowe 

kompetencji tworzących zawód nauczyciela 
288

: 

1. stadium przedkonwencjonalne – wchodzenie w rolę zawodową. Kopiowanie 

typowych wzorców zachowań, które spotykają się z akceptacją osób 

znaczących i gratyfikacją zewnętrzną. 

2. stadium konwencjonalne – pełna adaptacja w roli zawodowej. Rozumienie 

wzorców interpretacyjnych i realizacyjnych, uzasadnianie ich poprzez 

argumentacją pochodzącą ze świata zewnętrznego. Sprawne posługiwanie 

się wiedzą w sposób odtwórczy, dążenie do sprostania konwencjom 

i przyjmowanie wzorców zachowań. W fazie tej innowacyjność dotyczy 

przede wszystkim kompetencji instrumentalnych i ma na celu doskonalenie 

celów metod i środków działania, mieszczących się w obranej konwencji. 

3. stadium postkonwencjonalne – faza twórczego przekraczania roli 

zawodowej. 

4. Krytyczne posługiwanie się wiedzą, poszukiwanie własnych uzasadnień 

dotyczących miejsca i roli nauczyciela w procesie edukacyjnym oraz metod, 

zasad, celów i środków niezbędnych do jego właściwego przebiegu. 

Stopniowe wyzwalanie się z przyjmowanych wcześniej konwencji na rzecz 

opracowywania własnych sposobów działania w zastanej rzeczywistości, 

opartych na osobistej koncepcji rozumienia świata. Osiągnięcie tego stadium 

wymaga od nauczyciela podejmowania działań twórczych i innowacyjnych, 

krytycznego stosunku do zewnętrznych zasad i stereotypów, przekraczania 

narzuconej roli w aspekcie własnej autonomicznej tożsamości. Nauczyciel 

twórczy powinien odczuwać świat przez pryzmat własnej osoby, jako 
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integralnej całości, nie rozgraniczając powinności zawodowych od 

osobistych. 

5. Osiągnięcie stadium tożsamości autonomicznej, czyli wysokiego poziomu 

samorozumienia jest możliwe dzięki identyfikacji osoby nauczyciela 

z uniwersalnymi wartościami. Zatem twórczy rozwój jest uwarunkowany 

właściwym rozumieniem i urzeczywistnianiem wartości w pracy zawodowej 

i życiu osobistym. Należy podkreślić, iż twórczej postawy, krytycznego 

rozumienia świata oraz budowania własnej koncepcji życia w oparciu 

o wartości uniwersalne nie można się nauczyć! Ten poziom rozwoju można 

osiągnąć poprzez trud pracy nad sobą i wysiłek osobisty ukierunkowany 

właściwą motywacją wewnętrzną i chęcią odniesienia sukcesu rozumianego 

przez pryzmat wzrastającej niezależności od presji zewnętrznego otoczenia. 

Kreatywny nauczyciel potrafi krytycznie dystansować się do wzorców 

narzucanych przez otoczenie, ale równocześnie poszukuje własnego sposobu 

postępowania, zgodnego z preferowaną i urzeczywistnianą hierarchią 

wartości. 

Nauczyciel staje się coraz bardziej twórczy, gdy dąży do rozwoju swoich 

kompetencji. R. Kwaśnica dokonał podziału kompetencji pedagogicznych na: 

praktyczno – moralne (interpretacyjne, moralne, komunikacyjne) i techniczne 

(postulacyjne, metodyczne, realizacyjne), przy czym uznał, iż kompetencje 

praktyczno – moralne mają pozycję nadrzędną. Dzięki nim nauczyciel rozumie 

sytuację edukacyjną, czyli rodzaj relacji wiążącej własną osobę z osobą ucznia 

przez pryzmat rozumienia sytuacji osobowej partnerów tej interakcji.
289

. 

Kompetencje praktyczno - moralne można nabyć tylko poprzez pracę nad sobą 

i własny wysiłek twórczy, są one bowiem czymś bardzo osobistym, 

indywidualnym i niepowtarzalnym. 

Doskonaląc kompetencje praktyczno-moralne nauczyciel: 

 osiąga zdolność rozumiejącego odnoszenia się do świata, rzeczy i ludzi; 

 posiada krytyczny stosunek do siebie, nabywa umiejętności autorefleksji, 

stale pogłębia rozumienie swojej roli; 

 interpretuje zastaną rzeczywistość, rozumiejąc proces jej nieustannej 

zmiany; 

 stara się dokonywać zmian w swoim postępowaniu w aspekcie zastanej 

rzeczywistości w taki sposób, by dochować wierności swoim 

przekonaniom moralnym, zachować własną hierarchię wartości, 

a jednocześnie nie ograniczać innych ludzi w ich prawach do wewnętrznej 

wolności i wyboru własnej drogi; 

 jest zdolny do dialogu z innymi i samym sobą; 

 jest gotowy na empatyczne rozumienie i bezwarunkową akceptację 

drugiej osoby; 
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 jest zdolny do konstruktywnej krytyki, stara się odnaleźć pozytywne 

przesłanki w poglądach, które odbiegają od jego własnych; 

 przyjmuje postawę niedyrektywną, proponuje, ale nie narzuca własnych 

pomysłów i sposobów postępowania, jest gotowy do negocjacji; 

 prowadzi refleksję hermeneutyczną, czyli krytycznie analizuje własne; 

i cudze doświadczenia;  

 jest zdolny do ambiwalencji ocen. 
290

 

R.Schultz wyróżnił 5 komponentów twórczej postawy nauczyciela: 

1. wiedzę – twórcze podejście do własnej pracy i jej wyników, jest bardziej 

prawdopodobne u nauczyciela, którego wiedza jest wewnętrznie 

uporządkowana, operatywna i heterogeniczna. 

2. cechy intelektualne: otwartość, elastyczność myślenia, płynność 

i oryginalność myślenia, zdolność dostrzegania ładu w otoczeniu, 

niezależność intelektualna, inteligencja, uzdolnienia. 

3. motywację – osoby posiadające wysoką autonomiczną motywację 

poznawczą są bardziej aktywne twórczo, zdolne do rozwoju własnych 

zaciekawień i zainteresowań. 

4. cechy osobowości: niezależność, poczucie odrębności, odwaga, 

odpowiedzialność, oryginalność, bycie tolerancyjnym, odporność, 

wytrwałość, krytycyzm, poczucie własnej kompetencji, aktywność, 

witalizm, ekspresja, elastyczność. 

5. system wartości o orientacji przyszłościowej (realizacja tego, co 

możliwe), orientacja innowacyjna (aprobata zmian), intelektualizm, 

indywidualizm i aktywizm (czynny stosunek do rozwiązywania 

problemów). 

Jednym z komponentów postawy twórczej nauczyciela jest 

samodoskonalenie, czyli proces kierowania własną aktywnością w celu 

rozwijania predyspozycji i kompetencji. Warunkiem jego powodzenia jest 

dokonywanie samooceny i prowadzenie wewnętrznego monologu. Kreatywny 

pedagog wciąż poszukuje sposobów działania w dynamicznej rzeczywistości, 

jest elastyczny i gotowy na zmiany.  

Praca nauczyciela nad autokreatywnością przebiega efektywniej 

w sprzyjającej atmosferze. Szczególnie ważne wydaje się pozytywne 

nastawienie osób znaczących i ich odczuwalna akceptacja. Jeśli nauczyciel jest 

osamotniony w swoich zamierzeniach rzadko wykazuje gotowość do twórczej 

pracy. „Przysłowiowy pokój nauczycielski staje się często czynnikiem 

hamującym wszelkie działanie. Onieśmielenie, brak wiary we własne siły, lęk 

przed oceną zabijają inicjatywę, skłaniając raczej do słuchania”
291

. Szkoła 
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powinna stwarzać nauczycielom warunki do ich autorozwoju: nie ograniczać, 

ale dawać szansę, nie krytykować, ale dostrzegać każdy przejaw kreatywności, 

nie szukać działań standardowych, ale unikać stereotypów. Wówczas pedagog 

ma szansę rozwijając siebie, pomóc rozwinąć skrzydła swoim wychowankom. 

Twórcza osobowość nauczyciela rozwija się również poprzez 

podmiotowe, a w konsekwencji pełnomocne funkcjonowanie. Według 

W. Puśleckiego: „podmiotowość jest zbiorem cech człowieka świadomego 

swoich odrębności, mającego poczucie godności i wartości osobistej znającego 

swoje prawa i obowiązki, aktywnie wykonującego swoje zadania w różnych 

dziedzinach, współdziałającego z innymi, twórczego, rozwiązującego 

napotykane problemy, inicjującego różne działania, umiejącego racjonalnie 

wybierać z wielorakich ofert, uznającego prawa innych do bycia sobą, 

asertywnego, empatycznego i odpowiedzialnego za swoje postępowanie”
292

.  

S. Nalaskowski wyróżnia cztery właściwości działań podmiotowych 

nauczyciela: 

1. „są podejmowane z przekonaniem o osobistym wpływie podmiotu na 

zdarzenia; 

2. regulatorem działań jest osobowość jednostki oraz cenione przez nią 

wartości, 

3. zachowania podmiotu są niezależne od zmiennych, niekontrolowanych 

popędów i odporne na działanie mechanizmów sterowania zewnętrznego, 

4. w procesie postępowania jednostki nie występuje zerwanie związku 

między podmiotem i wynikami jego postępowania, a odpowiedzialność za 

własne postępowanie i jego konsekwencje nie odłącza się od „Ja”
293

. 

Rozwojowi osobowości twórczego nauczyciela sprzyja empatia 

zawodowa, czyli „tworzenie trafnych wyobrażeń na temat tego, czego nie 

można zobaczyć, czyli tego, co dzieje się w wewnętrznym świecie drugiej 

osoby”
294

. W procesie integracji podmiotów szkoły empatyczne stosunki 

sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji ucznia , nauczyciela i rodzica. 

Nauczyciel potrafi spojrzeć na problem oczami wszystkich zaangażowanych 

w jego rozwiązanie. Otwartość na problem jest gwarantem właściwego 

podejścia do jego rozwiązania.  

Empatia jest procesem dynamicznym i przebiega w czterech fazach: 

 rezonans empatyczny – rozumienie i rozpoznawanie emocji, 

 wyrażanie empatii – okazywanie zrozumienia drugiej osobie, 
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 odebranie empatii – okazywanie zrozumienia intencji osobie 

empatycznej; 

 informacja zwrotna – osoba empatyzowana przesyła informację 

zwrotną
295

. 

J. Masztalski wyodrębnił atrybuty empatii, będące postulatami do pracy 

nauczyciela nad sobą: 

 „Empatia obejmuje aktywne słuchanie i rozpoznanie uczuć, służące 

pomocą. Jest to forma wyłączności, w której osoba empatyczna 

koncentruje uwagę wyłącznie na empatii – osoba empatyczna powinna 

rozpoznać uczucia i odpowiedzieć dostosowanym tonem osobie 

empatyzowanej. 

 Empatia musi się wyrażać w werbalnych i niewerbalnych sygnałach 

potwierdzających „słyszenie” osoby empatyzowanej. 

 Osoba empatyczna wyobraża sobie oraz rozumie i intuicyjnie czuje, co 

osoba empatyzowana odczuwa. Zachodzi tu proces selekcji, w którym 

osoba empatyczna weryfikuje swoje odczucia pod wpływem uczuć osoby 

empatyzowanej. 

 Stała komunikacja uczuć odebranych zapewnia prawidłową interpretację 

odczuć osoby empatyzowanej. 

 Osoba empatyczna powinna oferować tymczasową analizę uczuć bez ich 

oceniania. 

 Osoba empatyzowana musi czuć zrozumienie osoby empatytzującej”
296

. 

Na gruncie obowiązków zawodowych innym, ważnym zadaniem wydaje 

się doskonalenie pedagogów w zakresie aktualizowania wiedzy przedmiotowej 

i pedagogicznej, czyli samoedukacji. J. W. Eby i J. Smutny twierdzą, że: 

„Najbardziej inspirują dzieci nauczyciele, którzy je kochają i którzy sami uczą 

się z entuzjazmem”
297

 Dzięki rozwijaniu własnych kompetencji i wiedzy praca 

nauczyciela staje się efektywniejsza, a on sam pewniejszy siebie, zmotywowany 

autonomicznie i zdolny do wieloperspektywicznego oglądu sytuacji 

dydaktycznej i wychowawczej. Według Cz. Banacha: „podstawowymi ideami 

edukacji nauczycielskiej są współcześnie otwartość i innowacyjność przy 

zapewnieniu odpowiednich relacji wartości wiedzy i umiejętności; elastyczność 

form i procesu kształcenia; wielość i wariantowość myślenia pedagogicznego 

i stanowisk metodologicznych; drożność form edukacji nauczycielskiej; 

humanizacja procesu kształcenia; naukowość, integracyjność 

i interdyscyplinarność(…)”
298

. Osoba, która nie podnosi własnych kompetencji 
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nie tylko przeżywa okres stagnacji ale nawet regres we własnym rozwoju. Ktoś, 

kto nie dostrzega potrzeby autokreacji z pewnością nie jest zdolny do twórczego 

myślenia i działania. W zawodzie nauczyciela nie ma szans na zatrzymanie 

i odpoczynek – każda chwila w pracy z uczniem przynosi nowe wyzwania, 

dynamiczna praca wymaga dynamicznych osób, pełnych zapału i gotowych 

stale szukać nowych rozwiązań i pogłębiać swoją wiedzę i kompetencje 

pedagogiczne. 

Działania dydaktyczno-wychowawcze twórczego nauczyciel 

We współczesnej szkole nauczyciel powinien pełnić rolę podmiotu 

rozwijającego w uczniach aktywność, kreatywność i postawy twórcze. 

M. Teśluk zwraca uwagę iż: „Aktywność twórcza nauczyciela to jego 

kompetencja i gotowość do projektowania otwartych sytuacji edukacyjnych”
299

. 

J. Rutkowiak pisze: „Twórczość przejawiać się będzie w nauczycielskiej 

postawie innowacyjnej, w dążeniu do coraz pełniejszego rozumienia 

rzeczywistości, pogłębionego poznania swoich wychowanków w poszukiwaniu 

i stosowaniu środków oddziaływań wychowawczych, które umożliwiają 

osiągnięcie najlepszych, społecznie pożądanych wyników, w modyfikowaniu 

własnych sposobów działania”
300

.Wynika stąd, że uczenie bycia twórczym 

dokonuje się tylko poprzez uczestnictwo w twórczym działaniu: „Można 

tworzyć potężną konstrukcję, cały system obejmujący istnienie i historię świata, 

a samemu bynajmniej nie mieszkać w tym ogromnym pałacu, ale w szopie obok 

(…)”
301

. Twórczy nauczyciel, żeby nie sprowadzać ucznia do funkcjonowania 

w „ szopie” powinien być gotowy na wysiłek poprowadzenia go do osiągnięcia 

bram „pałacu”. Współczesność wymaga od nauczycieli rozwijania myślenia 

krytycznego wobec wiedzy, a nie jedynie wypełniania instrukcji i uczenia na 

pamięć. Tworzenie jest świadomym wykorzystywaniem możliwości własnych 

oraz uczniów wsparte wiedzą o stymulowaniu kreatywności oraz odpowiednim 

doborze metod do rozwiązywanego problemu.  

Według H. Moroza: „Każda nowa lekcja, każdy nowy temat, nowy cel 

lekcji zmusza nauczyciela do modyfikacji swoich zachowań, do zmian obranych 

wcześniej linii działania, permanentnego dobierania zasad kierujących tym 

działaniem. W ten sposób nauczyciel staje się podmiotem procesu 

dydaktycznego. W przypadku funkcjonowania na poziomie twórczym nie 

można oczekiwać, że lekcja będzie zgodna z wzorem, którego się uczył (…)”
302

. 
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Nauczyciel twórczy staje systematycznie wobec rzekomo tych samych, 

ale w gruncie rzeczy nowych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych. 

Powinien więc podejmować działania zmierzające do poszukiwania sposobów 

nowych rozwiązań oraz weryfikacji wcześniejszych poczynań, nie wpadając 

w pułapkę schematyzmu. Świadomie zorganizowane, poprawne metodycznie 

działanie wymaga od nauczyciela rozwoju kreatywności własnej oraz 

kreatywności uczniów, jako osób współpracujących. Podczas realizacji zajęć 

dydaktycznych nauczyciel powinien „pomagać w tworzeniu, czyli budzić, 

ożywiać, wspierać, dopomagać, tworzyć warunki pomyślnego rozwoju 

kreatywności”.
303

 

Zadaniem nauczyciela w aspekcie rozwoju twórczości uczniów jest: 

 stymulowanie postaw twórczych uczniów; 

 dobieranie właściwych osób do zespołów zadaniowych; 

 organizowanie pracy zespołów; 

 kształcenie we współpracy kreatywnej; 

 rozwijanie postawy pozytywnego myślenia i działania; 

 rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz negocjacji.
304

 

Tylko pedagog twórczy- refleksyjny, elastyczny potrafi rozwijać myślenie 

krytyczne i twórcze swoich uczniów. Pomaga on rozpoznawać i rozwijać ich 

zdolności oraz tworzy w klasie klimat oparty na wzajemnym szacunku. Na 

twórczą postawę podczas realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego 

składają się następujące cechy i sposoby postępowania: 

 analiza własnych procesów myślenia i praktycznego działania w klasie 

oraz umiejętność interpretacji ich przyczyn; 

 otwartość umysłu i zachęcanie dzieci do samodzielnego myślenia, a nie 

tylko mechanicznego powtarzania treści; 

 umiejętność przyznania się do błędu lub zmiany własnych poglądów po 

przedstawieniu wiarygodnych dowodów; 

 dostarczanie uczniom sytuacji dydaktycznych, w których mają one 

sposobność wybierania działań z możliwego zakresu zachowań; 

 zainteresowanie, zamiłowanie i ciekawość uczenia się, samodoskonalenia ; 

 projektowanie sytuacji dydaktycznych rozwijających autonomiczną 

motywację uczniów; 

 szukanie pomysłowych, odpowiednich i etycznych rozwiązań problemów; 

 przekonywanie uczniów swoją postawą i działaniami, że bardziej istotne 

jest wiedzieć „jak”, niż wiedzieć „że”; 
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 wrażliwość na uczucia i emocje innych; 

 zezwalanie na współuczestnictwo uczniów w tworzeniu zasad, 

podejmowaniu decyzji związanych ze wszystkimi aspektami uczenia się, 

łącznie z ocenianiem;  

 stworzenie w klasie klimatu bezpieczeństwa , zrozumienia i otwartości; 

 komunikowanie się z uczniami z uwzględnieniem zasad empatii, 

akceptacji i autentyczności 
305

. 

Wynika stąd, iż nauczyciel powinien tak aranżować proces uczenia 

i wychowania, by oba jego podmioty czuły się kreatorami tego procesu 

w aspekcie jego przebiegu i efektów. Twórcza postawa nauczyciela wydaje się 

być możliwa do zaobserwowania na gruncie szkolnym w wymiarze 

realizacyjnym i praktycznym. Uczeń uczestnicząc w kreatywnych zajęciach ma 

możliwość działania, doświadczania czegoś nowego, poszukiwania znaczeń 

skoncentrowanych na pojęciach a nie pojedynczych faktach, a przede wszystkim 

podejmowania refleksji prowadzącej do konstruowania indywidualnego 

rozumienia świata, zamiast inspirowania się cudzą interpretacją.
306

 

Twórcze zajęcia dają szansę na sukces również dzieciom o przeciętnym 

poziomie inteligencji intelektualnej. Czują się one w szkole niedoceniane, 

zagubione tylko dlatego, że nauczyciele w sposób tradycyjny utożsamiają 

inteligencję tylko z uzdolnieniami intelektualnymi, zapominając o innych 

dziedzinach uzdolnień twórczych. Według D. Ekiert-Oldroyd „ współcześnie 

uzdolnienia twórcze uważa się za zjawisko powszechne i właściwość, którą 

posiada każdy człowiek, ludzie zaś różnią się nie tym, czy posiadają te 

zdolności, ale w jakim stopniu je posiadają (poziom uzdolnień twórczych), oraz 

jak je wyrażają (styl twórczego rozwiązywania problemów) i jaki czynią z nich 

użytek .”
307

 Wynika stąd, że każde dziecko posiada potencję i uzdolnienia, które 

należy odkryć i rozwijać. Inteligencja intelektualna, zaś nie jest jedyną i nie 

należy jej gloryfikować. Twórczy pedagog doceniając predyspozycje i mocne 

strony dziecka powinien zapewnić mu możliwości rozwoju poczucia własnej 

wartości, co jest podstawą funkcjonowania człowieka w świecie. 

                                                 
305

 Zob. B. Muchacka, Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, Kraków 

2000, s. 34. 

A. Tokarz, Motywacja jako warunek aktywności twórczej, [w:] A. Tokarz (red.), 

W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Kraków 2005, s. 43.; I. Czaja – Chudoba, 

Przygotowanie nauczyciela do rozwijania myślenia krytycznego u dzieci, [w:] B. Suchacka, 

M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym,  Kraków 2008, s.138. 
306

 B. Pawlak, Jak przebiega proces przebudowy modelu pracy nauczycieli pierwszego 

szczebla edukacji?[w:] B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie 

współczesnym, Kraków 2008, s. 260. 
307

 D. Ekiert – Oldroyd, Kreatywne rozwiązywanie problemów w kształceniu kierowniczej 

kadry oświatowej,[w:] K. J. Szmidt, K. T. Piotrowski (red.), Nowe teorie twórczości. Nowe 

metody pomocy w tworzeniu, Kraków 2002, s. 154 - 155. 



109 

Budowanie w klasie twórczego klimatu odbywa się też poprzez 

wykorzystywanie różnorodnych celów, zasad, metod dydaktycznych 

i wychowawczych oraz form organizacji pracy. 

Analizując działania dydaktyczne twórczego nauczyciela K. J. Szmidt 

posłużył się pojęciem „lekcje twórczości”, które określił, jako: „zajęcia 

edukacyjne i psychoedukacyjne uczenia się rozwiązywania problemów 

twórczych i rozwijania potencjału twórczego, związanego z trzema sferami 

postawy twórczej. Są to więc lekcje myślenia i działania twórczego.”
308

. 

Autor podzielił cele lekcji twórczych ze względu na sferę, do której się 

odnoszą na: cele dotyczące rozwoju procesów percepcyjnych i poznawczych, 

cele dotyczące rozwoju emocjonalno – motywacyjnego i cele dotyczące sfery 

działaniowej. Dokonał również rozróżnienia ich ze względu na wiek uczniów.
309

 

W pracy twórczego nauczyciela niezbędne wydaje się przestrzeganie zasad 

postępowania psychodydaktycznego, czyli dyrektyw metodycznych 

dotyczących skutecznego wspierania twórczości uczniów. Istnieje szeroki 

katalog zasad pomocy w tworzeniu sformułowany m.in. przez T. M. Amabile, 

B. A. Hannessey; A. J. Cropley, E. P. Torrance’a, J. Piirto, E. Nęcka, czy K. J. 

Szmidta
310

. W tym miejscu warto przytoczyć zbiór zasad dotyczących 

postępowania nauczyciela K. J. Szmidta, które mają na celu pomoc uczniom 

w tworzeniu: 

1. stawianie uczniom pytań otwartych mających wiele poprawnych odpowiedzi 

i wymagających zastosowania wiedzy, zaprojektowania czegoś nowego, 

odkrycia znanych już praw i prawidłowości; 

2. zaciekawianie i utrzymywanie zaciekawienia na wysokim poziomie poprzez 

kształtowanie przekonania, że wiedza to otwarty zbiór odpowiedzi, coś co 

można odkrywać i co tworzy się każdego dnia. Dostarczanie uczniom 

satysfakcji płynącej z samodzielnego dochodzenia do wiedzy; 

3. tworzenie w klasie klimatu dobrej zabawy, który sprzyja tworzeniu 

oryginalnych pomysłów. Kształtowanie życzliwego poczucia humoru, 

śmianie się z uczniami, a nie z uczniów. Unikanie szydzenia, ośmieszania 

i ironizowania; 

4. unikanie rywalizacji i przesadnego współzawodnictwa, aby ograniczyć 

wygrywanie i przegrywanie. Pobudzanie zaś motywacji autotelicznej – 

radości z samego tworzenia. 

5. udzielanie pomocy w podwyższaniu aspiracji i rywalizowania z samym sobą 

w poszukiwaniu coraz lepszych rozwiązań; 

6. tworzenie korzystnego klimatu dla różnych przejawów oryginalności 

uczniów przy jednoczesnym zwalczaniu pseudotwórczości bezwartościowej; 

7. odraczanie oceniania na czas wymyślania pomysłów; 
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8. pomoc uczniom w definiowaniu i redefiniowaniu problemów oraz dzieleniu 

procesu ich rozwiązywania na etapy; 

9. dążenie, aby uczniowie umiejętnie radzili sobie z dyktatem jedynej 

odpowiedzi i przymusem natychmiastowego wyniku, 

10. zachęcanie do namysłu, badania, poszukiwań spekulacji myślowych 

i odraczania satysfakcji; 

11. nie ograniczanie dzieci, które są zdolne zaskoczyć swoją twórczością 

i odległymi skojarzeniami poprzez zgodne współdziałanie w grupie 

twórczej; 

12. uczenie dzieci sprawności twórczych i osiągania wymiernych rezultatów 

pracy; 

13. wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, które jest skutkiem 

osiągnięć i rozwija się dzięki wysiłkowi i powodzeniu; 

14. akcentowanie wartości samego procesu twórczego, dopuszczanie błędów 

i traktowanie ich jako normalny aspekt procesu tworzenia; 

15. dyskusje z uczniami i upowszechnianie dzieł wysokiej kultury, jako 

czynnika twórczości własnej; 

16. pomaganie dzieciom tworzyć i w tym kontekście stawać się twórcą. 

Niedopuszczalne jest tworzenia kosztem dzieci i traktowania własnych 

osiągnięć jako priorytetu. 

17. tworzenie razem z dziećmi bez obawy ośmieszenia, zaś rezultaty własnej 

inwencji należy przedstawiać na końcu, aby nie stały się one przyczyną lęku 

dzieci nieśmiałych i niewierzących we własne możliwości; 

18. powstrzymywanie się od krytyki osoby ucznia, a jedynie jego zachowań 

wykraczających poza przyjęte normy; 

19. stosowanie opisowych form oceniania poprzez akcentowanie tego, co jest 

dobre, a co złe. 

20. nie traktowanie łamigłówek, jako jednej z dominujących form rozwijania 

twórczości, ponieważ satysfakcja ich rozwiązania jest krótkotrwała; 

21. cierpliwość i czekanie na twórcze efekty pracy uczniów, które przychodzą 

nieoczekiwanie, często u osób nie rokujących predyspozycji do twórczości;
311

. 

Warunkiem stymulowania aktywności twórczej dziecka jest stwarzanie 

sytuacji sprzyjających podejmowaniu przez ucznia interakcji z innymi 

rówieśnikami i dorosłymi w różnych warunkach i kontekstach społecznych. 

Dziecko dzięki aktywności twórczej (spontanicznej lub inspirowanej przez 

nauczyciela) działając w świecie społecznym gromadzi różnorodne 

doświadczenia, które stają się podstawą konstruowania wiedzy o sobie i świecie, 

bowiem „ człowiek uczy się w każdej sytuacji, której doświadcza. Skupiony na 

tym , co robi , zaangażowany emocjonalnie często nie zdaje sobie sprawy z tego, 
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że mimochodem zdobywa wiele informacji, z których potem korzysta przez całe 

życie.”
312

 

Działania twórczego nauczyciela wspierającego rozwój wychowanka 

powinny sprowadzać się do: 

 tworzenia warunków do powstania zmian rozwojowych, poprzez stwarzanie 

sytuacji do samodzielnego gromadzenia różnorodnych doświadczeń w toku 

uczenia się; 

 towarzyszenia dziecku w procesie rozwoju poprzez udzielanie wsparcia 

w procesie gromadzenia doświadczeń w toku uczenia się; 

 stymulowania zmian rozwojowych poprzez organizowanie i kierowanie 

procesem uczenia się dziecka w celu inicjowania nowych zmian 

rozwojowych;
313

. 

Tworzenie czegoś nowego staje się wtedy aktem twórczym, gdy uczeń 

wykonuje zadanie należące do repertuaru działań dobrowolnie wybranych 

a więc zgodnych z jego predyspozycjami i oczekiwaniami. Niezbędnym 

warunkiem jest zapewnienie mu bezpieczeństwa emocjonalnego, czyli takiego 

stanu, w którym dziecko subiektywnie odczuwa pozytywne emocje i nie zakłada 

presji oceny i krytyki ze strony nauczyciela. W procesie tworzenia wzrasta 

poczucie własnej wartości, co wzmacnia potrzebę kreatywności.  

Najbardziej kreatywną formą organizacji działalności uczniów na lekcji jest 

praca w zespołach (grupach), która stawia uczniów w sytuacji wymagającej 

sprecyzowania własnych opinii, wysłuchania i zrozumienia opinii innych oraz 

prób negocjowania odmiennych poglądów. K Kuszak zwraca uwagę: „dzieci 

mogą brać udział w zadaniach o wyższym stopniu trudności wówczas, gdy 

pracują w grupach. Wspólnie dochodzą do rozwiązań, których nie osiągają 

samodzielnie (…) 
314

. 

Nauczycielskiej aktywizacji uczniów może sprzyjać właściwy dobór metod, 

które intensyfikowałyby aktywność jednostki, animowały ją, a nie jedynie 

wymagały działania. Z katalogu dostępnych metod dydaktycznych można 

wyodrębnić te, które wydają się najbardziej pobudzać kreatywność uczniowską. 

Należą do nich: uczniowskie eksperymentowanie, metody projektu, sondaże, 

dyskusje, prezentacje instruktażowe, samodzielne organizowanie przedsięwzięć, 

obserwacja, działalność kreatywna i rozwiązywanie problemów.
315

 

Stymulowaniu postaw twórczych uczniów sprzyjają metody charakteryzujące 

się następującymi cechami: 
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 angażują jednocześnie emocje i umysł dziecka; 

 uczą podejmowania decyzji i dokonywania wyborów; 

 umożliwiają uczniowi pełne zaangażowanie w działanie, przewyższające 

aktywność nauczyciela; 

 pozwalają koncentrować się na treściach wywołujących zaciekawienia dzieci 

, odnosząc się do ich dotychczasowej wiedzy. 

 sprzyjają rozumieniu przeżywanych doświadczeń; 

 pozwalają na interdyscyplinarne postrzeganie zagadnienia; 

 umożliwiają łączenie wielu rodzajów aktywności podczas realizacji 

przedsięwzięcia; 

 pozwalają na dostosowanie tempa pracy i stopnia trudności podejmowanych 

zadań do indywidualnych możliwości ucznia; 

 rozwijają myślenie teoretyczne , procesy analizy i syntezy oraz proces 

przewidywania i weryfikowania hipotez; 

 wzmacniają dociekliwość i zapał twórczy;  

 ułatwiają przewidywanie i rozumienie konsekwencji własnych działań; 

 uwzględniają indywidualne zainteresowania, preferencje, zdolności 

i oczekiwania ucznia; 

 ukierunkowują nauczyciela na udzielanie pomocy i wsparcia uczniowi, 

ograniczając możliwość kierowania przez pedagoga procesem twórczym; 

 umożliwiają rozwój samodzielności praktycznej; 

 ułatwiają rozumienie kontekstu społecznego, w którym odbywa się akt 

twórczy; 

 zwiększają poczucie sprawstwa; 

 rozwijają umiejętności radzenia sobie w trudnych i nowych sytuacjach; 

 pielęgnują wytrwałość w dążeniu do celu; 

 uczą umiejętności wnioskowania
316

. 

Należy pamiętać, iż metoda sama z siebie lub z racji nazwy i cech 

charakterystycznych nie stanie się czynnikiem mobilizującym dzieci do 

twórczości. Zdaniem T. Bauman warunkiem rzeczywistej aktywizacji ucznia 

jest wiedza o nim, jego zasobach informacji, możliwościach intelektualnych, 

mechanizmach i warunkach przebiegu procesu dydaktycznego rozumianego 

globalnie oraz w odniesieniu do konkretnego ucznia. „Samo stosowanie metod 

aktywizujących nie jest równoznaczne z aktywizowaniem ucznia”
317

. 

Podobną opinię wyraził w J. Zborowski: „sama metoda nawet najlepsza nie 

zapewnia jeszcze praktycznych efektów. Jej potencjalna wartość aktywizuje się 
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dopiero w racjonalnej działalności pedagogicznej nauczyciela. Od jego wiedzy, 

doświadczenia i uzdolnień pedagogicznych zależy najwięcej, bo inteligentny 

i twórczy pedagog nie stosuje mechanicznie żadnej metody, ale opierając się na 

założeniach poszczególnych metod nauczania oraz podejmując z własnej 

inicjatywy badania nad unowocześnieniem i racjonalizacją procesu 

dydaktycznego, tworzy metody własne, najlepiej dostosowane do poziomu 

umysłowego i indywidualnych różnic konkretnego środowiska – klasy”
318

. 

Efektywne prowadzenie zajęć twórczych zależy również od właściwego 

doboru zadań i waloryzacji ich trudności. M. Csikszentmihalyi
319

 zauważył, że 

rozwijając kreatywność uczniów nauczyciele przesadnie stosują zadania zbyt 

trudne, które stają się przyczyną lęku, jaki i zadania zbyt łatwe – powodujące 

znudzenie. Ważny wydaje się taki dobór zadań, które pozwalają unikać zarówno 

nudy, jak i lęku. Metody i techniki wykorzystywane podczas zajęć powinny być: 

„(…) atrakcyjne, wymagające aktywności, inicjatywy i wyobraźni, ale przy tym 

stosunkowo łatwe, pozwalające uniknąć frustracji, poczucia niekompetencji 

i beznadziejności”
320

. 

Stosowanie skutecznych twórczo metod i form pracy w klasie szkolnej 

stanowi jedynie uzupełnienie całokształtu poczynań kreatywnego nauczyciela. 

Stają się one narzędziem w rękach mistrza, który potrafi właściwie zastosować 

narzędzie, gdy zna jego przeznaczenie, instrukcję obsługi i przewidywane skutki 

wykorzystania. Dobór właściwej metody przyniesie wymierny skutek, gdy 

proces dydaktyczny będzie odbywał się w atmosferze inspirującej i akceptującej 

autonomię uczniów oraz rozwijającej ich inicjatywę w zdobywaniu wiedzy 

i umiejętności. Nauczyciel powinien prowokować do stawiania pytań, 

eksperymentowania, negocjowania, odkrywania osobistych znaczeń, 

poszukiwania i rozwijania pomysłów. Sam jako pierwszy nigdy nie 

przedstawiać osobistej koncepcji podejścia do problemu, zaś pozwolić uczniom 

na budowanie własnej interpretacji badanych zagadnień w celu późniejszej 

konfrontacji różnych opinii. Dzięki takim zabiegom kreatywny nauczyciel 

wywołuje u uczniów poczucie odpowiedzialności za własne uczenie się, stwarza 

okazję do dialogu, rozwijania aktywności, samodzielności, motywacji zapału 

i samokontroli.  

Reasumując należy stwierdzić, że nauczyciel prowadzący zajęcia na 

poziomie twórczym: 

 „Dużo wie o uczniach i klasie, 

 Jest spostrzegawczy – zmienia opinie wraz z rozwojem i dojrzewaniem 

swoich podopiecznych, 

 Orientuje się w atmosferze panującej na lekcjach, 
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 Stara się dociekać przyczyn powodujących wystąpienie konkretnych sytuacji 

dydaktyczno – wychowawczych, trafnie je określa, 

 Organizując działania swoje i ucznia ma świadomość celów dostosowanych 

do istniejących warunków, 

 Planując realizację lekcji rozpatruje różne warianty doboru warunków 

i środków, poszukuje własnych rozwiązań, 

 Zmienia zaplanowany sposób realizacji lekcji w zależności od jej przebiegu, 

 Stosuje różne sposoby kontroli wiedzy uczniów, poszukuje nowych 

rozwiązań, wnikliwie ocenia uzyskane efekty, 

 Krytycznie ocenia wyniki własnej pracy, wprowadza w niej korekty, 

przyjmuje słuszną krytykę’ 

 Zachęca uczniów do współdziałania, 

 Tak planuje i realizuje proces dydaktyczny, aby zmuszał ucznia do inwencji, 

twórczego rozwiązywania rozpatrywanych zagadnień”
321

 

Nie można założyć, iż twórczy pedagog to pedagog idealny. Nie powinien on 

popełniać „standardowych nauczycielskich błędów”, do których niewątpliwie 

można zaliczyć autokratyzm, brak otwartości i życzliwości oraz schematyzm 

myślenia i działania. Pedagog twórczy jawi się jako pełen pomysłów 

dydaktycznych i wychowawczych, kreatywny, przyjacielski i empatyczny 

przewodnik po trudnych do zdobycia ścieżkach wiedzy i życia, wyróżniający się 

z grona pogrążonych w rutynie otwartością i oryginalnością pomysłów. 

Działania pedagogiczne kreatywnych nauczycieli są również źródłem wielu 

błędów wychowawczych uwarunkowanych niewłaściwie rozumianym celem 

swojej pracy i źle pojętą pomocą skierowaną do wychowanków.  

K. J. Szmidt wyodrębnił następujące błędy kreatywnego pedagoga:
322

 

 Przymus improwizacji – pojawia się, gdy coś, co powinno być 

nieoczekiwane, zaskakujące, nieprzewidywalne i oryginalne a przybiera 

postać rutyny, staje się schematyczne i kojarzy się z zewnętrznym nakazem. 

Powtarzalność i przymus twórczego działania przybiera postać męczącego 

obowiązku i wówczas przestaje pobudzać do twórczego myślenia i działania, 

zaś powoduje znudzenie i zmęczenie. Nawet najbardziej ekscytująca praca 

może przybrać otoczkę nudnej, gdy wykonywana będzie periodycznie, 

a sytuacja dydaktyczna z nią związana będzie przewidywalna. Twórczy 

nauczyciel, który proponuje napisanie wiersza inspirowanego obrazem 

popadnie w rutynę, gdy taka forma pracy na stałe zagości na jego lekcjach. 

 Błędy przyspieszania doświadczeń – zbyt wczesne dostarczanie dzieciom 

wiedzy i doświadczeń, na których przyjęcie i przeżycie nie są jeszcze gotowe 

ze względu na psychofizyczne warunki rozwojowe. Przyspieszanie za 

wszelką cenę doświadczeń poznawczych, emocjonalnych, czy praktycznych 
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uczniów prowadzi do zbyt szybkiego rozwoju niektórych, wybranych sfer 

osobowości a zaniedbywanie innych sfer, powodując dysharmonię w rozwoju 

integralnym. 

 Wszczepienie poczucia winy – pokazywanie wyłącznie destruktywnych 

przykładów ludzkiego działania, nie wskazując przy tym alternatywnych 

pozytywnych sposobów postępowania. Powstaje wówczas, gdy nauczyciel 

ma na celu ukazanie niewłaściwego zachowania przez pryzmat odczuć ofiary, 

z którą uczeń ma się utożsamić. Dziecko ukazując współczucie siłą rzeczy 

wzbudza w sobie poczucie winy za złe czyny innych. Słysząc wyłącznie 

o destruktywnych cechach człowieka może stopniowo nabierać przekonania, 

że wszyscy ludzie są źli, co burzy właściwy, obiektywny obraz 

rzeczywistości. Należy zawsze przedstawiać dziecku dwa aspekty 

wartościowanego zjawiska, tak, aby miało możliwość dokonania własnej 

oceny. 

 Pozorne tolerowanie dowolności – stawianie przed dziećmi zadań otwartych 

pozwalających na możliwość wielostronnej, twórczej interpretacji i wiele 

trafnych rozwiązań przy jednoczesnym dążeniu nauczyciela do efektu 

finalnego spełniającego kryteria poprawności obrane przez niego. Pobudzanie 

aktywności twórczej poprzez formę zadanej pracy jest osłabiane brakiem 

możliwości eksperymentowania z własnymi rozwiązaniami. Nauczyciel 

z jednej strony akcentuje wartość samego procesu twórczego, z drugiej nie 

zezwala na dowolność, możliwość popełnienia błędów i samodzielnego 

dochodzenia do prawdy. Jest on wówczas tylko pozornie otwarty na 

twórczość, ponieważ narzucając im swój sposób myślenia nie stymuluje 

płynności ideacyjnej i oryginalności myślenia, ale pobudza do 

stereotypowego naśladowania wzorów. Zbyt wczesna negatywna ocena 

efektów twórczej działalności dzieci może powodować wycofanie się 

uczniów z realizacji własnych pomysłów oraz autoprzekonania, że nie 

potrafią pracować kreatywnie. 

Według opinii pedagogów (E. Nęcka
323

, T. Pilch
324

) błędem nauczycielskim 

ograniczającym możliwości wychowania do twórczości jest sakralizacja 

rywalizacji. Wdrażanie uczniów w wyścig o bycie lepszym prowadzi do 

narodzin „ kulturowej obsesji sukcesu”
325

. Uczniowie zaczynają dostrzegać 

w kolegach konkurentów w drodze do sukcesu i przeciwników w walce o bycie 

naj…. „Sakralizacja rywalizacji traktuje szkołę jako instytucję edukacji dla 

kariery, uczy jak zwyciężać, jak być najlepszym, jak dominować nad innymi 
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wykluczając z edukacji szkolnej pojęcie słabości, współczucia, altruistycznej 

pomocy słabszemu”
326

. 

Wiele organizowanych w szkołach form stymulowania twórczej 

aktywności dzieci ma charakter konkursów, połączonych z gratyfikacją 

w postaci nagrody materialnej dla laureatów. Jest to złudny akt twórczy, 

ponieważ zamiast kreatywności uczniowie kierują się stereotypowym 

przymusem bycia najlepszym, co ogranicza ich możliwości autokreacyjne. 

Rywalizacja według K. J. Szmidta „hamuje twórczość dzieci, ponieważ budząc 

motywy zagrożenia, tłumi poszukiwania, eksperymentowanie, próbowanie, czyli 

blokuje działania o charakterze eksploracyjnym”
327

. 

W sytuacji rywalizacji aktywność twórczą blokują następujące mechanizmy: 

 Powtarzanie przez dziecko rozwiązań, które wcześniej uzyskały aprobatę 

nauczyciela. Dziecko nie podejmuje ryzyka szukania nowych rozwiązań 

z lęku przed niepowodzeniem oraz z powodu wpojonego stereotypu 

niecierpliwego dążenia do natychmiastowego wyniku. Nie liczy się jakość, 

ale tempo pracy. 

 Naśladowanie przez ucznia rozwiązań, które przyniosły sukces innym 

dzieciom i zostały przedstawione przez nauczyciela, jako wzór. Prowadzi to 

do tzw. ściągania z twórczości
328

. 

Błędy nauczycieli mogą przyczyniać się do umacniania barier 

hamujących postawę twórczą dzieci. Warunkiem zaś właściwe pojętej pomocy 

dzieciom w tworzeniu jest takie oddziaływanie kreatywnego pedagoga, by 

rozwiązanie problemów twórczych stało się dla uczniów czynnością 

samonagradzającą
329

. Należy pamiętać, że wymiernikiem sukcesu w pracy 

pedagogicznej jest zaciekawienie się uczniów proponowanymi zadaniami, ich 

zaangażowanie i zapał twórczy oraz pozytywne emocje związane 

z wykonywana pracą. Czynnikiem sprzyjającym kreatywności jest atmosfera 

rozumnej swobody, w której uczeń jest w stanie wykorzystać maksymalnie 

swoje zdolności, przy osiąganiu wewnętrznej satysfakcji z realizacji własnych 

pomysłów. 

Zakończenie 

Autentyczna innowacyjność myślenia oraz działania twórczych 

pedagogów jest wynikiem z jednej strony pasji poznawczych a z drugiej – 

odwagi, która pozwala wbrew sprzeciwom wspinać się po schodach 

kreatywności. Rzadko bowiem zdarzają się sytuacje, w których osoba twórcza 

otrzymuje aprobatę ze strony wszystkich podmiotów szkoły i środowiska. 

Prawdziwa twórczość wymaga poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. 
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Nauczyciel przekonany o słuszności swoich poczynań uczy się pokonywać 

przeszkody. Celem jego działań jest dobro wychowanków. Taka postawa 

wymaga otwarcia na wartości i życia w zgodzie z samym sobą i światem. 

Pedagog – nowator zna, ceni i stosuje w swoim życiu zasady etyczne oparte na 

triadzie wartości ogólnoludzkich. Umie on korzystać z wiedzy naukowej 

w sposób praktyczny i wszystko co wie, umie i potrafi stara się oddać na użytek 

swoim uczniom zarażając ich entuzjazmem, rzetelnością, wytrwałością, 

pomysłowością, niezależnością, krytycyzmem i zadziwieniem nad światem. 

Kreatywny nauczyciel widzi w uczniu drugiego człowieka, stwarza mu szansę 

rozwoju w atmosferze wzajemnej akceptacji, podmiotowości i radości ze 

współbycia. Wie on, iż:„celem edukacji jest nie tyle bycie twórcą, lecz 

uświadomienie sobie komu lub czemu służą wywołane zmiany, by ktoś stał się 

lepszy, by odczuwał piękno, by był pięknem. Tworząc bowiem zawsze dajemy 

coś sobie i coś od siebie.”
330

.  
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Myślenie twórcze nauczyciela i dziecka  

w okresie wczesnoszkolnym 

Marian Zdzisław Stepulak 

Na wysokościach myślenia jest sfera, 

Skąd widok stromy – 

Mąci się w głowie i na zawrót zbiera; 

W chmurach –na gromy, 

- Płakałbyś może, lecz łzę wiatr ociera 

Pierw, nim błysnęła –  

Po cóż się wdzierać, gdzie światy są zera, 

Pył – arcydzieła ?!... 

Cyprian Norwid, Idee i prawda 

Wprowadzenie  

Proces myślenia jest szczególnym przedmiotem badań psychologicznych 

począwszy od słynnej szkoły würzburskiej
331

, aż do współczesnych badań 

z zastosowaniem najnowocześniejszych badań eksperymentalnych. Jednym 

z ciekawych zagadnień jest badanie fenomenu myślenia twórczego u osób 

utalentowanych i genialnych, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.  Wiele mówi 

się także dzisiaj o myśleniu twórczym w odniesieniu do procesu edukacyjnego 

dzieci i młodzieży. Jednakże daje się zauważyć w literaturze dotkliwy brak 

opracowań, które brałyby pod uwagę korelację nauczyciel - uczeń w aspekcie 

kreowania działań edukacyjnych. W procesie wychowania i edukacji uczniów 

wskazane jest podejmowanie wysiłku nie tylko związanego ze wspomaganiem 

myślenie twórczego u wychowanków, ale także zwrócenie uwagi na 

kształtowanie tego procesu również u samych nauczycieli. Biorąc pod uwagę 

powyższy kontekst naukowej refleksji w niniejszej prezentacji zostanie podjęta 

problematyka myślenia twórczego, a następnie zagadnienie rozwoju 

poznawczego dziecka w okresie wczesnoszkolnym. W dalszej kolejności 

zostanie zwrócona uwaga na specyfikę relacji interpersonalnych nauczyciel – 

uczeń. Całość publikacji zostanie zamknięta zaprezentowaniem kwestii 

autorytetu nauczyciela. 

Problematyka myślenia twórczego  

Obserwując specyfikę pracy nauczyciela z dziećmi w wieku 

wczesnoszkolnym trudno w wielu przypadkach odnaleźć nową ścieżkę 

edukacyjną nastawioną na generowanie zarówno u nauczycieli, jak i uczniów 

twórczego myślenia. Istnieje wiele publikacji, które zachęcają do twórczej 
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pracy, powstają nowe poradniki z obszaru pedagogiki i psychologii. Samo 

pojęcie twórczość używane jest zwykle w literaturze technicznej i rozumie się je 

jako procesy umysłowe prowadzące do nowych, oryginalnych rozwiązań, idei, 

koncepcji, teorii, form artystycznych czy wyjątkowej wagi wytworów 
332

. 

Wydaje się, iż w procesach edukacyjnych dzieci w okresie wczesnoszkolnym 

przeważa raczej myślenie produktywne i reproduktywne. Myślenie produktywne 

bowiem polega wprawdzie na wydobywaniu informacji nowych dla podmiotu, 

ale to novum ma charakter subiektywny. Oznacza to, że przekazywana wiedza 

jest znana większości ludzi, ale jeszcze pozostaje nieznana dzieciom w tym 

okresie. Ten rodzaj myślenia określany bywa jako typ R, ponieważ w jego 

wyniku uruchamiają się reakcje dotychczas nieznane uczniowi 
333

. Warto jednak 

zaznaczyć, że formy przekazu takich informacji mogą być bardzo twórcze, 

dzięki aktywności samego nauczyciela. Obok myślenia produktywnego mamy 

w tym przypadku do czynienia z myśleniem reproduktywnym. Polega ono nie 

tyle na reprodukcji informacji, ale na zastosowaniu zdobytej wcześniej wiedzy 

w nowych sytuacjach, warunkach i zadaniach 
334

. To właśnie sprawia, że tego 

rodzaju myślenie staje się wyjątkowo twórcze nie tylko dla nauczyciela, ale 

przede wszystkim dla ucznia. 

W podręcznikach psychologii myślenie produktywne dzieli się na 

myślenie twórcze i nietwórcze. Przy tego typu podziale myślenie twórcze 

rozumiane jest jako proces, którego efekt jest nie tylko nowy dla podmiotu, ale 

jest on obiektywnie nowy. Wzbogaca bowiem dotychczasową wiedzę, która 

powstała poprzez wysiłek wielu pokoleń ludzkich. Trudno takiego myślenia 

wymagać od nauczycieli i uczniów, ponieważ jest ono przywilejem tylko 

nielicznych osób o genialnych cechach umysłowych. Rezultatem tak 

rozumianego myślenia twórczego jest poznanie nowych praw w naukach 

przyrodniczych, opracowanie nowych konstrukcji i technologii. W podobny 

sposób powstają nowe systemy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Dzięki 

myśleniu twórczemu rozwinęła się nauka, sztuka, filozofia i religia 
335

. 

Można powiedzieć, że właściwie każdy rodzaj myślenia ma charakter 

twórczy. Myślenie bowiem definiuje się jako dochodzenie do wniosków, które 

wcześniej nie były człowiekowi znane. Dochodzenie do nowych wniosków 

odbywa się w bardzo różnoraki sposób. Jednym ze sposobów jest posługiwanie 

się regułami logiki i tautologiczne wyprowadzanie wniosków z podanych 

wcześniej przesłanek. Jest to rozumowanie dedukcyjne. Innym sposobem jest 

wychodzenie od zaobserwowanych faktów i wyprowadzanie z nich 

ogólniejszych konkluzji lub sprawdzanie, na ile potwierdzają one wcześniejsze 

oczekiwania. Jest to wykrywanie zależności i weryfikowanie hipotez. Można 
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wreszcie dokonywać symulacji lub przewidywań szans zaistnienia pewnych 

zdarzeń. Jest to przedmiotem rozumowania statystycznego. Istnieje również 

inny sposób dochodzenia do pewnych konkluzji. Odbywa się to poprzez 

rozwiązywanie łamigłówek i poszukiwanie wyjścia z trudnych sytuacji. Ten 

sposób nazywany bywa rozwiązywaniem problemów 
336

. 

Ogólny podział myślenia zakłada, iż zarówno myślenie sensoryczno – 

motoryczne, jak i wyobrażeniowo – pojęciowe może mieć charakter 

reproduktywny, ale także charakter produktywny. Myślenie produktywne 

bowiem może być samodzielne (twórcze) jak i niesamodzielne (przejmowanie 

poznania) 
337

. Jednakże każde z nich wymaga podjęcia pewnego wysiłku 

poznawczego zmierzające do wyprowadzenia pewnego konkretnego wniosku. 

Myślenie twórcze zarówno w sensie strukturalnym, jak i w swojej 

dynamice jest podobne do innych form myślenia produktywnego. Myślenie 

twórcze posiada następujące, charakterystyczne dla siebie właściwości: 

1) wyróżnia się skutecznymi metodami heurystycznymi; 2) oryginalne 

zastosowanie algorytmów; 3) rozłożenie w czasie; 4) częściej występuje w nim 

zjawisko olśnienia; 5) dynamika wynikająca z aktywnego podejścia do 

problemu; 6) obecność analogii i metafory (dostrzeganie podobieństwa 

wyższego rzędu, transfer wiedzy między różnymi obszarami umysłowymi); 

7) metapoznanie  (planowanie, poznawczy nadzór, wnioski z poprzednich 

doświadczeń) 
338

. 

Warto dodać, że wśród cech umysłu osoby twórczej najczęściej 

wymieniane są następujące: 1) wrażliwość poznawcza (zdolność dostrzegania 

nowych, obiektywnie ważnych problemów); 2) elastyczność myślenia (giętkość, 

możliwość szybkiej zmiany kierunku myślenia, przekraczanie błędnych 

nastawień, łatwość adaptacji  metod i narzędzi badawczych); 3) oryginalność 

myślenia (zdolność tworzenia rzadkich, nietypowych pomysłów rozwiązania, 

łatwość wychodzenia poza schematy, nawyki myślowe oraz konwencje) 
339

. 

W tym kontekście można by mówić o kryteriach postawy twórczej 

wyznaczonych przez psychologów: 

1. Wrażliwość na problemy. Osoba twórcza zwraca szczególną uwagę na 

zjawiska, rzeczy, zdarzenia, w których odkrywa drobne szczegóły 

i subtelności. 

2. Zdolność do pozostawania w stanie gotowości wyrażającej otwartość 

i płynność myśli. Chodzi tutaj nie tylko o wielość przyjmowanych idei 
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czy propozycji pewnych rozwiązań, ale także nieograniczoną liczbę 

oryginalnych odpowiedzi. 

3. Możliwość  szybkiej adaptacji do nowych sytuacji, a także skutecznego 

reagowania na zmiany. 

4. Oryginalność, która wyraża się głównie poprzez myślenie typu 

dywergencyjnego. 

5. Zdolność do przeobrażania i do nowych oznaczeń. Następuje to 

w sytuacji nadania nowego znaczenia materiałom, narzędziom 

w kontekście zupełnie nowego ich zastosowania. 

6. Analiza czy też zdolność do abstrakcji. Dzięki temu osoba może łatwo 

i płynnie przejść od syntetycznej percepcji rzeczy do sprecyzowania jej 

szczegółów. 

7. Synteza uznana za związek wielu elementów, które tworzą zupełnie nową 

całość. 

8. Organizacja koherentna. Sprawia ona to, że człowiek jest zdolny do 

harmonizowania swoich myśli, wrażeń i zdolności percepcyjnych 

z własną osobowością 
340

.  

Badanie istoty myślenia podlega na pewnego rodzaju mikroanalizie, która 

zakłada trzy podstawowe operacje myślowe: 1) analiza, która polega na 

wyodrębnieniu podstawowych elementów sytuacji zadaniowej; 

2) porównywanie, charakteryzujące się uchwyceniem ważności, istotności 

owych elementów i zestawianie ich ze sobą; 3) synteza, to operacja wiązania 

wyodrębnionych elementów, ujęcie ich relacji oraz różnorodnych zależności 
341

. 

Myślenie twórcze zakłada różnice indywidualne między ludźmi. Różnice 

te zależą m.in., od: 1) doświadczenia poznawczego (treściowego); 2) sprawności 

operacji myślowych; 3) pojemności pola recepcyjnego; 4) giętkości myślenia; 

5) zasobu leksykalnego 
342

. 

Panuje przekonanie, że proces myślenia twórczego jest obszarem 

indywidualnej aktywności człowieka, jednakże wobec młodego człowieka, 

ucznia wskazana jest pewna stymulacja. Zadanie szkoły jest zatem próba 

aktywizacji ucznia poprzez zainteresowanie nie tylko nauką szkolną, ale 

wychodzeniem poza podręczniki i inne pomoce dydaktyczne 
343

. 

Jedną z fundamentalnych cech myślenia twórczego – wspominaną już 

wcześniej - jest zdolność do krytycznej analizy zmian zachodzących we 

współczesnych świecie. Ta naturalna cecha osobowości powinna być 
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wykorzystania w nowoczesnej edukacji. Wtedy to właśnie pojawia się 

możliwość generowania najbardziej twórczych pomysłów i ich realizacji 
344

. 

Należy podkreślić, iż problematyka myślenia twórczego należy do 

zagadnień bardzo interesujących, aczkolwiek nie do końca poznanych. Dlatego 

też staje się współcześnie przedmiotem intensywnych, interdyscyplinarnych 

badań naukowych.   

Rozwój poznawczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Rozwój poznawczy dziecka w wieku wczesnoszkolnym ma ścisły 

związek z rozwojem jego inteligencji. Dziecko bowiem rozwija się począwszy 

od inteligencji sensoryczno – motorycznej (0-2 r.ż.) przez myślenie 

wyobrażeniowo – intuicyjne (2-7 r. ż.) i operacje konkretne (7-12 r. ż.), aż do 

operacji formalnych (od 12 roku życia). Rozwój inteligencji zależy od korelacji 

takich czynników, jak: czynniki biologiczno – genetyczne, uczenia się 

fizycznego i społeczno – kulturowego oraz aktywności własnej 
345

. Dziecko 

w stadium operacji konkretnych charakteryzuje się coraz bardziej odwracalnymi 

manipulacjami na reprezentacjach konkretnych przedmiotów. Następuje 

decentracja, która umożliwia uwzględnienie w rozważaniach wielu własności 

przedmiotu w tym samym czasie. Główne osiągnięcia tego okresu 

rozwojowego, to m.in. zdolność do zachowania ilości, np. masy, objętości, 

rozumowania sylogistycznego 
346

. Natomiast dziecko w stadium operacji 

formalnych w pełni opanowuje odwracalne operacje umysłowe. Wykracza poza 

swoje bezpośrednie doświadczenie. Dziecko staje się zdolne do dostrzegania 

relacji drugiego rzędu, czyli relacji między relacjami. Myślenie w stadium 

operacji formalnych osiąga ogromną systematyczność. Na przykład dziecko 

potrafi po kolei, systematycznie wypróbowywać wszelkie możliwe warianty 

dostarczonych mu substancji chemicznych w celu odkrycia, który wariant da 

zamierzony i określony efekt. Główne osiągnięcia tego stadium to myślenie 

abstrakcyjne i hipotetyczno – dedukcyjne, rozumowanie logiczne wyrażające się 

m.in. w logice zdań 
347

. 

J. Piaget odnosząc się do myślenia dzieci w wieku 9-11 lat, a więc ze 

stadium operacji konkretnych uważał, że: (…) myślenie egocentryczne, które 

wytwarza zjawiska synkretyczne, jest bliższe myśleniu autystycznemu i snom, 

aniżeli myśleniu logicznemu. Fakty (…) wykazują istotnie szereg cech 

upodabniających je do snu albo do marzenia na jawie, a zwłaszcza to puszczanie 
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myśli luzem z biegiem swobodnych skojarzeń, dopóki nie wytworzy się jakieś 

zbliżenie między dwoma zdaniami, które na razie nie mają nic wspólnego 
348

. 

Warto zaznaczyć, iż przejście dziecka ze stadium operacji konkretnych do 

operacji formalnych jest znaczącym przełomem w jego rozwoju poznawczym. 

Wprawdzie Piaget nie odkrył następnych stadiów rozwoju moralnego, to 

poprzestanie na stadium rozwoju formalnego wydaje się być nie do końca 

zadawalające. Stąd też krytykowano teorię Piageta m.in. za zawyżanie wieku, 

w którym dzieci potrafią wykonywać różnego typu zadania, a także 

niedocenianie roli, jaką w rozwiązywaniu problemów pełni wiedza 
349

. Nowe 

teorie postpiagetowskie modyfikują odkrycia tego badacza. Niektórzy z nich 

uważają bowiem, iż można wyróżnić jeszcze jedno lub więcej stadiów myślenie 

postformalnego, w których człowiek jest zdolny do jeszcze bardziej 

zaawansowanych sposobów myślenia niż te typowe dla stadium operacji 

formalnych. Jedna z nowych teorii proponuje piąte stadium, określane jako 

stadium odnajdywania problemów, w innej teorii mówi się o piątym stadium, 

zwanym myśleniem dialektycznym, w którym człowiek uświadamia sobie, że 

w wielu sytuacjach życiowych nie można znaleźć definitywnych „dobrych” 

rozwiązań 
350

. Najnowsze badania psychologiczne wskazują na fakt, iż ludzkie 

poznanie, niezależnie od kultury, przebiega w kolejności opisanej przez 

J. Piageta. Okazuje się jednak, że małe dzieci rozumieją więcej, a ich rozwój 

wykazuje większą ciągłość niż sądził Piaget. Zdolności poznawcze, pojawiające 

się w każdym stadium, zaczynają rozwijać się w ograniczonym zakresie już 

w stadium wcześniejszym 
351

. 

W rozwoju poznawczym człowieka można wyróżnić czynniki zewnętrzne 

i wewnętrzne. Pod wpływem czynnika genetyczno – biologicznego zarysowują 

się jedynie ramy tego, co stanowi potencjalną „materię” do powstania struktur 

i funkcji poznawczych, o ile inne czynniki pozytywnie na to wpłyną. Niektóre 

sprawności, takie jak: zdolność percepcji, zdolność mówienia i inne sprawności 

filogenetyczne, powstają na zasadzie samego dojrzewania (koordynacja 

endogenna), nawet przy minimalnych wpływach zewnętrznych i niewielkiej 

dozie ćwiczenia 
352

. 

Kolejnym czynnikiem rozwoju poznawczego jest dyspozycja do uczenia 

się fizycznego (rzeczy i działanie) oraz uczenia się o charakterze społecznym 

(znaków kulturowych). W tej sytuacji zachodzi adaptacja, następuje organizacja 

poznawcza o naturze elastycznej i bardzo dynamicznej. Równocześnie powstają 

nowe schematy odbioru i przetwarzania coraz bardziej złożonych 

i rozbudowanych informacji. Dziecko przejmuje od osób dorosłych system 
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praksji i ruchów oraz znaków i symboli, które to pozwalają na upośrednienie 

przedmiotów i działań oraz zachodzących między nimi relacji. Pozwalają także 

na pełną asymilację dorobku kulturowego 
353

. 

Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju poznawczego dziecka 

wczesnoszkolnego jest jego aktywność własna. Aktywność własna oznacza 

tendencję do samoaktualizacji lub samorealizacji jego potencjalności. 

Ukierunkowuje ona rozwój poznawczy poprzez koordynacje wpływów 

genetyczno – biologicznych i społeczno – kulturowych. Poprzez aktywność 

własną dokonuje się również przekształcenie niższych struktur poznawczych 

w wyższe. Fundamentalnym mechanizmem tej aktywności jest dowolność 

i świadomość, których funkcje w czasie ontogenezy mogą przejawiać się 

w coraz sensowniejszym działaniu poznawczym. Warto dodać, że dziecko 

przestając być biernym przedmiotem wpływów zewnętrznych, steruje wtedy 

własnym rozwojem 
354

. 

Wato podkreślić, iż inteligencja jako podstawowy element rozwoju 

poznawczego jest zjawiskiem  heterogenicznym, natomiast źródła inteligentnego 

zachowania się człowieka są bardzo liczne i skomplikowane. Umiejscowione są 

w wielu punktach i obszarach struktury ludzkiego umysłu. Współcześnie uważa 

się, że inteligencję można by przedstawić symbolicznie w postaci piramidy, 

składającej się z trzech pięter i trzech ścian. Piętra symbolizują poziom 

ogólności czynników intelektualnych i odpowiadających im mechanizmów 

biologicznych lub poznawczych. Ściany piramidy zaś obrazują trzy 

perspektywy, przyjęte przez badaczy inteligencji: strukturalną, biologiczną 

i poznawczą 
355

.  

Jednym z przejawów inteligencji jest rozwój ludzkiego języka. Dzieci 

z łatwością przechodzą ze stadium gaworzenia przez stadium jednego wyrazu 

i mowy telegraficznej, do pełnego rozwoju mowy. Trwają dyskusje nad 

przebiegiem tego procesu. Skinner wyjaśniał, że języka uczymy się zgodnie 

z zasadami naśladownictwa i mechanizmu wzmacniania. Natomiast 

psycholingwista Noam Chomsky podkreślał, że dzieci są biologicznie 

przygotowane do uczenia się słów i używania gramatyki. Dla jej opanowania 

najważniejsze są doświadczenia z pierwszego roku życia 
356

. 

Warto zwrócić uwagę na to, iż nasze spostrzeżenia i myśli są 

warunkowane językiem, którym się posługujemy. Taką koncepcję, zwaną 

hipotezą relatywizmu językowego  stworzył B.L Whorf 
357

. Jeżeli nawet język 
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nie w pełni determinuje nasz sposób myślenia, to wpływa przynajmniej na 

niektóre jego aspekty, a także ma wpływ na pewne aspekty funkcjonowania 

pamięci. W niektórych przypadkach wykorzystujemy słowa jako podpory 

wspierające myślenie. Dzieje się to w sytuacjach, kiedy angażuje ono pamięć 

roboczą 
358

. W kontekście myślenia dzieci wczesnoszkolnych można 

powiedzieć, iż adekwatny rozwój mowy i języka ma ogromne znaczenie 

w kształtowaniu postawy twórczej. Siła sprawcza języka w oddziaływaniu na 

myślenie powoduje, że zasadniczym elementem edukacji jest wzbogacanie 

słownictwa dziecka. Rozwijanie języka oznacza automatycznie rozwijanie 

zdolności myślenia, w tym myślenia twórczego. U małych dzieci myślenie 

rozwija się równocześnie z językiem. To, co sprawdza się u dzieci w wieku 

przedszkolnym, pozostaje ważne w każdym okresie rozwojowym. Język łączy 

nas z przeszłością i przyszłością. Język pobudza wyobraźnię. Język zbliża nas 

do ludzi 
359

. 

Edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym musi zatem zakładać nie 

tylko strategie rozwoju myślenie, ale także strategie rozwoju języka.   

Specyfika relacji interpersonalnych nauczyciel - uczeń 

Samo pojęcie relacji rozumiane jest w mowie potocznej jako 

opowiadanie, sprawozdanie o jakimś wydarzeniu, wypadku, zdawanie komu 

sprawy z przebiegu czegoś. W języku technicznym oznacza połączenie dwu 

punktów, bądź też urządzeń, które umożliwiają przekazywanie sygnałów 

między danymi punktami. Istnieje też rozumienie logiczne tego terminu, 

poprzez który relację pojmuje się jako stosunek zachodzący między dwoma (lub 

więcej) przedmiotami (np. związki przyczynowe lub czasowo-przestrzenne), 

pojęciami (np. nadrzędność, zgodność, przeciwieństwo) czy też wielkościami 

(np. równość, większość, mniejszość) 
360

. Można również mówić o relacji 

z obiektem (object relations) – są to emocjonalne więzi jednostki z inną osobą. 

Termin ten stosowany jest zazwyczaj w znaczeniu zdolności do kochania 

i troszczenia się o inną osobę jako przeciwwaga zainteresowania i miłości do 

samego siebie 
361

. Warto podkreślić, że takie rozumienie relacji znamionuje 

adekwatny rodzaj związku pomiędzy nauczycielem a uczniem, zwłaszcza 

w okresie wczesnoszkolnym. Cała ludzka aktywność nastawiona jest na ciągły 

kontakt z drugą osobą, przede wszystkim dotyczy to osób najbliższych rodziny, 

ale także pracodawcy oraz współpracowników, w naszym przypadku chodzi 

o relacje nauczyciel - uczeń. Bywają jednak takie momenty, iż człowiek 

w sytuacji nadmiaru relacji traci z pola swojej świadomości istnienie faktu, iż 
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przedmiotem jego odniesień jest  osoba - uczeń. Dlatego też istotną rolę 

odgrywa współcześnie koncepcja człowieka w świetle relacji osobowych. Tak 

rozumiane podejście ma także podstawowe znaczenie dla procesów 

wychowawczych i edukacyjnych 
362

.  Problem relacji interpersonalnych 

nauczyciel – uczeń należy  poddać naukowej refleksji w świetle współczesnej 

psychologii osoby. Niestety we współczesnej nauce zwraca się baczniejszą 

uwagę na „osobowość”, zapominając często o tym, iż naturalnym fundamentem 

osobowości jest „osoba”. Bardzo istotne są takie podejścia, w których akcentuje 

się rozumienie osoby jako rzeczywistości pierwotnej oraz podkreśla się 

konieczność podejmowania przez osobę wysiłku zabiegania o sposób i kształt 

jej stawania się i nieustannego bycia w dialogu osobowym 
363

. Właściwe relacje 

interpersonalne nauczyciel – uczeń w kontekście myślenie twórczego 

podkreślane są przez współczesną pedagogikę i psychologię humanistyczną. 

Przyjmuje się w nich, że wychowanie jest wspieraniem indywidualnego rozwoju 

człowieka, który rodząc się wchodzi w świat  z odpowiednim potencjałem 

i programem rozwojowym.  

Rolą pedagoga (faciliatora) jest towarzyszenie dziecku w rozwoju 

i dbałość o to, aby czynniki zewnętrzne nie zakłóciły tempa i kierunku jego 

rozwoju. Pedagogika humanistyczna  przeniknięta szacunkiem do człowieka 

i jego prawa do kształtowania indywidualności, w którym nie istnieją 

zewnętrzne standardy, normy i patologie, odkrywa prawdziwe człowieczeństwo 

każdej jednostki. Przesuwając dorosłego na peryferie procesu wychowania, 

zdejmuje z niego maskę „oświeconego przewodnika” i otwiera go na spotkanie 

z Innym na trudnej drodze 
364

. 

W tym kontekście można by powiedzieć, że właściwa relacja 

interpersonalna nauczyciel – uczeń polega na towarzyszeniu uczniowi 

w rozwoju. W taki właśnie sposób kształtują się osobowy oryginalne i twórcze. 

Proces towarzyszenia bierze pod uwagę swobodę działania nauczyciela 

i swobodę aktywności własnej ucznia. Relacja interpersonalna w tym przypadku 

zakłada poszanowanie godności osobowej zarówno nauczyciela, jak też 

wychowanka – ucznia. Nie ma tutaj miejsca na relacje czysto rzeczowe 

(formalne), które wynikają z ludzkiej pracy i podejmowania różnych ról 

społecznych, ale pojawiają się przede wszystkim relacje osobowe (nieformalne), 

w których istotnym jest czynnik wzajemnego zainteresowania i postaw 

uczuciowych 
365

. 
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Należy również zwrócić uwagę na inną typologię relacji, istotną w pracy 

nauczyciela. Można bowiem wyróżnić relacje nieosobowe, gdzie człowiek 

traktowany jest instrumentalnie. Ważne jest tylko to, czego dostarcza innym. 

Istnieją także relacje quasi-osobiste, związane z podejmowaną rolą. Istotne jest 

więc posiadanie określonego typu ucznia, takiego, który odpowiadałbym 

pełnionej roli nauczyciela. Wreszcie można mówić o relacjach osobistych, które 

oznaczają więź ze względu na tę właśnie, szczególną, unikalną osobę, którym 

jest właśnie uczeń 
366

. 

Bardzo oryginalną typologię relacji osobowych zaproponował E. Fromm. 

Wyróżnił on bowiem pięć typów charakteru społecznego, które występują 

w społeczeństwie: receptywny, eksploratorski, gromadzący, handlowy – 

określany jako nieproduktywny i produktywny 
367

. Najbardziej pożądaną relacją 

interpersonalną w odniesieniu do nauczyciela i ucznia jest bez wątpienia 

orientacja produktywna. Oznacza, iż nauczyciel w tym przypadku  angażuje 

swoje możliwości i uzdolnienia we wszelkie formy interakcji ze światem. 

Nastawiony jest na powoływanie ponad przyrodniczych, specyficznie ludzkich 

wartości materialnych, międzyludzkich i duchowych, poprzez co kształtuje 

człowieczeństwo własne i człowieczeństwo ucznia z którym wchodzi w relacje 

interpersonalne 
368

. Relacje międzyludzkie w tej orientacji pozwalają ich 

uczestnikom na rozwój samych siebie i innych na poziomie poznawczym 

i przeżyciowym 
369

. 

E. Fromm wyróżnia pięć cech, które charakteryzują postawę twórczą. 

Cechy te można odnieść zarówno do nauczyciela, jak i ucznia. Są nimi: 

1) Zdolność dziwienia się i doznawania olśnienia. 2) Zdolność koncentracji. 

3) Doświadczenie „ja”, autentyczności i identyczności. 4) Zdolność 

akceptowania konfliktów i napięć. 5) Gotowość „narodzin” każdego dnia 
370

. 

Zdaniem Fromma powyższe cechy osobowości twórczej można najlepiej 

zrealizować na drodze miłości.  

W relacjach interpersonalnych nauczyciel – uczeń ważne są trzy 

podstawowe elementy: samoświadomość, empatia oraz akceptacja. 

Samoświadomość polega na umiejętności odczytywania i rozpoznawania emocji 

i uczuć w sytuacji kiedy jest ono odczuwane. Zarówno nauczyciel jak i uczeń 

mają prawo do przeżywania i doświadczania emocji i uczuć. Mają też prawo do 
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ich komunikowania. Nie mogą jednak odreagowywać ich we wzajemnych 

relacjach interpersonalnych. W pracy nauczyciela bowiem mają miejsce takie 

emocje i uczucia jak: złość, agresja, lęk, napięcia, upokorzenia. Także inni 

ludzie, w tym uczniowie mogą być źródłem rozczarowań, zwłaszcza wtedy, 

kiedy nie spełniają oczekiwań nauczycieli. Nie można zapominać też o tym, iż 

również uczniowie przeżywają podobne uczucia i emocje 
371

. 

Należy zauważyć, iż sfera emocjonalno – uczuciowa bywa zaniedbywana, 

bądź pomijana w wychowaniu szkolnym. Rozwijać sferę emocjonalną dzieci, 

z którymi pozostajemy w interakcjach, możemy tylko wówczas, kiedy będziemy 

świadomi własnych emocji i uczuć, kiedy adekwatnie je nazwiemy będąc 

w interakcji z nimi. Tylko nauczyciel, charakteryzujący się taką postawą 

w interakcji z innymi i z sobą  jak samoświadomość, ma szansę na pomoc 

w rozwoju sfery emocjonalnej tym, z którymi pozostaje w interakcji, ma szansę 

na rozwijanie umiejętności empatycznych w interakcjach, a zarazem ma szansę 

na rozwijanie empatii u tych, z którymi pozostaje w interakcji. Empatia wyrasta 

z samoświadomości – im bardziej jesteśmy otarci na nasze własne emocje, tym 

wprawniej odczytujemy uczucia innych 
372

. 

Umiejętność empatii pozwala nauczycielowi widzieć świat w taki sposób, 

w jaki spostrzegany jest przez jego ucznia. W takiej sytuacji nauczyciel 

podejmują trud towarzyszenia swojemu uczniowi na drodze twórczego 

myślenia, przez co cały proces edukacyjny staje się bardziej adekwatny 

i efektywny. Podstawowymi składnikami poznawczymi empatii jest uznanie 

punktu widzenia innych osób oraz przyjmowanie ich społecznej roli 
373

. 

Nauczyciel zatem ma przed sobą poważne zadanie, polegające nie tylko na 

syntonii emocjonalnej wobec ucznia, czyli wczuwania się w jego stany 

emocjonalne – uczuciowe, ale powinien wejść w osobowe położenie swojego 

wychowanka. Poza tym musi wziąć pod uwagę status społeczny ucznia. W takie 

sytuacji relacja interpersonalna nauczyciel – uczeń stanie się pełna i sprzyjająca 

twórczej edukacyjnej drodze. 

Należy wspomnieć o podstawowych rodzajach empatii: 1) Empatia 

emocjonalna to wczucie się w kogoś bez próby zrozumienia jego sytuacji. 

2) Empatia intelektualna to zrozumienie kogoś, ale bez wczucia się w jego 

sytuację. 3) Empatia dążeniowa (behawioralna)  to wczucie lub zrozumienie. 

Cały proces empatii jest świadomą identyfikacją z obiektem. Celem empatii nie 

jest przejęcie od niego odpowiednich postaw czy sposobów postępowania, ale 

wyłącznie zrozumienie i wczucie się w sytuację obiektu 
374

. 
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Zdolność do empatii w przypadku pracy nauczyciela, który wykonuje 

zawód zaufania społecznego jest pozytywnym czynnikiem rozwoju jego 

osobowości oraz postaw, które są społecznie aprobowane. Postawy takie 

przepełnione są altruizmem. Empatia wpływa przy tym na kształtowanie się 

takich właściwości charakteru nauczyciela, jak: życzliwość, serdeczność, 

zainteresowanie sprawami cudzymi, a także umiejętność kształtowania 

adekwatnych relacji interpersonalnych 
375

. 

Wydaje się, iż nauczyciel zdolność empatii zdobywa poprzez 

wszechstronną formację własną. Chodzi tutaj o właściwe umiejscowienie swojej 

pracy zawodowej w hierarchii innych wartości oraz właściwa hierarchia 

wartości osobistych, ogólnospołecznych i uniwersalnych 
376

. 

Trzecim warunkiem adekwatnej relacji personalnej nauczyciel – uczeń 

jest akceptacja samego siebie i innych. Trudno mówić o wychowaniu, a także 

o edukacji bez akceptacji osoby. 

Osobowy charakter wychowania przejawia się najwyraźniej w tym, że 

dokonuje się ono w akcie spotkania człowieka z człowiekiem. Takiego 

spotkania, w którym osoba ludzka doświadcza szacunku jej godności ludzkiej 

i akceptacji jej osoby. Otóż każdy człowiek poza potrzebą samoakualizacji 

posiada również naturalną potrzebę akceptacji i szacunku. Potrzeba ta jest 

zaspokajana poprzez okazywaną dziecku troskę i miłość osób znaczących. 

Należy odróżnić akceptację osoby od akceptacji czynów tej osoby. Osoba jest 

akceptowana bezwarunkowo. Czyny, działania, zachowania – warunkowo 
377

. 

Pełna relacja interpersonalna nauczyciel – uczeń zakłada dialog. Dialog 

jest istotną wartością w procesie wzajemnej komunikacji, wymaga on jednak 

koncentracji na słuchaniu. Dialog bowiem łączy się ściśle z logiką słuchania 

i mówienia. Dialog to również kultura słuchania i doświadczania świata zawiera 

się w słuchaniu. Adekwatny dialog może odbywać się pomiędzy osobami jako 

osobami, a nie przedstawicielami różnych interesów.  Dialog wymaga również 

rezygnacji z punktu widzenia całości. Można powiedzieć, iż dialog zakłada 

ochronę przed uniwersalizmem i ujednoliceniem świata i osobistego życia. 

Stanowi też swoistą profilaktykę chroniącą przed próbami ustanawiania 

partykularnych, egoistycznych punktów widzenia  i uznawaniem ich za 

powszechne i absolutne 
378

. 

Dialog warunkuje współistnienie i współdziałanie osób. Jest on 

wyrażaniem dobrej woli bycia z innymi i dla innych, bez pomijania czy 

lekceważenia swoich własnych zapatrywań, potrzeb i codziennych problemów. 
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We właściwym dialogu egoizm jednostkowy ustępuje miejsca miłości bliźniego 

i zasadzie sprawiedliwości społecznej. Podstawą sytuacji dialogicznej jest 

zaufanie i porozumienie między osobami, które je tworzą 
379

. 

Zaufanie odnosi się nie tylko do postawy prawdomówności, ale także do 

pełnej osobowej relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem. Warto dodać, iż 

zaufanie oznacza coś więcej niż tylko poczucie bezpieczeństwa czy 

przywiązania, które jest także charakterystyczne dla zwierząt. Zaufanie jednak 

jest zjawiskiem psychologicznym, osobowym. Stanowi cechę specyficznie 

ludzką. Stanowi ono zatem fundamentalny składnik holistycznego i osobowego 

rozwoju człowieka 
380

. 

Bliskoznacznym terminem w odniesieniu do zaufana jest ufność. Oznacza 

ona przeświadczenie, że można ufać drugiej osobie, polegać na danej osobie. 

Ufność z kolei oznacza nadzieję i jest zarazem podjęciem postawy wiary 

odnoszącej się do przyszłości. Jest ona oczekiwaniem podtrzymującym 

w pewności. Ufność jest podstawowym składnikiem cnoty wielkoduszności, 

dającej silne przekonanie, że dobro, o które chodzi, jest osiągalne 
381

. 

Według potocznego przekonania relacja nauczyciel – uczeń ma wyraźnie 

charakter asymetryczny. Należy tę relację rozumieć jako kompetencyjną. 

Nauczyciel bowiem ma przewagę nad uczniem, jeśli chodzi o jego wiedzę 

i doświadczenie zawodowe. Jednakże w tym kontekście trudno dać 

przyzwolenie na to, aby nauczyciel wykorzystywał tę przewagę i traktował 

ucznia w sposób wyraźnie instrumentalny 
382

. 

Należy nadmienić, iż między nauczycielem a uczniem może powstać 

relacja interpersonalna o charakterze symetrycznym czyli dialogicznym. Wyraża 

ona otwartość na osobę i co najważniejsze może współwystępować z relacją 

kompetencyjną. W tego typu odniesieniu można wyraźnie zauważyć obecność 

zaufania i dyskrecji 
383

. Postawa nauczyciela w tego rodzaju relacji ma charakter 

zrównoważony. Oznacza to, iż nauczyciel pragnie odkryć istotę problemu 

ucznia, istotę jego zainteresowań, pragnień i potrzeb. W miarę możliwości 

odkrywa to wszystko razem ze swoim podopiecznym. Pomimo trudności dąży 

do zrozumienia ucznia i ewentualnie do skutecznego rozwiązania jego 

problemów. Jest przy tym dyskretny i godny zaufania. Dowodem tego powinny 

być informacje zwrotne, które kieruje wobec nauczyciela jego uczeń. 
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Równocześnie nauczyciel stara się patrzeć na ucznia z optymizmem i wiarą 

w jego potencjalności 
384

. 

Należy podkreślić, iż wysoka jakość relacji interpersonalnych pomiędzy 

nauczycielem a uczniem decyduje o jego twórczym rozwoju, a równocześnie 

przyczynia się do edukacyjnej kreatywności samego nauczyciela.  

Autorytet nauczyciela 

Termin autorytet pochodzi z języka łacińskiego i oznacza wpływ, 

znaczenie, powagę i władzę. Autorytet to interdyscyplinarna kategoria z zakresu 

nauk o człowieku. Pojęcie autorytet sprowadza się do relacji „dominacja - 

submisja”. Występuje w układzie międzyosobowym, w którym jedna z osób 

uznaje zwierzchność, powagę, kompetencję drugiej, zawierza jej i ufa, czując 

wobec niej respekt. Akceptuje przy tym jej sądy lub podziela postawy 

emotywno – dążeniowe 
385

. 

Każdy autorytet wychowawczy, który jest twórczy i atrakcyjny wyzwala 

inicjatywę samowychowania oraz świadomej dyscypliny. Nie wyklucza zatem 

autentycznej postawy krytycyzmu, dyskusji i dialogu. Podstawowym celem 

każdego, autorytarialnego działania powinno być samodoskonalenie jednostki, 

zaspokajanie potrzeb własnych, a równocześnie ogólnoludzkich, poprzez 

zdobywanie sprawności i tym samym wartości kulturotwórczych. We 

współczesnej pedagogice podkreśla się w tym kontekście rolę autorytetów jako 

wzorów osobowych, przykładów, z którymi identyfikuje się wychowanek 
386

. 

Nauczyciel z autorytetem to człowiek, który występuje w roli przewodnika. Jest 

on rozpoznawany przez ucznia jako osoba kompetentna i konstruktywna. Należy 

dodać, że niektóre aspekty osobowości nauczyciela, takie jak inteligencja, 

ekstrawersja, poczucie sprawiedliwości czy humor wpływają na ułatwianie 

relacji autorytatywnych 
387

. 

Można wyodrębnić szereg wskazówek dla nauczycieli, które sprzyjają 

kształtowaniu się jego autorytetu a równocześnie wspierają myślenie twórcze 

u ucznia:  

1. Pamiętaj, że fakt bycia nauczycielem nie gwarantuje ci tego, że będziesz 

dla uczniów autorytetem. Musisz na to zapracować. 

2. Zawsze traktuj dzieci z należytym szacunkiem. Nie poniżaj, nie 

wypominaj, nie używaj sarkazmu, ale też stawiaj wyraźne granice. 
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3. Pokazuj swoje mocne strony, swoje umiejętności, wiedzę. „Zarażaj” 

dzieci swoim zapałem do działań realizujących ważne dla ciebie cele i 

wartości. 

4. Nie walcz o utrzymanie autorytetu za wszelką cenę, bo – paradoksalnie – 

obniża to Twój autorytet. 

5. Bądź autentyczny, komunikuj się w sposób otwarty, jednoznaczny, bez 

uciekania się do gier międzyludzkich. 

6. Nie wymagaj okazywania wdzięczności, nie wymuszaj 

podporządkowania i zgody. Po prostu nie używaj władzy, którą jako 

nauczyciel w pewnym sensie dysponujesz w stosunkach z uczniami. 

7. Przyjmuj odpowiedzialność za relacje z uczniami. Nie możesz stać się ich 

kumplem, nie możesz też się na nich jak kumpel obrazić. Za rodzaj 

kontaktów uczeń – nauczyciel odpowiedzialny jest nauczyciel, ponieważ 

jest dorosły i taka jest jego rola. 

8.  Bądź przewidywalny, w najszerszym znaczeniu tego słowa, ale nie bądź 

sztywny. Dotrzymuj obietnic. 

9. Okazuj ciepło, ale w sposób dostosowany do oczekiwań uczniów. Nie 

narzucaj bliskości tym, którzy tego od Ciebie nie oczekują, ale dawaj ja 

tym, którzy tego do Ciebie chcą. Szanuj przy tym swoje granice i nie rób 

tego wbrew sobie, bo przestaniesz być autentyczny. 

10. Pomagaj uczniom, gdy im trudno, ale słuchaj uważnie, jakiej pomocy od 

Ciebie oczekują. Nie narzucaj im własnych rozwiązań. Wybaczaj. 

Przebaczanie jest w istocie utrzymywaniem kogoś pod wpływem tego, 

który przebacza. Prawdziwe autorytety przebaczają. 

11. Bądź lojalny i sprawiedliwy na tyle, na ile potrafisz. 

12. Daj sobie prawo do błędu. Życie składa się z wielu epizodów i zawsze 

masz szansę go naprawić. 

13. Dostrzegaj w uczniach to, co najlepsze. Budujesz sobie tym depozyt 

emocjonalny. Bądź spójny – postępuj zgodnie z zasadami, które głosisz 
388

. 

Nauczyciel z autorytetem musi równocześnie posiadać odpowiednie 

kompetencje co do metod wspomagania aktywności twórczej dziecka. Dlatego 

też powinien uwzględnić następujące czynniki: 

1. Stworzyć przyjemną atmosferę pracy, w której będzie zachęcał ucznia do 

posługiwania się własnymi środkami ekspresji. 

2. Unikać wszelkiego zmęczenia się ucznia. Dziecko bowiem powinno być 

odprężone, mieć poczucie bezpieczeństwa i zachowywać wiarę w swoje 

możliwości zdobycia sukcesu. 
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3. Proponować różnorodną tematykę prac odwołującą się do doświadczeń 

ucznia, z małą wiedzą teoretyczną. 

4. Podjąć działania związane z praktyczną działalnością  ucznia. 

5. Zrozumieć potrzeby i zaciekawienia ucznia, szczególnie zwrócić uwagę 

na sposób przekazywania informacji za pomocą języka plastycznego. 

6. Oceniać sukcesy, a nie błędy. 

7. Nie wyręczać uczniów w zadaniach, które mogą stanowić ciekawe źródło 

wiedzy. 

8. Okazywanie radości i optymizmu w pracy z uczniem. 

9. Okazywać szacunek do wytworów pracy ucznia, do jego odmienności 

myślenia 
389

. 

Współczesna edukacja i wychowanie odnoszą się coraz częściej do idei 

„nowego wychowania”, która podkreśla uwzględnianie zainteresowań 

i zdolności ucznia, indywidualizowania, swobody, samodzielności i aktywności 

własnej, wspomagania podopiecznych w autoedukacji i samowychowaniu, 

a także uzyskiwaniu jednostkowego sukcesu 
390

. Założenia nowego wychowania 

nawołują również do życia ku wartościom. Zagadnienie wartości, sensu życia 

i godności osoby ludzkiej stają się priorytetowymi potrzebami w kontekście 

kształtowania myślenia i postawy twórczej zarówno nauczyciela, jak i ucznia 
391

. 

Reasumując należy podkreślić, iż kwestia autorytetu nauczyciela jest jednym 

ze znaczących czynników procesu  edukacyjnego. Można więc powiedzieć, iż 

nauczyciel z autorytetem jest prawdziwym kreatorem działań edukacyjnych. 

Problematyka myślenia twórczego u nauczyciela i ucznia w okresie 

wczesnoszkolnym może być rozpatrywana w wielu obszarach i szczegółowych 

aspektach. Na potrzeby niniejszej prezentacji ograniczono się zaledwie do kilku 

z nich. Najpierw zatem naukowej analizie została poddana problematyka 

myślenia twórczego. Zostały wyróżnione podstawowe definicje, rodzaje 

myślenia twórczego oraz podstawowe cechy myślenia twórczego. Dla pełnego 

psychologicznego portretu dziecka został przedstawiony rozwój poznawczy 

dziecka w wieku wczesnoszkolnym, szczególnie w wymiarze jego inteligencji 

i kompetencji językowych, tak ważnych dla rozwoju procesów twórczych. 

Innym istotnym elementem rozwoju myślenia i postawy twórczej jest specyfika 

relacji interpersonalnych. Warto zwrócić uwagę na oryginalną koncepcję relacji 

osobowych zaproponowaną przez Ericha Fromma. Ważne jest także zwrócenie 

uwagi na szczególne typy relacji, takie jak: relacje asymetryczne 
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(kompetencyjne) czy też relacje symetryczne (osobowe). Warto zaznaczyć, że 

adekwatna relacja interpersonalna zakłada osobowy dialog. 

Ostatnim elementem prezentacji było ukazanie znaczenia autorytetu 

nauczyciela dla procesów twórczych w edukacji. Zostały zatem wymienione 

najważniejsze wskazówki, którymi powinien kierować się nauczyciel 

w podejmowaniu trudnych wyzwań w pracy nad kształtowaniem 

i wspomaganiem twórczego myślenia własnego i twórczego myślenia swojego 

ucznia.  
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Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy twórczej uczniów 

Aneta Paszkiewicz  

Uczenie się pod kierunkiem dorosłego jest jednym 

z istotnych warunków rozwoju dziecka. Należy pamiętać 

jednak, ze można pomóc dziecku prowokując rozwój bądź 

je ograniczyć, zablokować i pozbawić w ten sposób radości 

wzrastania. (…) Dorosły zamiast narzucać zadania, może 

towarzyszyć dziecku w rozwoju, dać mu słuszne prawo do 

twórczego kreowania siebie, powiększać kapitał, z którym 

przychodzi ono na świat, tworzyć warunki działania, 

inspirować, motywować do aktywności. 
392

 

Praca w zawodzie nauczyciela powinna być powołaniem. Osoby decydujące 

się na pracę z młodymi ludźmi winny być otwarte i wrażliwe na potrzeby 

innych, towarzyszyć uczniowi w rozwoju. Ważną kwestią jest również 

rozwijanie postawy twórczej uczniów. 

Przez postawę twórczą B Suchodolski rozumie pewną postawę wobec życia 

mającą swój wyraz w umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania 

nieznanych problemów i zadań; występuje tam, gdzie powstają nowe jakości 

i wartości będące wynikiem osobistych działań i poszukiwań.
393

 

S Popek podaje, że postawa twórcza jest to „zespół dyspozycji 

emocjonalnych, który sprawia, że ktoś staje się zdolny do ryzyka wiążącego się 

z operacją rozkładania i ponownego składania świata.”
394

 

Postawa twórcza to taki zespół dyspozycji poznawczych, emocjonalno-

motywacyjnych i działaniowych (behawioralnych), który pozwala człowiekowi 

reorganizować dotychczasowe doświadczenia, odkrywać i konstruować coś, co 

jest dla tego człowieka nowe i wartościowe. Mogą to być rzeczy, idee, sposoby 

postrzegania świata, sposoby działania.
395

 

Zdaniem E. Landau postawa kreatywna nie oznacza „przekraczania granic, 

lecz odwagę codziennego wypróbowywania ich od nowa i poszerzana 

najróżniejszymi możliwościami, jest porównywalna z pewną postawą w grze, 

kiedy to szuka się w ramach reguł indywidualnych rozwiązań nie tylko po to, by 

wygrać, lecz dla samego przebiegu gry i ze względu na komunikację”.
396

 Jak 
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podaje autorka postawa kreatywna umożliwia człowiekowi stałe przeżywanie od 

nowa samego siebie i otaczającego świata, stwarzanie nowych powiązań 

i wypróbowywanie nowych rozwiązań, pomimo doświadczanych lęków 

i niepewności. Do tego, aby być kreatywnym, człowiek potrzebuje zachęty. 

Nawet najbardziej kreatywna jednostka potrzebuje bodźca do działania. 

Najważniejszym warunkiem rozwoju kreatywności jest wolność i poczucie 

bezpieczeństwa. Aby aktywizować swoje zdolności jednostka musi czuć się 

akceptowana. Kolejnym ważnym warunkiem jest zachęta. Środowisko, które nie 

rzuca wyzwań i nie wspiera działań nie będzie popierać kreatywności. Z drugiej 

jednak strony nauczyciele i wychowawcy nie powinni dziecku dyktować lecz 

stwarzać możliwości do dalszego rozwoju. Hamujący wpływ będzie w tym 

przypadku odgrywać postawa konformistyczna wobec środowiska. „Postawa 

kreatywna jest procesem komunikacji, w którym człowiek dokonuje 

konfrontacji x otaczającym światem (podnieta zewnętrzna) i z sobą samym 

(aktywizacja własnych uzdolnień jako reakcja na podnietę zewnętrzną), 

procesem, który dokonuje się przez całe życie.”
397

 

Wyobraźnię i postawy twórcze powinno się rozwijać przede wszystkim 

w szkole. Jak wskazuje W Dobrołowicz dotychczasowy system kształcenie 

hamuje spontaniczną aktywność i postawy twórcze. Liczba osób 

przejawiających zdolności twórcze spada drastycznie po przejściu przez system 

kształcenia. Wśród 5-latków 80% badanych przejawiało zdolności twórcze, 

wśród 7-latków już tylko 10%, natomiast wśród młodzieży starszych klas szkoły 

podstawowej i licealistów jedynie 2% badanych przejawiało zdolności twórcze. 

Można przypuszczać, że spadek ten spowodowany jest nieprawidłowym 

oddziaływaniem edukacyjnym. Przyczyną takiego stanu może być niepełny 

system przygotowania nauczycieli do zawodu. Dotyczy on rozwijania jedynie 

zdolności odtwórczych, nie uwzględnia natomiast kształcenia kreatywności. 

Nauczyciele nie posiadają wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej 

rozwijana podstaw twórczych swoich uczniów.
398

  

Poglądy na rolę jako ma do spełnienia nauczyciel uległy na przestrzeni 

dziejów znacznym przemianom. M. Teśluk podaje, że „odmiennie postrzegali 

zadania nauczyciela herbatyści, odmiennie zwolennicy nurtu nowego 

wychowania. Pomimo tak bogatych doświadczeń z przeszłości współczesna 

szkoła wciąż przeżywa kryzys(...) Takiej wizji przeciwstawiają się nowe prądy 

zmierzające do budowania „szkoły innej”, otwartej na to, co ją otacza, co 

twórcze i postępowe, co pobudza uczniów do samodzielnej aktywności, wdraża 

do samokształcenia, kształtuje ich zainteresowania. Propozycja tworzenia takiej 

szkoły wyznacza nauczycielowi zupełnie nową rolę w procesie kształcenia. 
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Obecnie nauczyciel nie wypełnia zadanej mu roli społecznej, lecz sam ją 

współtworzy”
399. 

Rola nauczyciela polega przede wszystkim na kierowaniu uczeniem się 

ucznia. Niegdyś uważano, że jego podstawowym zadaniem jest przekazywanie 

wiedzy. Osiągnięcia z dziedziny pedagogiki i psychologii zweryfikowały nieco 

spojrzenie na zadnia nauczyciela – większe znaczenie przyznano aktywności 

własnej ucznia, polegającej na czynnym zdobywaniu wiedzy. Nie wiązało się to 

bynajmniej z umniejszeniem roli nauczyciela lecz wiązało się z modyfikacją 

jego funkcji. Jego praca polegać miała na kierowaniu czynnościami uczniów 

tak, by przyswoili sobie przewidywane programem wiadomości i umiejętności. 

Zadaniem nauczyciela jest doprowadzić ucznia do poznania pewnych treści, nie 

informując go o tym wprost, lecz prowokując do określonych działań. Takie 

postępowanie nauczyciela z całą pewnością wiąże się z kształtowaniem u ucznia 

postawy twórczej. 
400

 

Zdaniem Z. Włodarskiego istnieją pewne cechy mające znaczenie we 

wszystkich oddziaływaniach pedagogicznych i szczególnie dla nich korzystne, 

a których posiadania przez nauczyciela wydaje się być bardzo ważne. Należą do 

nich: 

1. zainteresowanie dziećmi i młodzieżą jako przedmiotem swoich 

oddziaływań, 

2. zaangażowanie emocjonalne przejawiające się w dążeniu do 

nawiązywania kontaktów z uczniami i znajdowanie w tym przyjemności, 

3. poczucie odpowiedzialności za uczniów, za ich los teraz i w przyszłości, 

4. potrzeba oddziaływania – nauczyciel nie powinien być jedynie biernym 

obserwatorem lecz  ingerować w zachowania innych wtedy, kiedy 

wymaga tego sytuacja, 

5. respektowanie innych, uwzględnianie ich właściwości indywidualnych, 

6. zdolność do empatii oraz wrażliwość pedagogiczna, 

7. takt pedagogiczny, 

8. demokratyczny sposób postępowania, pozbawiony nadmiernej dominacji, 

9. dbałość o informację zwrotną – nauczyciel nie tylko powinie mówić do 

uczniów tak, aby oni go rozumieli ale również przysłuchiwać się temu, co 

uczniowie mówią do niego, 

10. zgodność własnego postępowania z głoszonymi ideami, 

11. sprawiedliwość znajdująca swój wyraz z równorzędnym traktowaniu 

wszystkich uczniów.  

12. ogólne doświadczenie, mądrość życiowa, zrównoważenie emocjonalne.
401

 

Wszystkie te cechy charakteryzować będą nauczyciela twórczego, 

wspomagającego ucznia w kształtowaniu postawy twórczej.  
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W rozwijaniu postawy twórczej uczniów pomocy może udzielić tylko taki 

nauczyciel, który sam jest twórczy. Mianem twórczego określimy nauczyciela 

pomysłowego, otwartego na pomysły innych, poszerzającego swoją wiedzę 

i umiejętności, podnoszącego kwalifikacje zawodowe. Jego działania nie są 

schematyczne, sformalizowane lecz cechuje je chęć ciągłego poszukiwania, 

weryfikowania, sprawdzania...  

Cechą twórczego działania nauczyciela jest tzw. nowatorstwo 

pedagogiczne. Wiele czasu poświęca on na uczenie się rzeczy nowych. 

Poszukuje bada, eksperymentuje, sprawdza nowe sposoby rozwiązań. Jest to 

osoba pomysłowa, wykazująca się zaangażowaniem w to co robi, oryginalna 

i elastyczna.  

Twórczy nauczyciel potrafi spojrzeć na siebie całościowo – widzi swoje 

mocno i słabsze strony. Akceptuje swoje wady i zalety dzięki czemu może je 

zaakceptować również u swoich uczniów.  „Ujmuje siebie w kategoriach 

zmiany, ruchu, ale jednocześnie rozumie, iż rozwijanie się to nie tylko 

doświadczanie sukcesów dobrego samopoczucia wynikającego z zauważalnych 

postępów, ale także doświadczanie pogarszania się własnego funkcjonowania, 

rozstrojenia, irytacji, a także momentów utraty wiary w sens tego, co się robi, 

przeżywanie czasem głębokiego kryzysu.”
402

 

„Każda nowa lekcja, każdy nowy temat, nowy cel lekcji zmusza nauczyciela 

do modyfikacji swoich zachowań, do zmian obranych wcześniej linii działania, 

permanentnego dobierania zasad kierujących tym działaniem. W ten sposób 

nauczyciel staje się podmiotem procesu dydaktycznego. W przypadku 

funkcjonowania nauczyciela na poziomie twórczym nie można oczekiwać, że 

jego lekcja będzie zgodna z wzorem, którego się uczył.”
403

 

W społeczności nauczycielskiej zdarza się, że twórczy nauczyciel nie 

zawsze jest lubiany w gronie swoich koleżanek i kolegów z pracy. Przyczyną 

może być fakt, iż stanowi on zagrożenie dla swoich kolegów, którzy obawiają 

się że są gorsi lub też, że od nich również będzie wymagana wzmożona praca. 

Odtwórczy nauczyciele boją się twórczej pracy, innowacyjności i w ogóle 

wszelkich zmian.  

H. Kwiatkowska poszukiwała odpowiedzi na pytanie jakie okoliczności 

mogą sprawić, że nauczyciel działa schematycznie i standardowo, i w czym tkwią 

uwarunkowania takich nieinnowacyjnych zachowań. Autorka stwierdziła, że  

1. Uczenie bycia twórczym dokonuje się przez uczestniczenie w twórczym 

działaniu; sama znajomość zasad twórczego działania nie wystarcza. 

Obserwacja pracy nauczyciela (i nie tylko nauczyciela) wskazuje, że 

nawet najdoskonalsze i dobrze opanowane konstrukcje teoretyczne mogą 

nie mieć związku z praktycznym działaniem.  
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2. Wbrew naturze czynności pedagogicznych, które są złożone i wielorako 

niedookreślone, nauczyciel w swym działaniu pragnie być pewny. Często 

bywa więc tak, że wielorako skomplikowaną sytuację nauczyciel 

definiuje jako standardową. Widzi w sytuacji to, co jest w stanie zobaczyć 

z pomocą znanego sobie systemu pojęciowego albo co chce zobaczyć, by 

nie powodować dysonansu w świecie uładzonych myśli. Standardowość 

intelektualna nauczyciela powoduje standardowość definicji sytuacji, 

a w konsekwencji standardowość działań. To więc, czy nauczyciel działa 

konwencjonalnie, czy twórczo - to nie tylko sprawa sytuacji, jakie 

rozwiązuje, lecz i tego, jak je interpretuje.  

3. Przeszkodą w twórczym działaniu nauczyciela jest łatwość ferowania 

sądów i to jakoby ostatecznych, wyrokujących - w sensie dalszej 

perspektywy czasowej ucznia. W szkole dość powszechnie sporządza się 

diagnozę braków dziecka: czegoś nie wiesz, czegoś nie rozumiesz, nie 

potrafisz. Jeśli nauczyciel ogranicza się tylko do tego rodzaju 

diagnozowania, to niszczy wszelką chęć działania dziecka. Diagnoza 

braków obnaża dziecko w jego niemocy. Cenną sztuką i wysoce 

twórczym działaniem nauczyciela jest formułowanie diagnozy mocy 

dziecka, a najtrudniej wskazać diagnozę operacyjną - co mam robić, by 

dziecku pomóc.  

4. Twórczej formie działania nauczyciela przeszkadza dziwienie się, że 

dziecko czegoś nie rozumie. Bardzo często jest to efekt niezrozumienia 

przez nauczyciela złożoności procesu uczenia się, a zwłaszcza trudu 

dochodzenia do rozumienia. Stąd też niezwykle istotne jest 

przygotowanie nauczyciela do zgłębiania logiki błędu uczniowskiego, 

a także błędu własnego. Drogą prowadzącą do identyfikacji błędu jest 

własne doświadczenie.  

5. Na sposób działania nauczyciela ma wpływ zasób uprzedniej wiedzy, 

zgromadzonej przez osobiste doświadczanie różnych zdarzeń 

edukacyjnych. Wiedza, którą posiadamy jest czujnym weryfikatorem 

wiedzy, którą poznajemy.  

6. W twórczym działaniu nauczyciela niezwykle istotna okazuje się potrzeba 

rehabilitacji uczniowskiego błędu, a w pewnym sensie także błędu 

nauczycielskiego. Jednakże wszędzie tam, gdzie poczuciu niepewności, 

lęku, zatroskania ustępuje pewność, kończy się twórczość, a nawet 

jakiekolwiek sensowne myślenie, nie mówiąc już o mądrości, która tak 

naprawdę czyni nauczyciela.
404

 

Niekiedy uczniowie nie osiągają oczekiwanych osiągnięć w nauce. 
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Powodem może być obniżona motywacja ucznia do nauki, wywołana 

przez następujące przyczyny: 

1. niemożność wykorzystania przez dziecko własnych możliwości 

i wiadomości, 

2. stosowane wobec dziecka metody przymusu i nacisku, 

3. wrogi lub karzący stosunek nauczyciela do ucznia, 

4. nadmierny nacisk położony na oceniania miast na treści nauczania, 

5. proponowanie uczniowi do rozwiązania zadań zbyt łatwych lub zbyt 

trudnych, 

6. mało atrakcyjne sposoby przekazywania wiedzy, 

7. brak u ucznia poczucia subiektywnej celowości uczenia się i zadowolenia 

ze zdobywania wiedzy.
405

 

Nauczyciel, który dąży do rozwijania postawy twórczej uczniów winien 

stosować następujące reguły: 

1. Stworzyć odpowiednie warunki emocjonalne, zapewniające dobrą 

atmosferę w grupie uczniów i poczucie bezpieczeństwa:  

 akceptacja i uznanie każdego ucznia jako indywidualnej wartości,  

 zapewnienie swobody wyboru działania, osobistego stosunku do 

wykonywanych czynności, 

 akceptowanie wypowiedzi dzieci 

 stwarzanie okazji do przejawiania przez uczniów ciekawości, własnych 

zainteresowań, odwagi w myśleniu i działaniu, 

 unikanie osądzania, krytykowania, tłumienia inicjatyw. 

2. Przestrzegać warunków metodycznych, związanych z charakterem 

wykonanych przez dzieci zadań i okoliczności im towarzyszących:  

 stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji uczuć i myśli, 

 dbałość o to, by pierwsze kontakty dziecka z nowymi dla niego sposobami 

działania były pozytywne, 

 zapewnienie swobody, co do sposobu wykonania danego zadania,  

 unikanie stawiania za wzór określonego sposobu realizacji zadania, 

 przyznanie prawa do błędów, danie czasu na szukanie, eksperymentowanie, 

próbowanie, 

 unikanie oceniania twórczych prac stopniem oraz porównywania ich między 

sobą, 

 organizowanie bogatego środowiska zewnętrznego, pobudzającego do 

gromadzenia różnych doświadczeń i dzielenie się nimi z innymi, 

 wykorzystanie w toku działalności szkolnej i pozaszkolnej efektów 

twórczych działań dzieci. 

3. Stworzyć warunki materialne, umożliwiające dzieciom twórcza 

działalność z wykorzystaniem rozmaitych środków:  

                                                 
405
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 zapoznanie z różnymi technikami uczenia się,  

 organizowanie wielostronnych kontaktów ze środowiskiem przyrodniczym, 

społecznym, kulturalnym, technicznym, 

 zapewnienie kontaktu z różnorodnymi dziełami sztuki oraz ukazywanie 

sposobów ich poznawania, uwrażliwianie na wartości w nich zawarte.
406

 

„Każde dziecko, niezależnie od poziomu rozwoju umysłowego, fizycznego 

lub emocjonalnego, jest nośnikiem czegoś niepowtarzalnego, co mądrze 

wykorzystane może ubogacić innych ludzi. Rola rodziców, nauczycieli, 

wychowawców sprowadza się do odkrycia, wspólnie z uczniem, tych skarbów 

i ukierunkowanie ich rozwoju. 

Aby zająć się wydobywaniem i rozwijaniem tych niepowtarzalnych cech 

każdego dziecka, należy przyjrzeć się jego rozwojowi i umiejętnie dostosować 

wymagania i zadania, których realizacji oczekują od ucznia nauczyciele 

i rodzice. Trzeba nawiązać kontakt z rodzicami, aby lepiej poznać dziecko 

i naturalne warunki jego rozwoju, by skutecznie współdziałać z rodzicami 

i delikatnie ukierunkowywać.”
407

 

Bez względu na dyscyplinę wiedzy jaką reprezentuje nauczyciel chcą 

kształtować postawę twórczą u swoich uczniów powinien: 

 „kształtować i rozwijać motywację poznawczą uczniów oraz ich potrzebę 

osiągnięć, 

 mieć twórczy, otwarty na innowację stosunek do zadań zawodowych 

(dydaktycznych i wychowawczych), 

 opanować niezbędne metody i techniki stymulowania aktywności 

uczniów.”
408

 

Nauczyciel winien dążyć do odkrycia w każdym dziecku jego zdolności 

i udzielić mu wsparcia. Jest to możliwe przy zastosowaniu pewnych zasad: 

 Przechodzenie od tego co znane do tego, co nieznane – w celu zwiększeniu 

poczucia bezpieczeństwa dziecka istotne jest aby punktem wyjścia 

w uczeniu znalazł się istniejący świat dziecka. Wychodząc od teraźniejszości 

zmniejsza się rozbieżność pomiędzy wiedzą nabytą przez dziecko 

w przeszłości a przyszłością, w której dziecko będzie wiedzy tej 

potrzebować.  

 Radość z uczenia się, a nie tylko osiągnięcia – pomimo, iż to nauczyciel 

stawia zadania jednak rozwiązywane są one dzięki twórczemu 

współdziałaniu wszystkich uczestników procesu uczenia się, procesu, 

w którym każde dziecko może być aktywne i ogarniać rozumem swoją 

wiedzę i siłę wyobraźni. Radość z samych osiągnięć trwa co prawda krótko 

                                                 
406

 M. Stasiakiewicz, Twórcza aktywność dziecka jako czynnik jego rozwoju, [w:] Życie 

Szkoły,  nr 10/1980, s. 41 – 43. 
407

 Kosińska E., Uczeń niepowtarzalna indywidualność, [w:] Wychowawca, nr 9 (105)/2001. 
408

 G. Poraj, Kształtowanie postawy twórczej …, dz. cyt., s. 65. 



146 

– źródłem radości winno być czerpanie zadowolenia z samego procesu 

uczenia się. 

 Pytania, a nie nauczanie odpowiedzi na fakty – stawianie pytań budzi 

w dzieciach ciekawość a niekiedy nawet żądzę wiedzy. Pytana jakie stawia 

dziecko nie zawsze osadzone są w jego wiedzy często czerpie ono inspirację 

ze świata swojej wyobraźni. Wyeliminowanie fantazji w procesie uczenia się 

ogranicza sam proces i prowadzi do zahamowania kreatywnego uczenia się.  

 Myślenie interdyscyplinarne, a nie w wąskich kategoriach – istotną kwestią 

jest unikanie na samym progu edukacji dziecka wąskiej specjalizacji. 

„Zadaniem wychowawców jest takie ukształtowanie relacji między 

poszczególnymi dyscyplinami, aby uczeń zyskał kreatywną indywidualność. 

Powinien się on uczyć otwarcie i bez uprzedzeń wychodzić naprzeciw 

otaczającemu światu, rozważać różne możliwe sposoby zrozumienia go, 

wykorzystując przy tym różne dziedziny znane ze swego otoczenia. Oznacza 

to w praktyce, że uczeń czerpie przy danym problemie skojarzenia z różnych 

dziedzin nauczania lub że kojarzy ów problem z innymi już wyuczonymi 

(czyli przeżytymi).” 

 Orientacja na przyszłość – nauczanie nie powinno być zakorzenione 

w przeszłości, kierunek wiedzy dziecka powinien być nadany za pomocą 

aktualnych wydarzeń z dziedziny nauki. Co prawda trudno jest przewidywać 

co przyniesie przyszłość ale nauczyciel może stawiać sobie pytania: Jak 

należy postępować dalej?, Do czego może nas to doprowadzić?, Co 

pozostaje jeszcze nie wyjaśnione? 

 Uczyć się przez zabawę – aż do momentu pójścia do szkoły dziecko uczy się 

przede wszystkim przez zabawę, potem jednak szkoła staje się miejscem 

gdzie należy się uczyć – zabawa zaś przeznaczona jest jedynie na czas 

wolny. Zabawa powinna stanowić ważną część nauki. „W zabawie dziecko 

się uczy, że istnieją pewne reguły, które – tak jak czasem w życiu – 

obowiązują wszystkich; uczy się jednak także i tego, iż w tych 

ograniczonych ramach istnieją różne możliwości.”
409

 

R. Popek podaje szereg wskazań dla nauczycieli związanych 

z kształtowaniem postawy twórczej: 

 strzeż się sztywnych szablonów i schematów, 

 stwarzaj okresy aktywności i spokoju, 

 popieraj wszechstronne zainteresowania, gdyż to sprzyja oryginalności, 

 zachęcaj do manipulowania i operowania przedmiotami lub ideami, 

 zwiększaj wrażliwość dzieci, 

 ucz cenić myśli twórcze, 

 stwarzaj sytuacje twórczego myślenia, 

 popieraj realizacje pomysłów, 
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 wyrabiaj tolerancyjny stosunek do nowych idei i pomysłów.
410

 

Nauczyciel dążąc do rozwijania postawy twórczej swoich uczniów sam 

powinien być osobą twórczą. Jego zadaniem jest tworzenie atmosfery twórczego 

wychowania czyli takiej  w której stosuje się innowacyjne metody pedagogiczne 

wzbudzające, rozwijające i utrwalają postawę twórczą wychowanka. Twórczy 

nauczyciel powinien wspomagać ucznia w tworzeniu, stwarzać odpowiedni do 

tego klimat a ponadto być dla ucznia autentycznym i otwartym, posiadać 

zdolność do empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. 
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Wizerunek nauczyciela XXI wieku w opiniach studentów 

Halina Bejger 

Nauczyciele w Polsce stanowią dużą, bo liczącą 494 906 osób
411

 grupę 

zawodową o szczególnym znaczeniu, bowiem to od ich kompetencji 

i zaangażowania będzie zależało wychowanie młodego pokolenia. Główne 

zadanie nauczyciela polega na przygotowaniu uczniów do „życia i pracy 

w nowych, szybko zmieniających się warunkach i wyposażenie ich w takie 

wiadomości i umiejętności, które umożliwiają im rozwiązywanie nowych 

problemów jakie przyniesie za sobą przyszłość, a także przygotują do 

samokształcenia i permanentnego doskonalenia zawodowego, do umiejętnego, 

krytycznego, racjonalnego korzystania z różnych źródeł informacji i wiedzy, ze 

środków masowego przekazu i przysposobią do rozwijania w nowych 

warunkach życia i pracy szerokiej działalności zawodowej, społecznej 

i kulturalnej”
412

. Oprócz wprowadzania młodzieży w życie społeczne nauczyciel 

powinien dbać o wszechstronny rozwój jego osobowości i samodzielności 

w myśleniu, aktywności, twórczych nastawień i otwartości na innowacje. 

Wobec kryzysu autorytetów i wartości w życiu społecznym nauczyciel ma także 

moralny obowiązek podejmowania walki z „zawstydzającym regresem 

cywilizacyjnym w postaci spotykanego na każdym kroku: chamstwa, 

zdziczenia, arogancji, straszliwego niechlujstwa, nieopisanego bałaganu, 

niepohamowanego pijaństwa, narkomanii, przemocy, brutalności, rozbojów, 

kradzieży”
413

. Nauczyciel świadom swojej misji wobec młodego pokolenia 

powinien tak kształtować osobowość uczniów, aby łatwo odnaleźli się 

w przyszłości, byli aktywni i aby umieli „dążyć do rozciągnięcia kontroli nad 

biegiem spraw i odciskać własne ślady na otaczającym świecie”
414

. Wizerunek 

nauczyciela tworzy całokształt jego kompetencji w zakresie wiedzy 

przedmiotowej, a także wiedzy o rozwoju dziecka i jego potrzebach, 

wzbogacania warsztatu w nowe skuteczne metody pracy z uczniami oraz 

podmiotowe podejście do ucznia i wykonywanego zawodu. 

Poddano zatem analizie całokształt kompetencji nauczycieli 

w retrospektywnej ocenie 158 studentów II i III roku pedagogiki Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 
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Tabela 1: Rola nauczycieli wobec uczniów/studentów wg opinii studentów PWSZ. 

Lp

. 
Realizowane zadania II rok N=102 III rok N=56 Ogółem N=158 

  N % N % N % 

1 przekazywanie wiedzy 90 88,2 51 91,1 141 89,2 

2 
nauka praktycznego zastosowania 

wiedzy 
36 35,3 25 44,6 61 38,6 

3 

motywowanie do samodzielnego 

zdobywania wiedzy przez 

uczniów 

54 52,9 25 44,6 79 50,0 

4 
motywowanie do zdobywania 

praktycznych doświadczeń 
29 28,4 24 42,9 53 33,5 

5 
przygotowania do udziału w życiu 

społecznym 
49 48,0 24 42,9 73 46,2 

6 
dostosowanie wzorców 

właściwych postaw 
30 29,4 19 33,9 49 31,0 

7 
formułowanie wzorca idealnego 

ucznia 
8 7,8 10 17,9 18 11,4 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Nauczyciele wszystkich szczebli kształcenie postrzegani są przez 

studentów jako przewodnicy kierujący rozwojem sfery poznawczej dzieci 

i młodzieży, osoby przekazujące wiedzę i kształtujące podstawy naukowego 

światopoglądu. Rolę nauczyciela przede wszystkim w zakresie przekazywania 

wiedzy podkreśla łącznie 141 studentów (89,2% ogółu badanych). Inną ważną 

funkcją jest motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, co 

79-iu studentów (50% populacji) uznało za konsekwencję rozwoju intelektu 

uczniów, którzy z czasem nabywają umiejętności posługiwania się zdobytą 

wiedzą w praktyce (38,6% odpowiedzi). Poza oddziaływaniami kształtującymi 

intelekt ucznia nauczyciele widziani są przez studentów w roli osób 

motywujących młodzież do aktywności w zakresie zdobywania doświadczeń 

poprzez wyzwalanie kreatywności w działaniu (wypowiedzi 33,5% ogółu 

badanych). Z perspektywy wieloletnich obserwacji studenci (46,2% populacji) 

doceniają także rolę nauczycieli w przygotowaniu uczniów do udziału w życiu 

społecznym, m.in. poprzez rozwijanie ich umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, współpracy w grupie oraz 

powierzanie różnorodnych zadań stymulujących rozwój sfery emocjonalno-

społecznej. Poprzez realizację programów profilaktycznych, analizy postaw 

i zachowań ludzi na podstawie literatury oraz sytuacji z codziennego życia 

nauczyciele starają się dostarczać wzorców właściwych postaw (w odczuciu 49 

badanych studentów, to jest 31% populacji) i starają się formułować wzorzec 

idealnego ucznia (11,4% ogółu badanych), co pozwala bliżej sprecyzować 

oczekiwania nauczycieli wobec dzieci i młodzieży oraz cel dążeń uczniów 

w osiąganiu coraz lepszych wyników w nauce. Rola jaką przypisują 

nauczycielom studenci skupia się przede wszystkim na przekazywaniu 

i utrwalaniu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności posługiwania się nią 
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w praktyce, a także dalszego samodzielnego jej rozwijania, co bezpośrednio 

wpływa na kształtowanie aspiracji intelektualnych uczniów. Inne zadania 

nauczycieli koncentrują się wokół problemu przygotowania młodzieży do 

udziału w życiu społecznym w przyszłości, czym zainteresowanie wykazała 

prawie połowa badanych studentów. 

W świetle zmian dokonujących się w życiu społeczno-politycznym 

nauczyciel musi sprostać nowym zadaniom wynikającym zarówno z potrzeb 

indywidualnych jak i ogólnospołecznych. W związku z tym zmieniają się także 

oczekiwania społeczeństwa wobec nauczycieli. Nauczyciel XXI wieku powinien 

być przewodnikiem w świecie wartości ucznia
415

. 

Tabela 2: Wartości przekazywane przez nauczycieli w opiniach studentów. 

Lp. 
Przekazywane 

wartości 
szkoła podstawowa gimnazjum szkoła średnia szkoła wyższa 

  
II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

  N % N % N % N % N % N % N % N % 

1 miłość 42 41,2 20 35,7 13 12,7 10 17,9 24 23,5 19 33,9 23 22,5 25 44,6 

2 przyjaźń 67 65,7 27 48,2 31 30,4 22 39,3 41 40,2 26 46,4 37 36,3 29 51,8 

3 wiedza 68 66,7 28 50,0 66 64,7 34 60,7 76 74,5 38 67,9 77 75,5 45 80,4 

4 prawda 40 39,2 19 33,9 31 30,4 17 30,4 40 39,2 24 42,9 54 52,9 36 64,3 

5 wolność 7 6,9 8 14,3 15 14,7 13 23,2 35 34,3 19 33,9 59 57,8 36 64,3 

6 kreatywność 17 16,7 17 30,4 28 27,5 10 17,9 47 46,1 23 41,1 74 72,5 47 83,9 

7 odpowiedzialność 29 28,4 17 30,4 31 30,4 19 33,9 65 63,7 34 60,7 75 73,5 43 76,8 

8 dobro 56 54,9 26 46,4 26 25,5 18 32,1 39 38,2 23 41,1 54 52,9 31 55,4 

9 piękno 26 25,5 19 33,9 16 15,7 14 25,0 27 26,5 18 32,1 41 40,2 29 51,8 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Współczesna aksjologia pedagogiczna zakłada przede wszystkim, że 

najwyższą wartość stanowi człowiek, a zatem szczególnego wymiaru nabiera 

rozwój osobowości dzieci i młodzieży oraz oddziaływania wychowawcze, które 

ten rozwój stymulują. Edukacja w XXI wieku powinna wiązać się nie tylko 

z przekazywaniem wiedzy, ale także z wprowadzaniem w świat wartości i zasad 

moralnych. W ocenie studentów pedagogiki PWSZ wartość jaką jest miłość 

w życiu człowieka została najlepiej przekazana przez nauczycieli w szkole 

podstawowej (wg opinii 41,2% studentów II roku) oraz nauczycieli 

akademickich PWSZ (44,6% odpowiedzi). Wartość ta stanowiąca motyw 

ludzkiego działania i nadająca sens życiu człowieka najrzadziej pojawiała się 

w edukacji młodzieży w gimnazjach (12,7% odpowiedzi studentów II roku 

i 17,9% III roku), co ze względu na często burzliwy przebieg okresu 

adolescencji i rodzące się zainteresowanie płcią przeciwną wydaje się 

niezrozumiałe i niewystarczające. Więcej uwagi w wychowaniu poświęcono 
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przyjaźni (która pojawiła się w treściach nauczania od 30,3% w gimnazjum do 

65,7% w szkole podstawowej, także wg opinii studentów II roku). Według 

studentów wiedza przedstawiana im była jako wielka wartość mająca wpływ na 

ich dalsze życie i pojawiła się w opiniach od 50% w nauczaniu w szkole 

podstawowej (wg studentów III roku) do 80,4% w nauczaniu w PWSZ. Prawda 

jako wartość najwyżej ceniona była w treściach przekazywanych podczas zajęć 

dydaktycznych w wyższej uczelni, co doceniło 64,3% studentów III roku, 

najmniej zauważano tę wartość na poziomie nauczania w gimnazjum (30,4% 

ogółu badanych). Wolność rozumiana była jako swoboda w podejmowaniu 

aktywności, ale także wolność do wartości i otwartość na ich przyjmowanie. 

Najwyższy poziom w zakresie przekazywania tej wartości według studentów 

(64,3% odpowiedzi studentów III roku) osiągnęli nauczyciele akademiccy, 

najniższy zaś nauczyciele w szkołach podstawowych (6,9% odpowiedzi 

studentów II roku). Pozostałe wartości ważne w przyszłym życiu uczniów 

i studentów jak kreatywność i odpowiedzialność według opinii ankietowanych 

najlepiej były przekazane przez wykładowców PWSZ (83,9% odpowiedzi 

wskazuje kreatywność i 76,8% odpowiedzialność w ocenie studentów III roku). 

Proponowanie idei dobra jako uniwersalnej wartości najlepiej zrealizowali, 

zdaniem studentów, nauczyciele w szkole wyższej (55,4% odpowiedzi 

studentów III roku i 52,9% studentów III roku). Najmniej uwagi poświęcono 

dobru w edukacji młodzieży w gimnazjum (25,5% odpowiedzi studentów 

II roku). Dobro jako wartość powinno służyć człowiekowi, który stanowi wielką 

wartość, zatem jej przekazywanie wiąże się z nadawaniem wysokiej rangi życiu 

człowieka i wartościom nadającym mu sens oraz przyczyniającym się do jego 

szczęścia. Każe to nauczycielowi cenić uczniów jako jednostki, zabiegać o ich 

lepszą przyszłość i budzić zainteresowanie tematyką prowadzonych zajęć
416

. 

Oswajanie z wartością jaką jest piękno dokonuje się w szkole poprzez 

wychowanie przez sztukę, co pozwala młodemu człowiekowi rozwijać poczucie 

estetyki i przenosić rozwój duchowy na wyższy poziom. Wdrażanie tej wartości 

najlepiej realizowane jest w wyższej uczelni (51,85 odpowiedzi studentów 

III roku), najgorzej zaś w gimnazjum (15,7% odpowiedzi studentów II roku). 

W przedmiocie wartości przekazywanych przez nauczycieli różnych szczebli 

edukacji najwyżej zostały ocenione działania nauczycieli akademickich (od 

22,5% do 75,5% odpowiedzi studentów II roku i od 44,6% do 83,9% 

odpowiedzi studentów III roku). Najwyższe wynik osiągnęła w szkołach 

średnich wartość jaką jest wiedza (67,9% odpowiedzi studentów III roku 

i 74,5% odpowiedzi studentów II roku). Podobnie najistotniejsza wartością była 

wiedza wpajana uczniom szkół podstawowych (66,7% odpowiedzi studentów 

II roku) i gimnazjów (wg opinii studentów II roku 64,7%). 
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W całokształcie kompetencji nauczyciela ważną kwestią jest także jego 

warsztat pracy i umiejętność wykorzystywania różnego rodzaju metod i form 

pracy z uczniami, co obrazuje tabela poniżej. 

Tabela 3: Formy i metody preferowane przez nauczycieli w opiniach studentów. 

Lp. Formy i metody szkoła podstawowa gimnazjum szkoła średnia szkoła wyższa 

  
II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

  N % N % N % N % N % N % N % N % 

1 wykładowa 11 10,8 9 16,1 12 11,8 11 19,6 27 26,5 16 28,6 94 92,2 49 87,5 

2 
zachęcanie  

do twórczego myślenia 
37 36,3 16 28,6 31 30,4 15 26,8 53 52,0 22 39,3 65 63,7 44 78,6 

3 
stymulowanie 

aktywności własnej 
26 25,5 21 37,5 26 25,5 15 26,8 50 49,0 25 44,6 56 54,9 39 69,6 

4 współpraca w grupie 51 50,0 26 46,4 54 52,9 27 48,2 53 52,0 29 51,8 76 74,5 43 76,8 

5 
krytyczny stosunek  

do czytanej literatury 
4 3,9 3 5,4 30 29,4 10 17,9 36 35,3 18 32,1 19 18,6 21 37,5 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Tabela 3 zawiera formy i metody prowadzenia zajęć wynikające zarówno 

z toku podawczego jak i poszukującego. Wykład który wg studentów jest 

najczęściej stosowany jako metoda w przekazywaniu wiedzy w wyższej uczelni 

(co podkreśla 92,2% studentów II i 87,5% III roku) jest najczęściej 

wykorzystywaną metodą nauczania zajmującą około 60% każdej lekcji. 

Najrzadziej wykład jako metoda nauczania pojawiał się, zdaniem badanych 

studentów, w szkołach podstawowych (10,8% odpowiedzi studentów ii roku) 

i w gimnazjum (11,8% odpowiedzi studentów II roku). W szkołach średnich 

wykład również był stosowany, ale w ocenie badanych na poziomie 26,5% do 

28,6%. Jest on sposobem przekazywania wiedzy, który nauczyciel stara się 

dostosować do potrzeb i możliwości uczniów. Wykład może mieć charakter 

osobisty, gdyż obok wiedzy może zawierać własną interpretację nauczyciela 

i stosowne przykłady. Wykład jednak nie daje informacji zwrotnej 

potwierdzającej zrozumienie jego treści
417

. Sposobem na uzyskanie ze strony 

uczniów zaangażowania w omawiany temat jest zachęcanie do twórczego 

myślenia, które jest impulsem di różnego rodzaju działań twórczych. W opinii 

badanych wystąpiło na wszystkich poziomach kształcenia, w najmniejszym 

zakresie w 28,6% w szkole podstawowej (odpowiedzi studentów III roku), 

a w największym w szkole wyższej (78,6% odpowiedzi również studentów 

III roku). Ta metoda uczy rozwiązywania problemów, buduje motywację, 

zaspokaja potrzeby uznania (gdy uczeń lub student zrobi coś, co na nie zasłuży), 

szacunku i samorealizacji. Tworzenie bowiem daje satysfakcję i buduje 

samoocenę ucznia i motywację do dalszej aktywności. Rola nauczyciela polega 

wówczas na tym, aby tę aktywność stymulować, co doceniło w dawnym 

nauczaniu od 25,5% studentów II roku w gimnazjum i szkole podstawowej do 
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69,9% studentów III roku w metodyce pracy w PWSZ. Aktywność ucznia 

i studenta może być stymulowana poprzez gry, zabawy dydaktyczne uczące 

samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, odgrywanie 

ról, dramę czy symulacje. Aktywność ucznia jest rozwijana także poprzez 

doświadczenia, które są okazją do prowadzenia własnych obserwacji, 

wysnuwania wniosków. Graham Gibbs w swojej książce „Uczenie się przez 

działanie” podkreśla walory nauki przez doświadczenie takie, jak: 

- ćwiczenie w okolicznościach zapewniających bezpieczeństwo, 

- sprawdzanie teorii w działaniu, 

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 

- budowanie motywacji do nauki i ożywianie zajęć, 

- formułowanie teorii i zasad na podstawie praktycznego doświadczenia, 

- koncentrowanie uwagi na doświadczeniach (co byłoby trudne w innych 

okolicznościach). 

Metody aktywne uczą dobrej komunikacji i sprawności językowej. 

Umiejętności te dodatkowo rozwijane są poprzez pracę w grupie. Stosowanie tej 

formy pracy z uczniami potwierdza w szkole podstawowej od 46,4% do 50% 

studentów, w gimnazjum od 48,2% do 52,9% studentów, w szkołach średnich 

od 51,8% do 52%, a w wyższej uczelni od 74,5% do 76,8% studentów. Liczba 

odpowiedzi potwierdza, iż forma ta jest powszechnie stosowana przez 

nauczycieli. Przy dobrze rozdzielonych zadaniach pomiędzy uczniów, praca 

w grupie powinna wyzwalać aktywność wszystkich uczestników zajęć. Daje to 

szansę zaistnienia w klasie uczniów zahamowanych, nieśmiałych, którzy 

z reguły nie mają odwagi zabierać głosu w obecności wszystkich kolegów. 

Praca w grupie powoduje u tych osób często duże zaangażowanie, gdyż czują 

się współodpowiedzialni za realizację wyznaczonego zadania i wynik w postaci 

opanowania materiału z danego przedmiotu. W pracy grupowej uczniowie mają 

możliwość ćwiczyć takie umiejętności, jak: pomysłowość, ocena, analiza, 

synteza, co z całą pewnością służy ich rozwojowi. Krytyczny stosunek do 

literatury wystąpił jako forma pełnego zaangażowania uczniów w problematykę 

realizowaną w oparciu o dzieła pisane, przede wszystkim w gimnazjach (17,9% 

do 29,4% odpowiedzi ankietowanych), szkołach średnich (32,1% do 35,3% 

odpowiedzi) oraz w wyższej uczelni ( na poziomie od 18,6% do 37,5% 

odpowiedzi respondentów). Swój stosunek do treści czytanych uczniowie 

i studenci na ogół wyrażają w toku dyskusji, podczas której uczą się wyrażać 

swoje opinie czy też ocenę omawianych zjawisk i osób, ich postaw i zachowań, 

które mogą odnosić do systemu wartości cz norm moralnych obowiązujących 

w życiu społecznym. 

Kwestią ważną z punktu widzenia osiągnięć ucznia jest system oceniania 

stosowany przez nauczyciela. 
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Tabela 4: Kryteria oceny stosowane wobec badanych studentów w 

dotychczasowej edukacji i aktualnie. 

Lp. kryterium oceny szkoła podstawowa gimnazjum szkoła średnia szkoła wyższa A B 

  
II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56   

  N % N % N % N % N % N % N % N %   

1 
aktywny udział  

w zajęciach 
46 45,1 32 57,1 41 40,2 19 33,9 58 56,9 26 46,4 69 67,6 43 76,8 46,6 72,2 

2 
samodzielne 

rozwiązywanie 

problemów 

22 21,6 11 19,6 25 24,5 20 35,7 41 40,2 22 39,3 54 52,9 33 58,9 30,2 55,9 

3 twórcze myślenie 23 22,5 7 12,5 22 21,6 8 14,3 46 45,1 21 37,5 56 54,9 41 73,2 25,6 64,1 

4 udział w dyskusjach 10 9,8 11 19,6 20 19,6 15 26,8 44 43,1 30 53,6 74 72,5 36 64,3 28,8 68,4 

5 

logiczność myślenia 

i zdolność 
argumentacji 

13 12,7 7 12,5 33 32,4 16 28,6 51 50,0 21 37,5 57 55,9 34 60,7 29,0 58,3 

6 

współpraca między 

uczniami/ 
studentami 

27 26,5 15 26,8 33 32,4 17 30,4 43 42,2 30 53,6 62 60,8 41 73,2 35,3 67,0 

7 
własne/indywidualne 

projekty 
17 16,7 7 12,5 15 14,7 10 17,9 38 37,3 16 28,6 65 63,7 47 83,9 21,3 73,8 

8 
wprowadzanie  

w świat wartości 
19 18,6 15 26,8 21 20,6 13 23,2 39 38,2 17 30,4 52 51,0 29 51,8 26,3 51,4 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

 A – Poprzednie poziomy edukacji 

B – Szkoła wyższa 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, nauczyciele stosują w praktyce 

wiele kryteriów oceny. Ze względu na fakt, iż wymienione kryteria stosowane 

były w zbliżonym stopniu na różnych szczeblach edukacji, ustalono średnie 

wyniki w % dla poszczególnych kryteriów stosowanych w dotychczasowej 

karierze szkolnej oraz stosowanych aktualnie w PWSZ. Średnie wyniki 

procentowe wskazują, iż studenci wyżej (bo na poziomie od 51,4% do 73,8%) 

oceniają stosowanie wymienionych kryteriów w szkole wyższej aniżeli na 

niższych szczeblach edukacji (od 21,3% do 46,6% odpowiedzi). Wysoko cenili 

także branie pod uwagę w ocenie umiejętności interpersonalnych 

prezentowanych we współpracy z innymi uczniami czy studentami 

uzewnętrznianych w pracy zespołowej (35,3% w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i szkołach średnich oraz 67,0% w PWSZ). Pozostałe kryteria 

zgodnie z opinią badanych stosowane były na podobnym poziomie tj. 

W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (od 21,3% do 

30,2%), w wyższej uczelni (od 51,7% do 97,2%). Stosowanie pozostałych 

kryteriów takich, jak: samodzielne rozwiązywanie problemów, twórcze 

myślenie, udział w dyskusjach, logiczne myślenie i zdolność argumentacji, 

własne projekty i wprowadzanie w świat wartości wskazuje na stosowanie przez 

nauczycieli ocen kształtujących czyli bieżących. Ocena kształtująca zrozumiała 

dla ucznia jest dla niego informacją potwierdzającą stopień opanowania wiedzy 

programowej i utwierdzają go w tym, co robi dobrze. Motywuje go także do 
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wzmożonej pracy i dalszych osiągnięć, uczy samodzielnego korygowania 

błędów, krytycznego myślenie i samooceny, a ponad to wyznacza dalsze 

kierunki własnego rozwoju. Stosowanie ocen kształtujących uwzględniających 

szeroki wachlarz indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów jest dobrą 

formą przygotowania ich do uzyskiwania adekwatnych ocen końcowych 

ważnych dla dalszej kariery edukacyjnej.  

Tabela 5: Zaufanie uczniów/studentów do nauczycieli. 

Odpowiedź Ogółem II rok III rok 

 n % n % n % 

Tak 11

3 
71,5 67 65,7 

4

6 
82,1 

Nie 42 26,6 33 32,3 9 16,1 

Brak 

odpowiedzi 
3 1,9 2 2,0 1 1,8 

Razem 15

8 

100,

0 

10

2 

100,

0 

5

6 

100,

0 
Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Studenci zapytani o zapytanie do swoich nauczycieli odpowiedzieli 

w większości (71,5%) twierdząco, 26,6% respondentów udzieliło negatywnej 

odpowiedzi. Należy jednak zauważyć, że studenci III roku pedagogiki istotnie 

częściej mają zaufanie do swoich nauczycieli (82,1%) niże studenci II roku 

(65,7%), p=0,026. 

Tabela 6: Powody zaufania uczniów i studentów do nauczycieli (wg opinii studentów). 

L

p. 
Powody zaufania do nauczycieli 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

Ogółem 

N=158 

  N % N % N % 

1 pomoc w trudnych sytuacjach 
3

5 
34,3 

2

8 
50,0 

6

3 
39,9 

2 wiedza i kompetencja 
1

3 
12,7 

1

2 
21,4 

2

5 
15,8 

3 dyskrecja 
1

0 
9,8 5 8,9 

1

5 
9,5 

4 podmiotowe traktowanie ucznia 
1

8 
17,6 7 12,5 

2

5 
15,8 

5 sprawiedliwość w ocenie ucznia 4 3,9 2 3,6 6 3,8 

6 odpowiedzialność 5 4,9 2 3,6 7 4,4 

7 prawdomówność 4 3,9 1 1,8 5 3,2 

8 konsekwencja 3 2,9 - - 3 1,9 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Wśród powodów zaufania do nauczycieli studenci zarówno II jak 

i III roku wymienili gotowość, ofiarność i niezawodność w niesieniu pomocy 

w trudnych sytuacjach (łącznie 39,9% respondentów). Studenci docenili także 

kompetencje zawodowe i fakt, że nauczyciele chętnie dzielą się posiadaną 

wiedzą z uczniami i studentami (15,8% badanych). Ufają szczególnie tym 
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nauczycielom, którzy są dyskretni (9,5% badanej populacji) i nie przekazują 

innym powierzonych prywatnych spraw i tajemnic. Część studentów (15,8%) 

podkreśliła, iż dopiero na wyższej uczelni odczuli, że są podmiotowo traktowali 

przez nauczycieli. Ważne jest dla nich także poczucie, że są przez nauczycieli 

sprawiedliwie oceniani, na co zwróciło uwagę sześciu studentów (3,8% ogółu 

badanych). Swoje zaufanie do nauczycieli studenci uzasadniali także 

konkretnymi cechami osobowości takimi, jak: odpowiedzialność za poziom 

przekazywanej wiedzy, a także za studentów (4,4% ogółu badanych), 

prawdomówność w kontaktach ze studentami (3,2% odpowiedzi) 

i konsekwencja w dążeniu do wyznaczonych celów w procesie kształcenia 

(1,9% odpowiedzi). Liczba odpowiedzi potwierdzających zaufanie do 

nauczycieli świadczy o tym, że nauczyciele, szczególnie akademiccy, cieszą się 

zaufaniem swoich studentów, a sam zawód nauczyciela nadal pozostaje 

zawodem społecznego zaufania. 
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Tabela 7: Powody braku zaufania uczniów i studentów do nauczycieli (wg opinii 

studentów). 

L

p. 
Powody 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

Ogółem 

N=158 

  N % N % N % 

1 brak dyskrecji 8 7,8 - - 8 5,1 

2 niesprawiedliwość 8 7,8 - - 8 5,1 

3 przedmiotowe traktowania uczniów 3 2,9 - - 3 1,9 

4 faworyzowanie uczniów 1 1,0 1 1,8 2 1,3 

5 brak konsekwencji - - 1 1,8 1 0,6 

6 bagatelizowanie problemów uczniów 2 2,0 - - 2 1,3 

7 kłamstwo nauczycieli 2 2,0 - - 2 1,3 

8 brak umiejętności komunikacji 1 1,0 - - 1 0,6 

9 nie mieli zaufania wcześniej - teraz tak 4 3,9 - - 4 2,5 

10 nie znają swoich nauczycieli 2 2,0 - - 2 1,3 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

O braku zaufania do nauczycieli mówi co czwarty student (26,6%). Swoje 

stanowisko studenci argumentują brakiem dyskrecji ze strony nauczycieli (7,8% 

odpowiedzi), poczuciem, że są przez nich niesprawiedliwie oceniani lub, że nie 

przedstawiają jasnych kryteriów oceny (7,8% odpowiedzi). Dla niewielkiej 

części studentów (2,9% badanej populacji) powodem braku zaufania do 

nauczycieli jest fakt, iż nie czują się lub nie czuli w przeszłości podmiotami 

w procesie edukacji, dostrzegają (1,3% badanych), że wśród nich byli uczniowie 

faworyzowani przez nauczycieli, co powodowało okłamywanie uczniów (1,3% 

odpowiedzi) i bagatelizowanie ich problemów. Argumenty wymienione przez 

studentów pokazują, jak bardzo brak profesjonalizmu ze strony nauczycieli 

może negatywnie wpływać na ich relację z uczniami.  

Tabela 8: Autorytet nauczycieli w szkołach i w wyższej uczelni w opinii studentów. 

Odpowiedź W szkole W wyższej uczelni 

 II rok III rok II rok III rok 

 n % n % n % n % 

Tak 67 65,69 
3

6 
64,29 92 90,20 40 71,43 

Nie 33 32,35 
2

0 
35,71 8 7,84 15 26,79 

BD 2 1,96 0 0,00 2 1,96 1 1,79 

Razem 
10

2 

100,0

0 

5

6 

100,0

0 
102 100,00 56 100,00 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz internalizację przez 

nich norm życia społecznego w pewnej mierze ma wpływ autorytet nauczyciela. 

Samo słowo autorytet pochodzi od  łacińskiego auctoritas – co oznacza wpływ, 

znaczenie, poważanie
418

. Powstawanie autorytetu nauczyciela to proces oparty 

                                                 
418

 E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa 1981, s. 4. 
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na interakcjach pomiędzy nauczycielem a uczniami których istotą jest 

równowaga interpersonalna. Ważne dla wzajemnych relacji są czynniki 

emocjonalne takie, jak: więź emocjonalna pomiędzy nauczycielem a uczniem, 

pozycja nauczyciela w zespole klasowym, umiejętności nauczyciele w zakresie 

zaspokajania potrzeb uczniów i tworzenia w klasie atmosfery współpracy, 

wzajemnej pomocy i współodpowiedzialności. 

Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że nauczyciele 

akademiccy (83,5% odpowiedzi) cieszą się wśród studentów większym 

autorytetem aniżeli nauczyciele w dotychczasowej karierze szkolnej (ogółem 

65,2% odpowiedzi). W wyższej uczelni większy autorytet mają nauczyciele 

wśród studentów II roku (90,2%), niż wśród studentów III roku (71,4%). 

Negatywnych odpowiedzi jest mniej (7,8%) wśród studentów II roku niż 

studentów III roku (26,8%). Z zestawienia danych w tabeli wynika, że dla 

56,3% ankietowanych studentów nauczyciele zarówno w szkole jak i w wyższej 

uczelni byli i są autorytetami, natomiast dla 6,3% ankietowanych nauczyciele 

zarówno w szkole jak i w uczelni wyższej nie byli autorytetami. 

Tabela 9: Powody uznania autorytetu nauczycieli w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i szkołach średnich w opiniach studentów. 

L

p. 
Powody uznania autorytetu 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

Ogółem 

N=158 

  N % N % N % 

1 wzór postaw 
3

3 
32,4 

1

9 
33,9 

5

2 
32,9 

2 wiedza i doświadczenie 
2

8 
27,5 1 1,8 

2

9 
18,4 

3 osobowość 
1

0 
9,8 1 1,8 

1

1 
7,0 

4 inspiracja do aktywności uczniów 7 6,9 3 5,4 
1

0 
6,3 

5 zaangażowanie i poświęcenie 
1

2 
11,8 - - 

1

2 
7,6 

6 przekazywane wartości 3 2,9 3 5,4 6 3,8 

7 podmiotowe traktowanie uczniów - - 1 1,8 1 0,6 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Z opinii studentów wynika, że ich nauczyciele w szkołach, które 

wcześniej ukończyli cieszyli się autorytetem przede wszystkim dlatego, że 

stanowili dla nich wzór postaw (32,9% odpowiedzi) godnych naśladowania. 

Ponad to z wielkim zaangażowaniem (7,6%) przekazywali im posiadaną wiedzę 

i dzielili się doświadczeniem (18,4%). W tej kwestii dominowały odpowiedzi 

studentów 2 roku pedagogiki (27,5% ankietowanych). Dzięki cechom swojej 

osobowości podkreślanej przez 7% badanych nauczyciele wpływali inspirująco 

na aktywność własną uczniów (6,3% ogółu ankietowanych) w zakresie 

rozwijania swoich możliwości i uzdolnień w nauce.  
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Tabela 10: Powody uznania autorytetu nauczycieli wyższej uczelni wg opinii studentów. 

L

p. 
Powody uznania autorytetu 

II rok 

N=102 

III rok 

N=56 

Ogółem 

N=158 

  N % N % N % 

1 osiągnięcia, sukcesy 
2

9 
28,4 - - 

2

9 
18,4 

2 wiedza i doświadczenie 
4

3 
42,2 

2

1 
37,5 

6

4 
40,5 

3 wzór postaw 
3

9 
38,2 

1

4 
25,0 

5

3 
33,5 

4 inspiracja do aktywności studentów 
1

5 
14,7 9 16,1 

2

4 
15,2 

5 gotowość do niesienia pomocy 7 6,9 2 3,6 9 5,7 

6 podmiotowe traktowanie studentów 
1

0 
9,8 

1

2 
21,4 

2

2 
13,9 

7 wykorzystywanie ciekawych metod pracy 6 5,9 - - 6 3,8 

8 łączenie teorii z praktyką 5 4,9 - - 5 3,2 

9 sprawiedliwość - - 1 1,8 1 0,6 

10 zaangażowanie - - 1 1,8 1 0,6 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Wśród przyczyn uznania autorytetu kadry nauczycielskiej w wyższej 

uczelni znalazły się: szacunek dla wiedzy i doświadczenia nauczycieli (40,5% 

ankietowanych) oraz podziw dla ich dorobku naukowego i zawodowego, a także 

odnoszonych sukcesów (28,4% ankietowanych wyłącznie z II roku studiów). 

Dla 33,5% wszystkich badanych studentów nauczyciele akademiccy stanowią 

wzór postaw godny naśladowania. Obcując z wykładowcami studenci 

odczuwają, że wykonują oni swoją pracę z przyjemnością i że jest ona ich 

powołaniem, co motywuje studentów do aktywności w dążeniu do zdobywania 

wykształcenia (15,2% ogółu ankietowanych) i udziału w różnych pracach 

dydaktycznych i badawczych. Studenci (9,8% II roku i 21,4% III roku) czują się 

podmiotem w relacjach z nauczycielami akademickimi, co stanowi pozytywny 

bodziec do dalszego samodoskonalenia się w różnych formach aktywności 

w wyższej uczelni. Należy sądzić, że nauczyciele akademiccy mogą, poprzez 

autorytet jakim cieszą się wśród studentów, mieć znaczny wpływ na 

kształtowanie osobowości przyszłych nauczycieli i wychowawców i dobrze 

przygotować studentów do wykonywania przyszłego zawodu.  

Ważnym czynnikiem warunkującym autorytet nauczyciela i jego siłę 

oddziaływania wychowawczego na młodzież jest jego osobowość. Dlatego 

badani studenci zostali poproszeni o ustalenie kanonu cech osobowości, jakimi 

powinien się wyróżniać nauczyciel XXI wieku, aby mógł w pełni realizować 

swoje zadania. 
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Tabela 11: Cechy nauczyciela XXI wieku w opiniach studentów. 

L

p. 

Cechy nauczyciela 

XXI wieku 
Ważność w pyt. 10 

Ocena 

spełnienia 

oczekiwań 

(średnia ocen  

w pyt 11) 

  
Liczba 

odpowiedzi 

% 

odpowied

zi 

 

1 sprawiedliwość 146 92,41 5,6 

2 tolerancja 122 77,22 6,1 

3 życzliwość 112 70,89 6,4 

4 erudycja 108 68,35 6,7 

5 pracowitość 105 66,46 6,7 

6 szczerość 100 63,29 6,2 

7 wytrwałość 91 57,59 6,5 

8 stanowczość 78 49,37 6,8 

9 elokwencja 60 37,97 6,6 

10 krytyczność 46 29,11 6,7 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Mając w pamięci przebieg codziennych zajęć w wyższej uczelni oraz 

postawy wykładowców, badani studenci ocenili, w jakim stopniu cechy 

osobowości oraz umiejętności zawodowe nauczycieli akademickich spełniają 

ich oczekiwania. Po wieloletnich doświadczeniach ankietowani za 

najistotniejszą cechę nauczyciela XXI wieku uznali sprawiedliwość (92,4% 

odpowiedzi), co może dowodzić, iż być może w przeszłości wielokrotnie 

doświadczali niesprawiedliwego oceniania czy traktowania przez nauczycieli. 

Cechami ważnymi w codziennych kontaktach ze studentami są zdaniem 

ankietowanych: tolerancja (77,2%), życzliwość (70,9%) i szczerość (63,3%), co 

pozwala na utrzymanie dobrych relacji interpersonalnych sprzyjających 

pomyślnej współpracy. Istotne z punktu widzenia wykonywanego zawodu są 

erudycja (68,4% odpowiedzi), elokwencja (38%) i pracowitość (66,5% 

odpowiedzi). Wysoki odsetek odpowiedzi wskazuje na fakt iż studenci są 

w pełni świadomi cech, które powinni w sobie rozwijać chcąc w przyszłości 

dobrze i świadomie wykonywać zawód nauczyciela – wychowawcy. 
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Wykres 1: Cechy osobowości i umiejętności zawodowe nauczyciela.  

 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Zespół cech osobowości i umiejętności zawodowych nauczyciela 

stanowiących podstawę dobrych relacji z uczniami oraz profesjonalnych 

oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych daje możliwość określenia wzorca 

osobowego idealnego, zdaniem studentów, nauczyciela na miarę XXI wieku. Na 

podstawie opinii studentów należy stwierdzić iż zarówno cechy osobowości, jak 

i umiejętności zawodowe oceniane w skali od 1 do 10 kształtują się powyżej 

średniej, tj. od 5,6 do 7,5 (cechy osobowości) i od 5,9 do 6,7 (umiejętności 

zawodowe). Najwyższe noty otrzymały cechy takie, jak: odpowiedzialność 

(7,5), konsekwencja (7,3), zamiłowanie do pracy dydaktyczno wychowawczej 

(7,0) i stanowczość (6,8), a wśród umiejętności zawodowych: erudycja (6,7), 

elokwencja (6,6), szerokie zainteresowania społeczne (6,5) i posługiwanie się 

nowymi technologiami informacyjnymi (6,4), co predestynuje wykładowców do 

wykonywania swojej pracy. 
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Tabela 12: Źródła czerpania wzorców idealnego nauczyciela w opiniach studentów. 

Odpowiedź Ogółem II rok III rok 

 n % n % n % 

z obserwacji nauczycieli, którzy byli autorytetami 130 82,28 84 82,35 46 82,14 

z literatury 27 17,09 15 14,71 12 21,43 

z filmu 20 12,66 19 18,63 1 1,79 

z historii 12 7,59 6 5,88 6 10,71 

Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Opinie studentów wskazują w znacznej większości (82,3%), że to 

nauczyciele będący autorytetami dla swoich uczniów poprzez swoją wiedzę, 

postawy wobec uczniów i ich problemów, a także cechy osobowości stali się 

wzorami godnymi naśladowania, z którymi wielu uczniów identyfikowało się. 

Obserwacja takich osób i ich zachowań dostarczyła młodym ludziom wyobrażeń 

o tym, jakimi cechami powinien wyróżniać się idealny nauczyciel i jakimi 

postawami charakteryzować się winno jego zachowanie. Część studentów 

poszukuje takich wzorców w literaturze (17,1%). Rzadziej wzorów idealnych 

postaw nauczycieli studenci poszukują w filmach (12,7%), co oznacza, że co 

piąty student II roku czerpie wzorzec idealnego nauczyciela z filmu, ale na 

III roku tylko jeden student wybrał taką odpowiedź.  
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Wykres 2: Prestiż społeczny zawodu nauczyciela w opiniach studentów (wg kolejności 

wyboru). 
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Źródło: badania własne na podstawie ankiety. 

Studenci po analizie kompetencji nauczyciela i jego osobowości ocenili 

prestiż tego zawodu w XXI wieku na tle innych popularnych zawodów 

w Polsce. W ocenie ankietowanych nauczyciel ze średnią 4,1 znajduje się na 

trzecim miejscu po lekarzu i prawniku pod względem prestiżu społecznego 

wymienionych zawodów. Mniejszym od nauczyciela prestiżem według 

studentów cieszą się kolejno: policjant, inżynier, ksiądz, artysta i murarz. 

Świadczy to niewątpliwie o tym, że studenci cenią wybrany przez siebie zawód 

i dostrzegają rolę społeczną nauczycieli, jako tych, którzy mają ogromny wpływ 

na kształtowanie osobowości młodych ludzi i przygotowują ich do pełnienia 

ważnych ról społecznych w przyszłości. 

Badania przeprowadzone wśród studentów pedagogiki potwierdzają, że 

jako przyszli nauczyciele – wychowawcy są świadomi zadań, jakie w swojej 

pracy powinni realizować. W obecnej, wciąż zmieniającej się, rzeczywistości 

przed nauczycielami stawia się wciąż nowe wyzwania i wymagania związane 

z rozwojem cywilizacji i miejscem człowieka we współczesnym świecie. 

Nauczyciel wraz ze swoją wiedza i doświadczeniem zyskuje rangę przewodnika 

młodzieży na drodze kształcenia i własnego rozwoju.  Pełny udział młodego 

pokolenia w życiu społecznym zależny jest od jego rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego i duchowego, od wartości przekazanych mu przez nauczycieli. 

Dlatego nauczyciel świadom swojej roli powinien systematycznie poszerzać 

swoją wiedzę, pracować nad rozwojem swojej osobowości i umiejętności 

niezbędnych w tym zawodzie. Sam będąc osoba twórczą powinien rozwijać 

kreatywność uczniów, by w sposób odpowiedzialny budowali przyszłość 

naszego kraju. Nauczyciel XXI wieku poprzez bogatą osobowość i ciekawy 

warsztat pracy powinien starać się być dla młodzieży autorytetem, osoba godną 

zaufania, wspierającą w obieraniu właściwych celów w życiu i kierunków 

dalszego rozwoju. W oparciu o wiedzę psychologiczną i pedagogiczną 
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nauczyciel powinien budować swoje podmiotowe relacje z uczniem, zauważać 

jego indywidualność, realizować jego potrzeby i w oparciu o wnikliwą 

diagnozę, ciekawe metody i sprawdzone strategie inicjować w nim korzystne 

zmiany. 
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Tvorivá práca učiteľa a rozvoj sociálno-emocionálnej stránky 

osobnosti dieťaťa v predprimárnom období  

Božena Švábová 

Úvod 

Z celého životného cyklu je predškolské obdobie dieťaťa najdôležitejšie, 

pretože je do značnej miery ovplyvniteľné a tvarovateľné. Dieťa  prichádza 

z rodinného prostredia  do nového sociálneho prostredia, do materskej školy, 

kde sa postupne uvoľňuje viazanosť na rodinu a vstupuje do kontaktov 

s rovesníkmi, kde v rôznych činnostiach má možnosť sa presadiť 

vo vrstovníckej skupine, naučiť tolerovať a prijímať  požiadavky iných, vnímať 

ich, komunikovať, čím sa znižuje miera presadzovania vlastných potrieb. 

Získava emocionálne kvality, rozvoj ktorých je ovplyvňovaný prostredím, do 

ktorého dieťa vstupuje. Nezastupiteľnú úlohu zohráva učiteľ, ktorý je 

facilitátorom edukačného procesu a ako uvádzajú E. Fülöpová, M. Zelinová, je 

tvorivý a premyslene, cieľavedome a profesionálne vytvára a humanizuje 

prostredie, v ktorom sa rozvíja osobnosť dieťaťa.
419

   

Tvorivo-humanistická koncepcia výchovy a vzdelávania  

a zážitkové učenie 

Tvorivo-humanistická koncepcia výchovy a vzdelávania, ktorej centrom 

pozornosti je osobnosť dieťa, jeho jedinečnosť a individualita, sa opiera o piliere 

ako sú aktivita, tvorivosť, zážitok, kde úlohou učiteľa je vytvárať dobrú 

atmosféru a čo najpriaznivejšiu sociálno-emocionálnu klímu pri práci s deťmi 

v predprimárnom období. Na to upozorňuje M. Zelina, podľa ktorého systém 

tvorivo-humanistickej výchovy je novodefinovaným modelom prepojenia 

štrukturálnych prvkov osobnosti, ale aj ich zmyslu a významu, ich dynamiky 

a štrukturácie vnútri osobnosti, je univerzálnym modelom a systémom aj pre 

malé deti, pre deti nadané, problémové, postihnuté, pre deti so špeciálnymi 

výchovnými potrebami.
420

  

Na dieťa pôsobí výchova a vzdelávanie, ktoré v novom prostredí má 

možnosť v rozličných situáciách prežívať, hodnotiť a identifikovať svoje pocity 

a city a zároveň ich dokázať ovládať. Učiteľ má pozitívny postoj k možnostiam 

dieťaťa a vo svojej praxi aplikuje tvorivosť a humanizáciu, aktivitami, metódami 

a prostriedkami vytvára predpoklady na to, aby sa dieťa v príjemnej atmosfére 

čo najotvorenejšie prejavilo, so záujmom komunikovalo so sebou a so svojím 

okolím. V pedagogickej práci učiteľa je tvorivosť nenahraditeľná, pretože ak je 

on tvorivý, predpokladá sa, že aj deti budú tvorivé. 

                                                 
419

 E. Fülöpová, M. Zelinová, Hry v materskej škole na rozvoj osobnosti dieťaťa, Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2003, s.11. 
420
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M. Zelina upozorňuje na tvorivosť, ktorá sa má stať zmyslom života 

každého človeka, má byť prostriedkom na jeho sebarealizáciu, je to vnútorná sila, 

ktorá ho poháňa robiť všetko čo najlepšie nielen pre seba, ale aj pre svoje 

okolie.
421

 Dôležité je, aby učiteľ preferoval nedirektívnu komunikáciu s deťmi 

a vytváral stimulujúce prostredie, v ktorom sa má dieťa možnosť prejaviť 

a realizovať. Humanizácia školy, ako uvádza I. Turek, je predovšetkým 

priblíženie školského života svetu dieťaťa. Dôraz je kladený na poľudštenie 

človeka, vzťahov, sociálnej klímy.
422

  Učiteľ vytvára situácie, ktoré sú prepojené 

s reálnymi životnými situáciami, umožňuje deťom citovo prežívať a otvorene bez 

zábran komentovať realizujúce činnosti, hodnotiť sa navzájom a učiť ich 

primeranému sebahodnoteniu. To všetko sa odohráva v dôvernej atmosfére, 

v ktorej učiteľ akceptuje každé dieťa, pôsobí na jeho emócie a kladie primerané 

úlohy. 

Podľa E. Semanovej, M. Miňovej „materská škola sa stáva 

spoločenstvom, ktoré popri výchove k sebarealizácii núti dieťa  prihliadať na 

ostatných, zriecť sa niektorých osvojených návykov, naučiť sa žiť s ostatnými, 

nebyť egoistom a pochopiť, že sa nedá byť neustále stredobodom pozornosti.“
423

 

Na základe horeuvedeného vyplýva, v materskej škole, v ktorej výchova 

dieťaťa je interaktívnou záležitosťou, je potrebné vytvárať čo najpriaznivejšie 

podmienky na to, aby cez vlastné aktivity, zážitky získavalo dieťa nové 

poznatky a skúsenosti, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú jeho emocionálne 

a sociálne zručnosti v súčinnosti s kognitívnym a psychomotorickým rozvojom. 

 Zážitkové učenie v prvom rade kladie dôraz na aktivitu dieťaťa, stavia na 

emocionálnom prežívaní a na jeho osobných skúsenostiach. Dieťa má možnosť 

vstupom do rôznych rol získavať schopnosť spolupracovať, vstupuje do rôznych 

vzťahov so svojimi spoluhráčmi, kde v navodených situáciách má možnosť 

riešiť úlohy, učí sa počúvať, komunikovať, prehodnocovať, uvedomovať si 

spoluzodpovednosť v navodenej situácii, dokáže eliminovať egoistické pocity.
424

 

Ako upozorňuje J. Karbowniczek ,  aktivizačné metódy a techniky motivujú 

dieťa k aktivite cez hru, inscenáciu, oslobodzujú a riadia poznávaciu činnosť, 

formujú pocit vlastnej individuality a odlišnosti, rozvíjajú sociálne schopnosti, 

formujú schopnosti aktívnej účasti v skupinových aktivitách. 

Úspech a kvalita rôznych činností dieťaťa v predprimárnom období, 

efektivita edukačných aktivít závisí nielen od jeho vnútorných podmienok 

a vhodného prostredia, ale aj od schopností učiteľa, ktorý je strojcom optimálnej 

klímy v triede, od výberu metód a prostriedkov, ktoré aplikuje pri práci s deťmi.  
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V súčasnosti sa vo zvýšenej miere uprednostňujú metódy, vplyvom 

ktorých sa dieťa dostane do úlohy priameho aktéra a účastníka činnosti, kde má 

príležitosť otvorene komunikovať, má priestor tvoriť, riešiť, samostatne myslieť, 

sebarealizovať sa, vytvárať niečo nové, pracovať s fantáziou, predstavivosťou 

a imagináciou, cítiť sa čo najlepšie v kolektíve.  

Nové trendy v pedagogike jednoznačne akceptujú význam  vlastných 

skúseností a osobných zážitkov dieťaťa v edukácii, pretože sa stáva vnímavejšie, 

prístupnejšie a otvorenejšie k svojmu okoliu. Pre deti predškolského obdobia je 

práve učenie napodobňovaním, skúšaním rôznych aktivít cez osobný zážitok 

najprirodzenejšie a najúčinnejšie. Ako upozorňuje J. Karbowniczek,  aktivizačné 

metódy a techniky motivujú dieťa k aktivite cez hru, inscenáciu, oslobodzujú 

a riadia poznávaciu činnosť, formujú pocit vlastnej individuality a odlišnosti, 

rozvíjajú sociálne schopnosti, formujú schopnosti aktívnej účasti v skupinových 

aktivitách.
425

 

K metódam, ktoré učiteľom umožňujú tvorivo pracovať s deťmi, rozvíjajú 

iniciatívu, samostatnosť, uprednostňujú dialóg, objavovanie, manipuláciu 

a prežívanie, sa v súčasnosti zaraďuje tvorivá dramatika. 

Tvorivá dramatika a dieťa  

Tvorivá dramatika sa zaraďuje k metódam, ktorá umožňuje deťom 

v predprimárnom období v kolektívnej činnosti rozvíjať kooperáciu, vyjadrovať 

city, vlastné myšlienky a získavať nové skúsenosti s rovesníkmi v skupine. 

Česká dramatička E. Machková zdôrazňuje, prvou a najdôležitejšou skupinou 

cieľov a hodnôt dramatickej výchovy u všetkých autorov venujúcim sa tvorivej 

dramatike je osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa. 
426

 

Tvorivá dramatika rešpektuje individualitu každého dieťaťa a stavia: 

 na jeho vlastných schopnostiach javy posudzovať, hodnotiť,  

 na jeho skúsenostiach, 

 na tvorivom potenciáli. 

Základnými koreňmi dramatickej výchovy sú podľa J. Valentu dráma 

a divadlo. Preto aj vymedzenie pojmu dramatická výchova vychádza z týchto 

koreňov a  chápe ju ako systém riadeného, aktívneho umeleckého, sociálneho 

a antropologického učenia detí či dospelých založený na využití základných 

princípov a postupov drámy a divadla, so zreteľom na jednej strane ku kreatívne 

umeleckým a pedagogickým (výchovným a formatívnym požiadavkám) a na 

druhej strane k bio-psycho-sociálnym podmienkam (individuálnym a spoločným 

možnostiam ďalšieho rozvoja zúčastnených osobností). Korene drámy a divadla 

smerujú k hre, hre „na niekoho“ a „na niečo“, ako prirodzenej ľudskej 
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schopnosti. Dramatická výchova využíva jednak prirodzený ľudský záujem 

o dramatično, dramatické situácie a  jednak spontánnu ľudskú schopnosť hrať sa 

a napodobňovať za účelom splnenia formatívnych cieľov. Ekvivalentnými 

pojmami sú výchovná dramatika, tvorivá dramatika, školská dráma, edukačná 

dráma.
427

  

Podľa M. Zelinu tvorivá  alebo výchovná dramatika ako alternatívny smer 

v pedagogike predstavuje svojou filozofiou, cieľmi, obsahom a metódami 

ucelený výchovný systém a špecifickú stratégiu výchovy, ktorej primárnym 

cieľom je rozvoj, obohatenie osobnosti na báze prežívania. V tvorivej dramatike 

chceme na rozdiel od divadla ovplyvniť aktérov, deti. Tu nejde o hru pre iných. 

Jej cieľom je vnútorný zážitok dieťaťa, prostredníctvom ktorého získava nové 

poznatky a skúsenosti.
428

  

V odbornej literatúre, ktorá sa zaoberá tvorivou dramatikou, nájdeme 

množstvo formulácií popisujúcich tento  pojem, pričom zjednocujúcim znakom 

je to, že ide o výchovu s cieľom slobodného a komplexného rozvoja osobnosti 

dieťaťa, ktorá stavia na skúsenostiach, individuálnych schopnostiach a tvorivosti 

samotných aktérov výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím základných 

prostriedkov dramatického umenia. E. Machková charakterizuje tvorivú 

dramatiku ako učenie skúseností, t.j. jednanie, osobným, nesprostredkovaným 

poznávaním sociálnych vzťahov a dejov, presahujúcich aktuálnu reálnu prax 

zúčastneného jedinca. Je založená na preskúmaní, poznávaní a chápaní 

medziľudských vzťahov, situácií a vnútorného života ľudí súčasnosti 

i minulosti, reálnych aj fantáziou vytvorených. Toto preskúmanie a poznávanie 

sa deje vo fiktívnych situáciách prostredníctvom rolovej hry, dramatického 

jednania v situácii. Je to proces, ktorý môže, ale nemusí vyústiť v produkt 

(predstavenie). Ciele dramatickej výchovy sú pedagogické a prostriedky 

dramatické.
429

 

Tvorivá dramatika rozvíja v predprimárnom období dieťaťa: 

a) v prvom rade sociálnu stránku osobnosti, dráma dovoľuje dieťaťu sa stať 

niekým iným v situácii, prijať rolu, umožňuje predstaviť si, ako sa človek 

s určitým charakterom cíti, ako myslí a vytvára príležitosť spolupracovať 

v skupine,  

b) komunikačné schopnosti, verbálne a neverbálne sa vyjadrovať, schopnosti 

vyjadriť svoje myšlienky, pocity a postoje, schopnosť počúvať a rozumieť 

významu prijímacích myšlienok, pocitov a postojov iných ľudí, 

c) obrazotvornosť a tvorivosť, 

d) kritické myslenie, 

e) emocionálnu stránku, schopnosť kontrolovať svoje emócie, schopnosť 

prejaviť city navonok s ohľadom na iných, 
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f)  sebapoznávanie a sebakontrolu, schopnosť posilňovať zdravé 

sebavedomie, pochopiť vlastnú jedinečnosť a hodnotu, schopnosť vážiť si 

a rešpektovať iných ľudí vo svojom okolí, uvedomovať si svoje miesto 

v spoločnosti, 

g) estetickú stránku osobnosti dieťaťa, t.j. získavať skúsenosti s dramatickou 

situáciou, s hrou v role, s dramatickým dejom, s konfliktom, s dramatickým 

dialógom, s improvizáciou a formovať vzťah k umeniu (slovesné, výtvarné, 

hudobné, pohybové).
430

 

Na základe horeuvedených údajov pri aplikácií metód a prostriedkov 

tvorivej dramatiky, kde sa opierame o postupy a výrazové prostriedky 

divadelného umenia, si pri práci s deťmi učiteľ musí  uvedomiť, že v samotnom 

tvorivom procese, používa postupy, ktoré sú späté so spontánnou detskou hrou, 

kde nie je dôležitý hmatateľný výsledok, ale aktivita, samostatnosť, zaujatosť 

dieťaťa a zážitok, čo prispieva k rozvoju celej jeho osobnosti.  

Metódy tvorivej dramatiky 

V súčasnosti každý učiteľ má možnosť vo svojej praxi rozširovať, dopĺňať 

a obohacovať metódy, ktorými aktivizuje dieťa. Každú metódu, ktorú aplikuje 

v edukačnom procese má vopred premyslenú, vie ju odôvodniť, prečo práve 

takáto je najefektívnejšia pri práci s deťmi v edukačnom procese. 

K základným metódam a prostriedkom tvorivej dramatiky zaraďujeme:  

 hru v role, 

 improvizáciu, 

 interpretáciu, 

 pantomímu, 

 dramatickú hru.
431

  

Učiteľ musí mať na zreteli, že žiadna z menovaných metód a prostriedkov 

tvorivej dramatiky sa v praxi nevyužíva izolovane, ale vždy volí kombináciu 

viacerých metód, ktoré sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Jadrom všetkých 

metód a prostriedkov tvorivej dramatiky je hra, ktorá je najprirodzenejšou 

činnosťou v živote každého dieťaťa v predprimárnom období.  

Tvorivá práca s metódami tvorivej dramatiky otvára variabilnú prácu 

s nimi. Ako si ich učiteľ naplánuje a skombinuje, do akej miery ich bude 

využívať, aké podnety dokáže deťom ponúknuť, aby sa dobrovoľne a spontánne 

zapájali do navodených aktivít, experimentovali a objavovali svet, to je v jeho 

rukách. V prvom rade svojím pozitívnym prístupom k deťom im umožňuje sa 

prejaviť  a využíva ich tvorivý potenciál k sebarealizácii. Ako poukazuje 

I. Rochovská, dieťa si pri spontánnom poznávaní sveta vlastnými skúsenosťami 
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a zážitkami vytvára vlastné interpretácie sveta a úlohou učiteľa je mu pomôcť, 

aby aktívnym objavovaním sveta prežívalo radosť a šťastie.
432

 

Podľa S. Koťátkovej špeciálnu vybavenosť učiteľa pre vedenie 

dramatickej práce tvoria určité predpoklady, ktoré sú úspechom vedenia 

skupinovej práce s deťmi:  

 je účastníkom skupiny a akceptuje skupinový proces,  

 vytvára priaznivú klímu, dôveruje potenciálu skupiny, citlivo povzbuzuje 

a usmerňuje prácu skupiny, 

 má záujem o každého člena skupiny a akceptuje ho takého, aký je,  

 má schopnosť empatie, 

 jeho správanie vyjadruje súlad medzi prežívaním a správaním sa navonok, 

 dokáže vyjadriť pozitívne a negatívne pocity a v tomto vyjadrení je 

rovnováha, 

 má dobrú mieru tolerancie, 

 akcent na zážitky a racionálnosť je vyvážený, 

 je vnútorné uvoľnený a trpezlivý.
433

  

Dieťa má možnosť v určitej modelovej situácií rozvíjať a obohacovať 

sociálne vzťahy s rovesníkmi v skupine, komunikuje s nimi, hľadá spôsob 

vyjadrenia svojich pocitov, realizuje sa, rieši úlohy, hľadá sa v skupine, získava 

schopnosť prezentovať vlastný názor, zbavuje sa strachu, zábran, napätia, 

posilňuje sebadôveru, čo pozitívne ovplyvňuje celostný rozvoj osobnosti dieťaťa 

pred nástupom do školy. 

Hra v role, rolová hra 

Základným stavebným kameňom tvorivej dramatiky je podľa J. Valentu 

práve detská spontánna rolová hra „na niekoho či na niečo“. Ďalej uvádza, 

hranie rolí je výchovná a vzdelávacia metóda, ktorá vedie k plneniu esteticko-

výchovných, osobnostných  a sociálne rozvojových cieľov na základe 

improvizácie a následnej reflexie dramatickej situácie  s hodnotným výchovným 

obsahom. Táto situácia sa uskutočňuje prostredníctvom hry hráčov, 

zastupujúcich svojím správaním a jednaním viac či menej fiktívne objekty, 

zvlášť osoby, ale aj iné bytosti, javy vrátane možnosti hrať v rôznej miere 

autenticity seba samého.
434

 

Hra v role umožňuje dieťaťu nazrieť do sveta a na život inak ako len cez 

svoju vlastnú pozíciu, cez charakter, skúsenosť a iný limitovaný uhol pohľadu 

a postoj. Človek sa stáva niekým alebo niečím iným, „vstupuje do topánok 

iného“, „ako“, „akoby“ alebo „keby“. Tento princíp tvorivej dramatiky je 
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kľúčovým, lebo znamená pokúsiť sa cítiť ako druhý, pozerať sa na všetko očami 

druhého, jednať „v postave“.
435

   

Rolová hra nie je predstavenie, ale určitý proces, nie je v nej obecenstvo, 

ale účastníci hry.
436

 V predprimárnom období z hľadiska komplexného rozvoja 

osobnosti dieťaťa má podstatný význam uplatnenie plnej rolovej hry v rôznych 

fiktívnych a dramatických situáciách. 

Hra v role má niekoľko úrovní: 

 simuláciu, 

  alteráciu, 

  charakterizáciu. 

Ako uvádzajú mnohí odborníci z oblasti tvorivej dramatiky, 

v predprimárnom období aplikujeme najčastejšie prvé dva varianty hry v role: 

simuláciu a alteráciu: 

1. Simulácia je rovina, v ktorej hráč hrá seba samého vo fiktívnej situácii, 

čiže dieťa koná v určitej navodenej fiktívnej situácií. Je to hra na „ja“ akoby 

v reálnej, viac či menej možnej v sociálnej role a situácii (ako by som jednal/a, 

keby).
437

 Pri nej dieťa vychádza zo svojich vlastných postojov, ktoré by 

uplatnilo, keby sa dostalo do danej situácie, ako by riešilo daný problém.  Ako 

by si reagoval, keby si na zemi našiel Aničkinu mašličku? Ako by si reagovalo, 

keby zrazu zhaslo svetlo v izbičke, keby nešla voda, keby si nenašla topánočku 

na svojom mieste, keby sa ti zašpinili nohavice, blúzočka. 

2. Alterácia je rovina, v ktorej dieťa na seba berie rolu niekoho iného. 

Dieťa sa rado stáva niekým iným, rado hrá rolu, ktorú nemôže zastávať, ale 

v navodených situáciách, ktoré sprostredkuje učiteľ, je ňou inšpirované. 

V predprimárnom období dieťa preberá rolu niekoho iného už v obľúbených 

námetových hrách, ktoré aj keď sú rozdielne, majú však v podstate jednoduchý 

obsah. Dieťa v nich odráža dojmy zo života v rodine, v materskej škole 

a niektoré javy zo svojho okolia. Už tu hrá rolu niekoho iného, mení sa na 

osoby, ktoré zobrazuje v hre. Najčastejšie sú to hry na domácnosť, na mamu 

a otca, na kuchára, maliara, na šoféra a predstavuje si jazdu autom, vlakom, hrá 

rolu kráľa, trpaslíka, princa, čarodejníka, čo odpozorovalo z rozprávok, 

pantomimicky vyjadruje rôzne činnosti v role, ktorá mu je blízka alebo 

odpozorovaná zo svojho okolia. Podľa J. Valentu v tejto rovine je dôležitý vzťah 

a postoj k úlohám, ktoré hráč v aktivitách zaujme.
438

 

Vo výchovnom procese v role niekoho iného je zabezpečená 

interpersonálna interakcia jednotlivých detí činnosťami a činmi prevzatých 

a predstieraných rolí vzhľadom na tému a obsah. Vhodné sú riekanky, piesne, 
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hudobno-pohybové hry, príbehy z rozprávok. V jednoduchých príbehoch v role 

niekoho iného dieťa vstupuje do vzťahu so svojimi rovesníkmi, komunikuje, 

rieši úlohy, zaujíma určitý postoj, čím dochádza k prirodzenému učeniu sa 

a rozvoju, buduje sa sebadôvera,  prekonáva samo seba, vyjadruje svoje pocity, 

túžby, želania, sklamania.  

3. Charakterizácia je nadstavbou nad alteráciou. Ako úroveň rolovej hry 

prechádza hlbšie do vnútorných motivácií postavy, do hľadania jej psychických 

charakteristík a skúmania jej vnútorného života. Podľa E. Machkovej sa blíži 

k herectvu, mieri už k divadelnému prejavu, je najzložitejší typ hry v role. Hráč 

vyjadruje postavu tak, že pozná jej komplexný obraz, jej psychiku, chápe jej 

vnútorný svet vplyvom dramatického textu.
439

 

Pre deti v predprimárnom období je charakterizácia náročná, pretože nám 

v tvorivých aktivitách a situáciách nejde o verné zobrazenie a stvárnenie 

navodených rol, ale o radosť z prejavu a orežívania navodenej situácie. Dieťa 

hrou v role má možnosť sa sebarealizovať, improvizuje, verbálne a neverbálne 

sa prejavuje, využíva mimiku, gestá, zapája rôzne pohyby v priestore, rozvíja 

a skvalitňuje svoje poznatky a skúsenosti.  

 

 
Obr. 1 Spontánna radosť celej skupiny z dramatickej aktivity pod vedením učiteľa 

Hra v role umožňuje dieťaťu celú škálu komunikačných techník, 

podporuje jeho interakciu v kolektíve, rozvíja sociálne zručnosti, môže byť 

prostriedkom motivácie k činnosti a učeniu sa, má facilitujúcu funkciu, je 

prostriedkom relaxácie. 
440

 

Základnou podmienkou uplatnenia hry v role ako výchovnej a vzdelávacej 

metódy je výber situácie pre hru v role. Tento výber úzko súvisí s formuláciou 

cieľa, ktorý chce učiteľ dosiahnuť predovšetkým vo vzťahu k osobnosti dieťaťa. 
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Je dôležité, aby poznal úroveň detí, ich schopnosti, vedomosti, postoje a aby 

dokázal formulovať určitú hierarchiu cieľov. Pre deti predškolského veku 

vyberáme také situácie, aby sa malo možnosť vžiť do role, premýšľalo nad 

činnosťou a vyjadrovalo ju navonok bez zábran a pocitu, že to nezvládlo.    

Výhodou pri hre v role je, že v simulovanom prostredí si dieťa 

v navodených situáciách môže vyskúšať mnoho neznámych rol, preberať na 

seba viac-menej fiktívne roly, než je mu vlastná, učí sa vyjadriť tiež svoje 

priania a túžby, prostredníctvom nich sa učí komunikovať. Dieťa má možnosť 

vstúpiť do roly veveričky a zbierať oriešky, v role ježka oberať jabĺčka a hrušky, 

v role trpaslíka vo vianočnej dielni pripraviť darčeky pre zvieratká pod vianočný 

stromček, v role princa zachrániť princeznú pred trojhlavým drakom, v role 

ježibaby variť čarovný nápoj, ktorý každého rozveselí.  V prípade potreby učiteľ 

citlivo usmerňuje prácu v kolektíve, môže vstúpiť do hry aj s určitou rolou. Ako 

uvádza D. Kollárová (2005, s. 57) vtedy ide o priame vedenie, stáva sa súčasťou 

dramatických situácií a zároveň partnerom, niekde sa stretneme aj s termínom 

vnútorné vedenie. Učiteľ už sám zváži, kedy vystúpi z roly. 
441

 

Výhodou aplikácie metódy hrať rolu v modelovej situácii je to, že sa tu 

nič nemôže pokaziť. Ak deti opäť nájdu nové spôsoby riešenia už skôr hranej 

situácie, jednoducho sa k nej vrátia a môžu ju opäť rozohrať.
442

 Tým majú 

možnosť  zásluhou rol získavať nové skúsenosti, mnohé javy v rámci svojich 

možností pochopiť, čo v skutočnosti iba pozorujú a nemajú možnosť zažiť. 

V navodených situáciách dieťa má možnosť vstúpiť do vzťahov, hľadať 

vlastné spôsoby riešenia situácie, získavať nové skúsenosti a hlbšie pochopiť to, 

čo v skutočnosti iba pozoruje a nemôže zažiť. 

Improvizácia 

Improvizácia sa zaraďuje k základným metódam tvorivej dramatiky, je 

spontánna a nenahraditeľná činnosť dieťaťa v predprimárnom období, je 

prítomná v každej jeho činnosti, umožňuje prenikať do rôznych medziľudských 

vzťahov. V navodených situáciách, v aktivitách umožňuje dieťaťu reagovať tak, 

ako to cíti, experimentuje a hľadá vlastný spôsob prejavu.  

Podľa E. Machkovej
443

 a B. Waya
444

  je to činnosť bez prípravy a bez 

textu, nepotrebuje scenár a je dôležitá pre život, pretože každý jedinec musí 

v živote reagovať na rôzne vzniknuté situácie, konflikty a prekážky.  B. Way 

vidí výhody aplikácie improvizácie v praxi v tom, že ju zvládnu deti 

v ktoromkoľvek veku a bez rozdielu ich schopností, nie je závislá na schopnosti 
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čítať a na učení dialógov. Využíva všetky psychické funkcie a odvíja sa od 

vlastných zdrojov jedinca.
445

  

E. Machková (1980) poukazuje na význam improvizácie a uvádza: 

 dovoľuje voľné, slobodné a aktívne objavovanie sveta, 

 poskytuje silný zážitok, 

 reakcia je prirodzená a nie vyumelkovaná.
446

 

Improvizácia výrazne rozvíja tvorivosť, fantáziu, empatiu dieťaťa, 

v situáciách má možnosť vnímať reakcie svojich spoluhráčov. V úvodných 

aktivitách sa zaraďuje hromadná improvizácia, ktorá je medzi deťmi obľúbenou 

formou činností, pretože tu pracuje spoločne celý kolektív, kde učiteľ 

nenapomína, neusmerňuje, necháva na spontánnosť a vlastné rozhodovanie. 

Podľa E. Machkovej k najjednoduchším formám improvizácie sa zaraďuje 

rytmický pohyb a pantomíma bežných činností, pretože nevyžaduje medzi 

hráčmi kontakt, nevedie sa dialóg.
447

  

Pre menšie deti pantomimický prejav bez skúseností je vhodný na 

uvoľnenie a odstránenie akýchkoľvek bariér, nevedie k sebapozorovaniu, je tu 

prítomné prežívanie a utvárajú sa rôzne skúsenosti. Deti v role žabky skáču, 

v role záhradníka zbierajú úrodu v záhrade, oberajú ovocie v sade, v role 

trpaslíka kopú zlatú rudu, kráčajú po úzkom chodníku, skáču po kamienkoch, 

v role kráľovského kuchára pripravujú hostinu, v role veterného kráľa strhávajú 

listy zo stromov, v role snehových vločiek lietajú a sadajú na rôzne miesta. 

V priebehu činností učiteľ nehodnotí prejav dieťaťa, ale motivuje ho 

k ďalším pohybovým prejavom vyvolávajúcim pozitívne emócie. K spontánnym 

pohybovým prejavom môžu deti zapájať aj zvuky, ktoré charakterizujú určitú 

rolu.  

Učiteľ postupne nadväzujúc na simultánnu a hromadnú improvizáciu má 

možnosť pracovať s dramatickým dejom, v ktorom sú postavy, situácia, vzťahy 

a dej vopred premyslené. Ako uvádza E. Machková, ide o naratívnu pantomímu, 

pri ktorej hráči sa pohybujú a vykonávajú činnosť na základe príbehu, ktorý 

rozpráva učiteľ. Ide o simultánnu pantomímu, ktorá má istý príbeh a je vedená 

rozprávaním.
448

 

Deti majú rady rozprávkové príbehy, môžu to byť montáže básní, piesní 

na určitú spoločnú tému (počasie, zvieratká, rastliny, ročné obdobia), ktoré sú 

bohaté na dostatok akcií vhodných na spontánne pohybové vyjadrenie. 
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Interpretácia 

Interpretácia a improvizácia sú metódy tvorivej dramatiky, ktoré sa 

vzájomne prepájajú, dopĺňajú a variabilne aplikujú v edukačnom procese. 

Pri interpretácii, ktorá je jednou zo základných metód tvorivej dramatiky, 

uvádza E. Machková, ide o tvorivé spracovanie literárnej predlohy so zapojením 

všetkých výrazových prostriedkov tak. Pri nej v súvislosti s výberom literárnej 

predlohy ide o výchovu umením k umeniu.
449

 Literatúra zjednodušuje prácu 

učiteľa, pretože ponúka už vopred pripravenú fabulu a nie je potrebné si ju od 

základov vytvárať.  

Pri výbere literárnej predlohy platia kritériá, ktoré učiteľ musí 

rešpektovať: 

 prihliadal na vekovú skupinu, s ktorou pracuje, na jej vyspelosť, 

 čas, koľko príbehu môže venovať, 

 prečo, na čo, pre koho, aký je cieľ aktivity.   

Veľkou skupinou žánrov a nezastupiteľnou  medzi literárnymi 

predlohami, ktoré učiteľ aplikuje pri dramatickej improvizácii s deťmi 

v predprimárnom období, sú riekanky, epická poézia, texty piesní, ľudové 

rozprávky, neskôr bájky a zvieracie rozprávky, príbehy s detským hrdinom. 

Interpretácia literárneho textu pomáha budovať vzťah dieťaťa k umeniu, 

obľúbené sú texty, v ktorých dieťa môže spájať slovo s pohybom a hudbou, čím 

sa zdokonaľuje pohybové vyjadrenie a prináša radosť z realizovaných činností. 

Metódy tvorivej dramatiky vytvárajú dieťaťu priestor pre 

experimentovanie so sebou samým, ale i so svojím okolím, umožňujú objavovať 

svoje vnútorné zdroje, rozvíjať ich a učiť sa ich ovládať. V dramatických 

situáciách má možnosť sa učiť byť citlivým k druhým,  spoznávať úlohu slova, 

gesta, pohybu, v role niekoho si vyskúšať rozmanité modely správania 

i sociálneho statusu, čo všetko mu ukazuje cestu ako pochopiť sám seba 

a ostatných nevtieravým spôsobom. 

Metodický námet aplikácie tvorivej dramatiky so zameraním na rozvoj 

sociálno-emocionálnej stránky osobnosti dieťaťa v predprimárnom období  

Príbeh o žabkách a zvieratkách z lesa 

Ako už bolo naznačené, predprimárne obdobie v živote detí sa vyznačuje 

mimoriadnou aktivitou, túžbou spoznávať, objavovať svet, tešiť sa z nového, 

spontánne reagovať, ale i nechať sa unášať svetom fantázie, predstáv, vstúpiť 

do roly niekoho iného a prekračovať hranice reality, čím deti získavajú hodnotné 

poznatky a skúsenosti podnecujúce rozvoj osobnosti. 

V predprimárnom období dieťaťa sa v edukačnom procese dôraz kladie 

na rozprávanie príbehov, vplyvom ktorých sa v navodenej situácií majú 
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možnosť spontánne preniesť do nového prostredia, vstupovať do vzájomných 

vzťahov, riešiť situácie a  v hre v role prežiť nezabudnuteľné chvíle. Ako 

inšpiráciu ponúkam príbeh, ktorý vznikol na základe tvorivej práce s literárnou 

predlohou (riekanky, hádanky, básne, piesne).  

Učiteľ rozpráva príbeh a deti súbežne na základe počutého slova vstupujú 

do roly „niekoho“ a „niečoho“ iného a spontánne sa prejavujú. Na základe 

navodenej situácie, v ktorej má možnosť sa dieťa vyjadriť pohybom, slovom, 

mimikou, pantomímou a všetkými vyjadrovacími prostriedkami, hľadá vlastný 

spôsob prejavu. 

Opäť sa kladie dôraz na tvorivú prácu učiteľa, na jeho pozitívny vzťah 

k deťom, kultivovaný rečový a pohybový prejav, ktorým motivuje deti 

k činnosti prinášajúcej im radosť, nezabudnuteľné zážitky, získavať nové 

poznatky a skúsenosti. 

 

1. časť: Úvod 

Motivácia č. 1 
Učiteľ prichádza k deťom a deklamáciou motivujúceho textu upúta ich 

pozornosť: 

„Poďte deti, poďte sem,  

príbeh  o veselých žabkách a zvieratkách vám dnes rozpoviem.  

Poďte , deti, poďte ku mne,  

dnes nám v krajine, kde žili žabky a zvieratká, dobre bude.“              

Motivácia č. 2: V Žabiakove 

Deti, dnes vám porozprávam príbeh o niekom, kto žil za malým lesíkom. 

Na pestrofarebnej lúke kvitli pestrofarebné kvety a uprostred nej bolo malé 

jazierko. Bolo to pekné jazierko, voda bola čistá, keď ste sa doň pozreli, bolo 

v ňom vidieť každý kamienok. Viete kto tam žil a býval? Hádajte, deti, na koho 

myslím? 

 „Ani krok, samý skok, 

 nemá husle ani slák, 

 len to svoje kvaky-kvak. 

 Kto je to?“ (žabka) 

Boli to malé zelené žabky. Jazierko sa volalo Žabiakovo a v ňom žili 

veselé žabky.  Mali sa radi, pri slniečku si spievali, skákali a hrali sa. Teraz sme 

také malé zelené žabky, zatvorte oči a rozprávajte mi, čo teraz v jazierku žabky 

robia. Z dna jazierka vychádzajú rôzne zvuky. 

Rozvoj zmyslového vnímania – sluchu: Cieľom aktivity je vzbudiť 

u detí sluchovú pozornosť. Úlohou detí je na základe sluchového vnímania 

rozlíšiť a definovať zvuky (lúskanie, klopanie, trenie dlaňami, udieranie 

kamienkami o seba), ktoré počujú produkované pomocou rôznych rekvizít, ktoré 

deti nevidia.  
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Žabky potom vyskočili z jazierka  a hrajú sa na zelenej tráve. Veselo 

skáčeme.  

Pohybová improvizácia a hra v role 

Na znamenie (tlieskanie, udieranie na bubienok) vytvorte skupiny podľa 

počtu, aké číslo budete počuť. „Žabky, spojte sa po tri!“ Deti podľa vysloveného 

čísla tvoria skupinky. 

Hra na rozohriatie: „Na zakliatu žabu“  

Metodický postup: Učiteľka v role veľkej žabky drží v ruke kúsok 

krepového zeleného papiera alebo šatku. Naháňa ostatné žabky, ktoré po dotyku 

ostávajú stáť na mieste. Vyslobodiť ich môže žabka, ktorá ešte nie je zakliata, 

pribehne a pohladením po líci a zvolaním „kvá, kvá“ spoluhráča vyslobodí. 

Deklamácia textu piesne spojená s hrou na tele (rôzne druhy tlieskania, 

plieskanie, podupy). 

Malé žabky, teraz sa postavme do kruhu a spoločne budeme skákať na 

základe deklamácie textu piesne.    

 „Skoč sem, skoč tam, skoč, vpravo, vľavo, skoč! 

 Poskakuj si aj ty s nami, žaburiačik zelenkavý, 

skoč sem, skoč tam, skoč, vpravo, vľavo skoč! 

Ťapi, ťapi, ťap, poď nás pochytať! 

Nohou dupni, dlaňou ťapni. Ťapi, ťapi, ťap, poď nás pochytať!“ 

Malé žabky sa vždy tešili, keď vedeli naraz rôzne tlieskať . Skúste to aj 

vy, žabky.  

„Ťap, ťap, tlesk, tlesk, ťap, ťap, tlesk, tlesk! 

Ťap, tlesk, ťap, tlesk! Ťap, tlesk, ťap, tlesk!“  

2. časť: Sústredenie 

V krajine, kde žili žabky, boli aj iné zvieratká. V lese si spokojne žili 

a každé ráno sa stretli na veľkej čistinke pod lesom. Vedeli, že keď chcú byť 

zdravé, musia cvičiť.  

Postupne prichádzali na kraj lesa, ich pohyb a chôdzu napodobníme na 

základe vlastných predstáv: 

 „Prichádza medveď – brum, brum.“   (ťarbavá, pomalá chôdza) 

 „Prichádza ježko – ňuf, ňuf.“   (lezenie na zemi) 

 „Prichádza srnka – má ľahké nôžky.“ (beh pomaly, rýchlejšie) 

 „Prichádza sova – hú, hú.“ (s rozpaženými rukami napodobňujeme let) 

„Prichádza líška – pyšne kráča, chvostík má vyčesaný.“ (pekné držanie 

tela a chôdza). 

„Prichádza bocian – klap-klap. Klipi, klipi, klap.“ (dvíhať vysoko nohy 

a rukami naznačovať veľký zobák) 

            „Priletela aj kukučka – kuk, kuk.“ (s rozpaženými rukami 

napodobňujeme let) 

            „Priskákal aj vrabec – čvirik, čvirik.“ (skákanie na mieste) 
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3. časť: Hlavná – cvičenie na lesnej čistinke 

Každý deň zvieratká spoločne cvičili a najväčšiu radosť mali z toho, keď 

si pri tom mohli aj spievať. Hra so slovom, s rytmom a s hudbou lákali aj iné 

zvieratká, ktoré zvedavo pozorovali, čo sa deje na kraji lesa. Niekedy sa pripojili 

aj tí najväčší lenivci. 

Hudobno-pohybová etuda: „Takto letia vtáci“ 

pri ktorej budeme pohybom napodobňovať toho, ktorý je ospevovaný. 

1. „Takto letia vtáci, vtáci, takto sadajú. (s rozpaženými rukami 

napodobniť let) 

     /: Takto pijú vodičku, hore kukajú:/. (ruky pred sebou, dlaňami naberať    

       vodičku a dvihnúť ruky hore, zakloniť hlavu) 

2. Takto skáču  žabky, žabky, takto skákajú. (skákať na mieste, ruky 

skrížené pred sebou) 

   /: Takto pijú vodičku, hore kukajú:/. 

3. Takto skáču vrabce, vrabce, zrnko zobkajú. (skákať na mieste, lakte pri  

tele) 

   /: Takto pijú vodičku, hore kukajú:/. 

4. 4. Takto kráča bocian, bocian, tak si on kráča. (dvíhať nohy a ruky 

pred sebou) 

5.  Klipi, klapi, klipi, klap, je to bocian, veru tak.“ (v predpažení rukami 

tlieskať)  

Zrazu sa stala nezvyčajná udalosť. Bocian chytil žabku a začal s ňou 

tancovať po celej lúke. Zvieratká najprv prekvapene pozorovali žabku a bociana, 

ako sa spoločne točili a nakoniec sa všetky zapojili do tanca. 

„Chytil bocian žabku, a keď ju už mal,  

tancovať s ňou išiel na bocianí bál.  

Klipi, klapi, klipi, klapi, klipi, klapi, klap.“ 

Zvieratká si s radosťou spievali pieseň, ktorú ich naučili žabky z rybníka: 

„Ja som žabka, ty si žabka“ 

„Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič takého,  

jedna labka, druhá labka, krídelka žiadneho.    

Úva- kva-kva, úva- kva-kva, my nemáme nič takého,  

jedna labka, druhá labka, krídelka žiadneho.“ 

4. časť: Uvoľnenie, relaxácia 

Po takomto namáhavom cvičení, tancovaní a spievaní si zvieratká vždy 

oddýchli.  Všetci si ľahneme na mäkkú trávičku, oči si zatvoríme a počúvajte, 

aká hudba sa nám od jazierka ozýva (pustiť relaxačnú hudbu). Príjemnú 

atmosféru môžeme vytvoriť pochvalou, príjemným slovom o tom, čo všetko 

zvieratká cez deň robili, ako sa spoločne hrali a tešili z vykonaných činností. 

V závere relaxácie žabky a zvieratká otvárajú oči a posadia sa do kruhu.  
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5. časť: Záver, reflexia:  

To bol ale náročný deň! Pochválim deti za aktivitu, tvorivosť, záujem. 

Prostredníctvom otvorenej komunikácie s deťmi zistíme, ako na nich zapôsobil 

príbeh o žabkách, ktoré žijú v jazierku a o zvieratkách z lesa. Kladieme otvorené 

otázky a postupne si s deťmi zopakujeme, čo robili, čo sa im páčilo, z čoho mali 

najväčší zážitok, ktoré zvieratko sa im najľahšie napodobňovalo.  

S deťmi sa snažme komunikovať tak, aby mali dostatok priestoru pre  ich 

vlastnú fantáziu a vyjadrenie subjektívnych pocitov a vlastných zážitkov.  

Povzbudenie a pochvala detí zo strany učiteľa, aj za malý pokrok, je 

najlepšou cestou k ich viere vo vlastné sily. V priebehu všetkých aktivít 

hľadáme pozitívne slová, ktoré podporujú u dieťaťa sebarealizáciu a motivujú 

ho k ďalšej činnosti prinášajúcej mu radosť. 

Neskôr môžu deti z plastelíny modelovať zvieratká, maľovať alebo kresliť 

ich a urobiť si výstavu.  

Záver 

V koncepcii tvorivo-humanistickej výchovy je dieťa vnímané ako subjekt 

edukácie s vlastnými skúsenosťami, poznatkami a zážitkami, ktoré v atmosfére 

radosti, pokoja, dôvery má možnosť neustále aktualizovať a uplatňovať, čo 

prispieva k pozitívnemu rozvoju celej jeho osobnosti.  

Tvorivá dramatika má vo výchove a vzdelávaní dieťaťa v predprimárnom 

období nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto. V praxi sa ešte tvorivá 

dramatika málo realizuje v edukačnom procese  aj napriek tomu, že je pre deti 

zaujímavá, vítaná a obľúbená. Tvorivý učiteľ by sa mal snažiť využiť  a zaradiť 

tvorivú dramatiku vo  všetkých fázach edukačného procesu. Podnecuje rozvoj 

sociálnych vzťahov prostredníctvom verbálnej aj neverbálnej komunikácie a pri 

navodení modelových situácií, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, zo širokého 

okruhu literárnych predlôh, z rôznych oblastí života, otvára sa vnútorný svet 

dieťaťa. 
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Projektové vyučovanie v primárnom vzdelávaní žiaka  

s využitím metód tvorivej dramatiky 

Božena Švábová 

Úvod 

V pedagogickej práci učiteľa sa v súvislosti s transformáciou školstva 

zdôrazňuje inovácia metód a prostriedkov edukačného procesu, ktoré aktivizujú 

prácu žiakov a škola sa stáva dielňou ľudskosti. Zdôrazňuje sa zážitkové učenie, 

ktoré stavia na emocionálnom prežívaní žiaka a na jeho osobných skúsenostiach.  

Do praxe sa alternatívne metódy, metódy umožňujúce objavovať nové 

poznatky netradične, hravo, dostanú len prostredníctvom tvorivej práce učiteľov, 

od ktorých závisí, ako si dopĺňajú nielen odborné vedomosti, ale aj v praxi 

dokážu inovatívnymi metódami spestriť a oživiť prácu so žiakmi. 

V príspevku je venovaná pozornosť projektovému vyučovaniu a tvorivej 

dramatike. Pri ich aplikácii sa v edukácii pri práci so žiakmi primárneho 

vzdelávanie kladie dôraz na komunikatívnosť, emocionálnosť, sebavyjadrenie, 

získavanie nových poznatkov cez praktické skúsenosti a osobné zážitky. 

Ak je žiak vo vyučovacom procese správne motivovaný, má dostatočný 

priestor sa sebarealizovať, zlepšujú sa jeho postoje ku škole, čo sa prejavuje 

zvýšeným záujmom o získavanie nových poznatkov, o prácu v skupine, zvyšuje 

sa tvorivosť, zlepšujú sa jeho komunikačné zručnosti a sociálne kompetencie.  

Dôležitým faktorom je učiteľ, ktorý svojím odborným, pedagogickým 

prístupom a vytvorením vhodnej pracovnej klímy v triede v žiakoch prebúdza 

a prehlbuje sebavedomie a dôveru, vytvára základ pre emocionálne zážitky 

a radostné vyučovanie.
450

 Učiteľova tvorivosť a empatia, rešpektovanie 

jedinečnosti žiakov, uprednostňovanie pozitívneho hodnotenia, optimálna 

atmosféra v kolektíve, to všetko sa odráža na splnení cieľov edukácie.  

Projektové vyučovanie a projektová metóda 

Projektové vyučovanie sa zaraďuje k efektívnym moderným vyučovacím 

metódam, ktoré je charakterizované najvyšším stupňom samostatnej poznávacej 

činnosti žiakov. Projektovanie otvára novú formu práce so žiakmi a ako uvádza 

M. Zelina, všeobecným cieľom projektového vyučovania je výchova 

k samostatnosti
451

 a vlastnej zodpovednosti žiaka za dosiahnuté výsledky 

vlastnej činnosti.  

Korene projektovej metódy a projektového vyučovania siahajú na 

začiatok 20. storočia. Jej zakladateľom boli predstavitelia americkej 

pragmatickej pedagogiky J. Dewey (1859-1952) a W. H. Killpatrick (1871-

1965), ktorí rozpracovali projektové vyučovanie ako prostriedok demokratizácie 

                                                 
450

 Por. E. Petlák, Klíma školy a klíma triedy, IRIS, Bratislava, 2006, s. 13. 
451

 Por. M. Zelina, Alternatívne školstvo, IRIS, Bratislava, 2000, s. 96. 
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a humanizácie výučby a školy.
452

 Pragmatická pedagogika chápe vzdelávanie 

ako nástroj riešenia problémov, s ktorými sa človek stretáva v praktickom 

živote. Jej základným pojmom je skúsenosť získaná v individuálnej praxi. 

Projektové vyučovanie sa spája s pojmom projektová metóda. 

V Pedagogickom slovníku sa pod pojmom projektová metóda rozumie 

„vyučovacia metóda, pri ktorej sú žiaci vedení k riešeniu komplexných 

problémov a získavajú skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním“.
453

 

Projektové vyučovanie je potom také vyučovanie, ako uvádza I. Turek, v ktorom 

je hlavnou vyučovacou metódou projektová metóda
454

 a využíva rôzne formy 

práce so žiakmi. 

Podľa cieľa možno projekty deliť na problémové, tvorivé, hodnotiace, 

nácvikové.
455

 

Podľa počtu riešiteľov môžu byť projekty individuálne a skupinové, podľa 

času krátkodobé alebo dlhodobé a podľa miesta realizácie školské, domáce 

a kombinované.
456

 

Podľa T. Houšku je projektová metóda metódou vysokého stupňa 

integrácie učiva z jednotlivých predmetov do jednej činnosti a maximálne 

priblíženie tejto činnosti k reálnemu životu.
457

 

Projektová metóda v primárnom vzdelávaní žiakov umožňuje učiteľom 

pracovať s detskou hravosťou, ktorú dokáže využiť na získanie záujmu 

a pozornosti žiakov. Učiteľ hľadá nové formy práce so žiakmi a vytvára 

podmienky na to, aby sa vyučovanie stalo hrou, aby bolo pre ne príjemným 

a nezabudnuteľným zážitkom. 

Z organizačného hľadiska je možné projekty realizovať vo viacerých 

vyučovacích predmetoch s jednou triedou a jedným učiteľom.
458

 V primárnom 

stupni vzdelávania žiakov je výhodou, že prevažne všetky predmety učí jeden učiteľ. 

Preto nie je ťažké v rámci projektu prechádzať z jedného predmetu do druhého.  

Skôr ako učiteľ bude pracovať s projektom, musí si vopred všetko 

premyslieť a pripraviť: 

a) prečo a s akým cieľom chce zaradiť projekt do vyučovania, 

b) v akom prostredí bude so žiakmi pracovať, aké materiálne pomôcky si 

zabezpečiť, aby bola práca ničím nerušená, 

c) musí dobre poznať skupinu, s ktorou bude pracovať, aby bol vytvorený 

priestor pre každého člena skupiny, vzájomne spolupracovali, 

komunikovali, tolerovali sa, 

d) ako bude motivovať žiakov k aktívnej práci na projekte. 

                                                 
452

 Por. I. Turek, Didaktika, Iura Edition, Bratislava, 2010, s. 374. 
453

 J. Průcha , E. Walterová,  J. Mareš, Pedagogický slovník, Portál, Praha, 1995, s. 172. 
454

 Por. I. Turek, Didaktika, Iura Edition, Bratislava, 2010, s. 377. 
455

 Por. M. Zelina, Alternatívne školstvo, IRIS, Bratislava, 2000, s. 97. 
456

 Por. I. Turek, Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, MC, Bratislava, 2002, s. 177.  
457

 Por. T., Houška, Škola je hra! , Tomáš Houška, Praha,  1993, s. 66. 
458

 Por. I. Turek, Didaktika, Iura Edition, Bratislava, 2010, s. 377. 
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Význam projektového vyučovania ako metódy poznávania  

Každý učiteľ v základnej škole ako facilitátor vyučovacieho procesu si má 

uvedomiť, že do značnej miery, ako sa žiaci budú učiť, aký vzťah sa vytvorí 

ku škole, je veľakrát v jeho rukách. Ako sme už uvádzali, projektové 

vyučovanie otvára priestor pre integráciu poznatkov z rôznych vyučovacích 

predmetov, vytvára priestor pre rozvoj tvorivosti, samostatnosti žiaka. 

Podľa Ľ. Bekéniovej projektové vyučovanie pomáha pozitívnemu rozvoju 

osobnosti žiaka, umožňuje získavať nové poznatky so zážitkom a zmyslovým 

vnímaním, pripravuje na riešenie globálnych problémov, má úzky vzťah 

k reálnemu životu.
459

 

Projekt a motivácia žiaka 

Najdôležitejšou podmienkou projektového vyučovania je vnútorná 

motivácia žiaka, jeho vlastné prijatie role  v projekte, mať záujem spolupracovať 

s kolektívom a v kolektíve.  

Motiváciu aktívnej účasti na projekte podporuje zmysluplnosť úloh, ktoré 

vyplývajú z aktuálnych záujmov žiakov, z ich vlastných potrieb. V rámci 

plnenia úloh sa stávajú fotografi, redaktori, režiséri. Tým, že sa dostávajú do 

roly niekoho iného je užitočné v projektovom vyučovaní využívať a aplikovať 

metódy a prostriedky dramatickej výchovy a simulačných hier. 

Pri určitých druhoch projektov je vynikajúcou motiváciou výsledný 

produkt projektu. Žiaci môžu vytvárať vlastný časopis, noviny, internetové 

stránky, zorganizovať výstavu, módnu prehliadku, výlet, exkurziu na historické 

miesta, uskutočniť besedu s významnými osobnosťami. 

Ak sa žiaci s projektom nestotožnia, práca sa na ňom ani nezačne a žiaci 

s učiteľom môžu hľadať inú, vhodnejšiu tému projektu.  

Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika 

Pri práci so žiakmi v primárnom vzdelávaní sa v súčasnosti uprednostňujú 

také metódy, ktoré podporujú aktivitu a iniciatívnosť žiaka, jeho socializáciu, 

jeho čo najväčšiu sebarealizáciu a učenie cez osobné zážitky. K takým metódam 

sa zaraďuje aj tvorivá dramatika, ktorá patrí medzi alternatívne, netradičné 

formy a metódy vzdelávania v súčasnom tvorivo-humanistickom edukačnom 

procese. Je založená na aktivizácií  žiaka a  na jeho podnecovaní k tvorivosti 

a samostatnosti. 

Tvorivá dramatika je interdisciplinárnym predmetom, zhrňujúcim v sebe 

množstvo vedeckých odvetví ako sú pedagogika, psychológia, sociológia, etická 

výchova, biológia, literárna a jazyková výchova, esteticko-výchovné predmety. 

Jej základ tvorí komunikácia a kontakt, kde v rôznych praktických cvičeniach 

žiaci pracujú na princípe porozumenia, spolupráce, súhry a tímovej tvorivosti.  

                                                 
459

 Por. Ľ. Bekéniová, Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika, MPC, Prešov, 2005, s. 11 – 12. 
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Tvorivá dramatika podľa E. Machkovej je špecifická a nezastupiteľná pri 

tvorivej práci so žiakmi. Pri jej aplikácii ide o učenie skúsenosťou a prežívaním. 

Zameriava sa na aktívnu účasť žiaka v spoločenskom a kultúrnom živote, na 

jeho sociálny a emocionálny rozvoj, zdokonaľovanie komunikačných 

kompetencií, rozvoj záujmov, fantázie a sebavyjadrenia v rôznych tvorivých 

činnostiach.
460

 

Tvorivá dramatika, ako uvádzajú autorky M. Benešová a D. Kollárová, je 

veľmi široká problematika a je v internej jednote s tvorivosťou a ozajstným 

vnútorným zážitkom žiaka. Tvorivá dramatika je cestou, ktorá vedie 

k humanizácii školstva, pretože:  

 je širokým súborom tvorivých činností, ktoré žiakov podnecujú k novým 

tvorivým činnostiam, súvisiacim s ich vnútorným detským svetom,  

 v tvorivom procese rešpektuje individualitu a jedinečnosť každého žiaka,  

 žiak nadobúda poznatky prostredníctvom zážitku,  

 motivuje žiaka k túžbe po objavovaní, k tvorivému riešeniu problémov, 

k nachádzaniu divergentných riešení,  

 hrou sa život v kolektíve stáva radostnejším, nespútaným, zmysluplnejším 

pre každého žiaka.
461

 

Tvorivá dramatika je založená na improvizácii, je to aktívne učenie, pri 

ktorom sa na základe praktických skúseností, získaných riešením fiktívnych 

situácií, vychádzajúcich mnohokrát z reálneho sveta, rozvíja komplexne celá 

osobnosť žiaka. Žiak má ako subjekt vyučovania možnosť aktívnej účasti na 

tomto procese, čo mu umožňuje porozumieť sebe i okoliu. Takýmto spôsobom 

žiak poznáva a získava mnohé životné skúseností.
462

 

Aktuálnosť problematiky tvorivej dramatiky ponúka množstvo metód 

a cvičení vedúcich k osvojovaniu si rôznych kompetencií žiaka prostredníctvom 

učenia sa cez osobné zážitky vlastnou aktivitou. K základným metódam tvorivej 

dramatiky, ako uvádza B. Švábová, sa zaraďujú improvizácia, hra v role, 

pantomíma, interpretácia, dramatická hra, dramatizácia.
463

 Uvedené metódy sa 

vzájomne prelínajú a dopĺňajú v tvorivej práci a v aktivitách žiakov.  

J. Valenta konštatuje, že špecifickosť metód dramatickej výchovy spočíva 

vo využívaní podstaty princípu divadelnosti a podstaty princípu dramatičnosti. 

Autor hovorí o nerozlučiteľnosti týchto dvoch princípov v divadle a zároveň 

upozorňuje, že dané princípy by mali byť späté i v tvorivej dramatike, pri 

aplikácii jej metód.
464

 

                                                 
460

 Por. E. Machková, Základy dramatické výchovy, SPN, Praha, 1980, s. 31 – 32. 
461

 Por. M. Benešová, D. Kollárová, Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni základnej školy, 

MC, Bratislava, 2000, s. 5 - 6.   
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 Por. B. Švábová, Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese v predprimárnom 

a primárnom vzdelávaní, PF KU,  Ružomberok, 2008, s. 10 – 11.  
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 Tamże, s. 13 – 14. 
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 Por. J. Valenta, Metody a techniky dramatické výchovy, GRADA, Praha, 2008, s. 51.  
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Metódy tvorivej dramatiky naučia žiakov komunikovať, spolupracovať, 

dôverovať si navzájom, naučia nadväzovať kontakty s okolím, s prostredím, 

v ktorom sa pohybujú a žijú. 

V nasledujúcej časti príspevku ponúkam zrealizovaný projekt, v ktorom 

žiaci pracovali s literárnym príbehom.  

Realizácia projektu O Šípkovej Ruženke 

Rozprávka svojou fabulou  a svojím posolstvom fascinuje nielen deti 

v predškolskom období, ale aj žiakov škole. Rozprávka, ktorá má výchovný 

a vzdelávací charakter je útvarom nesmrteľným, prežívajúcim už mnohé 

generácie, neupadá do zabudnutia a je stále živá. V každej rozprávke hľadáme 

pravdu, porozumenie a lásku. 

Práca s rozprávkou v projekte a aplikáciou metód a prostriedkov tvorivej 

dramatiky netradičnou formou si vyžaduje od učiteľa dávku odvahy, mať za 

sebou mnohé praktické skúsenosti, mať tak trochu herecké schopnosti, 

schopnosť improvizovať, ale hlavne vzdať sa tradičnej práce s rozprávkou 

a hľadať jej alternatívne možnosti práce s epickým príbehom. 

Rozprávka bola pre žiakov novým zážitkom, kde mali možnosť na 

základe aktívnej a tvorivej činnosti si mnohé situácie vyskúšať vyplývajúce 

z epického deja alebo hľadať rôzne spôsoby prejavu a pri riešení navodených 

úloh vzájomne komunikovať, spolupracovať. Tým získavali nové poznatky 

a skúsenosti primerané ich veku.  

Učiteľ má možnosť pozorovať správanie žiakov, ako sa zapájajú do 

činností, ako spolupracujú v skupine, ako reagujú, komunikujú a nadväzujú 

kontakty, aký majú záujem riešiť nastolené úlohy, ako sa sústredia a zaujímajú 

o prebiehajúcu činnosť, ako sa vedia vyjadriť, aké pocity prežívajú. 

Metodický postup práce je podrobne opísaný krok za krokom.  

Realizácia rozprávky netradičnou formou  nech je inšpiráciou pre 

učiteľov, ktorí hľadajú nové, dosiaľ nepoužívané formy práce so žiakmi 

primárneho vzdelávania. Úspešným predpokladom dobrej pracovnej atmosféry 

a klímy v skupine je humánny vzťah učiteľa a žiaka, ale aj medzi žiakmi 

navzájom. 

Pri plánovaní práce s rozprávkou je dôležité pri každej novej téme začať 

motiváciou, ktorá stimuluje žiakov ku aktívnej a tvorivej činnosti, podnecuje 

k riešeniu a vyriešeniu predkladanej úlohy. Aby sa žiak zapojil do aktivít 

z vlastnej iniciatívy, z vlastného záujmu, to si vyžaduje od učiteľa pedagogické 

majstrovstvo. Dobrá motivácia vedie k úspešnej a efektívnej práce so skupinou. 

Nikdy nesmieme zabudnúť na pochvalu a povzbudenie v priebehu celej činnosti.  

O Šípkovej Ruženke 

Rozprávka O Šípkovej Ruženke od bratov Grimmovcov poskytuje únik 

do sveta fantázie, umožňuje stretnutie s obľúbenými postavami, stretnutie sa 

so zlom, s ťažkosťami a problémami, s pravdou a krásou, s čarovnými 
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predmetmi, umožňuje riešenie úloh v navodených situáciách a tešiť sa 

z úspešného konca. 

Ciele projektu s realizáciou tvorivej dramatiky: 

 – na základe zážitku vcítiť sa do hlavných postáv v rozprávke, 

 – rozvíjať koncentráciu, predstavivosť, pozorovacie schopnosti, 

 – rozvíjať aktívne počúvanie, 

 – rozvíjať empatické cítenie, vzájomnú spoluprácu, 

 – rozvíjať verbálnu a nonverbálnu komunikáciu, prosociálne postoje, 

 – rozvíjať tvorivosť, originalitu, improvizačné schopnosti, imagináciu, 

 – rozvíjať sociálne zručnosti, partnerskú citlivosť  a spoluprácu 

 – vyvodiť význam priateľstva pre človeka spojený s pocitom spolupatričnosti, 

 – rozvíjať kritické, hodnotiace myslenie, 

 – rozvíjať zážitkové kompetencie a autentické cítenie, prejavy žiaka 

prostredníctvom umeleckého textu. 

 

Metódy: metódy tvorivej dramatiky, metódy práce s textom, tvorivé 

štruktúrované čítanie, rozhovor, pozorovanie. 

Pomôcky a prostriedky: text rozprávky od bratov Grimmovcov, kartičky 

s písmenkami, plášte, CD prehrávač, CD nosiče. 

 

Projekt má tri časti: 

1. Prípravná fáza projektu 

2. Zážitková fáza projektu 

3. Záverečná fáza projektu 

 

Prípravná fáza projektu 

Prípravnej fáze projektu učiteľ musí venovať zvýšenú pozornosť.  

Vytvoríme si čo najvhodnejšie podnetné prostredie a potrebné rekvizity. 

Každú činnosť so žiakmi začíname cvičeniami a hrami, pri ktorých sa uvoľnia, 

vybláznia, zároveň stmeľujú kolektív a utužujú vzťahy v kolektíve. 

Ciele: – navodiť stav psychofyzického uvoľnenia, vytvoriť príjemnú, 

pokojnú a nekritickú atmosféru, pri ktorej sa bez problémov môžu sústrediť sa 

na aktivitu, ktorú vykonávajú, prácou v celej skupine stmeliť kolektív, 

          – každý pracuje svojím tempom a podľa momentálnych pocitov. 

Motivácia č. 1 

Úvodné rozprávanie učiteľa: „V ďalekej krajine žijú dobré víly. Sú vždy 

veselé a každý deň sa so svojimi kamarátmi s trpaslíkmi stretávali na kvetinovej 

lúke. Víly a trpaslíci sa tešili, pretože si rozprávali príbehy z ríše rozprávok 

a vedeli sa spoločne hrať. Aj mi sa zahráme na také víly a na trpaslíkov“. 

Hra na rozohriatie: „Trpaslík a víly“ 

Pohybová improvizácia, hra v role: „Koho pohladím, ten sa stáva vílou 

a trpaslíkom (pohladením deti vstupujú do roly víl). Teraz sa rozbehnite po lúke, 
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žmurkajte na seba, pozdravte sa, usmejte, pohlaďte sa po ramene. Ale pozor, ak 

sa vás teraz dotknem touto červenou šatkou, čupnete si na zem. Ak chcete 

pokračovať v tancovaní, chodení, musia k vám prísť iní trpaslíci a víly, ktorých 

dotyk a pohladenie po tele vás oslobodí.“ 

Motivácia č. 2 

Deti si sadnú do kruhu a vediem s nimi rozhovor: „Aké rozprávky 

poznajú, ktoré sú obľúbené, aké postavy v nich hrajú dôležitú rolu? Teraz si 

porozprávame príbeh z rozprávky, v ktorom sa princezná pichne vretenom 

a zaspí na sto rokov. Ako sa volá? Áno, rozprávka  O Šípkovej Ruženke.“ 

 

Zážitková fáza: Rozprávka začína 

Žiaci počúvajú príbeh rozprávky. Vopred ich oboznámim, že sa rozdelí na 

osem častí. Za každou časťou vypočutého príbehu budú žiaci plniť aktivity. 

V úvode čítam dej rozprávky z knihy, potom ho postupne prerozprávam. 

1. čítanie, rozprávanie príbehu: „Bolo to raz dávno, veľmi dávno. 

V rozprávkovom kráľovstve žili kráľ a kráľovná a tí si z celého srdca želali 

dieťatko. Dobrá víla  im želanie splnila a o rok sa im narodilo malé dievčatko. 

Dali jej meno Šípová Ruženka.“ 

1. aktivita: Hra: „Uhádni, čo majú spoločné ruža a tŕnie?“ 

 Uhádnite, čo majú spoločné tieto dve slová? Ukážem žiakom kvet ruže 

a krík šípky. Oboznámime sa, že majú spoločné tŕnie. Môžu mať aj farbu 

spoločnú? Akej farby sú ruže? V ktorom ročnom období sú šípky? Aký úžitok 

nám prinášajú šípky? 

2. aktivita: Deti zo šípok urobia náhrdelník (integrácia pracovnej zložky). 

3. aktivita: Brainstorming: Skúste princeznej vymyslieť iné meno.   

4. aktivita: Hra: „Na kvety“ 

Metodický postup: Hráči sedia v kruhu a dostanú obrázok znázorňujúci 

kvet. Každý hráč sa predstaví, aký je kvet. Dva, tri kvety sú rovnaké. Jeden 

z hráčov vojde do kruhu a hovorí: „Ach, ach.“ Hráči: „Čo ti je?“. „Stratil som 

kvietok.“ „Aký?“ „Ružu.“ Po týchto slovách sa hráči, ktorí predstavujú ružu, 

zatočia. Do stredu kruhu ide ďalší hráč a hra sa opakuje. Medzi kvetmi je 

prvosienka, zvonček, tulipán, narcis, púpava, slnečnica, margarétka. 

Fáza sebareflexie: Žiaci vyjadrujú pocity, ako sa cítili v role tancujúceho 

kvetu? Ktoré kvety sa ti páčia? Ktoré kvety rastú na lúke? Kedy si kupujeme 

kvety? 

5. aktivita: Hra: „Telegram“ 

Cieľ hry : Vytvoriť vetu z daných slov, ktoré sú na kartičkách napísané. 

Metodický postup: Žiaci sedia v kruhu, na zem rozložím indície a ich 

úlohou je vytvoriť z daných slov správu. 
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SPRÁVA 
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NARODENIE  MÚDRA  OZNÁMIŤ  
PRINCEZ

NÁ 

 

Metodické odporúčania:  Učiteľ je sprostredkovateľom  danej  úlohy, 

musí poskytnúť čas na vytvorenie správnej vety. Žiak nemusí vo vete použiť 

všetky slová. Získava toľko bodov,  koľko slov správne použije vo vete. 

                           „Múdra sova oznámila narodenie princeznej.“ 

 

2. čítanie, rozprávanie príbehu: „Kráľ sa veľmi tešil a vystrojil veľkú 

hostinu. Na kráľovský dvor prišlo veľa vzácnych hostí. Kráľ a kráľovná pozvali 

aj všetky lesné víly.“ 

1. aktivita: „Príprava kráľovskej hostiny“ 

Improvizácia, hra v role: Žiaci vstúpia do roly postáv, ktoré na 

kráľovskom dvore pripravovali hostinu. V role kuchárov varia a pečú, potom 

upratujú a prestierajú slávnostný stôl. Položia naň dlhý obrus a v role 

služobníctva nosia slávnostné jedlá. Zoradia sa a postupne vchádzajú do 

slávnostnej miestnosti a ukladajú plné misy jedál. Nakoniec v džbánoch položia 

tú najlepšiu vodu. 

2. aktivita: „Vítanie vzácnych hostí“   

Improvizácia a hra v role: Deti v role ako princovia, princezné a hostia 

vchádzajú do kráľovskej miestnosti, vzájomne sa pozdravia, sadajú za prestreté 

stoly a ponúkajú sa vyberanými jedlami. 

3. čítanie, rozprávanie príbehu: „Na slávnosť pozvali aj lesné víly, aby 

princeznej vyveštili budúcnosť. Prišlo ich sedem a každá z nich priniesla darček. 

Stáli nad Ruženkinou postieľkou, každá jej želala niečo pekné a ku postieľke 

položili darčeky. Čo myslíte,  aké dary dostala Ruženka?“ 

1. aktivita: Hra: „Hádaj, čo dostala do vienka princezná?“ 

So žiakmi vedieme dialóg, čo by priali malej princeznej? Čo myslíte, aké 

vlastnosti jej víly do vienka položili?  

Odpovede: „Aby bola pekná, múdra, láskavá, dobrosrdečná, milá, 

usmievavá.“ 

Hra: „Hádaj, aké záľuby boli v darčeku ukryté?“ 

Odpovede detí: „Vedela pekne spievať, tancovať, maľovať, má mať rada 

zvieratká.“ 

2. aktivita: Hra: „Stavitelia“ 

Cieľ hry: Vytvoriť slová z rôznych hlások. 

Metodický postup: Rozdelím žiakov do skupín, každá dostane kartičky 

s písmenami.     

Úlohou skupín bude poskladať z písmen slovo. Hru môžeme rozšíriť 

vymýšľaním celých viet na jednotlivé slová: láska, múdrosť, šťastie, krása, 

bohatstvo, tanec, spev. 
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3. aktivita: Hra: „Dobrá víla“ 

Cieľ: Rozvíjať predstavivosť, komunikáciu, slovnú zásobu. 

Hra v role a improvizácia: Žiaci sú dobré víly a navzájom si budú priať 

pozitívne vlastnosti. „Som dobrá víla a prajem ti lásku, radosť, smiech.“ Každý 

hráč mimikou tváre dá najavo a napodobní výraz tváre, aké sú jeho pocity 

(radosť, smútok). 

4. čítanie, rozprávanie príbehu: „Kráľ zabudol pozvať na hostinu jednu 

vílu. Bola to zlá víla. Vošla do miestnosti a pristúpila k Ruženkinej postieľke 

a povedala: „Keď princezná dovŕši pätnásty rok, pichne sa vretenom 

z kolovrátka a zomrie.“ Kráľ s kráľovnou sa veľmi zľakli. Ale k Ruženke 

pristúpila najmladšia víla a nahlas povedala nad princezninou kolískou: „Niet 

takej kliatby, ktorú nie je možné zlomiť. Princezná nezomrie, len zaspí hlbokým 

spánkom na sto rokov. Potom príde princ a svojou láskou ju zobudí.“ 

1. aktivita: Hra: „Čo mi hovorí tvoja tvár?“ 

Cieľ: Naučiť žiakov vyjadrovať pohybom, gestami, mimikou tváre 

emócie, budovať základy emocionálnej inteligencie. Viesť deti k pomoci 

druhým, nadväzovať kamarátske vzťahy, vedieť sa vžiť do pocitov iných - 

empatia. Prostredníctvom hudobného sluchu porovnávať rovnaké a rozdielne 

melodické postupy a spájať ich s jednoduchými pohybmi tela. 

Metodický postup: Žiaci sa voľne pohybujú po priestore a podľa pokynov 

učiteľa sa snažia vystihnúť rôzne emócie – smútok, radosť, strach, lenivosť, 

opatrnosť, hnev.  

Obmena: Spájať hudbu s pohybom. Pri príjemnej hudbe cítia radosť, na 

seba sa  usmievajú, spoločne tancujú. Pri pomalej a pochmúrnej hudbe prejavujú 

smútok, hnev, zlosť, po priestore chodia so sklonenou hlavou. Nakoniec sa 

spoločne chytia za ruky a za doprovodu veselej hudby  sa pohybujú v kruhu. 

 

5. čítanie, rozprávanie príbehu: „Kráľ vydal rozkaz, aby v celom 

kráľovstve spálili a zničili všetky vretená. A tak sa aj stalo. Princezná 

rástla, rástla, až sa priblížil deň jej pätnástich narodenín. V ten deň sa princezná 

Ruženka vybrala do kráľovskej záhrady. Prišla k vysokej veži a vyšla po 

schodoch až hore. V komnate sedela starenka a zručne v rukách otáčala 

vretienko. Princezná ešte nikdy vretienko nevidela. Prišla k starenke a chcela 

vedieť, ako sa na kolovrátku pradie. Keď zobrala vretienko do ruky, chytila sa 

jeho ostria, pichla sa a zaspala. Dozvedela sa o tom dobrá víla a dotkla sa svojou 

čarodejnou paličkou všetkého, čo bolo na zámku.“ 

1. aktivita: Hra: „Ty a ja, my dvaja“ 

Metodický postup: Žiaci vytvoria dvojice, chodia v kruhu za sebou a na 

slová piesne vykonávajú pohyby vyplývajúce z obsahu textu. „Ty a ja, my 

dvaja, prechádzame sa, sa, sa, ty a ja, my dvaja, prechádzame sa (postavia sa 

čelom k sebe). Ty mi podaj pravú ruku (podajú si ruky), ty mi podaj ľavú ruku 

(posunie sa k inému hráčovi vpravo), ty mi podaj dve (ďalší hráč vpravo), 

prechádzame sa.“ 
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2. aktivita: Hra: „Na vílu“ 

Metodický postup: Jeden hráč bude hrať rolu víly, v ruke drží šatku. Koho 

sa dotkne, ostane stáť. Ak sa čarovnou paličkou dotkne hráča, ostane stáť. Iní ho 

oslobodia objatím. 

Obmena: Víla sa dotkne hráča, čupne si a robí sa, že spí. 

 

6. čítanie, rozprávanie príbehu: „Keď princezná zaspala, postupne 

zaspali aj kráľ, kráľovná, služobníctvo. Zaspali kone v stajni a lovecké psy, 

holuby na streche a muchy na stene, nebolo počuť kováča, hrnčiara, trúbača, ba 

ani šaša. Okolo zámku začali rásť šípové ruže. Čoskoro bolo šípové krovie také 

vysoké, že prerástlo celý zámok a stratil sa z očí všetkých ľudí. Zámok spí.“  

1. aktivita: Hra: „Ako vyzeráme, keď spíme?  

Metodické postup: Hráči sedia v kruhu. Učiteľ hovorí: „Na zámku sa 

niečo stalo. Je noc a postupne každý zaspáva. Deti, zatvorte si oči a vyberte si 

nektorú z postáv, ktorá žila na zámku. Najprv zaspala Šípková Ruženka, potom 

kráľ a kráľovná, za nimi radcovia, kuchári, zbrojnoši, záhradníci, služobníctvo. 

Môžete si aj meniť polohy ľahu. Nakoniec zaspali aj zvieratá a vtáci. Ležte, oči 

majte zatvorené a počúvajte.“  

7. čítanie, rozprávanie príbehu: „Prešlo sto rokov a nadišiel čas, keď sa 

mala princezná zobudiť. Na lesnej ceste bolo počuť dupot koníka. To bol princ, 

ktorý prišiel princeznú oslobodiť. Prišiel ku kroviu, ktorý bol obrastený ružami 

a tŕním. Bol smelý, a preto začal svojím mečom vysekávať cestičku a dostal sa 

až ku zámku. Nezľakol sa zlých čarov, ktorými bol zámok prekliaty. Otvoril 

veľkú bránu a konečne sa dostal dnu. Všetko tu spalo hlbokým spánkom.“ 

1. aktivita: Hra: „Dostihy - Cválajúci koník“ 

Metodický postup: Hráči sedia v kruhu. Učiteľ rozpráva a hráči pohybom 

napodobňujú cval koňa a ďalšie úkony. Koník cvála – napodobňujú pohyb 

tľapkaním na stehná najprv pomaly a postupne ho zrýchľujú. Zákruta vpravo –  

ohýbajú sa vpravo, zákruta vľavo – ohýbajú sa vľavo, kamenný most – údery po 

hrudi, blato – jemné údery po lícach, lístie – trenie dlaňami, jedna prekážka – 

hop, skok rukami v päsť, dve prekážky – hop-hop, blížime sa do cieľa – rýchle 

údery na stehná. Cieľ – potlesk. 

2. aktivita: Hra: „Kráľovič sa chce dostať do zámku“ 

Cieľ hry :   Zlepšiť priestorovú orientáciu, vzájomnú spoluprácu. 

Organizačné pokyny: pri realizácii činnosti deti v imaginárnom prostredí 

budú reagovať na podnetné slová. 

Metodický postup: Zo škatúľ, stoličiek a iných rekvizít vytvoríme 

v priestore bludisko. Žiaci  sa budú pohybovať v imaginárnom priestore,  budú 

prechádzať okolo prekážok, ktoré musia zvládnuť. Napätie vzniká rozprávaním 

o prekážkach na ceste. 

„Kráľovič ide hľadať zámok, ale musí prejsť hustým lesom.“ 

– pomalá a opatrná chôdza hustým lesom, 

– skáčeme po klzkých kameňoch,  
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– kráčame úzkym chodníkom a dávame pozor na tŕnie,  

– prekračujeme kmeň stromu,  

– skryli sme sa pred zlým rojom divých včiel,  

– opatrne prechádzame močiarom, chodíme okolo hlbokých jám, 

– pred zámkom ostrým mečom pretíname kríky a otvárame veľkú a ťažkú 

bránu. Vojdeme do zámku. 

8. záverečné čítanie, rozprávanie príbehu: „Princ našiel v zámku  

Ruženku, ktorá spala hlbokým spánkom. Mladý princ sa sklonil a pobozkal ju. 

Ruženka otvorila oči a milo sa na princa usmiala. V tej chvíli pominula kliatba 

zlej víly a celé kráľovstvo ožilo. Mladý princ a princezná sa do seba zaľúbili na 

prvý pohľad. Princ požiadal kráľa a kráľovnú o ruku Šípkovej Ruženky. Bola 

svadba a všetci šťastne žili, až kým nepomreli.“ 

Radosť a nadšenie s úspešného konca rozprávky žiaci majú možnosť 

vyjadriť rytmickými pohybmi na obľúbenú pieseň. 

1. aktivita: „Veselo na zámku“ 

Metodický postup: Žiaci sa voľne pohybujú po priestore v rytme piesne 

a na pokyn učiteľa vytvárajú dvojice, trojice, veľký kruh.  

 

Zhrnutie a zhodnotenie s reflexiou 

Žiaci vyjadrujú svoje pocity, dojmy a postrehy z aktivít. 

Hodnotenie: „Ako si sa cítil v role, ktorú si hral? Ktorá rola sa ti najviac 

páčila? Ktoré úlohy boli pre teba zaujímavé? Aká bola Ruženka, aké boli víly? 

Prečo bola víla zlá? Kto ukázal cestu princovi na zámok? Aká bola cesta na 

zámok? Aký bol pocit princa, keď vstúpil na zámok? Koho tam videl spať? Aký 

ste mali pocit, keď kráľovič oslobodil Ruženku? Prečo na záver boli všetci 

šťastní? Kedy smei veselí a šťastní?“ 

 

Záverečná fáza projektu 

V záverečnej fáze ide o spätnú väzbu, o vyjadrenie vlastných pocitov. Tu 

sa má možnosť učiteľ presvedčiť o tom, ako jednotlivé situácie a hra v role 

motivovali žiakov k aktivite.  Má možnosť zistiť, čo sa im najviac páčilo, v čom 

si boli neisté? Pri dobre vytvorenej atmosfére sú žiaci úprimní, odkrývajú svoje 

vnútro a spontánne vyjadrujú prežité činnosti, ktoré na nich najviac zapôsobili. 

Žiakom kladieme otvorené otázky, komunikujeme s nimi a nechávame  

dostatočný priestor na ich  vyjadrenie, čo cítili, ako to prežívali, čo najviac na ne 

zapôsobilo, aké poznatky si odnášajú. Ktorá postava z rozprávky sa im najviac 

páčila, ktorá predstavovala zlo? Tu sa žiaci učia navzájom sa počúvať, vedú 

rozhovor, čím sa ich vzťahy zdokonaľujú, uvedomujú si spoluzodpovednosť 

zo situácie, v ktorej sa môžu ocitnúť. 

Ocenenie, pochvala a povzbudenie sa kladú na prvé miesto, čím deti 

vedieme k vyššiemu záujmu,  zapájaniu a k aktívnemu prejavu. 
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Reflexiu a hodnotenie je vhodné zaradiť i v priebehu hry, keď skončíme 

zložitú situáciu alebo vo chvíli, keď hľadáme ďalšie najoptimálnejšie riešenie 

úloh. 

Kladné hodnotenie, zážitky a dojmy žiaci prejavili aj vo výtvarnom 

prejave. Spoločne sme kreslili zámok a postavy z rozprávky.  

Záver 

Najpovolanejším nositeľom humanizačných snáh vo výchove a vzdelávaní 

by mala byť škola. Nedirektívny vzťah učiteľa a žiaka, priateľská atmosféra 

v škole a aplikácia projektového vyučovania s využitím metód tvorivej dramatiky 

môže obohatiť život žiakov v školách. Práca s literárnym príbehom, dobre 

pripravené dramatické aktivity umožňujú žiakom v tvorivom procese objavovať 

predovšetkým samých seba, čím sa odkrýva ich jedinečnosť a originalita. Nové 

poznatky získané osobným zážitkom sú trvácnejšie a ich efektívne využitie 

prináša úspech žiakov pri ďalšom učení, zvyšuje ich záujem spolupracovať 

a získavať nové poznatky a skúsenosti obohacujúce rozvoj osobnosti. 

Učiteľ je rozhodujúcim faktorom edukačného procesu a je na ňom, akými 

metódami stimuluje prácu žiakov v škole. Projektové vyučovanie a tvorivá 

dramatika sú aktivizujúce metódy a prinášajú žiakom radosť z realizujúcich 

tvorivých činností, ktoré sú úzko späté s reálnym životom. 
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Quo vadis, učiteľ? 

Dagmar Krupová 

„Humanistický prístup k deťom bude od nás 

vyžadovať vieru v pretrvávajúcu silu výchovy, vieru 

v neobmedzené možnosti každého dieťaťa, veľkú 

pedagogickú trpezlivosť a zhovievavosť, hlboké 

porozumenie pre hnutia detskej mysle.“ 

                Šalva Alexandrovič Amonašvili 

 

Úvod 

 

 Quo vadis, učiteľ? Zdá sa, akoby to bola jednoduchá otázka, ale čo len 

krátke zamyslenie sa nad jej obsahom prezrádza, že odpoveď jednoduchou byť 

nemusí. Prinajmenšom závisí od uhla pohľadu. Určite však stojí za to zamyslieť 

sa nad položenou otázkou. 

Svet sa v súčasnosti nachádza v kríze, ktorá sa prejavuje nebezpečnými 

konfliktami a vojnami, nepokojmi, ale aj drogami, psychickými chorobami, 

alkoholizmom, nenávisťou, zhoršovaním životného prostredia, AIDS, 

preľudňovaním atď. Existuje kríza vo výchove, ale zároveň výchova sa chápe 

ako jedna z možných záchran ľudstva. Aj pápež Ján Pavol II. hovoril o duševnej 

obnove a tvorivosti, o novej výchove, novej etike ako možných záchranách 

civilizácie. Človek by mal mať schopnosť produkcie lásky a učiteľ ho to musí 

naučiť, pretože keď to neurobí, vzdeláva ho preto, aby vyrábal naďalej zbrane, 

hrôzu a utrpenie. 

 Učiteľstvo, to nie je povolanie, je to poslanie... poslanie v zmysle 

spoločenskom, poslanie štátne, poslanie, ktoré vyplýva z očakávania rodičov, 

poslanie vzhľadom na pedagogiku ako vedu, malo by to byť aj poslanie 

definované od samotného učiteľa. Je potrebné zmeniť filozofiu školstva. 

Analytici globálnych problémov ľudstva vidia príčinu v nesprávnej alebo 

nedostatočnej výchove človeka a logicky navrhujú razantne zmeniť výchovu, 

aby bola nádej, že negatívne stránky civilizácie sa zminimalizujú. M. Zelina 

zdôrazňuje, že škola sa musí budovať na princípoch tvorivosti a humanizmu, 

humanizmu a tvorivosti.
465

 

 Učiteľ je hlavný a rozhodujúci motor procesu humanizácie výchovy 

a vzdelávania.
466

 Je na zodpovednosti každého učiteľa, aby prijal naliehavú 

výzvu, výzvu k zmene. Cieľom môjho príspevku je zdôrazniť kompetencie 
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a roly učiteľa z hľadiska humanistického prístupu, ktoré sú nevyhnutným 

predpokladom na ceste k ľudskosti. 

Kompetencie učiteľa 

 Pojem kompetencia sa odvodzuje z latinského slova compétens – rovná sa 

– príslušný, súci, zodpovedný a competencia – rovná sa – spôsobilosť, 

schopnosť (ang. competence). Ako synonymá k pojmu kompetencia sa zvyknú 

používať pojmy schopnosť, zručnosť, spôsobilosť, vedomosť, efektívnosť, 

kapacita, požadovaná kvalita a ďalšie. Za kompetentného v určitej oblasti sa 

považuje človek, ktorý má určité schopnosti, motiváciu, zručnosti robiť kvalitne 

to, čo sa v príslušnej oblasti robiť vyžaduje.
467

 

 Pod pojmom kľúčové kompetencie možno chápať súhrn vedomostí, 

zručností, schopností, postojov, hodnôt dôležitých pre osobný rozvoj a uplatnenie 

každého člena spoločnosti. Viacerí autori ich zhodne definujú ako spôsobilosti 

človeka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti.
468

 

 Ak hovoríme o kompetenciách v práci pedagóga z hľadiska 

humanistického prístupu, je dôležité si uvedomiť, že základnou otázkou 

humanizácie výchovy a vzdelávania je zmena osobného postoja učiteľa ako jej 

hlavného činiteľa. Humanizácia výchovy a vzdelávania vychádza zo základných 

atribútov humanizmu. Humanizmus aplikovaný do školského a mimoškolského 

systému smeruje k prirodzenej a menej násilnej výchove, k autenticite 

a sebarealizácii žiaka. Zmenou teda prechádza aj pedagogický vzťah, ktorý je zo 

strany pedagóga menej direktívny a predpokladá vzájomné pochopenie 

a rešpekt.
469

 Humanizovať výchovu a vzdelávanie znamená obnovovať, sústavne 

tvoriť, ochraňovať a rozvíjať ľudský rozmer.
470

 V našich podmienkach, ako 

uvádzajú napríklad M. Zelina
471

, B. Kosová
472

, tieto zásady smerujú k premene 

unifikovanej koncepcie výchovy a vzdelávania „všetkých rovnako“ na 

koncepciu  založenú na skutočnom individuálnom rozvoji osobnosti každého 

žiaka podľa jeho možností a schopností Cieľom preto je, aby každý zostal 

individualitou, samým sebou. Kompetencie v práci pedagóga sa odrážajú tak 

v zmenách v profesii, ako aj v nárokoch, ktoré sú kladené na osobnosť učiteľa 

a na jeho odbornú prípravu.
473
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Osobnostné kompetencie učiteľa 

 V súvislosti s oblasťou výchovy, ktorá vychádza z humanistických 

princípov, budú kompetencie učiteľa vychádzať najmä z jeho pozitívneho 

vzťahu k deťom, k žiakom. Medzi základné osobnostné charakteristiky učiteľov 

a z nich vyplývajúce kompetencie v oblasti výchovy patrí autenticita, jeho 

schopnosť byť reálnym, úprimným, otvoreným, neštylizovaným. Takýto učiteľ 

je pre dieťa pevnou oporou, má úctu k sebe, pozná svoju vlastnú hodnotu a tým 

priznáva hodnotu i deťom. Má zdravé sebavedomie, pozitívny vzťah k sebe 

a k druhým. Na základe vlastného otvoreného vedomia k zážitkom 

a skúsenostiam má schopnosť sa s nimi vyrovnať, prežívať ich, tešiť sa, čo mu 

umožňuje precítiť cítenie detí, chápať ich a vnímať ich problémy.
474

 J. Čáp
475

 

uvádza kongruenciu ako podstatný predpoklad pre priaznivý vývin osobnosti. 

Aby sa učiteľ začal meniť v smere vyššej zrelosti a priaznivého pôsobenia na 

deti, vyžaduje to od neho zhodu jeho vnútorného presvedčenia – emócií, 

motívov, názorov, postojov – s vonkajšími prejavmi. Akceptácia dieťaťa zo 

strany učiteľa zahŕňa rešpektovanie druhého s jeho zvláštnosťami, s jeho 

odlišnosťami, vyjadruje úctu a rešpekt. Dôležitou kompetenciou je empatia. Pod 

týmto pojmom rozumieme porozumenie deťom, vcítenie, chápanie ich ťažkostí 

i zvláštností, ale aj prejavovanie tohto porozumenia. Empatický pedagóg by mal 

deťom umožniť, aby sa mohli slobodne vyjadrovať, nemal by ich prerušovať 

a stále niečo prikazovať. Tolerancia znamená ochotu a schopnosť prijať aj iný, 

odlišný názor.  U učiteľa, ako uvádza B. Kosová
476

, to tiež znamená schopnosť 

predstaviť si s menšou či väčšou zhovievavosťou, že dieťa má isté dôvody 

svojho konania, ktoré ono môže považovať za dôležité z hľadiska vlastnej 

interpretácie sveta. 

Deti majú sklon preberať a zvnútorňovať si pedagógov obraz o nich. 

Učiteľ by preto mal dávať deťom najavo, že ich považuje za významné osoby. 

Je dôležité, aby bol medzi učiteľom a žiakom partnerský vzťah. Učiteľ by mal 

žiakov povzbudzovať k prekonávaniu neúspechov a nabádať ich, aby sa snažili 

konať samostatne a zodpovedne. Mal by pre žiaka predstavovať vzor istoty, 

z ktorej by mohol sám čerpať svoju vlastnú emocionálnu stabilitu a osobnú 

istotu. Láska učiteľa k deťom, k žiakom,  je jednou z prvoradých podmienok, 

aby sa učiteľ stal „....profesionálom v dávaní nádeje, dôvery a lásky deťom“.
477

  

Od učiteľa  sa vyžaduje, aby bol aj tvorivý, aby produkoval nové, hodnotné 

a originálne nápady, riešenia a myšlienky a poskytoval aj žiakom priestor 

a možnosti k rozvíjaniu ich vlastnej tvorivosti. 
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Sociálne kompetencie učiteľa 

V rámci sociálnych kompetencií sa od učiteľa očakáva dobrá 

komunikácia, že bude empatický i tvorca dobrej klímy v skupine.
478

 Očakáva sa, 

že vždy je schopný ovládať svoje konanie, vytvárať pozitívne emocionálne 

väzby, dokáže medzi žiakov vnášať humor a optimizmus, čím prispieva k ich 

súdržnosti. 

K dobrej komunikácii patrí jasná a zrozumiteľná reč učiteľa, správna 

artikulácia a používanie materinského jazyka. Na primeranej úrovni by mali byť 

vyjadrovacie schopnosti učiteľa, mal by používať také pojmy, ktoré by bol 

primerané veku a poznatkom žiakov. So žiakmi  by mal hovoriť zrozumiteľným 

spôsobom, ktorý zodpovedá stupňu ich vývinu. Mal by klásť zrozumiteľné 

a jasné otázky a zároveň by mal vedieť dobre počúvať. Mal by žiakom  dopriať 

jazykovo podnetné prostredie a stále si overovať, či správne rozumejú významu 

pojmov.
479

 

Odborné kompetencie učiteľa 

Medzi odborné kompetencie učiteľa zaraďujeme schopnosť 

diagnostikovať žiakov, ale aj celú skupinu a vzťahy v nej, schopnosť 

projektovať, realizovať činnosti, vedieť ich hodnotiť a robiť sebareflexiu.
480

 

Je na učiteľovi, aby pre žiakov realizoval zaujímavé a príťažlivé činnosti, 

aby si zvnútornili potrebu získavať nové poznatky, aby si zároveň rozvíjali svoj 

tvorivý potenciál a vedeli získané poznatky prakticky využiť. Je nevyhnutné, 

aby učiteľ bral do úvahy vývinové zákonitosti jednotlivých období a funkcií 

u žiakov, aby poznal teoretické poznatky o učení, stratégie metód a foriem 

i poznatky spojené s oblasťou tvorivosti, hodnotenia. 

 Učiteľ by mal zvoliť najúčinnejší model hodnotenia, vzhľadom na 

schopnosti a osobnostné predpoklady žiakov. Mal by zvoliť individuálny prístup 

a posudzovať výkony žiakov podľa ich vlastných možností, schopností, využitia 

vlastnej potencionality a úsilia. Očakáva sa, že bude žiakov hodnotiť komplexne, 

že sa bude zameriavať  na celostný rozvoj ich osobnosti, že bude vychádzať 

z kladov a predností žiakov a taktiež pozitívne hodnotiť to, čo chce u nich 

rozvíjať.
481

 

Dôležité sú kognitívne schopnosti, ktoré učiteľ uplatňuje pri organizovaní 

činností s dôrazom na efektivitu a produktívnosť činností. Ide o manažérske 

schopnosti , zručnosti v plánovaní, organizovaní, kontrole. 
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Medzi základný inventár odborných kompetencií učiteľa patrí podľa 

M. Krystoňa
482

  požadovaná úroveň právneho vedomia, ktorá mu umožňuje 

nielen ochranu jeho vlastnej osobnosti, ale vytvára predpoklady aj pre rozvoj 

mravného vedomia jeho zverencov a oblasť zdravotnej prípravy. Súčasťou 

profesionality učiteľa  musia byť vedomosti a zručnosti dotýkajúce sa ochrany 

zdravia žiakov. 

Roly učiteľa 

Súhrnne možno konštatovať, že učiteľ vystupuje vo vzťahu k žiakom vo 

viacerých základných rolách: 

- Rola diagnostika – učiteľ v role diagnostika zisťuje, skúma potreby, 

záujmy, názory, predstavy, perspektívy, tiež dosiahnutú úroveň rozvoja 

intelektuálnej, emocionálnej, senzomotorickej stránky osobnosti žiakov. Mal by 

tiež poznať zdravotnú, rodinnú a sociálnu anamnézu. 

- Rola organizátora - v role organizátora si stanovuje hlavný cieľ, čiastkové 

ciele pre žiakov a nadväzne plánuje pre nich úlohy. Pripravuje materiálne, 

technické zabezpečenie činnosti a jeho časové zabezpečenie. 

- Rola animátora - úlohou učiteľa je pozitívne žiakov motivovať, 

povzbudzovať, pozitívne viesť a hľadať vlastnú identitu žiaka (z lat. animal – 

rovná sa – živý, animare- rovná sa- oživovať). 

- Rola facilitátora - učiteľ uľahčuje činnosť dieťaťa a jeho rozhodovanie, do 

ničoho ho nenúti. 

- Rola poradcu - spočíva v pomoci žiakom, rodičom pri pestovaní 

správnych návykov v súlade s edukáciou, psychohygienou a režimom dňa, tiež 

v pomoci pri racionálnom využívaní voľného času . 

- Rola stimulátora - učiteľ podnecuje a podporuje komplexný 

a individuálny rozvoj osobnosti žiaka v rôznych rovinách, podporuje rozvoj 

mravných a charakterových vlastností, stimuluje rozvoj individuálnych vlôh, 

schopností a nadania. Napomáha saturácii potrieb a záujmov, v neposlednom 

rade podnecuje sebapoznávanie, sebarealizáciu a sebahodnotenie žiakov.
483

 

Záver 

V súčasnosti sa o rolách a kompetenciách učiteľa hovorí veľmi často. 

Podstata však zostáva takmer nemenná. Potrebné je uvedomiť si, že podľa 

nového konceptu osobnosti učiteľa, mal by byť učiteľ psychicky zdravý 

a osobnostne zrelý. Je to práve on, ktorý je pre žiakov nielen sprievodcom 

v labyrinte poznatkov, ale aj vzorom, s ktorým sa mnohí z nich túžia 

identifikovať.
484
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Celoživotne sa vzdelávať sa je etická povinnosť každého učiteľa. Je povinný 

sústavne si prehlbovať, rozširovať, zdokonaľovať odborné a pedagogické 

kompetencie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskou 

potrebou a požiadavkami pedagogickej odbornej praxe. Len tak môže splniť 

náročné požiadavky, ktoré sa od neho vyžadujú pri plnení jeho učiteľského 

poslania. To sú základné požiadavky, bez ktorých sa nedá profesionálne 

odpovedať na otázku „Quo vadis, učiteľ?“ 
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