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Wstep

N iniejsze materiały szkoleniowe są przeznaczone dla studentów filologii
polskiej, angielskiej i rosyjskiej, uczestników warsztatu Organizacyjne
aspekty pracy nauczyciela. Warsztat ten jest częścią szkoleń proponowanych przyszłym nauczycielom w ramach projektu Praktyki Pedagogiczne
drogą do innowacyjnego szkolnictwa, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny
system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe).
Dzięki warsztatom zorganizowanym w ramach projektu studenci zwiększą
swoją wiedzę oraz nabędą praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy
nauczyciela i wychowawcy.
Materiały stanowią teoretyczne opracowanie zagadnień poruszanych podczas warsztatu. Studenci mogą sięgać po nie w celu przypomnienia pewnych treści, uzupełnienia ich (opracowanie to rozszerza informacje
podawane przez trenera w trakcie zajęć), pogłębienia wiedzy na interesujące ich tematy. Materiały szkoleniowe nie wyczerpują całkowicie omawianych kwestii (pewne problemy są w nich tylko zarysowane), mogą jednak
okazać się pomocne dla studentów przygotowujących się do odbycia praktyk pedagogicznych i przydatne w późniejszej pracy w zawodzie nauczyciela1 (w szkołach podstawowych i gimnazjach).
Materiały zostały podzielone na cztery części, zgodnie z podziałem
spotkań na bloki tematyczne. W pierwszej części studenci znajdą informacje o funkcjonowaniu szkoły, organach działających w szkole, prowadzeniu zajęć i ich dokumentowaniu, a także o tworzeniu autorskich programów
nauczania. W materiałach umieszczone są przydatne wskazówki, jak przeciwdziałać dyskryminacji na szkolnych lekcjach i w jaki sposób kształcić
młodzież w duchu tolerancji i otwartości.
1

Na potrzeby niniejszego opracowania terminem „nauczyciel” określa się zarówno kobiety, jak i mężczyzn pracujących w zawodzie nauczyciela. Podobna sytuacja dotyczy
terminów „student” i „uczeń”.
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Druga część materiałów dotyczy między innymi współpracy nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. Zamieszczono tu także
informacje na temat współdziałania ze szkolnym psychologiem oraz specjalistami pracującymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Współpracę
taką przyszli nauczyciele będą nawiązywać w celu rozstrzygania problemów wychowawczych lub wspomagania rozwoju uczniów.
W trzeciej części materiałów omówiono różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oferowanych uczniom. Studenci mogą tu znaleźć liczne rady, jak zorganizować dzieciom ciekawe zajęcia, jak aktywizować wychowanków poza szkolnym planem lekcji, w jaki sposób kreatywnie zagospodarować czas wolny młodzieży. Materiały omawiają także
szerzej jedną z form aktywności społecznej, jaką jest wolontariat. Dzięki tej
części studenci poznają również aspekty organizowania i dokumentowania
wycieczek szkolnych, a także możliwości nawiązania międzynarodowej
współpracy z uczniami i nauczycielami spoza granic Polski.
Czwarta część koncentruje się na doskonaleniu zawodowym. Studenci znajdą w niej informacje na temat awansu zawodowego, kwalifikacji
niezbędnych do uzyskiwania jego kolejnych stopni oraz sposobów dokumentowania działań podjętych w celu rozwoju zawodowego. Ta część materiałów zawiera ponadto wiadomości dotyczące „zawodów przyszłości” w branży edukacyjnej. Oprócz porad na temat form doskonalenia zawodowego
studenci będą mogli zapoznać się z treściami związanymi z ewaluacją pracy
ucznia i nauczyciela (z uwzględnieniem autoewaluacji pracy nauczyciela).
Materiały szkoleniowe są wzbogacone o liczne tabele i zestawienia,
które pozwolą zapamiętać poznawane treści, a także utrwalić zdobyte
wcześniej wiadomości. W materiałach znajdują się uwagi zatytułowane
Wskazówki dla studentów, w których umieszczono pytania oraz zagadnienia do przemyślenia, skierowane do praktykantów, chcących poszerzyć są
wiedzę z omawianych zagadnień.
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1. Organizacja
pracy placówki
oswiatowej
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1.1. Szkoła jako środowisko pracy
Przyszły praktykant, starający się o otrzymanie uprawnień do
pracy w zawodzie nauczyciela, powinien poznać zasady pracy placówek
oświatowych, organów zarządu i jednostek funkcjonujących w obrębie
placówek, a także akty prawne i inne dokumenty regulujące obowiązki
pracowników szkoły. Musi również być świadomy swoich praw, a także
stojących przed nim wyzwań, związanych z wykonywanym zawodem.
Najważniejsze akty prawne określające zasady pracy nauczycieli
oraz pracy szkoły zostały pokrótce omówione w tabeli 1.
Tabela 1. Akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły i jej pracowników
Akt prawny
Ustawa o systemie oświaty
(pierwotna ustawa powstała
w 1991 roku, została nowelizowana po raz ostatni w roku 2009,
najnowszy projekt nowelizacji
ustawy, podpisany przez minister
Katarzynę Hall, oczekuje na
akceptację Komitetu Rady
Ministrów)2
Rozporządzenie określające
korzystanie z programów nauczania i podręczników (z 2009 roku)3

Treść aktu
rodzaje placówek oświatowych; zasady zakładania placówek oświatowych (wraz z oddziałami
międzynarodowymi); tworzenie i sprawdzanie
egzaminów; prace komisji egzaminacyjnych;
zasady wypełniania obowiązku przedszkolnego
i szkolnego; obowiązki rodziców dzieci oraz
tworzenie Rady Rodziców; zarządzanie placówkami i ich finansowanie; nadzór pedagogiczny
w szkołach; tworzenie zespołów szkół; zasady
pracy placówek doskonalenia nauczycieli;
pomoc organizowana dla uczniów i inne
zasady dopuszczania do użytku programów nauczania; obowiązkowe elementy programów;
zasady konstruowania podręczników szkolnych
do nauki konkretnych przedmiotów

2

Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19.03.2009
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 56,
poz. 458.
3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Dz. U. Nr 89, poz. 730.

13

Rozporządzenie regulujące kwalifikacje nauczycieli i wychowawców (z 2009 roku)4

Reforma programowa, wprowadzona w roku 2009

Rozporządzenie dotyczące organizacji roku szkolnego6

Karta Nauczyciela7 z 1982 roku,
wielokrotnie nowelizowana

kwalifikacje nauczycieli uprawniające ich do
pracy w poszczególnych rodzajach placówek
oświatowych; informacje o konieczności
pedagogicznego przygotowania dydaktyków
najważniejsze zmiany – postanowienia:
brak powtarzalności treści nauczania w gimnazjach i liceach; tworzenie klas „zerowych” dla
sześciolatków; konieczność realizacji obowiązku
szkolnego przez dzieci w wieku 6 lat (od września 2012 roku); położenie nacisku na indywidualizację nauczania, na edukację medialną oraz
polonistyczną; nauka drugiego języka obcego
w gimnazjum; zmiana organizacji matury dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych5
wprowadzenie dodatkowych dni wolnych
w ciągu roku szkolnego (na czas egzaminów,
świąt religijnych itp.); czas trwania ferii i wakacji
obowiązki nauczyciela i wychowawcy, zadania
związane z rozwojem własnych umiejętności;
zasady oceniania nauczycieli; kwalifikacje niezbędne do efektywnej pracy w zawodzie; zadania
dyrektora placówki; zasady osiągania awansu
zawodowego w zawodzie nauczyciela; wynagradzanie nauczycieli za ich pracę; zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli, a także ich nagradzania i karania; określenie liczby godzin pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktów prawnych dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=2028%3Austawy-i-rozporzdzenia-powizane-z-wprowadzanymi-zmianami&catid=263%3Aakty-prawne-akty-prawne-powizane-z-wprowadzanymi-zmianami&Itemid=106 [data dostępu: 31.05.2011]

4

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. Nr 50, poz. 400.
5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (razem z załącznikami), Dz. U. Nr 4, poz. 17.
6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. Nr 186, poz. 1245.
7
Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. z późn. zm.
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Najważniejsze dla przyszłych praktykantów stają się prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców. Praktykanci (w trakcie poprzednich
warsztatów) poznali już cechy i predyspozycje, jakimi musi się odznaczać
dydaktyk, odpowiedzialny jednocześnie za pracę wychowawczą. Warto
jeszcze usystematyzować kompetencje i zadania pedagogów, wynikające
z polskich ustaw i rozporządzeń.
W świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli8
każda osoba pełniąca funkcję nauczyciela musi posiadać kompetencje dydaktyczne, wychowawcze i społeczne, ale także:
1.

kreatywne – wyrażające się w podejmowaniu innowacyjnych,
twórczych działań, a także w mobilności zawodowej;

2.

prakseologiczne – związane z planowaniem edukacji, właściwą
organizacją procesu dydaktycznego i udokumentowaniem podjętych działań;

3.

komunikacyjne – umiejętność zastosowania reguł komunikacji
oraz dostosowania komunikacji niewerbalnej i werbalnej;

4.

informacyjno-medialne – związane z umiejętnością wykorzystywania na zajęciach dydaktycznych technologii komunikacyjnej i informacyjnej;

5.

językowe – wiążące się ze znajomością języka obcego.

Należy zwrócić uwagę, że każdego nauczyciela, nie tylko anglisty,
germanisty czy rusycysty, dotyczy obowiązek posługiwania się językiem
obcym w stopniu zaawansowanym. Każdy nauczyciel musi również posiadać wykształcenie wyższe (lub ukończyć zakład kształcenia nauczycieli), wzbogacone o przygotowanie pedagogiczne. Ważny aspekt stanowi
także stan zdrowia nauczyciela, umożliwiający mu udział we wszystkich
wymaganych czynnościach.
8

Dz. U. Nr 207, poz. 2110, 2004 r.
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Opisane kompetencje mają umożliwić nauczycielom realizowanie
zadań zawodowych. Do kluczowych obowiązków nauczycieli możemy
zaliczyć9:
1.

prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ramach
etatu (przy wykorzystaniu różnorodnych metod i form kształcenia, a także wielu pomocy dydaktycznych);

2.

objęcie dzieci i młodzieży pomocą psychologiczną oraz doradztwem zawodowym i tworzenie kart indywidualnych potrzeb
(dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych)10;

3.

oferowanie dzieciom dodatkowych zajęć odpowiadających indywidualnym potrzebom uczniów (w ramach dwóch tzw. „godzin karcianych” w szkole podstawowej i gimnazjum oraz jednej godziny w szkole ponadgimnazjalnej, określonych przez
art. 42 Karty Nauczyciela) – zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, przygotowujących do egzaminu, rozwijających zainteresowania uczniów itp.;

4.

doskonalenie zawodowe i osobiste, korzystanie z dostępnych
form dokształcania i doskonalenia;

5.

podejmowanie działań mających na celu dobro ucznia i jego
bezpieczeństwo, a także jego wszechstronny rozwój (fizyczny,
psychiczny, społeczny, moralny itp.);

6.

uczestnictwo w spotkaniach rady pedagogicznej, a także we
wszystkich działaniach związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej;

9

Na podstawie przytaczanych rozporządzeń oraz Karty Nauczyciela. Ponieważ zanalizowanie wszystkich zadań nauczyciela w tych materiałach nie jest możliwe, wybrano
kilka najważniejszych.
10
Zadania te zostaną omówione w części drugiej, w rozdziale poświęconym pomocy
psychologicznej udzielanej uczniom w szkole.

16

7.

współpraca z instytucjami, których zadaniem jest wspomaganie
działalności oświatowej;

8.

przestrzeganie tajemnicy służbowej i nieujawnianie poufnych
informacji;

9.
10.

uzupełnianie obowiązującej w szkole dokumentacji;
wybór programu nauczania (lub też opracowanie autorskiego
programu) i realizacja treści programowych;

11.

ocenianie postępów uczniów i przeprowadzanie ewaluacji pracy własnej;

12.

wdrażanie uczniów do samodzielnego działania, stwarzanie
właściwych warunków do nauki itp.;

13.

eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów;

14.

nawiązanie pozytywnej relacji z uczniami oraz ich rodzicami.

Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jakie jeszcze zadania wykonuje nauczyciel w szkole. Jak rozumieć obowiązek wspierania rozwoju
uczniów? Jakie działania podejmuje nauczyciel, aktywnie uczestniczący
w życiu szkoły i w organizowanych w niej przedsięwzięciach?
Nie można zapomnieć, że nauczyciel poza obowiązkami posiada
również prawa, których przestrzegania powinien wymagać od otoczenia.
Ma on przede wszystkim prawo do:
1.

odpowiednich warunków pracy, umożliwiających mu realizację
zadań dydaktycznych i wychowawczych, a także przygotowanie się do nich i ich udokumentowanie;

2.

swobodnego wyboru odpowiadającego mu programu nauczania
lub też stworzenia autorskiego programu, zgodnego z obowiązującą podstawą programową;

3.

doboru podręczników do wybranego programu nauczania;

4.

stosowania różnorodnych środków dydaktycznych oraz tworzenia własnych pomocy;
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5.

korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej
oraz pomocy metodyka i osób odpowiedzialnych za doskonalenie zawodowe nauczycieli;

6.

decyzji, na jakie zajęcia przeznaczy dodatkowe godziny poza
etatem nauczycielskim, „godziny karciane";

7.

pobierania należnego mu wynagrodzenia, uzależnionego od wymiaru czasowego jego pracy, posiadanego stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, pełnionych w szkole funkcji itp. (oraz
do otrzymywania wynagrodzenia za prowadzenie dodatkowych
zajęć);

8.

skorzystania z 78 dni roboczych11 urlopu wypoczynkowego
(w trakcie wakacji, ferii zimowych i innych przerw związanych
z organizacją roku szkolnego) oraz do skorzystania z urlopu
zdrowotnego.

Warto też wspomnieć o przysługujących nauczycielom (pracującym
w szkołach położonych na terenach wiejskich) dodatkach wiejskich oraz
o posiadaniu przez nich prawa do lokalu mieszkalnego w gminie, w której
są zatrudnieni12.
Obecnie podstawowy wymiar czasu pracy nauczycieli w szkole
podstawowej i gimnazjum wynosi 18 godzin (oraz dwie godziny oferowanych uczniom zajęć dodatkowych)13. Praca nauczyciela to jednak nie tylko
prowadzenie zajęć, to także przygotowanie się do nich i ich udokumentowanie, sprawowanie opieki wychowawczej, kontaktowanie się z rodzicami
uczniów, współpraca z innymi nauczycielami, uczestnictwo w spotkaniach
11

W ramach zmian, które planuje się wprowadzić do Karty Nauczyciela, urlop
nauczycielski ma wynosić 52 dni robocze, nie 78 dni. Prace nad nowelizacją Karty
Nauczyciela mają potrwać do połowy bieżącego roku.
12
W ramach zmian w Karcie Nauczyciela dodatek wiejski oraz mieszkaniowy mają
zostać zlikwidowane.
13
Planuje się wprowadzenie 40 godzin w tygodniu dla nauczycieli, w tym przy tablicy
20–22 godzin.
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rady pedagogicznej i zespołów przedmiotowych, organizacja imprez szkolnych, zielonej szkoły i innych przedsięwzięć, doskonalenie zawodowe itp.
Prawa i obowiązki nauczycieli oraz uczniów powinny znajdować
się w statucie szkoły. Określa on również obowiązki dyrektora, zasady organizacji pracy w szkole, cele nauki szkolnej, zasady promowania i oceniania uczniów itp. Statut musi być zgodny z prawem oświatowym.
Podobnie jak dydaktycy, uczniowie mają wiele obowiązków, ale
mają też swoje prawa. Prawa i obowiązki uczniów powinny zostać zapisane w kontrakcie, jaki nauczyciele zawierają z uczniami, a także w regulaminie danej szkoły. Uczniowie powinni zostać zapoznani z opracowanym
regulaminem, powinni również mieć wpływ na zawierany kontrakt. Osobny kontrakt mogą zawrzeć wychowawcy z klasami, nad którymi sprawują
opiekę wychowawczą – należy w nim umieścić zasady dobrego zachowania się w klasie itp.
Najważniejsze obowiązki uczniów to:
1.

systematyczna nauka i uczestnictwo w lekcjach i innych obowiązkowych zajęciach;

2.

przebywanie w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji;

3.

respektowanie praw pozostałych uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

4.

czynny udział w szkolnych przedsięwzięciach;

5.

zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, dbanie o porządek
i własność szkoły;

6.

uczestnictwo w sprawdzianach wiedzy, wywiązywanie się z prac
domowych, posiadanie zeszytów przedmiotowych oraz podręczników itp.

Szczegółowe prawa (np. dotyczące liczby dostępnych w ciągu roku
nieprzygotowań, obowiązującego w szkole stroju, terminu zapowiadania
prac klasowych) są zróżnicowane w zależności od szkoły, można jednak

19

wymienić prawa przysługujące wszystkim uczniom, niezależnie od miejsca
pobierania nauki. Uczeń ma zawsze – bez wyjątku – prawo do:
1.

nauki i rozwoju, zgodnie z posiadanymi przez siebie umiejętnościami, możliwościami oraz zainteresowaniami;

2.

zachowania podmiotowości i godnego traktowania, nietykalności osobistej i prywatności;

3.

sprawiedliwego traktowania i oceniania;

4.

swobodnego wyrażania swoich przekonań;

5.

uzyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej postępów w nauce
oraz zachowania;

6.

poznania celów kształcenia i programu nauczania;

7.

uzyskania pomocy psychologicznej oraz pomocy w nauce;

8.

zapewnienia bezpieczeństwa;

9.

uczestnictwa w przedsięwzięciach i imprezach szkolnych;

10.

odpoczynku w czasie wakacji i ferii, a także do korzystania
z przerw między lekcjami;

11.

wcześniejszego powiadamiania o przewidzianych sprawdzianach
i egzaminach.

Należy podkreślić, że bezwzględnie obowiązują prawa wynikające
np. z Konwencji Praw Dziecka, przyjętej w 1989 roku przez Organizację
Narodów Zjednoczonych (a przez Polskę w 1991 roku). Żadne dziecko
nie powinno być dyskryminowane ze względu na swoją płeć, wygląd,
wiek, język, wyznanie, wygłaszane opinie, stan zdrowia, status społeczny
oraz materialny i inne. Tymczasem okazuje się, że zdarzają się przypadki
łamania praw ucznia. W jaki sposób nauczyciel powinien pracować, aby
nie dochodziło do dyskryminowania uczniów w placówce oświatowej14?

14

E. Majewska, E. Rutkowska, Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji, Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2008.

20

Przede wszystkim należy zadbać o równe traktowanie dzieci, aktywizowanie wszystkich uczniów bez wyjątku, indywidualizację nauczania
i zrozumienie potrzeb wszystkich wychowanków. Komunikaty kierowane
w stronę dzieci nie mogą zawierać elementów dyskryminujących, związanych na przykład z pochodzeniem czy wyznaniem uczniów lub ich stanem
zdrowia. Nauczyciel nie może również powielać stereotypów i odwoływać
się do nich na zajęciach. Dydaktyk powinien korzystać z podręczników
i pomocy dydaktycznych pozbawionych treści stereotypowych i dyskryminujących. Płeć uczniów nigdy nie powinna decydować o wydawanych poleceniach ani stanowić przedmiotu żartów czy wpływać na otrzymywane
oceny. Polecenia oraz instrukcje kierowane do dzieci nie powinny być formułowane jedynie w formie męskiej, ale również w formie żeńskiej. Niedopuszczalne jest wpajanie dzieciom przez nauczyciela własnych poglądów oraz wskazywanie tylko jednego sposobu myślenia, bez ukazywania
dostępnych alternatyw. Nauczyciel powinien kształtować u uczniów otwartość, elastyczność, postawę tolerancji i akceptacji różnic między ludźmi,
powinien także pozwalać dzieciom na zachowania niezgodne ze stereotypami. Warto kierować się maksymą Jana Amosa Komensky’ego: Nauczyciel powinien brać pod uwagę wszelkie drogi zmierzające do otwarcia
umysłów i używać ich odpowiednio do okoliczności15.
Należy poznać także obowiązki innych jednostek funkcjonujących
w placówce oświatowej. Osobą zarządzającą szkołą jest jej dyrektor, wspomagany przez wicedyrektora. Karta Nauczyciela wspomina o najważniejszych obowiązkach dyrektora, czyli o16:
1.

organizacji pracy całej szkoły oraz rozplanowaniu działań w ramach roku szkolnego;

2.

dbaniu o właściwy poziom nauczania w placówce;

15

J.A. Komensky, www.comenius.org.pl [data dostępu: 08.06.2011].
E. Wychorska, Zadania dyrektora placówki oświatowej, Suwałki 2004, www.cdniku.pl/pliki/40.pdf [data dostępu: 31.05.2011].
16
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3.

sprawowaniu nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami oraz
ich ocenianiu, nagradzaniu czy karaniu;

4.

zapewnieniu właściwych warunków do nauczania oraz pobierania nauki;

5.

zatrudnianiu lub zwalnianiu pracowników oraz przyjmowaniu
uczniów do szkoły;

6.

przewodniczeniu radzie pedagogicznej, realizowaniu jej uchwał
i reprezentowaniu szkoły podczas apeli, imprez itp.;

7.

kontrolowaniu finansów placówki;

8.

współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, a także z kuratorium;

9.
10.

organizacji szkoleń i form doskonalenia dla pracowników;
rozwiązywaniu wszelkich problemów pojawiających się w szkole.

Wskazówka dla studentów: Wyobraźcie sobie, że piastujecie stanowisko
dyrektora szkoły, zaangażowanego we wspomaganie rozwoju zawodowego swoich pracowników. Pomyślcie, jakie rady szkoleniowe można zaproponować nauczycielom, czego mogą dotyczyć szkolenia organizowane w ramach rad pedagogicznych, jakie tematy należy poruszyć, jakimi
zagadnieniami mogą być zainteresowani nauczyciele.
Z dyrektorem szkoły współpracuje rada pedagogiczna, rada szkoły
lub też rada rodziców oraz samorząd uczniowski.
Rada pedagogiczna złożona jest ze wszystkich nauczycieli pracujących w szkole, a także z pracowników takich jak pedagog, psycholog
szkolny, bibliotekarz oraz z dyrektora i wicedyrektora placówki. Podczas
jej spotkań podejmowane są decyzje na temat organizacji pracy szkoły,
finansów szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, ocen wystawianych uczniom na semestr oraz koniec roku, promocji uczniów, doskonalenia zawodowego nauczycieli itp. Oprócz rady w szkole działają zespoły
przedmiotowe (złożone z nauczycieli danego przedmiotu) oraz wycho-
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wawcze (w skład których wchodzą wszyscy wychowawcy klas). W ramach
zespołów przedmiotowych przygotowuje się przedmiotowy system oceniania, dokonuje wyboru programów nauczania oraz analizy postępów
uczniów z zakresu danego przedmiotu, planuje się realizację ścieżek edukacyjnych czy też realizację doskonalenia zawodowego członków zespołu.
Członkami rady szkoły są nauczyciele i dyrektor placówki, a także
przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz rodziców uczniów. Rada
ta ma wpływ na opracowanie statutu szkoły, zarządzanie finansami placówki, organizowanie szkolnych imprez, gromadzi również środki finansowe wspomagające działania szkoły. Powoływane są niekiedy (zamiast
rady szkoły) rady rodziców, do których należą przedstawiciele rodziców
uczniów z każdej klasy. Rada powinna zaopiniować sprawy związane
z nauczycielskim awansem, zasady oceniania uczniów, wprowadzanie
dodatkowych zajęć edukacyjnych czy wychowawczych itp.
Samorząd uczniowski tworzą uczniowie szkoły. Wybierają oni radę
samorządu (w drodze organizowanych w szkole wyborów), która pośredniczy pomiędzy uczniami a nauczycielami i dyrektorem w sprawach związanych z prawami i obowiązkami uczniów. Opiekunem samorządu staje się
wybrany dydaktyk. Samorząd może wpływać na działalność kulturalną,
rozrywkową czy sportową szkoły. Samorząd, rada rodziców (czy rada
szkoły) oraz rada pedagogiczna pod kierownictwem dyrektora podejmują
decyzje dotyczące punktów regulaminu oraz statutu szkoły.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, dlaczego tak istotna jest
współpraca dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów, oraz w jaki sposób wpływa ona na poziom kształcenia w danej placówce oświatowej.
Pomyślcie również, jak zorganizować demokratyczne wybory do rady
samorządu uczniowskiego. Jakimi sprawami przede wszystkim powinien
zajmować się samorząd?
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Analizując pracę szkoły oraz nauczycieli, trzeba wspomnieć o innej
formie nauczania – nauczaniu indywidualnym. Zdarza się, że dziecko
z powodu złego stanu zdrowia (fizycznego lub psychicznego) nie może
uczęszczać na zajęcia prowadzone w klasie. Na podstawie orzeczenia
z poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor przyznaje takiemu uczniowi nauczanie indywidualne, odbywające się w domu ucznia (lub też
w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy innym ośrodku, w którym
przebywa uczeń)17.
Orzeczenie jest wydawane przez zespół specjalistów, do którego
należą: dyrektor poradni, pedagog, psycholog, lekarz czy inne osoby, które mogą dziecku postawić diagnozę. O takie orzeczenie powinni starać się
rodzice ucznia, oni też mogą złożyć w poradni specjalny wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie na temat stanu zdrowia
ucznia (zawierające informacje o rozpoznaniu choroby oraz o czasie,
w jakim uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach w szkole)18.
Dyrektor wyznacza kilku nauczycieli (lub jednego – dla uczniów
klas I–III szkoły podstawowej), którzy realizują z uczniem podstawę programową oraz program nauczania – kształcenie musi być jednak dostosowane do możliwości i stanu zdrowia dziecka. Dyrektor wpływa na zakres nauczania oraz jego czas. W przypadku uczniów z orzeczonym stopniem upośledzenia umysłowego zajęcia indywidualne musi prowadzić
specjalista. Jeżeli nauczaniem indywidualnym jest objęte dziecko niepełnosprawne i jednocześnie chore, nauczanie realizują nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

17

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie
sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz. U. Nr 175, poz. 1086.
18
K. Zajączkowski, Nauczanie indywidualne, pedagogszkolny.pl/zpliki/nindywidualne.doc
[data dostępu: 01.06.2011].
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Warto pamiętać o tym, że wymiar godzin nauczania indywidualnego zależy od rodzaju placówki, do której przypisane jest dziecko. Ilustruje to tabela 2.
Tabela 2. Wymiar godzin nauczania indywidualnego
Rodzaj placówki oraz klasy
I–III klasa szkoły podstawowej

Liczba godzin w tygodniu
6–8 godzin

IV–VI klasa szkoły podstawowej

8–10 godzin

gimnazjum

10–12 godzin

szkoły ponadgimnazjalne

12–16 godzin

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
znajdującego się na stronie Ministerstwa: www.men.gov.pl.

Zadaniem szkoły jest nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę
przedmiotową i umiejętności, ale także wspomaganie wychowania dzieci,
wykształcenie u nich właściwych postaw i przygotowanie do życia społecznego. Dzieci objęte nauczaniem indywidualnym nie mogą tym samym uczestniczyć w życiu społecznym szkoły i klasy. Dlatego zaleca się,
aby – w miarę możliwości – mogły one brać udział w imprezach szkolnych, spotkaniach klasowych, dodatkowych zajęciach itp. Oczywiście
zależy to od wskazań specjalistów oraz stanu zdrowia uczniów.

1.2. Dokumentacja obowiązująca w szkole
Nauczyciela obowiązuje tworzenie różnego rodzaju dokumentów
– pomocnych w przygotowaniu się do lekcji, potwierdzających przeprowadzenie zajęć, diagnozujących sytuację uczniów, dokumentów związanych z ewaluacją oraz ocenianiem dzieci i młodzieży itd.
Przed rozpoczęciem danego roku szkolnego nauczyciele muszą
przedstawić plany wynikowe oraz plany wychowawcze, które będą ich
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obowiązywać. Powstają również (w ramach zespołów) przedmiotowe systemy oceniania.
Plany wynikowe, oparte na przedmiotowych systemach oceniania
oraz na programie nauczania i stworzonych do niego podręcznikach, kładą
nacisk na efekty kształcenia. Plany te zawierają wykaz dokładnych umiejętności ucznia (jakie powinien on posiąść po zrealizowaniu danego materiału) oraz przyporządkowanych do tych umiejętności ocen19. W planach
znajdują się także czynności, jakie wykonuje uczeń w celu nabycia konkretnych umiejętności. Podczas pracy nad planem dydaktycy mogą korzystać z planów wynikowych, opracowanych przez wydawnictwa odpowiedzialne za przygotowanie podręczników do nauki danego przedmiotu.
Plan wynikowy powinien uwzględniać temat każdej lekcji, materiał do opanowania na zajęciach, wykorzystywane środki dydaktyczne,
wymagania podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną) i ponadpodstawowe (powyżej oceny dostatecznej) dla ucznia oraz liczbę godzin
potrzebnych na realizację danego tematu. Plan zawiera także odnośniki do
podstawy programowej, która obowiązuje nauczyciela. Dydaktyk może
wybrać pewne tematy z podręcznika stworzonego na potrzeby programu,
natomiast nie musi korzystać ze wszystkich zamieszczonych w podręczniku treści. Przy pisaniu planów wynikowych nauczyciel musi wziąć pod
uwagę możliwości uczniów danej klasy. Opracowane plany mogą podlegać modyfikacjom w trakcie roku szkolnego pod wpływem obserwacji
i analizy pracy klasy.
Plany wychowawcze zawierają cele (jakie stawia sobie wychowawca na dany rok sprawowania opieki wychowawczej nad klasą) oraz
tematy lekcji wychowawczych i spotkań, które pomogą ukształtować
u dzieci prawidłowe postawy i zachowania, a także rozwiązać pojawiają19

B. Niemierko, Między oceną a dydaktyką szkolną: bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 1999.
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ce się problemy. Na lekcje wychowawcze nauczyciel może zapraszać
specjalistów z danej dziedziny, pedagoga i psychologa szkolnego oraz
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, wspierających realizację zadań wychowawczych.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jakie tematy warto realizować na lekcjach wychowawczych. Jakim kwestiom należy poświęcić
najwięcej czasu na zajęciach tego typu? Czy należy włączać uczniów
w prowadzenie takich lekcji lub dać im swobodę wyboru tematów, które
powinny zostać poruszone? Jakie współczesne problemy, nurtujące dzieci
i młodzież, wymagają omówienia?
Nauczyciel musi być przygotowany do każdej lekcji. Zaleca się
lekturę literatury przedmiotu oraz ciekawych scenariuszy lekcji, przypominanie danej partii materiału, korzystanie z wielu środków dydaktycznych, w tym z pomocy stworzonych przez samego siebie. Dobrze przygotowany nauczyciel musi posiadać wiedzę przedmiotową oraz wiedzę
z metodyki nauczania – dzięki temu wyznaczy sobie cele lekcji, metody
pracy, oceni sposób realizacji tematu itp. Równie ważny jest jednak tzw.
kontakt pedagogiczny20, wiążący się z umiejętnością nawiązania dobrych
relacji z uczniami. Aby ten kontakt uzyskać, nauczyciel musi stosować
reguły komunikacji społecznej i aktywnego słuchania, reagować na sygnały ze strony uczniów, wiedzieć, jak kierować grupą oraz doskonale
znać sposób myślenia i działania dzieci i młodzieży. Liczy się również
motywowanie uczniów do pracy oraz zainteresowanie ich różnymi aspektami nauczanego przedmiotu.
Opracowany przez nauczyciela konspekt czy scenariusz lekcji
musi być zgodny z treściami zawartymi w programie nauczania i z omówionym już planem wynikowym. Ponadto należy rozplanować w czasie

20

C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1984.
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czynności wykonywane podczas lekcji – działania nie mogą być dłuższe
niż 45 minut, gdyż uczniowie mają prawo do skorzystania z przerwy.
Nauczyciele posiadający długi staż pracy nie zawsze muszą za
każdym razem przygotowywać konspekt lekcji. Powinni jednak zadać
sobie pytania o cel główny lekcji oraz jej cele operacyjne, a także o sposób zrealizowania materiału z dziećmi i funkcję wybranych przez siebie
metod czy form pracy. Dydaktycy muszą wiedzieć, jaki powinien być
efekt przeprowadzonej lekcji – będzie to pomocne w stworzeniu celu
głównego – oraz jakich konkretnych umiejętności uczniowie nabędą
w trakcie pracy (co okaże się pomocne w wyznaczeniu celów operacyjnych). Konspekty obowiązują jednak rozpoczynających pracę dydaktyków (a także studentów odbywających praktykę w szkole). Konspekt zawiera zwykle21:
1.

Temat lekcji.

2.

Wyznaczone cele lekcji (im bardziej szczegółowe, tym większą
pomoc mogą stanowić w rozplanowaniu poszczególnych działań nauczyciela).

3.

Metody i strategie pracy na lekcji (warto stosować przede
wszystkim metody aktywizujące uczniów, ale należy też pamiętać o obowiązku dostosowania metod do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży).

4.

Formy organizacyjne (np. praca w grupach, elementy pracy indywidualnej bądź też praca całej klasy).

5.

Wykorzystywane w trakcie lekcji materiały dodatkowe, pomoce dydaktyczne.

6.

Przebieg czy tok lekcji – kolejne czynności wykonywane przez
dydaktyka oraz uczniów.

21

Ibidem.
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Planując przebieg lekcji, nie można zapomnieć o jej podsumowaniu, o utrwaleniu z dziećmi poznanego materiału, o sprawdzeniu wiedzy,
zadaniu pracy domowej (która musi pełnić określone funkcje w procesie
nauczania). Należy wziąć pod uwagę, że na ostateczny kształt lekcji
ogromny wpływ mają uczniowie. Dlatego trzeba być elastycznym i gotowym na modyfikacje. Warto zaplanować sobie alternatywne sposoby
omówienia z uczniami danej partii materiału czy też inne metody służące
zrealizowaniu tego samego celu. Przede wszystkim nauczyciel musi zgodzić się na to, że uczniowie uczestniczą w tworzeniu danej lekcji – poprzez czynny udział w niej, swoje wypowiedzi, zabranie głosu w dyskusji
itd. Żadnych wypowiedzi nie można lekceważyć czy pomijać. Konspekt
lekcji trzeba także dostosować do warunków klasy, w której prowadzi się
dane zajęcia.
Po przeprowadzeniu lekcji nauczyciel dokonuje jej ewaluacji, zastanawia się nad tym, jak usprawnić proces nauczania. O ewaluacji będzie
mowa w czwartej części materiałów. Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jakie działania nauczyciela mogą pomóc uczniom zrozumieć
trudny i skomplikowany temat lekcji. Z jakich pomocy dydaktycznych
może korzystać nauczyciel, by zaciekawić uczniów tematem? Jak najlepiej sprawdzić wiedzę uczniów? Jakie funkcje powinna pełnić zadawana
praca domowa? Z jakimi trudnościami podczas prowadzenia lekcji może
mieć do czynienia nauczyciel? Jak sprawić, by wszyscy uczniowie brali
udział w lekcji?
Po lekcji zadaniem nauczyciela jest jej udokumentowanie – służą
do tego dzienniki lekcyjne oraz dzienniki wszelkich zajęć dodatkowych
(np. kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych, przygotowujących do
egzaminu itp.). W dziennikach lekcyjnych umieszcza się tematy lekcji,
dane uczniów, ich frekwencję, oceny (także z zachowania), hospitacje
lekcji, dodatkowe uwagi, dotyczące na przykład realizacji ścieżek eduka-
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cyjnych. Można tu także znaleźć informacje na temat konsultacji czy zebrań z rodzicami. W dzienniku nie umieszcza się natomiast dokumentacji
badań czy orzeczeń dotyczących uczniów – znajdują się one w specjalnych teczkach – każdemu dziecku zakłada się (w razie potrzeby) osobną
teczkę, do której ma wgląd nauczyciel oraz pedagog/psycholog itd.
Coraz popularniejsze stają się dzienniki elektroniczne, które mogą
stanowić wyłączną formę dokumentowania zajęć bądź też funkcjonować
w szkole wraz z tradycyjnym, papierowym dziennikiem. W dziennikach
elektronicznych również dokumentuje się frekwencję uczniów i ich oceny. Służą one ponadto do wymiany korespondencji między nauczycielami
a rodzicami uczniów. Uczniowie również mają dostęp do swoich ocen
(nie widzą jednak ocen pozostałych osób w klasie). Każdy rodzic ma swój
login i hasło (podobnie jak nauczyciel), dzięki którym może napisać do
każdego nauczyciela w szkole, usprawiedliwić nieobecność dziecka, zapoznać się z jego ocenami i frekwencją. Za pomocą tego dziennika nauczyciel może informować rodziców o zebraniach, konsultacjach i różnych przedsięwzięciach mających miejsce w szkole. Może także umówić
się z rodzicem na osobne spotkanie, a ponadto, w razie wystąpienia problemów z dzieckiem, natychmiast zasygnalizować to rodzicowi czy opiekunowi dziecka. Niektóre dzienniki automatycznie wysyłają do rodzica emaila bądź SMS-a, kiedy na jego koncie pojawi się nowa wiadomość od
nauczyciela.
Elektroniczny dziennik ułatwia pracę dydaktyków, gdyż sam oblicza frekwencję i średnią ucznia ze wszystkich przedmiotów, a także średnie
wszystkich uczniów w szkole. Z tego dziennika nauczyciel może też wydrukować oceny każdego ucznia. Niektóre narzędzia tego typu pozwalają
także na wydruk świadectw uczniów. Dziennik jest monitorowany przez
dyrektora szkoły, który na bieżąco obserwuje wyniki w nauce i frekwencję
uczniów, a także systematyczność uzupełniania danych przez nauczycieli.
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Za korzystanie z dziennika elektronicznego rodzic uiszcza drobną
opłatę. Do pracy z dziennikiem nie trzeba zazwyczaj instalować żadnego
specjalistycznego oprogramowania. Wymagany jest jednak system zabezpieczenia danych przez zniszczeniem bądź dostaniem się w ręce osób
niepowołanych. Konieczne jest również rejestrowanie zmian oraz umożliwienie dostępu do zamieszczonych wcześniej informacji (przed zmodyfikowaniem). Do dzienników, z których chętnie korzystają nauczyciele
w Polsce, zalicza się na przykład eDziennik, Librus, Prymus.info, Rekte.pl, Dziennik ucznia Optivum22. Nie wszyscy nauczyciele są zwolennikami dzienników elektronicznych ze względu na to, że ich uzupełnianie
oraz korespondencja z rodzicami zabiera im czas, dodatkowo zaś nie
wszyscy rodzice chętnie płacą za możliwość skorzystania z dziennika.
Pomimo tego planuje się, że dzienniki internetowe wyeliminują w przyszłości tradycyjne dzienniki.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jak często nauczyciel powinien kontaktować się z rodzicami przy pomocy dziennika elektronicznego, tak aby był to skuteczny sposób komunikacji. Jak często powinno się
uzupełniać taki dziennik? Jak zachęcić rodziców do korzystania z niego?
Oprócz wypełniania dzienników lekcji i dodatkowych zajęć nauczyciele są odpowiedzialni za arkusze ocen uczniów oraz ich świadectwa, stanowiące dowód promocji do następnej klasy. Warto nadmienić, że
w arkuszach ocen znajdują się nie tylko oceny dzieci i młodzieży, ale też
informacje o przyznaniu indywidualnego nauczania, wydaniu świadectwa, odejściu ucznia ze szkoły itp.
Dydaktyków obowiązuje także dokumentacja związana z ewaluacją pracy (np. arkusz samooceny, będący podstawą do przyznania przez
dyrektora dodatku motywacyjnego), a ponadto – z udzielaniem uczniom
22

A. Kwiecień, D. Kwiecień, Elektroniczny dziennik szkolny, „Meritum” 3/2010 r.,
http://www.meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/18/18_67_abc.pdf [data dostępu: 01.06.2011].
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pomocy psychologicznej w ramach specjalnych zespołów (wychowawcy
tworzą karty indywidualnych potrzeb ucznia – będzie o nich mowa w drugiej części materiałów). W każdej szkole nauczyciele uzupełniają również
księgę ewidencji uczniów, a ponadto karty pohospitacyjne, gdzie umieszczają swoje uwagi na temat przeprowadzonej lekcji, w której uczestniczyła osoba hospitująca (dyrektor czy wizytator).
Dydaktycy starający się o uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego konstruują plany rozwoju zawodowego. Wszelkie dowody
nabycia nowych umiejętności, poszerzenia wiedzy czy zwiększenia kompetencji gromadzone są w teczkach aktywności zawodowej (w postaci np.
świadectw ukończonych kursów, sprawozdań z organizowanych uroczystości itd.). Dowodami osiągnięć nauczycieli są też sukcesy ich uczniów –
nagrody w konkursach i inne.

1.3. Tworzenie autorskich programów nauczania
Jak już wspomniano, nauczyciel nie musi decydować się na istniejący do tej pory program, może stworzyć swój własny, w oparciu o podstawę programową. Trzeba pamiętać, że taki program musi zawierać23:
1.

informacje wstępne (na temat autora i odbiorców programu
oraz jego koncepcji ogólnej);

23

2.

zadania i cele edukacji szkolnej;

3.

odniesienia do podstawy programowej;

4.

wytyczone do zrealizowania cele i sposoby ich realizacji;

5.

wymagania programowe dla uczniów;

6.

szczegółowy rozkład materiału;

M. Krajewska, Konstruowanie autorskich programów nauczania, http://literka.pl/article/show/id/33940 [data dostępu: 01.06.2011].
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7.

scenariusze wybranych zajęć;

8.

obudowę dydaktyczną (w tym np. metody nauczania, formy
pracy, testy, pomoce dydaktyczne itp.).

W programie musi znaleźć się informacja o sposobie dokonywania jego ewaluacji oraz o warunkach koniecznych do jego wdrożenia
(związanych z liczbą uczniów i ich dojrzałością, z kompetencjami nauczycieli korzystających z programu, wymogami finansowymi, lokalowymi itd.). Zaleca się także podawanie literatury, na bazie której powstał
program. Aby program mógł pełnić swoje funkcje, musi odnosić się do
wykonywanych przez uczniów czynności i zadań, służących wytyczonym
celom. Program może mieć charakter ramowego planu nauczania. Dobre
programy nauczania muszą posiadać – według wytycznych Ministerstwa
Edukacji Narodowej – wspólną podstawę, muszą także być porównywalne – aby umożliwiły zmierzenie i porównanie osiągnięć uczniów. Muszą
również zachować zgodność z celami kształcenia ogólnego.
Konstruowanie programu składa się z trzech głównych etapów:
1.

etapu diagnozy – na tym etapie poddaje się analizie dotychczasowy program nauczania, jego cele i sposób ich realizacji, formy pracy, wyniki uczniów – sprawdza się przydatność programu w odniesieniu do potrzeb i możliwości uczniów oraz
uwzględnienie najnowszych osiągnięć naukowych;

2.

etapu projektowania – polegającego na właściwym konstruowaniu programu (dlatego zatrzymamy się przy nim dłużej –
patrz tabela 3.);

3.

etapu ewaluacji – autorzy muszą zdecydować, czy program jest
możliwy do zrealizowania, czy cele zostaną osiągnięte, czy
trafnie dobrano materiał, metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne, a także jakie mogą być trudności w realizacji programu oraz jak go udoskonalić.
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Tabela 3. ilustruje, jakie działania należy podjąć na etapie projektowania programu.
Tabela 3. Kroki prowadzące do skonstruowania programu na etapie jego projektowania
Działanie
określenie kompetencji
autorów, dzięki którym
możliwe będzie opracowanie programu

stworzenie koncepcji
programu

wyznaczenie celów
programu

dokonanie wyboru
materiału

stworzenie wymagań
programowych

Krótki opis
osoba podejmująca się tworzenia programu musi posiadać
pogłębioną wiedzę przedmiotową, metodyczną, a także wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, szczególnie psychologii rozwojowej – wiedza ta pozwoli odnieść się do potrzeb
dzieci i młodzieży oraz wypracować skuteczne sposoby
uczenia się
najpierw należy określić, kto będzie odbiorcą programu
i jaki ma reprezentować poziom umiejętności,
następnie należy zaplanować przeznaczenie programu, warunki jego wdrażania, kompetencje pracujących z jego pomocą nauczycieli oraz zdecydować się na zakres treści (czy
będzie to program minimum, maksimum czy też pośredni)
trzeba dopracować obudowę programu i liczbę jego godzin,
a ponadto rozplanować następujące części:
a. podstawową – przeznaczoną dla wszystkich uczniów;
b. rozszerzającą – dla uczniów chętnych do pogłębienia
zainteresowań;
c. kontekstową – związaną z warunkami danej szkoły czy
klasy;
d. zindywidualizowaną – stworzoną w celu odpowiedzi
na indywidualne potrzeby uczniów
należy rozważyć, co warto zmienić w dotychczasowych
programach i jak udoskonalić autorski program
cele mogą być poznawcze, kształcące i wychowawcze –
należy określić, co uczeń musi wiedzieć, jakie powinien
zdobyć umiejętności i jakie postawy wykształcić
rozkład materiału planuje się w oparciu o podstawę programową, wybierając treści można kierować się ich naukowością, przydatnością w codziennym życiu, w kształtowaniu
postaw społecznych, a także tym, czy będą interesujące dla
odbiorców i możliwe do opanowania
trzeba zdecydować się na określoną strukturę materiału
i uporządkować treści
należy opracować wymagania podstawowe (tzw. minimum
programowe), rozszerzające (bardziej złożone), dopełniające
(pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów)
i wykraczające (wiążące się z zainteresowaniami uczniów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Krajewska, Konstruowanie autorskich
programów nauczania, http://literka.pl/article/show/id/33940 oraz J. Kropiwnicki (red.),
Jak tworzyć program?, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998.
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Na etapie projektowania konstruuje się także obudowę programu
i ustala zasady jego wdrażania. Na etapie ewaluacji trzeba natomiast spojrzeć na program z pozycji ucznia – zastanowić się, czy zawarto w nim właściwe treści, czy będą one zrozumiałe dla uczestników procesu nauczania.
Taka ewaluacja jest możliwa jeszcze przed wdrożeniem programu oraz
w fazie jego wdrażania (będzie to ewaluacja kształtująca). Konieczne staje
się również dokonanie ewaluacji podsumowującej po wdrożeniu programu.
Wtedy porównuje się program z innymi oraz poddaje analizie wyniki
i osiągnięcia uczniów. Należy przeprowadzić różnorodne czynności badawcze: wykorzystać metodę obserwacji, wywiadu, ankiety, testów sprawdzających wiedzę uczniów itp. Ewaluacji mogą dokonywać także eksperci
zewnętrzni, wskazani przez kuratora oświaty. Najlepiej posługiwać się testami standaryzowanymi, ale można zastosować testy nauczycielskie –
opracowane przez siebie samego. Należy również uwzględnić opinię metodyków oraz uczniów i ich rodziców24.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, co należy wziąć pod uwagę
przy ocenianiu programu nauczania, który do tej pory poznaliście. Od czego trzeba zacząć tworzenie autorskiego programu? Kto może pomóc przy
opracowaniu rozkładu materiału? Jakimi metodami najlepiej sprawdzić
skuteczność programu? Jakie testy opracować, jakie zadawać pytania?

24

H. Komorowska, O programach prawie wszystko, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
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2. Współpraca
z rodzicami uczniów
i poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
udzielanie pomocy
psychologicznej
dzieciom i młodziezy
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2.1. Współpraca
z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów
Bez współpracy z rodzicami czy też opiekunami prawnymi uczniów
niemożliwe będzie uzyskanie pozytywnych efektów nauczania ani efektywne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. To rodzice są najważniejszymi wychowawcami dzieci i to oni mają na nich największy wpływ. Nauczyciel powinien jednak stać się ich partnerem i doradcą, wspomagać ich
w pozytywnym oddziaływaniu na osobowość, światopogląd, postawy i zachowanie uczniów.
Główne cele współpracy nauczycieli i rodziców to25:
1.

zapewnienie uczniom prawidłowej opieki wychowawczej oraz
wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych;

2.

profilaktyka zagrożeń;

3.

dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci;

4.

pogłębienie wiedzy dotyczącej dzieci i wymiana spostrzeżeń na
ich temat;

5.

większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły;

6.

nawiązanie wzajemnej pozytywnej relacji.

Nawiązanie i podtrzymanie współpracy dydaktyków z rodzicami
umożliwią następujące zasady:
1.

zasada partnerstwa: obie strony szanują swoje zdanie, mają podobne prawa, pracują razem w określonym celu;

2.

zasada pozytywnej motywacji: strony współdziałają ze sobą
dobrowolnie i czują potrzebę współpracy;

3.

zasada współpracy systematycznej i aktywnej: strony angażują
się w kontakt i nawiązują go regularnie;

25

I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1999.
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4.

zasada jedności oddziaływań – nauczyciele i rodzice zgodnie
działają na korzyść ucznia, ich postanowienia nie są sprzeczne
ze sobą;

5.

zasada przepływu informacji – strony dzielą się ze sobą wiedzą
i opiniami na temat funkcjonowania uczniów.

Formy współpracy rodziców i nauczycieli zostały przedstawione
w tabeli 4.
Tabela 4. Formy współpracy kadry pedagogicznej i rodziców uczniów
Forma współpracy
zebrania z rodzicami
(ogólne lub klasowe)

konsultacje dla rodziców

spotkania z udziałem
dzieci, rodziców
i nauczycieli

kontakty przez telefon oraz
Internet (przy wykorzystaniu dziennika
elektronicznego)

rada rodziców, komitet
rodzicielski czy trójki
klasowe
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Opis formy
zebrania służą przekazaniu i wymianie informacji, ustaleniu kwestii organizacyjnych, wyjaśnieniu naglących
problemów, zaplanowaniu pracy – rodzice powinni wypowiadać się swobodnie, jednak o trudnościach uczniów
powinno się rozmawiać anonimowo
konsultacje (zwykle raz w miesiącu) to rozmowy indywidualne z rodzicami, dotyczące funkcjonowania ich
dzieci w placówce oświatowej; rodzice i nauczyciele
powinni mieć możliwość częstszego spotykania się
w razie potrzeby – można ustalić dodatkowe dyżury dla
rodziców, gdyż osobisty kontakt sprzyja wzajemnemu
poznaniu i zbudowaniu zaufania
takie spotkania są konieczne, kiedy wychowawca pragnie zapoznać się z perspektywą dziecka i perspektywą
rodzica oraz skonfrontować je ze sobą; gdy dziecko może na spotkaniu wypracować sposoby pracy nad sobą
i sposoby eliminacji trudności, zwiększa to jego motywację i wkład w pracę
kontakty telefoniczne powinny służyć sprawom organizacyjnym i umówieniu się na spotkanie, nie zaś rozwiązywaniu problemów
dzienniki elektroniczne stanowią dla rodziców dobre
źródło informacji o uczniu, ułatwiają komunikację
i wymianę poglądów, nie mogą jednak zastąpić
bezpośredniego kontaktu
rodzice zrzeszeni w ramach tych form mogą podejmować decyzje dotyczące organizacji nauczania, prezentować swoje stanowisko na zebraniach klasowych i wpływać na funkcjonowanie szkoły – warto zachęcać rodziców do włączania się w działalność placówki
i uświadamiać im ich siłę sprawczą

wizyty nauczycieli
w domach uczniów
uczestnictwo rodziców
w szkolnych uroczystościach, wyjazdach, wycieczkach, wyjściach
„w teren” (do kina,
muzeum, na basen itp.)

lekcje „otwarte” dla
opiekunów i rodziców

sprzyjają lepszemu poznaniu sytuacji ucznia, mogą pomóc w nawiązaniu relacji, bywają konieczne w przypadkach negatywizmu szkolnego u uczniów przy jednoczesnej niemożności skontaktowania się z rodzicami
rodzice mogą pomóc w organizacji pewnych przedsięwzięć czy imprez, podzielić się własną wiedzą zawodową – udział w klasowych czy szkolnych imprezach może
znacząco zwiększyć wiedzę rodziców o sposobie funkcjonowania ich dzieci w szkole, a także zaangażować
rodziców w proces nauczania
rodzice mogą przyglądać się niektórym lekcjom pokazowym, powinni także mieć możliwość obejrzenia spektakli czy uroczystości przygotowanych przez dzieci –
wspólne przeżywanie ważnych momentów w życiu
szkoły przyczyni się do zbudowania silniejszej więzi
między uczniami, rodzicami i nauczycielami

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozmów z nauczycielami z ponad trzydziestoletnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela oraz na podstawie artykułu I. SienkiewiczSzyperskiej, Formy współpracy szkoły z rodzicami, http://scholaris.pl/cms/index.php/
news/show_artid=HHEK4AYYRTI375P86HXKI02T&cat_id=325

Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jakie jeszcze formy może
przybrać współpraca rodziców i nauczycieli. Które formy kontaktu są
najwłaściwsze? Jakie są wady i zalety wymienionych powyżej form? Pomyślcie również, jakie korzyści z takiej współpracy odnoszą rodzice, a jakie nauczyciele. Jak na współdziałaniu pedagogów i rodziców korzystają
dzieci? Co dzieje się z dziećmi, których rodzice nie potrafią porozumieć
się z dydaktykami?
Mimo że współpraca nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści, istnieją liczne problemy w komunikacji i wzajemnych kontaktach
kadry pedagogicznej i opiekunów uczniów. Można wyróżnić następujące
przyczyny niepowodzeń w nawiązaniu efektywnej współpracy26:
1.

Brak partnerskich relacji – rodzice i nauczyciele nie wiedzą, jak
ze sobą współdziałać, gdyż tradycje współpracy nie istnieją.

26

K. Durnaś, Współpraca z rodzicami. Czy jest inna alternatywa wychowawcza dla
edukacji? [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, tom II: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2007.
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Obie strony często wymagają od siebie zbyt wiele, obwiniają
się o problemy wychowawcze dzieci i ich niepowodzenia edukacyjne, wzmacniają konflikty, wzajemnie podważają swoje
kompetencje bądź też powstrzymują się od interwencji i nie ingerują wtedy, gdy to konieczne.
2.

Niewłaściwa atmosfera spotkania, brak czasu czy miejsca – rodzice posadzeni w szkolnych ławkach lub też na niskich krzesełkach znajdują się w sytuacji niesprzyjającej otwartej rozmowie z nauczycielami27, nie mają również możliwości wyjaśnienia wszystkich nurtujących ich problemów. Rodzice, przychodząc na zebrania, obawiają się dodatkowych obciążeń czy
opłat, często pragną jak najszybciej wrócić do domu, by zająć
się – ich zdaniem – „ważniejszymi sprawami”. Często nie mają
też możliwości dotarcia do wszystkich nauczycieli. Rodzice
bywają wrogo ustosunkowani do zebrań i spotkań z kadrą pedagogiczną, ponieważ najczęściej słyszą negatywne uwagi na
temat swoich dzieci. Niektórym rodzicom zebrania kojarzą się
z nudą i zmęczeniem28.

3.

Różnice w oczekiwaniach rodziców i nauczycieli – rodzice
oczekują rzetelnego i systematycznego przekazywania informacji (w interesujący sposób), wsparcia oraz zrozumienia,
a także usłyszenia pochwały na temat ich dzieci. Uważają często, że to nauczyciele muszą rozwiązać zaistniały problem. Dydaktycy tymczasem również potrzebują zrozumienia od rodziców, jednocześnie wymagają od nich zajęcia stanowiska i wykonania konkretnych działań.

27

A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
A. Jura, Jak organizować spotkania z rodzicami?, begin2.pl/sp28/.../Jak%20prowadzic%20zebrania%20z%20rodzicami.pdf [data dostępu: 02.06.2011].
28
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4.

Przenoszenie przez rodziców ich doświadczeń z czasów, gdy
sami pobierali naukę – niekiedy rodzice, którzy mieli w szkole
negatywne doświadczenia z nauczycielami, nie potrafią neutralnie spojrzeć na pedagogów kształcących ich dzieci, kierują
się uprzedzeniami i stereotypami. Zdarza się też, że antypatię
odczuwaną do jednego nauczyciela w szkole dziecka przenoszą
na całą kadrę pedagogiczną tej placówki.

5.

Niewłaściwe postawy rodziców wobec nauczycieli i wobec
dzieci – do niekorzystnych postaw rodziców wobec dzieci
(utrudniających porozumienie z nauczycielem) należą: nadopiekuńczość, zaniedbywanie potrzeb dziecka, wygórowane
aspiracje wobec niego, bezradność lub też przekonanie, że
dziecko nie popełnia żadnych błędów, niepogodzenie się z myślą, że dziecko sprawia problemy. Do negatywnych postaw
wobec nauczycieli można zaliczyć upór, wrogość, egocentryzm, lęk przed krytyką czy przed złymi wiadomościami, obwinianie nauczycieli o niepowodzenia dziecka, traktowanie ich
jako konkurentów, podważanie ich kompetencji, roszczeniowość lub też bierność (lekceważenie słów nauczyciela, brak
kontaktu)29. Błędem jest również oczekiwanie inicjatywy wyłącznie od nauczycieli.

6.

Niewłaściwe postawy i przekonania nauczycieli – nauczycielom również zdarza się całkowicie obwiniać rodziców o zaistnienie trudności u dzieci, lekceważyć problemy opiekunów czy
oceniać ich sposób wychowania i podważać ich wychowawcze
kompetencje. Nauczyciele nie zawsze zostawiają rodzicom
przestrzeń do nawiązania dialogu, czasami wykazują się nie-

29

M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2003.
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chęcią30. Nie wszyscy pedagodzy posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne lub organizacyjne (czasami spotkania z rodzicami nie są właściwie rozplanowane, nauczyciele nie osiągają zamierzeń bądź nie potrafią wyznaczyć celów zebrań itp.).
Nauczycielom może także brakować taktu, pewności siebie
oraz umiejętności autoprezentacji. Na zebraniach mogą odczuwać zmęczenie po całym dniu pracy. Poniżej znajdują się przykłady negatywnych przekonań dydaktyków wraz z propozycjami zmiany sposobu myślenia.
Tabela 5. Przykłady negatywnych przekonań nauczycieli na temat współpracy z rodzicami
Niewłaściwe przekonanie
Nie mam dużo czasu na rozmowę z rodzicami, każdy chciałby pójść do domu, lepiej jak najszybciej skończyć zebranie/konsultacje
Wychowywanie dzieci to sprawa rodziców, ja nie mam tu nic do powiedzenia
To rodzic powinien angażować się w kontakty z nauczycielem
Trudno o współpracę, gdy rodzic jest
rozczarowany szkołą
Rodzic ingeruje w moje kompetencje,
więc nie będę z nim rozmawiać
Współpraca i tak się kończy, kiedy
rozwiążemy bieżący problem
Rodzice nie rozumieją
podstawowych rzeczy

30

Propozycja zmiany myślenia
Dobrze jest poświęcić rodzicom tyle czasu, ile potrzebują – pomoże to rozwiązać
wiele problemów i da rodzicom pewność,
że mogą mi zaufać i że chcę im pomóc
Jako wychowawca biorę udział w kształtowaniu postaw dzieci, ich sprawy są dla
mnie ważne
Warto zainicjować kontakty z rodzicami
i pogłębić relacje z nimi, ustalić sposób
postępowania z dzieckiem
Dobrze byłoby uświadomić rodzicowi
pozytywne skutki współpracy z kadrą
pedagogiczną
Dobrze jest ustalić granice w kontaktach
z rodzicami i zachowywać się asertywnie,
a także nakreślić obszary, w których to ja
podejmuję decyzję
Warto wskazać rodzicom, że
współdziałanie nie oznacza jedynie walki
z istniejącymi problemami
Dobrze byłoby wyjaśnić wszelkie wątpliwości rodziców, pozwoli to uniknąć
problemów w przyszłości

I. Nowosad, Bariery porozumiewania się nauczyciel–rodzic. O niepowodzeniach
współpracy nauczycieli z rodzicami w opinii nauczycieli [w:] M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna w edukacji:
inspiracje, analizy, działania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
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Nie mogę skrytykować rodzica, bo jeśli
będzie niezadowolony i odwoła się do
dyrektora, mogę stracić pracę

Jeżeli uważam, że rodzic popełnia błędy,
trzeba go o tym poinformować –
najważniejsze jest dobro dziecka i jego
prawidłowy rozwój

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Nowosad, Bariery porozumiewania się
nauczyciel – rodzic. O niepowodzeniach współpracy nauczycieli z rodzicami w opinii
nauczycieli [w:] M. Nowak-Dziemianowicz, K. Czerwiński, W. Maliszewski (red.),
Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2009; D. Chimiak, Zebrania z rodzicami, www.sp2.murowanagoslina.pl/.../referat_zebrania_z_rodzicami.doc

Na podstawie powyższego zestawienia widać, że wiele fałszywych przekonań czy postaw obu stron może uniemożliwić współpracę.
W jaki sposób pracować nad zniesieniem tych barier?
Przede wszystkim i rodzice, i nauczyciele muszą zadbać o wzajemny szacunek, wyzbycie się uprzedzeń oraz o gotowość do kontaktu
i wysłuchania drugiej strony. Obie strony muszą jednocześnie zaakceptować poglądy wyrażane w dialogu przez partnera. Każda ze stron ma prawo
do realizowania swoich wartości w wychowaniu. Nauczyciel może poinformować rodzica o tym, jak widzi sytuację i jakie działania należałoby
podjąć, nie może jednak zmusić go do jakichkolwiek czynności ani do
zmiany opinii. Można poprosić o konsultację ze specjalistą, z pedagogiem,
psychologiem czy innym autorytetem, który pomoże rodzicowi w dostrzeżeniu sedna problemu. Na kontakt z rodzicami należy poświęcić tyle czasu,
ile potrzeba, tak aby rozwiązać problem czy wesprzeć dziecko. Wspólna
praca nauczyciela i rodzica zwiększa prawdopodobieństwo poradzenia sobie z problemem i sięgnięcia po odpowiednie środki, wypracowania dobrego rozwiązania. Konieczne staje się także opracowanie zasad wzajemnych
kontaktów oraz poznanie oczekiwań drugiej strony – zmniejszy to szanse
na pojawienie się nieporozumień. Jeżeli rodzice dostrzegą, że ich cele oraz
cele nauczycieli są takie same, chętniej zaangażują się we współpracę.
Należy przekonać rodziców, że mają wpływ na funkcjonowanie
szkoły oraz że współpraca z nauczycielami, dzielenie się z nimi informa-
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cjami i uwagami może przynieść wymierne efekty. Dlatego należy wzmacniać działanie instytucji zrzeszających rodziców uczniów – takich jak rady
rodziców czy rady szkoły. Warto pamiętać o tym, że to przede wszystkim
nauczyciel powinien inicjować kontakty z rodzicami, jeżeli pojawi się kwestia konieczna do omówienia. Niezbędne staje się jednak wzajemne oferowanie pomocy i otwarcie na kontakt.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także organizowanie wspólnych szkoleń dla rodziców i nauczycieli, dotyczących istotnych dla funkcjonowania dzieci tematów31. Mogą to być zajęcia z profilaktyki uzależnień, agresji, z zasad komunikacji międzyludzkiej, asertywności, sposobów uczenia się i zapamiętywania, motywowania dzieci, wzmacniania
kompetencji wychowawczych itd. Te same zagadnienia nauczyciele mogą
omawiać z rodzicami podczas zebrań klasowych – w ramach „pedagogizacji rodziców”. Obecnie powstają specjalne „uniwersytety pedagogiczne”32, oferujące rodzicom wykłady i zajęcia dotyczące funkcjonowania
placówek oświatowych. Kolejny pomysł stanowi zakładanie specjalnych
czasopism dla rodziców i nauczycieli – takie czasopisma służyłyby uzupełnieniu wiedzy oraz wymianie informacji. Dotarcie do rodziców jest
możliwe także dzięki akcjom informacyjnym szkoły na temat jej działalności, dzięki posiadaniu przez szkołę strony internetowej, reklamowaniu
placówki za pośrednictwem plakatów i ulotek, organizowaniu „drzwi
otwartych” itp.
W uzyskaniu informacji o sytuacji dziecka oraz całej rodziny może pomóc stworzenie ankiet dla rodziców, w których będą oni mogli wypowiedzieć się na wybrany temat, przekazać nauczycielowi ważne informacje, także dotyczące własnych potrzeb, oczekiwań wobec współpracy
31

K. Durnaś, op.cit.
C. Januszek, Współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów, http://www.profesor.pl/publikacja,7019,Artykuly,Wspolpraca-ze-srodowiskiem-rodzinnym-uczniow [data
dostępu: 03.06.2011].
32
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z dydaktykiem i szkołą, jak również opinie o poziomie nauczania i wychowania w placówce itp. Opracowanie takiej ankiety dla rodziców może
być szczególnie przydatne w momencie objęcia opieką wychowawczą
danej klasy. Dobrze sformułowane pytania ankiety, zadane rodzicom
dzieci klasy wychowawczej, pozwolą poznać uczniów, ich zainteresowania czy szczególne uzdolnienia, stan zdrowia, ewentualne trudności, sposób spędzania przez nich wolnego czasu, funkcjonowanie w domu rodzinnym, relacje z rówieśnikami, sytuację materialną itd. W takiej ankiecie rodzice powinni umieścić swój numer telefonu (domowy oraz telefon
do pracy), aby w razie potrzeby można było się z nimi skontaktować.
Oczywiście wypełnienie ankiety przez rodziców jest dobrowolne.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jakie pytania można zadać
rodzicom w takiej ankiecie, tak aby jak najwięcej dowiedzieć się o uczniu,
nie łamiąc jednocześnie prawa rodziny do zachowania prywatności. Jak
zachęcić rodziców do udziału w ankiecie, jak wskazać im korzyści z udzielenia nauczycielom pewnych informacji? Do czego te informacje mogą być
nauczycielowi potrzebne? Dlaczego tak ważny jest pełny przekaz informacji? Jak powinny być przechowywane zdobyte informacje?
Warto wskazać, jak należy prowadzić zebrania z rodzicami, aby
kształtować pozytywne wzorce obustronnej współpracy między kadrą pedagogiczną a rodzicami uczniów. Szczególnie istotne jest pierwsze zebranie – kiedy nauczyciel obejmuje wychowawstwo i poznaje rodziców.
Oczywiście należy przekazać im informacje na temat organizacji roku
szkolnego, konsultacji, planów dydaktycznych i wychowawczych, nauczycieli pracujących w danej szkole, ale jeszcze ważniejsze jest ustalenie procedur kontaktowania się oraz zapoczątkowanie relacji, która umożliwi
obopólne zrozumienie i podejmowanie działań mających na celu rozwój
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uczniów. Jakie elementy ułatwią porozumienie podczas zebrań? Oto kilka
porad dla nauczycieli-wychowawców33:
1.

przygotowujcie się do każdego zebrania – planujcie tematy zebrań, ich cele i zadania, sprawy, o których będziecie mówić,
czas trwania zebrania, przynieście ze sobą konieczne materiały
dodatkowe, poinformujcie rodziców o zebraniu odpowiednio
wcześnie i upewnijcie się, że pamiętają o spotkaniu;

2.

zadbajcie o pozytywne nastawienie do rodziców, o poprawność
językową swoich wypowiedzi oraz o to, aby posługiwać się językiem zrozumiałym dla odbiorców, bądźcie opanowani i kulturalni, nie okazujcie negatywnych emocji;

3.

słuchajcie rodziców dzieci, pozwólcie im na swobodę wypowiedzi i dyskusję, zachęcajcie rodziców do przedstawiania własnych
poglądów, stwórzcie przyjazną atmosferę, zadawajcie otwarte
pytania, udzielajcie konstruktywnych informacji zwrotnych;

4.

podzielcie zebranie na dwie części – część przeznaczoną dla
wszystkich i część na indywidualne rozmowy o sprawach poszczególnych uczniów;

5.

przekonajcie rodziców, że ich problemy i potrzeby są dla was
ważne i że stanowią oni dla was partnerów do rozmowy oraz
współpracy;

6.

ustawcie ławki w okręgu czy półkolu, abyście byli dobrze widoczni; rozpoczynajcie spotkania o ustalonym czasie;

7.

sprawdzajcie, czy dobrze rozumiecie rodziców oraz ich potrzeby – parafrazujcie ich wypowiedzi, precyzujcie poruszane kwestie, pytajcie rodziców, co chcieliby zmienić, z czego są zadowoleni, a co ich martwi itp.;

33

M. Babiuch, op.cit. oraz A. Jura, op.cit.
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8.

wyznaczcie granice, których rodzice nie mogą przekroczyć
w kontaktach z Wami;

9.

pozwólcie rodzicom poruszyć ważne dla nich kwestie oraz
współdecydować o tematyce kolejnych spotkań;

10.

wymieniajcie się doświadczeniami z innymi pedagogami;

11.

informujcie o Waszych przeświadczeniach i Waszym sposobie
widzenia problemu, stosujcie komunikaty typy „ja”, nie osądzajcie rodziców;

12.

w razie konieczności zapraszajcie na spotkania ekspertów (psychologów, logopedów itp.).

Podczas indywidualnych spotkań z rodzicami zawsze należy rozpocząć rozmowę od wskazania dobrych cech dziecka oraz pozytywnych
aspektów jego nauki i zachowania. Dopiero później przychodzi czas na
omówienie ewentualnych trudności. Pomocne jest opisanie rodzicom, jak
dziecko zachowuje się w szkole, podanie konkretnych przykładów, nie
zaś posługiwanie się ogólnymi informacjami. Warto ustalić, czy rodzic
zaobserwował podobne zachowanie w domu rodzinnym, czy też w domu
dziecko postępuje zupełnie inaczej. Trzeba wskazać rodzicom, jakie skutki może mieć niepodejmowanie żadnych działań. Należy wspólnie z rodzicami zastanowić się nad przyczynami problemów oraz opracować plan
działania. Rodzice mogą potrzebować czasu do namysłu, mogą też odmówić nauczycielowi – mają do tego prawo.
Nauczyciel może jedynie sugerować rozwiązanie, proponować
różne formy pomocy dziecku, lecz nie może zdecydować za rodzica (np.
w sprawie skierowania dziecka na badania do poradni psychologicznopedagogicznej). Jeżeli dziecko nie sprawia żadnych problemów, należy
przekazać informacje o jego uzdolnieniach, wskazać obszary potencjalnego rozwoju itp. Odpowiedzi dydaktyka na pytania rodziców mogą mieć
charakter: oceniający (diagnozujący i analizujący problem), interpretujący
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(wyjaśniający sytuację, pokazujący różne jej aspekty) oraz wspierający
(uspokajający rodziców, okazujący zrozumienie i gotowość do pomocy).
Łatwo jest współpracować z rodzicem-partnerem. W jaki sposób
jednak prowadzić rozmowę z rodzicami „trudnymi”, którzy zachowują się
agresywnie, nie reagują na prośby dydaktyków czy postępują wbrew ustalonym zasadom? Przydatne informacje znajdują się w poniższej tabeli.
Tabela 6. Wskazówki ułatwiające współpracę z „trudnymi” rodzicami
Zachowanie rodzica
rodzic agresywny – roszczeniowy, pełen pretensji, zamknięty na rozmowę i nieprzyjmujący
racjonalnych argumentów,
osądzający, stosujący
psychiczną przemoc
rodzic wykazujący postawę
obronną, za wszelką cenę broniący dziecka, niedowierzający
opinii nauczyciela

rodzic bierny – obojętny czy
bezradny wobec problemów
z dzieckiem, niewidzący sensu
spotkań z nauczycielem

Wskazówka – jak rozmawiać?
zachować spokój, wysłuchać rodzica, ale nie
pozwalać mu przekraczać granic, nie zgadzać na
agresywne zachowanie, domagać się traktowania
z szacunkiem, przedstawić swoje stanowisko
i poinformować o swoich propozycjach
rozwiązania tej sytuacji, próbować uzgodnić
wspólne stanowisko z rodzicem, w razie agresji
rodzica zakończyć spotkanie
przekonać rodzica o możliwości spojrzenia na
dziecko z różnych punktów widzenia, podać przykłady zachowania ucznia, w razie potrzeby poprosić o świadectwo innego nauczyciela, wspólnie
z rodzicem uzgodnić plan działania
wskazać rodzicowi konieczność współpracy
z nauczycielem, poinformować o funkcjonowaniu
dziecka i o możliwościach wspierania go, nakreślić
skutki braku działań, zmotywować do pracy
z dzieckiem, wzmocnić poczucie sprawstwa i kontroli, przypomnieć o obowiązkach wiążących się
z rolą rodzica, zasugerować pomoc specjalistów czy
poradni psychologiczno-pedagogicznej, zapewnić
listę placówek, do których rodzic może się udać

Źródło: opracowanie własne na podstawie konsultacji z psychologami i nauczycielami
z ponad 30-letnim stażem w zawodzie; M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami
„trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2003

Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jak powinna wyglądać współpraca dyrektora szkoły z rodzicami uczniów. Jak często powinni rozmawiać, jakie informacje sobie przekazywać i w jaki sposób to robić? Kiedy
rodzice mogą skorzystać z pomocy dyrektora? W jakich sytuacjach nauczyciele mogą poprosić dyrektora o wsparcie w kontaktach z rodzicami?
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2.2. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej,
współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Pomocy psychologicznej w szkole może udzielać wychowawca
klasy, pedagog lub psycholog szkolny. Ich zadaniem jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci. O pomoc może poprosić rodzic lub też sam
uczeń – inni nauczyciele również mogą zgłosić konieczność objęcia dziecka pomocą. Pomoc ta może przybrać formę rozmowy, udzielenia porad czy
wskazówek lub też informacji potrzebnych dzieciom i rodzicom. Nauczyciele obserwują dzieci, diagnozują ich sytuację oraz problemy, rozpoznają
potrzeby uczniów i ich zdolności, wspierają w wyborze formy dalszego
kształcenia. Wychowawcy proponują również uczniom zajęcia wychowawcze, warsztaty czy szkolenia na wybrane tematy. Organizuje się specjalne zajęcia oraz klasy terapeutyczne. Formy pomocy zorganizowanej
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Zorganizowane formy pomocy psychologicznej w szkole
Forma pomocy

klasy terapeutyczne
zajęcia specjalistyczne:
korekcyjno kompensacyjne
zajęcia specjalistyczne:
logopedyczne
zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne; inne o terapeutycznym charakterze
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające
uzdolnienia

Odbiorcy pomocy
uczniowie z zaburzeniami, wymagający pomocy specjalistów, posiadający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
uczniowie z problemami w uczeniu
się, zaburzeniami w rozwoju itp.
uczniowie borykający się
z zaburzeniami mowy
uczniowie z problemami w funkcjonowaniu w społeczności,
z zaburzeniami społecznymi
uczniowie doświadczający problemów w realizowaniu wymogów
programu nauczania
uczniowie o specjalnych zdolnościach i wybitnych możliwościach

Maksymalna liczba uczestników
15
5
4
10

8
8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. Nr 228, poz. 1487.
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Dodatkowo uczniowie gimnazjów (oraz szkół ponadgimnazjalnych)
powinni mieć możliwość skorzystania z porad i zajęć na temat wyboru
dalszego kształcenia oraz drogi zawodowej.
Wychowawca wspomagany jest przez pedagoga lub/i psychologa
szkolnego, zatrudnionego na stanowisku: nauczyciel-pedagog czy nauczyciel-psycholog. W zależności od placówki różny jest wymiar godzin ich pracy, ponieważ nie jest on określony w Karcie Nauczyciela. Dąży się do tego,
aby w nowelizowanej Karcie znalazł się zapis na temat wymiaru godzin pracy psychologa i pedagoga szkolnego, a także do tego, aby specjaliści ci nie
byli zatrudnieni na etacie nauczyciela (takie zatrudnienie jest przyczyną wielu kontrowersji, gdyż nauczycieli obowiązuje awans zawodowy, przydziela
im się opiekuna stażu, wykonują oni dodatkowe obowiązki, które niekoniecznie zgadzają się z zakresem pracy psychologa czy pedagoga)34.
Do zadań pedagoga należy przede wszystkim:
1.

rozpoznawanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce
lub uczniów niedostosowanych społecznie;

2.

przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów;

3.

pomoc dzieciom w wyborze kierunku dalszego kształcenia;

4.

organizowanie pomocy materialnej dla uczniów;

5.

pomoc uczniom w eliminowaniu napięć spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi, w rozwiązywaniu problemów i konfliktów;

6.

doradzanie rodzicom w sprawach wychowawczych;

7.

w uzasadnionych przypadkach – występowanie do sądu rodzinnego, kierowanie uczniów do placówek opieki społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.;

8.

34

poddanie analizie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

J. Maciejewska, Ciało obce, czyli psycholog w szkole, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=178 [data dostępu: 06.06.2011].
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9.

współdziałanie z kuratorem sądowym (w uzasadnionych przypadkach).

Główne zadania psychologa w szkole są następujące:
1.

diagnozowanie psychospołecznego funkcjonowania ucznia;

2.

podejmowanie działań profilaktycznych, interwencji oraz prowadzenie terapii uczniów;

3.

pomoc dzieciom w wyborze kierunku kształcenia;

4.

pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami
zachowania czy osobowości, dzieciom przewlekle chorym, mającym trudności w nauce czy też trudności adaptacyjne, dzieciom zaniedbanym przez środowisko, dzieciom, które mają za
sobą traumę itd.;

5.

udzielanie wsparcia rodzicom dzieci oraz wychowawcom klas.

W ramach pomocy psychologicznej w szkole tworzy się również
specjalne zespoły złożone z wychowawców klas, dyrektora szkoły oraz
pracujących w szkole specjalistów (w spotkania zespołów mogą się włączyć także specjaliści z poradni, lekarze, logopedzi itd.). Tego typu zespół
zajmuje się pomocą uczniom posiadającym orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczniom objętym nauczaniem indywidualnym,
mającym trudności w nauce bądź różnorakie zaburzenia. Do zadań zespołu należy także wspieranie rozwoju uczniów wybitnie zdolnych oraz planowanie działań związanych z doradztwem zawodowym. Członkowie
zespołu ustalają zakresy, w jakich trzeba pomóc wybranym dzieciom,
opracowują sposoby i formy pomocy dla tych dzieci, dostosowane do ich
potrzeb i możliwości.
Z opracowanymi sposobami zapoznaje się dyrektor, który ostatecznie decyduje o zastosowanych formach pomocy oraz wymiarze godzin przeznaczonych na tę pomoc, a następnie powiadamia rodziców
uczniów o ustaleniach. Rodzice mogą również uczestniczyć w pracy ze-
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społów. Po zatwierdzeniu zaleceń przez dyrektora zespół tworzy tzw.
plan działań wspierających dla każdego ucznia, który zawiera:
1.

cele pomocy psychologicznej udzielanej uczniowi;

2.

działania podejmowane w ramach pomocy;

3.

metody pracy z dzieckiem;

4.

dostosowanie wymogów programowych do możliwości dziecka;

5.

działania, które mają wspierać rodziców;

6.

zakres współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną czy
innymi instytucjami.

Zespół dokonuje także ewaluacji udzielanej pomocy. Co ważne,
w ramach pracy zespołu jego członkowie zakładają dla dzieci tzw. karty
indywidualnych potrzeb ucznia.
Karta zawiera (oprócz danych ucznia oraz danych placówki i klasy, w której dziecko pobiera naukę) informację o orzeczeniu z poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub też stwierdzenie o potrzebie zapewnienia uczniowi pomocy psychologicznej. W karcie umieszcza się również zakres planowanej pomocy dla ucznia, formy i sposoby organizowania pomocy (ustalone ostatecznie przez dyrektora), wymiar godzin dodatkowych zajęć itp. Kartę uzupełnia się o ocenę efektywności oferowanego
dziecku wsparcia oraz terminy spotkań specjalnego zespołu, zajmującego
się przypadkiem danego ucznia. Wszyscy członkowie zespołu zobowiązani są do podpisania omawianej powyżej karty35.
Szkoła zapewnia pomoc nie tylko od strony psychologicznej.
W placówce może pracować również logopeda, badający mowę uczniów,
diagnozujący zaburzenia mowy i prowadzący terapię w tym zakresie,
a także podejmujący działania profilaktyczne w celu zapobiegania zaburzeniom mowy i komunikacji językowej. Jeżeli szkoła posiada własnego
35

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. Nr 228, poz. 1487.
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doradcę zawodowego, pomaga on uczniom w wyborze dalszej formy
kształcenia, prowadzi zajęcia z zakresu planowania kariery zawodowej,
zapewnia uczniom informacje pozwalające im zaplanować dalszą edukację w zgodzie z własnymi potrzebami oraz możliwościami.
Wskazówka dla studentów: Nie każda szkoła zatrudnia jednocześnie pedagoga i psychologa na etacie, niekiedy specjaliści ci przebywają w placówce jedynie kilka godzin w tygodniu. Zastanówcie się, jakie korzyści
daje uczniom ciągła obecność psychologa i pedagoga w szkole. Dlaczego
warto zatrudniać na pełen etat specjalistów niosących pomoc psychologiczną uczniom?
Za pomoc psychologiczną odpowiedzialne są także poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z ich pomocy mogą korzystać uczniowie szkół,
a także ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych36. Specjaliści pracujący w poradni zajmują się głównie37:
1.

rozpoznawaniem u dzieci trudności w uczeniu się, trudności adaptacyjnych czy też zaburzeń rozwojowych, zachowania etc.;

2.

wspomaganiem dzieci posiadających szczególne uzdolnienia,
dzieci borykających się z niepowodzeniami szkolnymi, określonymi trudnościami, z przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnością, dysfunkcjami itp.;

3.

wydawaniem opinii diagnozujących sytuację dzieci;

4.

prowadzeniem terapii uczniów;

5.

interweniowaniem w sytuacjach kryzysowych;

6.

wskazywaniem podopiecznym kierunków dalszego kształcenia;

7.

profilaktyką zaburzeń oraz uzależnień.

36

E. Niezgoda, E. Płatkowska, D. Mieczkowski, Wspierać i być wspieranym: wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu
i profilaktyce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2007.
37
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz. U. Nr 228, poz. 1488.
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Poradnie diagnozują psychospołeczne i zdrowotne funkcjonowanie
dzieci, mogą orzekać m.in. o obniżeniu wymagań wobec danego ucznia
(z powodu znajdowania się przez niego na pograniczu normy intelektualnej
lub zaniedbania środowiskowego), o posiadaniu przez niego określonych
dysfunkcji (np. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, dysleksji czy
dysortografii), o konieczności pobierania przez niego nauki w szkole specjalnej, klasie terapeutycznej, uczęszczania na zajęcia wyrównawcze czy
terapeutyczne, korzystania z rehabilitacji. Specjaliści w poradniach (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi) prowadzą, przy użyciu wszelkich niezbędnych narzędzi, badania intelektu uczniów czy ich
dojrzałości szkolnej, oceniają, czy uczeń jest zagrożony niedostosowaniem
społecznym, czy potrzebuje nauczania indywidualnego itp.
Poradnia często oferuje uczniom zajęcia czy warsztaty dotyczące
np. przeciwdziałania agresji czy uzależnieniom, radzenia sobie ze stresem, kontrolowania emocji, skutecznego uczenia się itd. Jeżeli sytuacja
tego wymaga, uczniowie mogą być objęci specjalną terapią w poradni
(rodzaj terapii zależy od rodzaju zaburzeń), specjaliści są też odpowiedzialni za interwencję kryzysową w razie trudnej sytuacji ucznia – na
przykład w razie konfliktu z rodziną lub środowiskiem czy też w razie
próby samobójczej ucznia. Uczeń, któremu potrzebna jest porada czy
wskazówka (na przykład związana z wyborem liceum po ukończeniu
gimnazjum), może udać się do poradni i na pewno uzyska odpowiedzi na
nurtujące go pytania. Poradnie zajmują się także mediacjami (między
uczniami, rodzicami, nauczycielami).
Z pomocy poradni korzystają nauczyciele, rodzice i uczniowie
uczęszczający do szkoły znajdującej się na terenie działania danej poradni
(warto pamiętać o zasadzie rejonizacji). Jeżeli dziecko nie uczęszcza do
szkoły, pomocą obejmie je poradnia przydzielona ze względu na jego miejsce zamieszkania. Adresy, telefony oraz strony internetowe poradni psy-
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chologiczno-pedagogicznych w województwie lubelskim, w tym poradni
specjalistycznych, znajdują się na stronie: www.wup.lublin.pl/wup/foty/
fckeditor/File/ciz/poradnictwo/adresy_instytucji/poradnie.pdf
Poradnie wspierają nauczycieli poprzez:
1.

wspomniane już mediacje (kiedy nauczyciel nie jest w stanie
porozumieć się z rodzicami uczniów, dyrektorem szkoły czy
też współpracownikami);

2.

konsultacje w sprawach zawodowych oraz wychowawczych –
specjaliści mogą doradzać, w jaki sposób nauczyciel powinien
się doskonalić, z jakich zajęć korzystać, jak pracować z dziećmi, rozwiązywać problemy wychowawcze, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu itp.;

3.

warsztaty czy szkolenia, które zwiększą kompetencje nauczycieli i wyposażą ich w kwalifikacje konieczne do sprostania
zawodowym wyzwaniom.

We współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną olbrzymią rolę odgrywają rodzice uczniów. To oni decydują o umówieniu się na
wizytę w poradni i skorzystaniu z badań proponowanych przez specjalistów, to oni zapoznają się z diagnozą i opinią wystawioną przez poradnię.
Oni również muszą wyrazić zgodę na formy terapii czy pomocy dla
ucznia, na udostępnienie opinii o dziecku placówce oświatowej.
Rodzice mogą także uczestniczyć w organizowanych dla nich zajęciach czy warsztatach wspierających ich kompetencje wychowawcze.
Poradnie zapewniają konsultacje dla rodziców doświadczających trudności w wychowywaniu dzieci, motywowaniu ich do nauki i wywiązywania
się z obowiązku szkolnego. W poradniach tworzy się także grupy wsparcia dla rodziców posiadających podobne problemy.
Psycholodzy i pedagodzy szkolni mogą zgłaszać się do poradni
w celu uzyskania konsultacji merytorycznych, skorzystania z porad doty-
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czących podejmowanych działań wychowawczych i interwencyjnych. Poradnie działają przez cały rok, z uwzględnieniem wakacji i ferii szkolnych. Pomoc przez nie oferowana jest bezpłatna. Do obowiązków pracowników poradni należy prowadzenie dokumentacji uczniów – wykazu
dzieci i wydawanych opinii. Taką dokumentację można prowadzić
w formie elektronicznej. Poradnie wspomagają także działania podejmowane przez szkoły i przez tworzone w nich specjalne zespoły, ustalające
formy i sposoby pomocy uczniom.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, kiedy dzieci powinny skorzystać z pomocy poradni. Jakie trudności uczniów powinny zostać poddane obserwacji specjalistów? Jakie sygnały mogą świadczyć o pojawieniu się tych trudności? Co powinno zaalarmować nauczyciela? Jak przekonać rodzica, że dziecko potrzebuje pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej?

58

3. Sposoby
aktywizowania
i motywowania
uczniów poza
szkolnym
planem lekcji
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3.1. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
Uczniowie powinni mieć możliwość skorzystania z bogatej oferty
zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania, kształtujących osobowość, wdrażających do samodzielnego działania, do aktywności społecznej. Zajęcia te powinny nie tylko kształcić nowe umiejętności, ale także
sprzyjać wypoczynkowi, oferować dzieciom i młodzieży przyjemne spędzenie czasu. Stworzenie przez szkołę szerokiej oferty zajęć, dostosowanej
do potrzeb i możliwości uczniów, może chronić dzieci i młodzież przed
uleganiem niekorzystnym wpływom i odreagowywaniem napięć w agresywny sposób. Takie zajęcia wzmacniają również pewność siebie uczniów,
dają im wiarę we własne możliwości, budują ciekawość świata i prowokują
do poznawania go38. Realizacja podstawy programowej w szkołach nie
zapewnia przygotowania uczniów do samodzielnego życia, do kariery zawodowej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nie wszyscy
uczniowie mogą brać udział w płatnych zajęciach rozwijających zdolności,
które organizują rodzice i opiekunowie. Dlatego udział w ciekawych, bezpłatnych zajęciach powinna umożliwić placówka oświatowa, w której dane
dziecko pobiera naukę.
Jak jednak dobrać zajęcia pozalekcyjne do uczniowskich możliwości? Przede wszystkim trzeba dobrze poznać uczniów, ich preferowane
sposoby spędzania czasu wolnego, zdolności i temperamenty. Oto kilka
porad dla nauczycieli, jak zorientować się, jakie zajęcia zaproponować
dzieciom i młodzieży:
1.

pozwólcie uczniom otwarcie mówić o swoich zainteresowaniach i potrzebach;

2.

pytajcie, jak uczniowie spędzają czas po zajęciach szkolnych;

38

B. Jodłowska, Start – szok zawodowy – twórcza praca nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
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3.

rozmawiajcie z rodzicami dzieci na temat ich potrzeb oraz zdolności, konsultujcie się z innymi nauczycielami, pedagogiem czy
psychologiem szkolnym;

4.

stwórzcie ankietę dla uczniów, diagnozującą ich potrzeby i oczekiwania dotyczące zajęć pozalekcyjnych.

Konstruując ofertę zajęć, warto wziąć pod uwagę uczniowską potrzebę posiadania kontaktu emocjonalnego z innymi, bycia akceptowanym przez grupę, potrzebę uznania i szacunku, samorealizacji oraz potrzebę zdobywania nowych doświadczeń. Poniżej znajduje się kilka rad
dotyczących sposobów odpowiadania na te potrzeby uczniów.
Tabela 8. Propozycje konstruowania zajęć odpowiadających różnym potrzebom uczniów
Potrzeba
kontaktu
emocjonalnego

akceptacji
przez grupę

uznania
i szacunku

sukcesu
i samorealizacji

zdobywania
nowych
doświadczeń

Porady dotyczące zajęć
warto proponować uczniom zajęcia, w trakcie których będą mogli
swobodnie nawiązywać kontakt z innymi, wyrażać uczucia, dzielić
się własnymi przeżyciami – poleca się pracę w grupach, pracę
metodą projektu itd.
warto na dodatkowych zajęciach integrować uczniów, budować
zaufanie w grupie, pomóc uczniom wyobcowanym nawiązać
kontakt z innymi dziećmi, ujawnić te cechy osobowości, które nie
uaktywniły się na lekcjach – w praktyce poleca się metodę dramy
i inne metody aktywizujące, organizowanie wyjść grupowych,
warsztatów dla dzieci i młodzieży, zajęć ruchowych, tanecznych
trzeba zadbać, aby uczniowie, realizując swoje pasje, mogli samodzielnie wykonać różne czynności i projekty – dzięki temu mogą
zyskać szacunek innych uczniów; poleca się również nagradzanie
za dodatkowe przedsięwzięcia
realizowane przez uczniów na zajęciach pomysły warto prezentować na forum całej szkoły, np. organizować konkursy, wystawy, na
których uczniowie przedstawią swoją twórczość, wydawać gazetkę
szkolną czy też stworzyć jej internetowy odpowiednik; dzieci
powinny także poznać cele zajęć i korzyści z nich płynące, aby
mogły zrozumieć, w jaki sposób pomogą im one w rozwoju
zajęcia powinny zaspokoić ciekawość uczniów, wzbogacić ich
o nową wiedzę, przykuć uwagę – poleca się zajęcia praktyczne,
wycieczki, wizyty w laboratoriach, ośrodkach naukowych,
wykonywanie eksperymentów, badań itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Nowak, Teoretyczne podstawy aktywizującego procesu nauczania, http://www.edukacja.edux.pl/p-7598-teoretyczne-podstawyaktywizujacego-procesu.php.
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Działalność pozalekcyjna szkoły to między innymi praca świetlicy
szkolnej, czytelni, biblioteki, a także prowadzenie zajęć korekcyjnowyrównawczych, artystycznych, sportowych, językowych, technicznych,
pogłębiających wiedzę z przedmiotów (np. kół przedmiotowych, kół zainteresowań czy zajęć przygotowujących do egzaminów). Czynny udział
w szkolnych czy pozaszkolnych organizacjach (w harcerstwie, szkolnym
zespole muzycznym, samorządzie itp.) również zaliczamy do działalności
pozalekcyjnej. Bardzo istotne jest pozostawienie uczniom wyboru zajęć,
w których chcieliby uczestniczyć. Należy też zapewnić dzieciom możliwość zmiany zajęć lub zrezygnowania z nich w trakcie roku szkolnego.
Aby zmotywować dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach,
należy pozwolić im nie tylko wyrazić własne potrzeby, ale także współdecydować o treści i organizacji zajęć (w ten sposób zyskają one różnorodność). Trzeba też poinformować uczniów o wszystkich dostępnych dla
nich zajęciach, aby mogli spośród nich wybrać te najbardziej odpowiednie dla siebie. Warto tak zorganizować plan zajęć, aby każdego dnia
uczniowie mogli spędzać czas wolny w interesujący dla nich sposób39.
Nauczyciel musi również pamiętać o tym, że udział uczniów w tego typu
aktywnościach jest całkowicie dobrowolny. Na zajęciach uczniowie powinni wykorzystywać swoje możliwości, a także pracować twórczo, poszukiwać nowych rozwiązań, dyskutować, prezentować własne poglądy40.
Nauczyciel prowadzący takie zajęcia staje się osobą koordynującą działanie uczniów lub też doradcą czy inspiratorem, a nie wykładowcą podającym informacje do zapamiętania. Zajęcia pozalekcyjne powinny podlegać
ewaluacji – w trakcie ich trwania i po ich zakończeniu. Warto pytać
uczniów (oraz ich rodziców) o uwagi na temat zajęć, o to, czy uczniowie
nauczyli się czegoś nowego, czy zajęcia były dla nich atrakcyjne itp. Do39

F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
M. Żelazkiewicz, Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.
40
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brą formą oceny jest wypełnienie przez uczniów ankiety. Ankieta może
podpowiedzieć, jak przeorganizować zajęcia, by bardziej odpowiadały
potrzebom dzieci, może też pomóc w podjęciu decyzji, czy warto je kontynuować w następnym roku.
Przykładowe propozycje pytań dla uczniów:
1.

W jakich zajęciach pozalekcyjnych bierzesz udział?

2.

W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o organizowaniu takich zajęć?

3.

Czy oceniasz zajęcia jako interesujące? Dlaczego?

4.

Czego nauczyłeś/aś się podczas tych zajęć?

5.

Co chciałbyś/abyś zmienić w tych zajęciach?

6.

Czego dotyczyły zajęcia, które podobały ci się najbardziej?

7.

Czy zamierzasz uczestniczyć w tych zajęciach w przyszłym roku?

Należy pamiętać o tym, że osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne
musi wykazać się zdolnością kierowania grupą, kompetencjami organizacyjnymi i przedsiębiorczymi, a także komunikacyjnymi, znajomością psychiki dziecka, umiejętnością rozwiązywania konfliktów oraz sugestywnością. Taka osoba musi ponadto charakteryzować się wiarą w możliwości
uczestników zajęć, umiejętnością przystosowania się do zmieniających
się warunków i potrzeb młodych ludzi.
Zajęcia pozaszkolne są organizowane przez inne instytucje współpracujące ze szkołą bądź wspierające jej działalność. Instytucje, które
mają wpływ na rozwinięcie potencjału uczniów, to domy kultury, pałace
młodzieży, biblioteki, czytelnie, ośrodki zdrowia, ośrodki sportowe, świetlice oświatowe, policja, pogotowie czy straż pożarna, a także kościoły.
W organizację imprez szkolnych mogą włączyć się przedstawiciele
władz. Policja, pogotowie czy straż mogą zorganizować pokazy oraz prelekcje dotyczące ratowania życia, udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania bezpieczeństwa. Szczególnie wartościowe dla młodych ludzi
mogą okazać się spotkania z twórcami kultury (organizowane w domach
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kultury i bibliotekach), z ludźmi sportu czy innymi autorytetami. Popularnością mogą cieszyć się także wydarzenia sportowe (odbywające się na
miejscowych stadionach czy boiskach) i kulturalne oraz konkursy.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, kogo ze sławnych osób,
sportowców, muzyków, malarzy, pisarzy polskich itp. zaprosilibyście na
spotkanie z dziećmi i młodzieżą, organizowane w pobliskim domu kultury. Jak dotrzeć do tych osób i przekonać je do udziału w spotkaniu? Jak
takie spotkanie zorganizować, by zainteresować nim szerokie grono odbiorców?
Współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami zależy w dużym stopniu od inicjatywy nauczycieli, pragnących urozmaicić uczniom spędzanie
wolnego czasu oraz wpłynąć na rozwój wychowanków. W szkołach coraz
częściej pojawiają się autorskie programy profilaktyczne, dotyczące między innymi zagospodarowania czasu wolnego uczniów. Warto zachęcać
dzieci i młodzież do wyboru zajęć pozaszkolnych, które nie tylko będą
stymulować intelektualnie, ale także rozwiną sprawność fizyczną.
Planując zajęcia pozaszkolne czy pozalekcyjne dla uczniów, należy brać pod uwagę czas, jaki mogą oni na nie przeznaczyć (dodatkowe
formy aktywności nie mogą demotywować uczniów do nauki ani uniemożliwiać im przygotowanie się do lekcji) – poleca się wykorzystywanie
„okienek” własnych i uczniów, godzin wychowawczych, „godzin karcianych”. Warto również angażować uczniów w projekty z różnych dziedzin
– w ich ramach uczniowie mogą tak podzielić się obowiązkami, aby każdy był odpowiedzialny za tę część pracy, która najbardziej go fascynuje.
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3.2. Wybrane formy aktywizowania uczniów – wycieczki
szkolne i wolontariat
Niezwykle atrakcyjną formę zajęć pozaszkolnych stanowi zazwyczaj dla dzieci i młodzieży wycieczka szkolna. Pozwala ona na rekreację
uczestników, poznanie walorów turystycznych kraju, kultury i języka innych narodów, na pogłębienie wiedzy, integrację z innymi uczniami oraz
wdrażanie do aktywności fizycznej i społecznej. Organizując szkolny wyjazd, należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i dokumentowania
wycieczki. Wyróżniamy następujące formy wycieczek41:
1.

wycieczki przedmiotowe – w ramach programu nauczania i poszerzania wiedzy z konkretnych przedmiotów;

2.

wycieczki krajoznawczo-turystyczne (najpowszechniejsze formy);

3.

imprezy krajoznawczo-turystyczne (w tym konkursy, turnieje czy
biwaki);

4.

imprezy tzw. turystyki kwalifikowanej czy obozy wędrowne –
aby je prowadzić, należy dysponować specjalnymi umiejętnościami potwierdzonymi otrzymaniem konkretnych uprawnień;

5.

imprezy wyjazdowe, na przykład zielone szkoły.

Aby przygotować wycieczkę szkolną, należy zaplanować jej cele,
wyznaczyć trasę, opracować harmonogram i regulamin dla wszystkich
uczestników. Dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na wycieczkę oraz
zatwierdzić specjalną kartę wycieczki (zawierającą informacje o programie wyjazdu i uczestnikach wycieczki, o jej kierowniku oraz opiekunach,
o liczbie dni oraz korzystaniu ze środków lokomocji). Do obowiązków
dyrektora zalicza się również wyznaczenie kierownika wycieczki – z reguły nauczyciela uczącego w danej szkole – lecz może to być również
41

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki, Dz. U. Nr 135, poz. 1516.
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inna osoba posiadająca specjalne uprawnienia. Kierownik odpowiada za
przygotowanie planu wycieczki i jej regulaminu (z którym muszą się zapoznać wszyscy uczestnicy), za zapewnienie właściwych warunków podczas wycieczki, organizację transportu i wyżywienia, określenie obowiązków opiekunów, bezpieczeństwo uczestników i finansowanie wycieczki, wreszcie także za jej rozliczenie po zakończeniu wyjazdu.
Opiekun musi wypełniać polecenia kierownika wycieczki, sprawować opiekę nad jej uczestnikami oraz zapewnić im całkowite bezpieczeństwo podczas wyjazdu. Opiekunowie mają też za zadanie zagospodarowanie czasu uczniów podczas wycieczki i przydzielenie im zadania do
wykonania. Warto pamiętać o liczbie opiekunów przypadających na liczbę uczestników. Obrazuje to tabela 9.
Tabela 9. Liczba opiekunów w zależności od liczby uczestników wycieczki
Rodzaj wycieczki

Liczba opiekunów

w obrębie miejscowości

1 opiekun na 30 uczestników

poza miejscowość

1 opiekun na 15 uczestników

obozy sportowe

1 trener na 20 uczestników

w ramach turystyki kwalifikowanej

1 opiekun na 10 uczestników

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych, Dz. U. Nr 65, poz. 331 z późniejszymi zmianami

Opiekunowie są zobowiązani do wielokrotnego sprawdzania stanu
liczbowego uczestników wycieczki. Zarówno opiekunowie, jak i kierownik, podpisują zobowiązanie o przestrzeganiu przepisów związanych z bezpieczeństwem uczestników (nie mogą oni być pozbawieni opieki – to reguluje kwestię czasu wolnego w trakcie wyjazdu). Wszyscy uczestnicy objęci
są specjalnym ubezpieczeniem (od skutków nieszczęśliwych wypadków).
Istnieje możliwość zorganizowania wycieczek zagranicznych – opiekunowie muszą jednak posługiwać się językiem kraju, do którego planowany
jest wyjazd. W przypadku wyjazdów zagranicznych uczestnikom przysłu67

guje także ubezpieczenie od poniesionych kosztów leczenia w razie choroby czy wypadku. Trzeba nadmienić, że w trakcie wycieczki opiekunowie nie mogą podawać uczniom leków (nie dotyczy to środków opatrunkowych), w razie konieczności należy udać się z uczniem do lekarza lub
też wezwać pogotowie ratunkowe.
Niepełnoletni uczniowie muszą dostarczyć opiekunom wycieczki
zgodę rodziców na ich udział w wyjeździe. O planie i trasie wycieczki rodzice powinni dowiedzieć się na szkolnym zebraniu czy konsultacjach.
Cele wycieczki (poznawcze, wychowawcze czy rekreacyjne) oraz jej program powinny zostać dostosowane do wieku oraz możliwości uczestników,
a także do warunków atmosferycznych i możliwości finansowych rodziców
i placówki oświatowej. Planując kosztorys, trzeba podjąć decyzję o tym,
jakie zabytki zostaną odwiedzone w trakcie wycieczki, wybrać miejsce
przeznaczone na nocleg, zdecydować o środkach transportu, z których będą
korzystać uczestnicy wycieczki oraz o wyżywieniu. Kierownicy i opiekunowie nie uczestniczą w finansowaniu wycieczki. Warto pamiętać o tym,
że wycieczki górskie (zaliczające się do turystyki kwalifikowanej) – do
rezerwatów przyrody i parków narodowych oraz na wysokość ponad
1000 m nad poziomem morza – możliwe są tylko z udziałem specjalnego
górskiego przewodnika turystycznego42. Obecność licencjonowanego pilota wycieczek nie jest konieczna, jednak szkoła może nawiązać współpracę
z pilotem lub biurem podróży. Jeżeli wycieczka korzysta z autokaru, jego
kierowca musi przedstawić aktualny dowód wykonania przeglądu technicznego pojazdu.
Osoby planujące wycieczkę powinny tak dobrać miejsce wyjazdu,
aby było ono atrakcyjne dla uczniów, a ponadto by posiadało walory edukacyjne. Warto poszukiwać miejsc docelowych, których uczniowie jeszcze nie znają. Poleca się także zaangażowanie uczniów w zorganizowanie
42

B. Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Warszawa 2006.
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wyjazdu – zwiększy to ich motywację do uczestnictwa w wycieczce.
Uczniowie muszą ponadto uzyskać od opiekuna informacje, jak przygotować się do wyjazdu – co ze sobą zabrać, jaki strój będzie optymalny,
jak należy zachowywać się podczas wycieczki.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jak włączyć uczniów w organizację wycieczek szkolnych, jak ich zachęcić do poszukiwania interesujących celów podróży, pełniących także funkcję edukacyjną. Jak wybrać miejsce wycieczki, kiedy klasa jest podzielona na grupy proponujące
zupełnie różne miejsca? Jak ukazać rodzicom korzyści płynące z uczestnictwa dzieci w wycieczkach?
Do ważnych form aktywizowania uczniów poza szkolnym planem
lekcji należy wolontariat. Udział w wolontariacie kształtuje postawy społeczne uczniów, otwartość i tolerancję, wrażliwość na drugiego człowieka, buduje świat wartości, rozwija umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, pozwala znaleźć autorytety, zdobyć nowe doświadczenia. Obecnie coraz więcej dzieci i młodzieży angażuje się w różne formy wolontariatu w szkole i poza szkołą.
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw43 wolontariusz to osoba, która nie pobiera wynagrodzenia za
działania podejmowane na rzecz innych osób. Wolontariuszem powinna
być osoba pełnoletnia. Jeżeli jednak uczniowie działają pod kierunkiem
nauczyciela bądź zajmują się działalnością w ramach zajęć pozalekcyjnych,
również mogą stać się wolontariuszami. Za ich bezpieczeństwo odpowiada
wtedy dyrektor szkoły. W innych przypadkach – do ukończenia 18. roku
życia – wymagana jest zgoda rodziców dziecka44. Wolontariuszem może
być osoba niekarana, ubezpieczona przez dyrektora placówki, której świad43

Dz. U. Nr 28, poz. 146.
K. Kołodziej, Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik prawny, Centrum
Wolontariatu, Warszawa 2008.
44
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czy się usługi wolontariatu. Osoba ta zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących ludzi czy instytucji otrzymujących pomoc. Trzeba nadmienić, że osoby zajmujące się wolontariatem i pomocą
innym muszą posiadać wysokie kwalifikacje komunikacyjne oraz społeczne. Aby ułatwić uczniom pomoc potrzebującym, w szkołach tworzy
się Szkolne Kluby Wolontariuszy (SKW).
W Polsce istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które szkolą wolontariuszy, kierują ich do osób potrzebujących pomocy, ułatwiają kontakt
wolontariuszy z powyższymi osobami czy instytucjami. Bardzo przydatna
jest strona internetowa www.wolontariat.org.pl, na której można odnaleźć
informacje na temat podstaw wolontariatu, miejsca usytuowania najbliższego centrum wolontariatu, aktów prawnych regulujących pracę wolontariuszy itp. Znajduje się tam również wiele publikacji dotyczących
świadczenia usług przez wolontariuszy. Ze strony tej mogą korzystać zarówno osoby pragnące zaangażować się w wolontariat, jak i osoby poszukujące wolontariusza. Zalecane jest zapoznanie się z umieszczonymi na
tej stronie badaniami Stowarzyszenia KLON/JAWOR, poświęconymi
rozwojowi wolontariatu w Polsce, oraz z artykułami traktującymi o realizowaniu działalności wolontariatu w wielu krajach Europy (w Belgii,
Danii, Francji, Grecji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Portugalii, Szwecji i Włoszech).
Wolontariusze mogą udzielać pomocy w bardzo różnorodny sposób, w zależności od swoich zainteresowań. Z reguły wspierane są organizacje i fundacje pomagające najuboższym, a także organizacje religijne czy
ratownicze (jak policja czy straż pożarna oraz pogotowie), szpitale, domy
dziecka, świetlice środowiskowe, schroniska dla zwierząt itp. Wolontariat
oznacza nie tylko pomoc osobom chorym czy starszym, ale także organizację czasu wolnego czy wydarzeń okolicznościowych, porady, konsultacje,
pełnienie czynności biurowych, pozyskiwanie funduszy, ochronę środowi-

70

ska naturalnego, pomoc w znalezieniu pracy, prowadzenie zajęć ruchowych, tworzenie artykułów, tłumaczenie z języków obcych itp.45
Warto przyjrzeć się bliżej zakładaniu Szkolnych Klubów Wolontariuszy. Należą do nich nie tylko uczniowie, lecz również absolwenci
szkół, kadra pedagogiczna oraz rodzice/opiekunowie dzieci. W ramach
SKW uczniowie pomagają swoim szkolnym kolegom i koleżankom (np.
w nauce bądź ułatwiają im dostęp do pomocy dydaktycznych) lub też
osobom ze środowiska lokalnego, znajdującym się w potrzebie (chorym,
niepełnosprawnym, ubogim itp.). Zanim założy się SKW, warto zadać
pytanie o motywację uczestników do tego rodzaju działalności oraz o ich
gotowość do samodzielnej i grupowej pracy. Następnie należy wyznaczyć
cele klubu i obszary jego działania. Ponadto zaleca się46:
1.

powołanie koordynatora SKW – może nim zostać nauczyciel,
pedagog, absolwent szkoły, pracownik socjalny itp.; powinna
to być osoba charyzmatyczna, która potrafi pokierować grupą
oraz zaangażować uczniów w działanie i która stanie się autorytetem dla dzieci/młodzieży; warto, aby osoba ta ukończyła
szkolenie na temat zarządzania wolontariatem;

2.

stworzenie „mapy potrzeb” – na podstawie potrzeb uczniów
i ich gotowości do pracy oraz na podstawie informacji o osobach i lokalnych instytucjach, a także organizacjach pozarządowych potrzebujących pomocy ze strony wolontariuszy;

3.

przygotowanie placówek/instytucji do współpracy z SKW –
wspólne opracowanie planu pomocy, powołanie koordynatora

45

K. Braun, Pomaganie nakręca mnie. Informator dla wolontariuszy, Centrum Wolontariatu,
Warszawa 2005 oraz E. Kosiedowska, K. Braun, J. Wnuk, M. Misztela, Wolontariat
w szkole. Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza, Centrum Wolontariatu,
Warszawa 2006.
46
E. Kosiedowska, K. Braun, J. Wnuk, M. Misztela, op.cit.
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ze strony placówki, przeszkolenie jej personelu na temat współdziałania z wolontariuszami;
4.

promocję szkolnych klubów, rozpropagowanie idei wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pozyskanie wolontariuszy spośród uczniów (pomocne mogą okazać się ulotki, plakaty, gazetka szkolna, organizowanie akcji podczas przerw czy lekcji wychowawczych) – promocja obejmuje także poinformowanie środowiska
lokalnego o działalności klubu;

5.

szkolenie przyszłych wolontariuszy – poinformowanie ochotników o zasadach pracy wolontariusza, wzmacnianie kompetencji
potrzebnych do realizacji konkretnych zadań;

6.

opracowanie szczegółowego planu działania (na najbliższy
rok), harmonogramu zadań i podziału obowiązków;

7.

monitoring aktywności uczniów (poprzez regularne spotkania,
gromadzenie dowodów aktywności);

8.

stworzenie zasad pracy klubu przez uczniów-ochotników (zasady powinny zostać zawarte w opracowanym na te potrzeby regulaminie czy kodeksie).

Należy zadbać o to, aby uczniowie-wolontariusze mogli korzystać
z pomocy i porad kadry pedagogicznej – ze wsparcia informacyjnego, ale
także z pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, podejmowaniu wiążących
decyzji, przezwyciężeniu stresu itp. Kluby powinny nawiązywać kontakty
z innymi działającymi na podobnych zasadach w placówkach oświatowych klubami.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jak można nagradzać wolontariuszy w ramach szkolnych klubów (nie chodzi o nagrody finansowe).
Jakie formy nagradzania i motywowania mogą skutecznie zachęcić
uczniów do udziału w wolontariacie? Jak wyrażać uznanie dla ochotni-
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ków? Pomyślcie również, jakimi cechami według was powinien charakteryzować się wolontariusz.

3.3. Międzynarodowy aspekt edukacji i nauczania
Kolejnym sposobem aktywizowania dzieci i młodzieży poza szkolnym planem lekcji jest zachęcanie uczniów do współpracy z rówieśnikami
z innych krajów, nauki języków obcych, poznawania innych kultur. Placówka oświatowa może ułatwić realizację tego zadania poprzez udział
w zagranicznych wycieczkach edukacyjnych oraz wymianach międzynarodowych ze szkołami państw należących do Unii Europejskiej (a także spoza Unii). Uczestnictwo w międzynarodowych wymianach zwiększy nie
tylko kompetencje językowe uczniów, ale także ich umiejętności interpersonalne, wykształci u dzieci otwartość na inne kultury, tolerancję, elastyczność. Międzynarodowa współpraca to nie tylko wymiana uczniów i umożliwienie im wyjazdu za granicę, to także dzielenie się przez szkoły rozwiązaniami merytorycznymi i organizacyjnymi, jak również udział we wspólnych przedsięwzięciach, wideokonferencjach itp.
Dwa najpopularniejsze programy, w które mogą się włączyć
uczniowie i nauczyciele, to Leonardo da Vinci oraz Socrates. Program Leonardo da Vinci oferuje wymiany międzynarodowe, praktyki i staże oraz
podniesienie kwalifikacji zawodowych – jest więc skierowany między innymi do uczniów szkół zawodowych i technicznych, absolwentów, nauczycieli kształcenia zawodowego, szkół wyższych, przedsiębiorców, placówek doskonalenia nauczycieli, placówek badawczych itd. Więcej o programie można dowiedzieć się ze strony internetowej www.leonardo.org.pl.
Program ten ma na celu dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb
rynku pracy.
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Studenci mający uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu
w szkołach podstawowych i gimnazjach powinni przede wszystkim poznać
korzyści płynące z zaangażowania się w program Socrates. Z programu
tego mogą korzystać nauczyciele nie tylko w celu aktywizowania uczniów
do dodatkowej działalności, ale też w celu doskonalenia własnych kompetencji i umiejętności. Warto więc przybliżyć różne obszary i komponenty
programu Socrates, w które mogą zaangażować się dydaktycy47:
1.

Socrates Erasmus – przeznaczony dla szkolnictwa wyższego;

2.

Socrates Lingua – przeznaczony głównie dla studentów i nauczycieli, ale także dla uczniów szkół średnich, oferujący podnoszenie poziomu znajomości języków obcych, refundację kursów językowych, wymianę uczniów, stypendia dla studentów
pobierających naukę za granicą oraz dostęp do szerokiej oferty
atrakcyjnych materiałów i pomocy dydaktycznych, służących
do nauki języków;

3.

Socrates Grundvig – promujący kształcenie osób dorosłych i wyposażanie ich w przydatne kwalifikacje;

4.

Socrates Minerva – odpowiedzialny za kształcenie na odległość
i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
na potrzeby sektora edukacji, udostępnienie narzędzi informatycznych oraz przeszkolenie nauczycieli w tym zakresie;

5.

Socrates Comenius – przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich (a także dla dzieci na poziomie przedszkolnym), jak również dla nauczycieli i placówek
badawczych. W programie uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Chorwacja,
Macedonia i Turcja. W ramach programu uczniowie i nauczy-

47

Program Socrates (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy/informator/spis44.php [data dostępu: 08.06.2011].
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ciele wspólnie realizują projekty edukacyjne, tworzą partnerstwa, wyjeżdżają na międzynarodowe wymiany czy praktyki,
pobierają naukę na kursach językowych. Program obejmuje
ponadto seminaria z udziałem uczniów i nauczycieli pracujących w szkołach uczestniczących w Comeniusie. Comenius
proponuje także szkolenie kadry pedagogicznej, przygotowanie
jej do nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Uczniowie planujący wyjazd za granicę również otrzymują możliwość
udziału w przygotowujących szkoleniach. Przewidziane są także wyjazdy indywidualne uczniów, nie tylko wymiany całej
klasy czy dużej grupy osób. Wyjazd indywidualny może trwać
od 3 do 10 miesięcy – uczniowie (którzy ukończyli 14 lat) zyskują szansę nauki poza granicami Polski. Wymiany grupowe
trwają co najmniej 10 dni (obejmują uczniów, którzy ukończyli
12 lat). Wiele przydatnych informacji na temat programu znajduje się na stronie www.comenius.org.pl.
Dzięki programowi Socrates Comenius szkoła zyskuje dostęp do
narzędzi i pomocy, które ułatwią realizację celów edukacyjnych placówki, zdobywa środki finansowe na usprawnienie edukacji i uatrakcyjnienie
szkolnej oferty. Nauczyciele natomiast podwyższają swoje kwalifikacje,
zwiększają swoje szanse na uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. W jaki sposób przystąpić do programu – co powinien zrobić
nauczyciel? Oto kroki, jakie należy podjąć:
1.

znalezienie nauczyciela bądź placówki z kraju uczestniczącego
w programie, która chciałaby podjąć współpracę (można nawiązać kontakt za pomocą e-maila, osobiście podczas seminariów
kontaktowych lub za pomocą narzędzia TwinAnder, umieszczonego na stronie http://www.etwinning.pl/, umożliwiającej współdziałanie placówek oświatowych) – warto wspomnieć, że istnie-
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ją projekty dwustronne, w których biorą udział dwie szkoły czy
instytucje z dwóch różnych państw oraz projekty wielostronne,
angażujące kilka instytucji;
2.

wybór tematu projektu – głównego obszaru działań;

3.

wyłonienie szkoły, która stanie się koordynatorem grupy projektu;

4.

ustalenie zadań do wykonania, terminów zadań i przewidzianych
spotkań, korzyści dla obu stron, środków komunikowania się,
kwoty dofinansowania, o jaką będą się ubiegać szkoły;

5.

stworzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie w Narodowej
Agencji.

Przykłady już stworzonych projektów oraz praktyczne porady,
w jaki sposób szukać partnerów do projektu, jak się z nimi komunikować,
jak stworzyć dobry wniosek, jak planować wyjazdy zagraniczne, jak dokumentować udział w projekcie i upowszechniać jego rezultaty, znajdują
się w podręczniku Partnerskie projekty szkół Comenius. Podręcznik dla
szkół, wydanym przez Komisję Europejską. Podręcznik dostępny jest na
stronie internetowej: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/
comenius/handbook08_pl.pdf.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jak zachęcić uczniów do
uczestnictwa w programie Socrates Comenius. Czy mogą w nim wziąć
udział tylko te dzieci, które biegle posługują się językiem obcym? Jak
przygotować uczniów do międzynarodowej wymiany? O jakich zasadach
muszą oni pamiętać podczas pobytu w obcym kraju?
Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem e-twinningu (udostępnionym na stronie http://www.etwinning.net/pl/pub/news/news.htm). Narzędzie to umożliwia nie tylko znalezienie partnera do projektów edukacyjnych, ale także współpracę przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań
technologicznych, takich jak: blog, czat, wideokonferencja. E-twinning
służy także rozwojowi nauczycieli – na stronie można znaleźć propozycje
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szkoleń, seminariów czy warsztatów, podnoszących kompetencje dydaktyków. Korzystając z powyższej strony, nauczyciele mogą wymieniać się
pomysłami i tematami projektów z dydaktykami z innych placówek oświatowych, mogą także publikować wyniki badań prowadzonych w ramach
projektów. Na specjalnie do tego celu stworzonej platformie TwinSpace
nauczyciele mogą komunikować się z partnerami projektowymi, gromadzić
dokumentację, omawiać uzyskane rezultaty projektu. Część zadań zaplanowanych w projekcie może być realizowana właśnie przy pomocy tej
platformy.
Ułatwienie uczniom nawiązania międzynarodowych kontaktów
oraz poznawania języków obcych wiąże się także z tworzeniem szkół dwujęzycznych oraz oddziałów międzynarodowych. Specyfikę szkół dwujęzycznych ukazuje tabela 10.
Tabela 10. Charakterystyka szkół dwujęzycznych w Polsce
Języki, w jakich możliwe jest nauczanie
dwujęzyczne
Opis nauczania

Korzyści dla
uczniów

Kwalifikacje
nauczycieli

angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski
nauczanie przedmiotowe przebiega w dwóch językach
(oprócz języka polskiego oraz historii Polski, z którymi
uczniowie zapoznają się w języku ojczystym)
uczniowie mogą przystąpić do dwujęzycznej matury, premiowanej przez uczelnie wyższe w Polsce oraz uprawniającej do
studiowania poza granicami kraju (trzeba jednak nadmienić, że
maturę w języku rosyjskim do tej pory można zdawać tylko
w jednym liceum w Warszawie)
uczniowie posiadają świetną znajomość języka, mają
wykształcone kompetencje językowe, łatwo nawiązują
międzynarodowe kontakty
szkoła może otrzymać dofinansowanie na realizację celów
edukacyjnych
biegła znajomość języka obcego (poświadczona certyfikatem
językowym) – poza wiedzą przedmiotową, mobilnością,
kreatywnością oraz gotowością do podnoszenia swoich
kwalifikacji w kraju i za granicą

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.bilinguis.edu.pl.
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Listę szkół dwujęzycznych w naszym kraju można znaleźć na
stronie internetowej poświęconej dwujęzyczności: www.bilinguis.edu.pl.
Strona zawiera także wykaz aktów prawnych, które regulują kwestie
związane z zakładaniem szkół czy klas dwujęzycznych.
Na innych zasadach funkcjonują oddziały międzynarodowe, tworzone w szkołach na terenie Polski, które zapewniają kształcenie w językach obcych. Takie szkoły powstają na potrzeby obcokrajowców pobierających naukę w Polsce. W oddziałach tych zajęcia w języku polskim
prowadzi się tylko dla uczniów-obywateli Polski (z zakresu: języka ojczystego, historii Polski oraz geografii Polski). Uczniowie w oddziałach
międzynarodowych uczą się jednakże języka polskiego jako języka obcego. Mają oni możliwość zmiany systemu kształcenia oraz przystąpienia
do polskiego systemu edukacyjnego, co wiąże się z udziałem w sprawdzianie gimnazjalnym lub sprawdzianie wiedzy na zakończenie szkoły
podstawowej.
Wskazówka dla studentów: Pomyślcie, jakie kwalifikacje muszą posiadać
nauczyciele języka polskiego jako obcego. Czym taka nauka może różnić
się od nauczania języka polskiego rodowitych mieszkańców Polski? Jakich
trudności w nauce polskiego mogą doświadczać cudzoziemcy? Czy praca
polonistów w oddziałach międzynarodowych jest Waszym zdaniem łatwiejsza czy też trudniejsza od pracy w „zwykłych” klasach?
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4. Doskonalenie
zawodowe oraz
ewaluacja pracy
nauczyciela
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4.1. Awans zawodowy i alternatywne
formy kariery nauczycielskiej
Nauczyciela zobowiązuje się do podwyższania posiadanych już
umiejętności oraz do nabywania nowych kwalifikacji, jak również do
udziału w awansie zawodowym. Awans zawodowy nauczyciela jest regulowany przez Kartę Nauczyciela oraz przez Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a także przez rozporządzenia wprowadzające zmiany (ostatnie z dnia 24 listopada 2010 r.).
Najważniejsze informacje na temat stopni awansu oraz długości stażu
wymaganego na dany stopień znajdują się w tabeli 11.
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Tabela 11. Awans zawodowy nauczyciela
Wybrane
zagadnienia
Czas
rozpoczęcia
stażu
Czas trwania
stażu

Dokumenty
niezbędne do
rozpoczęcia
i zakończenia
stażu

Stopnie awansu zawodowego
Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

początek roku – w ciągu 14 dni od
rozpoczęcia nowego roku szkolnego

po przepracowaniu 2 lat od otrzymania
stopnia nauczyciela kontraktowego

po przepracowaniu roku od otrzymania
stopnia nauczyciela mianowanego

9 miesięcy

2 lata oraz 9 miesięcy

2 lata oraz 9 miesięcy

plan rozwoju zawodowego (przedstawiony w ciągu 20 dni od rozpoczęcia pracy), sprawozdanie z jego
realizacji, dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji, zaświadczenie o zatrudnieniu, zajmowanym
stanowisku i datach złożenia dokumentów, ocena dorobku nauczyciela,
dyplomy, świadectwa itp., wniosek
o postępowanie kwalifikacyjne

wniosek o rozpoczęcie stażu wraz
z planem rozwoju zawodowego
(zatwierdzonym w ciągu 30 dni od
rozpoczęcia zajęć), sprawozdanie
z realizacji planu, akt nadania
poprzedniego stopnia awansu,
dokumenty potwierdzające nabycie
kwalifikacji, zaświadczenie
o zatrudnieniu, zajmowanym stanowisku i datach złożenia dokumentów,
ocena dorobku nauczyciela,
dyplomy, świadectwa itp., wniosek
o postępowanie egzaminacyjne

wniosek o rozpoczęcie stażu wraz
z planem rozwoju zawodowego (zatwierdzonym w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć), sprawozdanie z realizacji
planu, akt nadania poprzedniego stopnia awansu, dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji, zaświadczenie
o zatrudnieniu, zajmowanym stanowisku i datach złożenia dokumentów,
ocena dorobku nauczyciela itp., wniosek o postępowanie kwalifikacyjne

–

do roku i 9 miesięcy
(jeżeli nauczyciel posiada tytuł
doktora albo staż pracy minimum
5 lat lub też jeżeli pracował na uczelni
wyższej minimum 3 lata)

do roku i 9 miesięcy (jeżeli nauczyciel
posiada tytuł doktora)

Możliwość
skrócenia stażu
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Najważniejsze
obowiązki
nauczyciela
starającego się
o awans

poznanie organizacji pracy szkoły,
współpraca ze środowiskiem
uczniów, obserwacja i prowadzenie
zajęć, realizacja wytyczonych zadań,
omawianie zajęć, uczestnictwo
w wewnątrzszkolnych formach
doskonalenia

realizowanie zadań dydaktycznych
i opiekuńczych, pogłębianie wiedzy,
dokonywanie ewaluacji pracy własnej,
opracowywanie planów pracy z dziećmi, indywidualizacja nauczania, korzystanie z osiągnięć technologicznych

doskonalenie zawodowe, uzyskiwanie
pozytywnych efektów pracy, korzystanie z osiągnięć technologicznych,
rozwiązywanie problemów merytorycznych, wychowawczych (i do wyboru: prowadzenie zajęć otwartych,
udział w egzaminowaniu, tworzeniu
pomocy dydaktycznych i artykułów,
współpraca z samorządem, biegłe
posługiwanie się językiem obcym)

Sposób oceniania nauczyciela

dyrektor wystawia ocenę dorobku
(uwzględniając opinię opiekuna
stażu i rodziców uczniów), nauczyciel przedstawia komisji sprawozdanie z realizacji planu oraz odpowiada na pytania komisji

dyrektor wystawia ocenę (uwzględniając opinię opiekuna stażu i rodziców
uczniów), nauczyciel zdaje egzamin
przed komisją, prezentuje swój dorobek oraz odpowiada na pytania komisji

dyrektor wystawia ocenę (uwzględniając opinię rodziców uczniów), nauczyciel przedstawia komisji sprawozdanie
z realizacji planu oraz odpowiada na
pytania komisji

Osoby
przyznające
stopień awansu

komisja kwalifikacyjna

komisja egzaminacyjna

komisja kwalifikacyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń MEN, znajdujących się na stronie: www.men.gov.pl.
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Nauczyciel dyplomowany w nagrodę za swoje zasługi dla edukacji może otrzymać tytuł Profesora Oświaty, przyznawany przez Ministra
Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły do Spraw Profesora Oświaty.
Warto ustalić, co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego.
Muszą się w nim znajdować dane personalne nauczyciela oraz dane szkoły, a także terminy złożenia dokumentów. Trzeba w nim zawrzeć cele
własnego rozwoju zawodowego oraz zadania, jakie planuje się zrealizować, aby osiągnąć wybrane założenia. Należy również uwzględnić sposoby realizacji zadań, spodziewane efekty końcowe pracy, terminy wykonania zadań oraz sposób ich udokumentowania. Plan rozwoju zawodowego
musi być dopasowany do specyfiki pracy danej szkoły, a także do możliwości i potrzeb nauczyciela, do jego wcześniejszych doświadczeń itp.
Wskazówka dla studentów: Pomyślcie, jakie cele powinien stawiać przed
sobą każdy nauczyciel, dbający o rozwój własny. Zastanówcie się także,
jak nauczyciel może dokumentować realizowane przez siebie przedsięwzięcia i osiągnięcia, jak może wykazać realizowanie przez siebie zawodowych zadań. W czym może być pomocny opiekun stażu? Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry opiekun stażu? W jaki sposób
dokonania uczniów świadczą o pracy nauczyciela?
Podwyższanie umiejętności może się również odbywać w ramach
przekwalifikowania oraz poszukiwania alternatywnych form zatrudnienia.
Znalezienie miejsca pracy poza szkołą może stanowić szansę dla nauczycieli borykających się z bezrobociem spowodowanym niżem demograficznym, likwidacją szkół, brakiem nauczycielskich etatów. Zmiany w Karcie
Nauczyciela, zmierzające do zwiększenia liczby godzin pracy nauczyciela
do 22, mogą przyczynić się do tego, że dla niektórych dydaktyków nie wystarczy godzin potrzebnych do stworzenia całego etatu. Dyrektorzy, zmuszeni do podjęcia decyzji o zwolnieniu pracowników, bardzo często rezygnują nie z nauczycieli kontraktowych czy mianowanych, ale z nauczycieli
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stażystów, którzy od niedawna pracują w szkole48. Bardzo trudno jest
również znaleźć miejsce, w którym można rozpocząć staż.
Studenci, świadomi niełatwej sytuacji nauczycieli na rynku pracy,
powinni już w trakcie studiów zadbać o zdobywanie zawodowych doświadczeń, dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, które ułatwią im znalezienie zatrudnienia – niekoniecznie w szkole. Mimo wszystko współczesny rynek pracy daje dydaktykom różne możliwości. Kompetencje,
jakie powinien posiadać nauczyciel (np. informacyjno-medialne, prakseologiczne, językowe, wychowawcze, kreatywne) mogą mu pomóc w zaistnieniu na rynku pracy w innym zawodzie. Nauczyciel może próbować
swoich sił w branży edukacji i szkoleń (w szkolnictwie zawodowym,
edukacji osób dorosłych), ale nie tylko. Absolwent kierunku filologicznego posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela może
poszukiwać pracy jako:
1.

osoba odpowiedzialna za tworzenie (czy też sprawdzanie i korygowanie) pomocy dydaktycznych, podręczników, zadań dla
uczniów, artykułów na tematy związane z nauczanym przedmiotem – takiej pracy można poszukiwać np. w wydawnictwach pedagogicznych i nie tylko;

2.

badacz, wykładowca akademicki – na uczelni wyższej;

3.

bibliotekarz (po ukończeniu studiów podyplomowych bądź dodatkowego kursu czy studium z zakresu bibliotekoznawstwa);

4.

logopeda (konieczna jest specjalność logopedyczna bądź studia
podyplomowe);

5.

lektor języków obcych (nie dotyczy nauczyciela języka polskiego) – w szkołach językowych, możliwe jest także nauczanie indywidualne;

6.
48

korepetytor w biurze korepetycji;

Trudniej o pracę dla nauczycieli, „Gazeta Prawna” z dnia 10.04.2010.
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7.

tłumacz w biurze tłumaczy (nie dotyczy nauczyciela języka polskiego) – po specjalności translatorskiej lub studiach podyplomowych z tego zakresu; popularne są również kursy tłumaczeniowe (warto pamiętać, że innymi prawami rządzi się zawód
tłumacza przysięgłego – tutaj konieczne jest zdanie egzaminu);

8.

osoba organizująca spotkania z ludźmi kultury i sztuki w ośrodkach i domach kultury;

9.

opiekun osoby starszej czy animator czasu wolnego (organizujący różne formy rozrywki dla klientów w zależności od ich potrzeb oraz możliwości finansowych) – po odpowiednim przeszkoleniu;

10.

edytor tekstów, redaktor, korektor – po specjalności edytorskiej;

11.

pedagog szkolny (po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu zajęć, jakie prowadzi pedagog)49;

12.

coach – trener, osoba prowadząca szkolenia i warsztaty – po odpowiednim przeszkoleniu;

13.

broker edukacyjny – odpowiednik doradcy zawodowego, specjalista w zakresie usług edukacyjnych, pomocny w wyborze form
podnoszenia kwalifikacji.

Rozwój technologiczny, stworzenie możliwości kształcenia na odległość, korzystania z e-learningu w znaczącym stopniu zmieniły oblicze
współczesnej edukacji. Potrzebni są specjaliści, których zadaniem będzie
zorganizowanie edukacji przez Internet, zapewnienie odpowiednich narzędzi oraz środków dydaktycznych oraz wyedukowanie nauczycieli
chętnych do wzięcia udziału w tej formie podnoszenia kompetencji. Naj-

49

Wymagane kwalifikacje, http://www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=5 [data dostępu: 09.06.2011].
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nowsze rozwiązania technologiczne oferują nauczycielom zatrudnienie
w charakterze50:
1.

dydaktyka medialnego – zajmującego się projektowaniem multimedialnych środków dydaktycznych oraz kontrolą tego typu
narzędzi wchodzących na rynek edukacyjny;

2.

teletutora – odpowiedzialnego za kształcenie zdalne przy pomocy np. kursów internetowych oraz e-learningowych platform
edukacyjnych, a także za organizowanie wykładów oraz wideokonferencji;

3.

mentora multimedialnego – tworzącego strony internetowe,
platformy edukacyjne, programy graficzne i inne, umożliwiające kształcenie w systemie zdalnym;

4.

eksperta do spraw technologii dydaktycznych – opracowującego nowoczesne pomoce dydaktyczne i udzielającego nauczycielom przeszkolenia, jak pracować przy ich wykorzystaniu.

Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jak można – już w trakcie
studiów – podnosić swoje kwalifikacje. Pomyślcie, jakie umiejętności
absolwentów poszukujących pracy są cenione przez pracodawców. Pamiętajcie, że o karierze zawodowej nie decyduje wykształcenie, ukończenie studiów wyższych, ale posiadane kwalifikacje, gotowość do uczenia
się nowych rzeczy, mobilność, elastyczność.

50

A. Smolarz, Zawody przyszłości, http://www.ekonomicznie.pl/strefa.php?strefa=licealisty&art=51 [data dostępu: 09.06.2011].
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4.2. Doskonalenie zawodowe oraz ewaluacja pracy
nauczyciela i ucznia
Przekwalifikowanie się, praca w „zawodzie przyszłości” nie jest
miarą zawodowego sukcesu. Wielu absolwentów realizuje się w szkołach
– wykonując pracę nauczyciela i wychowawcy. Nie oznacza to jednak, że
nie muszą oni zdobywać nowych umiejętności. Nauczyciela obowiązuje
edukacja ustawiczna, w ciągu całego życia – ukończenie uczelni wyższej
to dopiero pierwszy etap kształcenia. Doskonalenie zawodowe nie może
wiązać się tylko z zawodowym awansem, lecz z wewnętrznym pragnieniem rozwoju oraz dążeniem do dysponowania jak najlepszym warsztatem pracy. Nauczyciele, odpowiedzialni za jakość nauczania, za wykształcenie odpowiednich postaw u młodych ludzi, powinni zadbać o posiadanie aktualnej wiedzy przedmiotowej oraz jak najwyższych kwalifikacji zawodowych.
Aby rozwój zawodowy był możliwy, doskonalenie musi przebiegać w trzech obszarach: należy aktualizować wiedzę merytoryczną, poszerzać wiedzę z pedagogiki, psychologii i socjologii, a także udoskonalać praktykę pedagogiczną, czyli stosować teorię w praktyce51. Niezwykle
istotne jest uzyskanie przez dydaktyków kompetencji związanych z52:
1.

nauczanym przedmiotem, sposobami przygotowywania uczniów
do sprawdzianów wiedzy i egzaminów;

2.

nowoczesnymi, aktywizującymi technikami nauczania;

3.

indywidualizacją nauczania, rozwiązywaniem problemów wychowawczych, udzielaniem uczniom pomocy psychologicznej
i wspieraniem ich w kryzysach rozwojowych;

51

A. Jaworska, S. Zalewska (red.), Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2006.
52
Wykaz zagadnień stworzony w oparciu o konsultacje z nauczycielami z ponad 30-letnim
stażem, pracującymi w szkołach podstawowych i gimnazjach.
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4.

właściwym interpretowaniem przepisów prawa oświatowego;

5.

tworzeniem autorskich programów nauczania;

6.

stosowaniem na zajęciach nowoczesnych rozwiązań technologicznych;

7.

edukacją kulturową oraz regionalną;

8.

emisją głosu;

9.

radzeniem sobie ze stresem i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu.

Warto nadmienić, że dokształcanie oznacza nabywanie nowych
kwalifikacji, zaś doskonalenie to uzupełnianie do tej pory posiadanych
umiejętności. Nauczyciele mogą korzystać z takich form dokształcania
jak53: studia podyplomowe (z zakresu nauczanego przedmiotu, w celu zyskania możliwości nauczania innego przedmiotu lub też z zupełnie innej
dziedziny), kursy kwalifikacyjne (rozszerzające wiedzę przedmiotową lub
pedagogiczną), studia uzupełniające (dla absolwentów kolegium nauczycielskiego itp.) czy studia nadające uprawnienia do nauki języka obcego.
Dostępne dla nauczycieli formy doskonalenia to:
1.

studia podyplomowe (nie zapewniające uprawnień do nauczania innego przedmiotu, lecz uzupełniające wiedzę z dziedziny,
w której nauczyciel się specjalizuje);

2.

kursy doskonalące – poszerzające wiedzę i umiejętności z obszarów znanych nauczycielom;

3.

konferencje i seminaria (w trakcie których można zaprezentować
własne dokonania, wymienić się poglądami, zapoznać się
z interesującymi prelekcjami, wykładami dotyczącymi omawianego zagadnienia), spotkania z autorytetami z danej dziedziny;

53

H. Dybek, Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
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4.

warsztaty i szkolenia, często odbywające się w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych czy zespołów przedmiotowych,
lekcje „pokazowe” – otwarte dla nauczycieli;

5.

nieformalne doskonalenie zawodowe – samodoskonalenie, polegające na wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami, na
korzystaniu ze specjalistycznej literatury itd.

System kształcenia ustawicznego w naszym kraju składa się z kilku
elementów: indywidualnego samokształcenia, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, lokalnego doradztwa programowometodycznego, regionalnego oraz centralnego doskonalenia nauczycieli54.
Za wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe odpowiada dyrektor szkoły –
powinien on organizować doskonalenie dla rady pedagogicznej, umożliwiać nauczycielom udział w kursach i szkoleniach, pozyskiwać środki na
finansowanie edukacji ustawicznej dydaktyków i zachęcać ich do ciągłego
podnoszenia swoich kompetencji. Za lokalne doradztwo (programowometodyczne) odpowiedzialne są powiaty i gminy – nauczyciele powinni
mieć możliwość konsultowania się z metodykiem oraz korzystania z niezbędnych materiałów metodycznych. Regionalne doskonalenie organizuje
marszałek województwa wraz z kuratorem oświaty – odbywa się ono przy
udziale szkół wyższych, a także placówek doskonalenia nauczycieli. Działalność centralnych ośrodków doskonalenia podporządkowana jest Ministrowi Edukacji Narodowej. Kurator przyznaje placówkom doskonalenia
certyfikaty akredytacyjne. Na szczeblu centralnym wyznacza się również
standardy kształcenia ustawicznego w zawodzie nauczyciela. W Polsce
znajduje się kilka placówek centralnych zajmujących się doskonaleniem,
przyszli nauczyciele powinni przede wszystkim zapoznać się z działalnością Ośrodka Rozwoju Edukacji (więcej na stronie: www.ore.edu.pl).
54

A. Zinkowski, Kształcenie ustawiczne jak czynnik rozwoju zawodowego nauczycieli,
http://www.zs3reymonta.oswiata.org.pl/ksztal_az.html [data dostępu: 10.06.2011].
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Warto określić obszary działania placówek doskonalenia na szczeblu
wojewódzkim. Do najważniejszych obowiązków tych placówek należy55:
1.

tworzenie oraz wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli
i dyrektorów szkół (wraz z organami odpowiedzialnymi za nadzór pedagogiczny);

2.

organizowanie doradztwa metodycznego dla dydaktyków;

3.

udostępnianie nauczycielom informacji na temat możliwych form
doskonalenia zawodowego, prowadzenie systemu informacji pedagogicznej;

4.

wspomaganie samokształcenia kadry pedagogicznej;

5.

oferowanie nauczycielom licznych konferencji, warsztatów i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, prowadzenie konsultacji oraz
kursów kwalifikacyjnych.

Doradca metodyczny wspiera nauczycieli szczególnie poprzez indywidualne porady i konsultacje, proponowanie dydaktykom zajęć edukacyjnych i warsztatów, a także programów nauczania i różnorodnych
pomocy dydaktycznych. Doradca ten pomaga również w organizowaniu
procesu edukacyjnego oraz w dokonaniu jego ewaluacji. Wykaz placówek doskonalenia oraz placówek szkoleniowych w województwie lubelskim znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie:
http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=wsip&skip=0&id_pow=0&id_gmi
ny=0&rodz=+&id_pksz=0&id_tp=47&szukaj=.
Należy wspomnieć, że centralne placówki doskonalenia realizują
podobne zadania jak placówki wojewódzkie (tylko w zasięgu ogólnopolskim), a ponadto przygotowują materiały edukacyjne, organizują szkolenia dla osób chcących brać udział w pracach komisji egzaminacyjnych

55

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli, Dz.U. Nr 200, poz. 1537.
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oraz kwalifikacyjnych, prowadzą działalność wydawniczą, wspierają polskich nauczycieli aktywnych zawodowo poza granicami kraju.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jakie widzicie potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jak oceniacie własną potrzebę rozwoju? Dlaczego warto współpracować z metodykiem? Jak można skontaktować się z placówkami doskonalenia nauczycieli w celu uzyskania
porady czy konsultacji?
Doskonalenie umiejętności przez nauczyciela nie jest możliwe bez
ewaluacji własnej pracy. Do jej przeprowadzenia służy nadzór pedagogiczny oraz autoewaluacja. Warto przyjrzeć się formom nadzoru pedagogicznego – przede wszystkim sposobom dokonywania zewnętrznej i wewnętrznej ewaluacji w oświacie.
Zewnętrzna ewaluacja odbywa się poprzez wizytacje przedstawicieli kuratoriów oświaty56. Wizytatorzy oceniają efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej placówki, jej sposób funkcjonowania w lokalnym środowisku oraz sposób zarządzania szkołą. Organ nadzoru pedagogicznego ustala poziom spełnienia powyższych wymagań – od poziomu A do E (gdzie A oznacza bardzo wysoki stopień, zaś E – niski). Dyrektor szkoły musi zostać uprzedzony o terminie wizyty w szkole. Rada
pedagogiczna powinna mieć możliwość zapoznania się z opracowanym
przez wizytatorów raportem, zbierającym wyniki ewaluacji oraz sugerowane wnioski. Ewaluacja zewnętrzna ma na celu monitorowanie działań
szkoły, zadbanie o właściwy poziom nauczania i realizowania wytycznych zawartych w przepisach oświatowych, wdrażanie dydaktyków do
doskonalenia zawodowego oraz podejmowania innowacyjnych działań
edukacyjnych.

56

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego, Dz. U. Nr 168, poz. 1324.
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Ewaluacji wewnętrznej dokonuje w szkole dyrektor placówki.
Diagnozuje on poziom nauczania w szkole, przeprowadza bilans sukcesów i porażek, planuje wprowadzenie zmian. Dyrektor sprawdza ponadto,
jak nauczyciele realizują zadania dydaktyczne i wychowawcze, jakimi
dysponują kompetencjami, w jaki sposób przestrzegają praw regulujących
działalność oświatową. W ramach nadzoru zadaniem dyrektora staje się
także motywowanie pracowników do rozwoju. Opracowuje on (na każdy
rok) plan nadzoru pedagogicznego, zawierającego cele ewaluacji, terminy
kontroli i obserwacji nauczycieli oraz tematykę szkoleń oferowanych nauczycielom w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Dyrektor kontroluje dokumentację sporządzaną przez nauczyciela, ocenia
jego dorobek zawodowy (ocena okresowa przypada raz na pięć lat), opiniuje staranie się o kolejne stopnie awansu zawodowego, hospituje lekcje
i zajęcia nauczyciela, ocenia jego aktywność (prowadzenie zajęć dodatkowych, dyżurowanie na przerwach, organizowanie imprez i uroczystości, przygotowanie do egzaminów czy olimpiad przedmiotowych, pomoc
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
Hospitacje należą do popularnych form przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej przez dyrektora. Istnieją następujące rodzaje hospitacji:
1.

kontrolno-oceniająca – której celem jest głównie monitoring oraz
ocena działań nauczycieli;

2.

doradczo-doskonaląca – przeznaczona głównie dla młodych
nauczycieli w celu ukierunkowania ich rozwoju zawodowego;

3.

problemowa – skoncentrowana wokół uczniów, mająca na celu
diagnozę przyczyn pojawiających się problemów oraz ewaluację działań podejmowanych w szkole.

Nauczyciel, którego lekcja będzie hospitowana, musi zostać poinformowany przez dyrektora o terminie hospitacji. Dydaktyk ma za zadanie wcześniej przedstawić dyrektorowi konspekt lekcji, zawierający jej
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cele, metody pracy, przebieg zajęć itp. Po odbyciu się lekcji dyrektor powinien udzielić nauczycielowi informacji zwrotnej, omówić z nim swoje
uwagi i wnioski – najlepiej w dniu przeprowadzenia hospitacji57.
Warto przytoczyć sposoby karania i nagradzania nauczycieli – zostały one zebrane w tabeli 12.
Tabela 12. Nagrody i kary w zawodzie nauczyciela
Nagrody

Kary

dodatek motywacyjny
(przyznawany na semestr)

pouczenie

nagroda dyrektora szkoły

nagana – w formie ustnej (osobista bądź
w obecności rady pedagogicznej)

nagroda kuratora oświaty, po wystąpieniu o nią przez dyrektora

nagana – w formie pisemnej,
z wpisem do akt

nagroda prezydenta miasta
(za wybitne osiągnięcia)

zwolnienie dyscyplinarne

medal Komisji Edukacji Narodowej
nagroda jubileuszowa (dla nauczycieli
z długim stażem w zawodzie)

wydalenie z zawodu nauczyciela z zakazem
wykonywania go

Źródło: opracowanie własne na podstawie Karty Nauczyciela

Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się, jakie funkcje pełnią w szkole nagrody i kary przewidziane dla pedagogów. Czy nagrody są motywujące? Kiedy przyznawany jest dodatek motywacyjny? Co dla nauczycieli
staje się najważniejszą nagrodą? W jakich przypadkach możliwe jest
zwolnienie dyscyplinarne? Kiedy nauczyciel powinien otrzymać zakaz
wykonywania zawodu?
W celu udoskonalenia warsztatu pracy, uzyskiwania lepszych
efektów, podnoszenia kompetencji nauczyciel powinien dokonywać autoewaluacji – samodzielnie analizować i oceniać własną pracę. Autoewaluacja musi być przeprowadzana systematycznie, powinna też uwzględniać
57

Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić hospitację?, http://oswiata.wip.pl/nadzor-pedagogiczny/jak-prawidlowo-przygotowac-i-przeprowadzic-hospitacje [data dostępu: 10.06.2011].
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wszystkie aspekty pracy dydaktyka oraz zawierać wnioski na przyszłość –
co może zrobić nauczyciel, aby usprawnić własną pracę? W jakim zakresie
powinien się doskonalić? Autoewaluacji trzeba poddać przede wszystkim:
1.

korzystanie z metod i technik pracy, wykorzystywanie scenariuszy zajęć, stopień innowacyjności prowadzonych lekcji;

2.

system oceniania postępów uczniów oraz wydawanie im poleceń
i instrukcji;

3.

relację nawiązaną z uczniami i sposób komunikowania się z nimi;

4.

wspomaganie rozwoju uczniów, aktywizowanie ich do nauki,
spełnianie ich potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, dostosowanie wymagań do ich możliwości, prowadzenie zajęć dodatkowych, odpowiadających potrzebom dzieci i młodzieży;

5.

przygotowanie do lekcji, tworzenie nowatorskich pomocy dydaktycznych itp.;

6.

współpracę z innymi nauczycielami, z rodzicami uczniów i lokalnymi instytucjami;

7.

działania podjęte w ramach rozwoju zawodowego;

8.

nastawienie i motywację do pracy zawodowej, stosunek do
uczniów i innych pracowników szkoły.

W dokonaniu autoewaluacji mogą być pomocne rozmowy z uczniami, ich rodzicami, a także przeprowadzanie ankiet wśród uczniów oraz ich
rodziców/opiekunów. Pytania umieszczone w ankietach mogą dotyczyć
procesu nauczania i/lub realizowania zadań wychowawczych, prowadzenia
dodatkowych zajęć w ramach „godzin karcianych” itp. Trzeba pamiętać
o tym, że ankiety muszą być całkowicie anonimowe (to zapewnia szczerość
odpowiedzi respondentów), a ich wypełnienie dobrowolne. Do autoewaluacji może przyczynić się też wymiana opinii i poglądów z innymi nauczycielami, np. w ramach zespołów przedmiotowych. Nauczyciele mogą wzajemnie obserwować swoje lekcje, a potem wspólnie poddawać je analizie.
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Ponadto mogą dzielić się posiadanymi środkami dydaktycznymi i pomocami, polecać sobie specjalistyczną literaturę, wspólnie analizować prace
uczniów, udzielać porad w sprawach wychowawczych, tworzyć dla siebie
nawzajem plany działań wspierających.
Na koniec warto jeszcze zastanowić się nad ewaluacją pracy
ucznia, nad sposobami pomiaru uczniowskich osiągnięć. Ocena w procesie dydaktycznym nie zawsze przyjmuje formę stopnia. Dodatkowo możemy mówić o stopniach pozornych (np. „dobrze”, „źle”, „poprawnie”,
zaliczone” itd.), plusach i minusach (których częste stosowanie jest korzystne, gdyż upewnia ucznia o stałej kontroli jego postępów, niezależnie
od liczby wystawionych ocen), potwierdzeniu lub zaprzeczeniu („tak”,
„nie”), aprobacie lub dezaprobacie słownej („dziękuję”, „siadaj”, „wystarczy”), komentarzach pozbawionych stopni, punktach, uwagach merytorycznych itd.58 Trzeba pamiętać o tym, aby oceniać uczniów sprawiedliwie (na podstawie zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności) i możliwie dokładnie, a także aby udzielić im szczegółowej informacji zwrotnej
na temat ich oceny. Ocenianiu mogą podlegać testy, sprawdziany wiedzy,
pisemne wypowiedzi uczniów, ich prace domowe, wypowiedzi ustne,
przygotowane prace dodatkowe itp.
Uzyskana ocena może pomóc dzieciom w zorientowaniu się we
własnych możliwościach i uzdolnieniach oraz w zyskaniu wiedzy na temat
tego, jakie posiadają braki oraz jakie działania muszą podjąć, aby lepiej
poznać zgłębiane zagadnienie. Wystawiony stopień ma znaczenie dla rozwoju ucznia, jego samooceny, poczucia własnej wartości, szczególnie wartości w grupie uczniów. Ocena powinna wpływać na dzieci i młodzież motywująco, pobudzać do rozwijania wiedzy i kształtowania zainteresowań,
wdrażać do samooceny, a także do przestrzegania pewnych norm charakterystycznych dla danej społeczności. Prawidłowy system oceniania powi58

J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
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nien uświadomić uczniom, że nie da się uniknąć elementu oceny w nauczaniu – jest on naturalny, nie może jednak budzić lęku czy agresji. Pozytywne informacje na temat uczniów powinny ich wzmacniać i pomagać
w budowaniu obrazu samego siebie. Dlatego nawet jeśli oceniamy uczniów
negatywnie, nie możemy zapomnieć o poinformowaniu ich o tym, co wykonują poprawnie. Dzieci muszą też wiedzieć, jak mogą uzyskać lepszy
stopień, jak powinny pracować. To właśnie uczniowie są najważniejszymi
adresatami oceny – nauczyciele i rodzice są bowiem adresatami wtórnymi.
Aby ocena miała charakter motywujący, musi być we właściwy sposób
przekazana uczniowi. Sposób komunikowania ocen powinien okazać się
użyteczny – tak aby uczeń mógł wykorzystać daną informację w celu
zwiększenia efektywności nauki. Ocena musi spełniać określone kryteria,
musi być59:
1.

obiektywna – według wcześniej ustalonych kryteriów jednakowych dla wszystkich dzieci;

2.

sprawiedliwa – z uwzględnieniem indywidualnych możliwości
uczniów;

3.

trafna – oddająca poziom wiedzy ucznia z zakresu, który miał
podlegać ocenianiu;

4.

rzetelna – z tego samego zakresu materiału uczeń powinien
uzyskiwać zbliżone wyniki;

5.

jawna – uczniowie muszą poznać wystawione im oceny;

6.

instruktywna – korygująca przygotowanie uczniów, dostarczająca wszystkim uczniom informacji, w jaki sposób zagadnienie
powinno zostać opanowane;

7.

mobilizująca do dalszej pracy – zachęcająca do rozwoju, zwiększająca wiarę w siebie.

59

K. Klimczyk-Piegża, J. Szymonek, Ocenianie – istota, funkcje i rola oceny szkolnej,
www.eduforum.pl/modules.php?name=Publikacje&d_op... [data dostępu: 13.06.2011].
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Jakich zachowań należy się wystrzegać przy ocenianiu uczniów?
Do błędów w ocenianiu zaliczamy przede wszystkim60: niejasne kryteria,
niesystematyczność oceny, nieuświadamianie uczniom wymagań, nieuwzględnianie indywidualnych możliwości dzieci, stosowanie ograniczeń
czasowych, brak możliwości poprawy oceny, etykietowanie uczniów,
podkreślanie negatywnych aspektów oceny, kierowanie się stereotypami
oraz emocjami podczas oceniania, ocenianie przy użyciu wyłącznie jednej
metody (np. testu).
Nie należy również domagać się odwzorowania cytatów czy
podania wiadomości słowami, jakich używał nauczyciel (uczniowie mają
prawo do odpowiadania własnymi słowami). Pytania kierowane do
uczniów muszą być właściwie sformułowane, a dzieci mają prawo również do odwoływania się do swoich własnych codziennych doświadczeń,
powoływania się na skojarzenia itp. Błędem jest także krytykowanie
uczniów nieśmiałych, mających problemy z publicznym wypowiadaniem
się, odpowiadaniem przy tablicy itp. Takich uczniów należy ośmielić –
dać im czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, nie oceniać negatywnie. Problemy wychowawcze klasy nie mogą mieć wpływu na przedmiotowe oceny uczniów. Relacje nauczyciela z klasą również nie powinny w żaden sposób przyczyniać się do decyzji o ocenach uczniów.
Wskazówka dla studentów: Zastanówcie się nad funkcjami szkolnej oceny. Mówiliśmy już o znaczeniu oceny dla ucznia, a jakie znaczenie mają
oceny dla nauczycieli, jakie dla rodziców uczniów? Czy oceny powinny
być zawsze wyrażane stopniem? Jakie jest Wasze zdanie na temat ocen
opisowych? Czy przedział ocen od 1 do 6 jest właściwy? Kiedy uczeń nie
powinien być promowany do następnej klasy? Jak wdrażać uczniów do
samooceny?
60

M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej – czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1996.
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Więcej o ocenianiu można dowiedzieć się z książek: J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
1998; H. Ochinowska (red.), Ocenianie wewnątrzszkolne a egzaminy zewnętrzne: materiały szkoleniowe dla nauczycieli, CODN, Warszawa
2003; B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki,
WSiP, Warszawa 1999 oraz Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2005; K. Stróżyński, Ocenianie szkolne dzisiaj: poradnik dla nauczycieli, PWN, Warszawa 1993.
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N iniejsze materiały szkoleniowe są przeznaczone dla studentów kierunków filologicznych (filologii polskiej, angielskiej i rosyjskiej), którzy uzyskają uprawnienia do nauczania języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego oraz wiedzy o społeczeństwie (w szkołach podstawowych i gimnazjach).
Materiały zawierają wiadomości na temat organizacji pracy szkoły,
tworzenia szkolnej dokumentacji, współpracy z rodzicami uczniów i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sposobów aktywizowania uczniów
poza szkolnym planem lekcji, awansu i doskonalenia zawodowego, a także
ewaluacji pracy ucznia i nauczyciela. Wszystkie te zagadnienia zostały
poruszone na 20-godzinnych warsztatach, w czasie których studenci mieli
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabycia kluczowych umiejętności,
umożliwiających pracę nauczyciela i wychowawcy. W materiałach zostały
także zawarte informacje na temat tego, jak przeciwdziałać dyskryminacji
w szkole, szczególnie dyskryminacji ze względu na płeć.
Uczestnicy warsztatu mogą korzystać z materiałów szkoleniowych
w celu utrwalenia wiedzy zdobytej na warsztatach oraz podczas ćwiczeń
i wykładów.
Studenci powinni jednak poszerzać wiedzę nie tylko w oparciu
o materiały, ale również o liczne pozycje bibliograficzne, zamieszczone
w dołączonej do niniejszego opracowania bibliografii. Zachęcamy do zapoznania się z literaturą przedmiotu, gdyż w materiałach pewne problemy
zostały jedynie zasygnalizowane – na potrzeby warsztatu. Autorzy mają
jednak nadzieję, że informacje zamieszczone w materiałach pomogą studentom przygotować się do praktyk pedagogicznych w szkołach oraz usystematyzują wiedzę i zachęcą do samokształcenia.
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