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Czy tylko nauczyciel kompetentny...? 
Wizerunek nauczyciela-wychowawcy 

w XXI wieku 



  

Nauczyciel bezrobotny, niepotrzebny, czy ekspert, 
profesjonalny badacz w XXI wieku?

Dedykuję Nauczycielom z pasją,
cieszy fakt, że jeszcze można ich spotkać na drodze 

edukacyjnej... 



  

W związku z edukacyjną reformatorską rewolucją zaistniały problemy dotyczące 
funkcjonowania jakości i efektywności kształcenia na różnych etapach 
edukacyjnych, a z tym się wiąże skuteczność podstaw programowych, standardów 
kształcenia, kwalifikacji, kompetencji nauczyciela, jego ukształtowanych i 
nabytych cech osobowościowych wraz z całościowym wizerunkiem z 
uwzględnieniem kształcenia i doskonalenia zawodowo - pedagogicznego. Na 
całokształt wizerunku nauczyciela – wychowawcy XXI wieku wpływa wiele 
uwarunkowań  i czynników między innymi ekonomia a z nią wiążą się 
oszczędności - finanse w różnym zakresie posunięć edukacyjnych oraz demografia 
czyli niż populacji ludzkiej, intensywny rozwój technologii i biurokracji.  Daje się 
zaobserwować, że wcześniejsze  podejmowane decyzje w oświacie niekoniecznie 
skutkują  pozytywnymi zmianami, w zakresie dobrobytu w kraju oraz 
bezpieczeństwa społeczeństwa w różnym wieku.



  

Zasadnym jest zastanowienie się, czy nie warto  wypośrodkować oraz poszukać 
złotego środka w realizacji korzystnej i pozytywnej edukacji  dzieci i młodzieży, 
aby nie wychować i wykreować cyfrowych zautomatyzowanych mechanizmów 
informatycznych, pokolenia: narcystycznego, pewnego siebie, egoistycznego,  nie 
przyjmującego krytyki  w stosunku do swojej osoby, lekceważącego stosunku do 
szerokiego spektrum wartości,  z brakiem empatii, z nadmierną apatią, depresją 
wiążącą się z zaburzeniami zdrowia psychicznego. 



  

Niestety na bezproduktywnych sporach i błędnych decyzjach, nie osadzonych w 
strategicznych ramach edukacji, najbardziej traci młodzież  z różnych etapów kształcenia.  
Daje się zauważyć ogólne niezadowolenie społeczeństwa między innymi  z obniżenia wieku 
szkolnego i posłania sześciolatków do szkół, wprowadzenia nowego etapu -  gimnazjum, 
likwidacji zdecydowanie większości szkół zawodowych, z problemów natury technicznej 
czyli zbyt licznych klasy, braku częstszego podziału na grupy z poszczególnych 
przedmiotów, ograniczenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, które  powiązane są z 
brakiem finansowania przez samorządy, wyeliminowania wycieczek dydaktycznych i wyjść 
do kina, teatru, filharmonii, czyhające niebezpieczeństwa związane z agresją w szkole, 
narkotykami itp. używkami. 

W obecnym systemie edukacji, niestety daje się zaobserwować niedobór kształcenia 
praktycznych umiejętności na poziomie szkoły o różnym etapie nauczania. Jest on 
nastawiony na wiedzę teoretyczną i jej testowanie. Kolejne podległe standaryzacji egzaminy 
umacniają jeszcze tę skostniałość systemu i dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której 
młodzież przestaje w szkołach się uczyć myśleć problemowo i praktycznie, za to świetnie 
rozwiązuje testy i trafia w klucze odpowiedzi, zostało to udokumentowane w prowadzonych 
 badaniach PISA 2009.  Sprawdzian obejmował wiedzę młodych ludzi, sposób korzystania z 
niej, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność czytania, zdolności 
matematyczne, sytuację rodzinną i osobistą uczniów, warunki, w których przychodzi im 
zdobywać wiedzę. Gdzie nasi uczniowie mają braki? Wspomniany test kompetencyjny 
PISA wykazał, że polskim uczniom brakuje umiejętności selekcji informacji i łączenia ich, 
zwłaszcza, gdy trzeba skorzystać z różnych źródeł. Źle jest z interpretacją, czyli myśleniem 
krytycznym, naukowym, czyli stosowaniem myślenia, np. w eksperymentowaniu. 



  

Uczniowie dostają gotową wiedzę, a powinni po swojemu 
odkrywać świat. Raport ukazał, jak ważne w polityce każdego 
państwa powinno być wyrównywanie szans uczniów. Zawsze, 
bowiem wiąże się to z poprawą, jakości kształcenia.

 Polska szkoła nie uczy samodzielnego myślenia. Postawmy, więc 
pytanie, dlaczego tak się dzieje? Problem rozpoczyna się już na 

poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Na tym poziomie 
(klasy I-III szkoły podstawowej) w gimnazjum i szkołach 

ponadgimnazjalnych odrabianie lekcji nie polega tylko na tym, żeby 
usiąść z książką, coś przeczytać, obejrzeć i wyciągnąć wnioski. Dzieci 

mają uzupełniać luki w gotowych zadaniach. Często to robią 
przypadkowo, na wyczucie. Dzieci i młodzież trzeba uczyć 

samodzielnego rozwiązywania problemów, przekazywać im wiedzę 
praktyczną, a nie teoretyczną, co zaprocentuje za kilka lat. 



  

Szkoła powinna uczyć myślenia i 
twórczego rozwiązywania 
problemów oraz innowacyjnie 
kształcić pod kątem rynku pracy, 
ponieważ młody człowiek pracujący 
będzie bardziej szczęśliwy niż 
młody człowiek bezrobotny.  A 
zatem przed  szkołą naczelnym i 
podstawowym zadaniem jest 
wdrożyć  zestaw praktycznych 
umiejętności, dzięki którym jej 
absolwenci będą potrafili znaleźć 
pracę lub sobie ją zorganizować. 
Można stwierdzić, że  dziś 
aktualnymi kluczowymi 
kompetencjami są umiejętności 
szybkiego uczenia się, posługiwania 
metodą czy strategią  projektową, 
przedsiębiorczość, komunikacja i 
sprawne wykorzystywanie 
technologii teleinformatycznych 
oraz znajomość języków obcych.



  

Sygnalizując problem bezrobocia młodych ludzi, należy pamiętać, że pracę też 
tracą między innymi nauczyciele, związane jest to z redukcją etatów 
spowodowanych reformą m.in. zmniejszeniem godzin na poszczególne przedmioty, 
tworzeniem nowych  przedmiotów np. przyroda w liceum, likwidacją szkół – 
zmniejszoną liczebnością klas.
Istotnie, bezrobocie jest dziś mniej uzależnione od czynników demograficznych, 
na jego poziom wpływają zaś wysokie podatki, zbyt małe zachęty do tworzenia 
miejsc pracy, duża szara strefa oraz niski poziom edukacji, (przede wszystkim 
nie uczy się, jak szukać pracy). W efekcie działania, które mają ochraniać 
pracowników, szkodzą im. 



  

Aby nauczyciel mógł  utrzymać wizerunek przedsiębiorczego nauczyciela – 
wychowawcy i swoją rolę społeczną w XXI wieku powinien charakteryzować się 
odpowiednimi cechami,  w związku z tym zostały podjęte badania na przełomie 
września i października w latach 2012 - 2015  roku. Badania przeprowadzono w 
regionie świętokrzyskim i  mazowieckim miały charakter pilotażowy, przebadano 
1547  osób,  ankietowana populacja to: nauczyciele uczący różnych przedmiotów 
oraz rodzice uczniów z poszczególnych etapów kształcenia. 



  

Cechy wzorcowe – 
życzeniowe 

zaproponowane przez 
rodziców 

Cechy rzeczywiste – 
podane przez 
nauczycieli 

Korelacja  podanych cech w oparciu o 
przeprowadzone badania  

skonfrontowane z różnymi źródłami 
literaturowymi - Cz. Banach (1995); M. 

Bronikowski, R. Muszkieta (1998) 

Przedsiębiorczy, 
menadżer, 

kompetentny,
merytoryczny, 

optymista, etyczny, 
moralny, kontaktowy, 

sprawiedliwy, 
obiektywny, nie 
zawzięty i nie 

mściwy,
prawy, rzeczowy, 
zrównoważony 

Obawa, strach przed 
utratą pracy,  brak 

stabilizacji, niechęć 
podejmowania nowych 

inicjatyw, brak 
zaangażowania w pracę, 
utrata wiary w sukces, 

brak wytrwałości, 
cierpliwości, 
zniechęcenie, 

pesymizm, społecznik, 
sumienny, 

Twórczy,pomysłowy;
otwarty, tolerancyjny, 

zdyscyplinowany,
odważny, organizacyjny, kulturalny, 
z poczuciem humoru, negocjacyjny, 

demokratyczny, konsekwentny, 
operatywny, rzetelny, empatyczny, 

opiekuńczy, odpowiedzialny, partnerski, 
ludzki, zdecydowany, kreatywny, 

wymagający, 

Tabela 1. Wizerunek nauczyciela  w dobie aktualnych przemian 
cywilizacyjnych na podstawie opinii przeprowadzonych badań wśród 

nauczycieli i rodziców



  

Zaskakującym jest, że badania przeprowadzono na początku roku szkolnego 
2012/13, 2013/14 oraz 2014/15 gdzie powinno być ożywienie, chęć do aktywnej 
pracy, zrelaksowanie  i ochocze podejmowanie nowych wyzwań edukacyjnych po 
urlopie, niestety nauczyciele często przerażeni nowymi formami obowiązków, 
przytłoczeni biurokracją wcielają się w rolę urzędnika. Daje się zauważyć brak 
optymizmu wśród nauczycieli - a może już zmęczenie,  czy nadużywane często 
określenie  „wypalenie zawodowe nauczyciela” .Wydaje się uzasadnione, że nie 
powinno się stosować i używać stwierdzenia „wypalenie zawodowe ” a raczej  
wyczerpanie fizyczne i emocjonalne związane z niestabilną sytuacją zatrudnienia. 
Nauczyciela XXI wieku cechuje a może prześladuje  zdesperowanie, zastraszenie, 
zestresowanie, sfrustrowanie, niepewność jutra?

Kształtowanie osobowości ucznia jest jednym z podstawowych celów wychowania, 
który realizować może tylko nauczyciel o wyrazistej osobowości zawodowej i 
ogólnej. Tak więc cele wychowania wszechstronnego wymagają od nauczyciela 
osobowości bogatej, wszechstronnie rozwiniętej, twórczej. Tylko taka osobowość 
może wywierać pozytywny wpływ na młodego człowieka. Przy tym musi być to 
osobowość otwarta, empatyczna, nastawiona pozytywnie na  wszechstronny  
realizm  w zamysłach i działaniach.



  

Wizerunek przedsiębiorczego nauczyciela – wychowawcy i jego rola społeczna 
w XXI wieku polega na dostosowywaniu się do zmian towarzyszących edukacji co 
skutkuje cechom nabywanym  przez niego w toku praktyki zawodowej. Można do 
nich zaliczyć: wiedzę o świecie, wiedzę związaną z doświadczeniem i wychowaniem 
pedagogicznym, samowiedzę i samokontrolę, podatność na stresy, nerwice i 
depresje, a w końcu również dbałość o zdrowie i wygląd zewnętrzny. 

Najważniejszą  wartością nauczyciela – wychowawcy w XXI powinno być 
dobro ucznia, odpowiedzialność za jego edukacyjny rozwój i przygotowanie do 
podejmowania prawidłowych, etycznych, rzetelnych decyzji.



  

Analizując uzyskane wyniki z powyższych badań  w zakresie wizerunku 
przedsiębiorczego nauczyciela – wychowawcy i jego roli społecznej w XXI wieku z 
uwzględnieniem perspektyw, optymistycznych nadziei  nie budzących, obaw i 
zagrożeń  w obecnym świecie, wymaga się, aby  nauczyciel do zawodu był  bardzo 
dobrze przygotowany jako profesjonalista - specjalista o możliwie kompetentnej 
merytorycznej i metodycznej  wiedzy.  Ponadto:
-          rozwijać  w dzieciach i młodzieży zainteresowania,  pozytywne nastawienia, 
kształcić umiejętności i nawyki;
-        racjonalnie  korzystać z ułatwień, jakie daje mu w pracy dydaktycznej 
postęp techniczny;
-         być umiarkowanym , stabilnym i życzliwym wychowawcą, doradcą 
rodziców;
-         być animatorem, organizatorem, realizatorem różnorodnych poczynań 
edukacyjno - kulturalnych;
-          reprezentować swój wizerunek jako wartościową osobowość oraz czuć 
potrzebę i umieć ustawicznie i wielostronnie się doskonalić oraz zdobywać wiedzę  
w samodzielnym procesie zwanym autodydaktyką;
-         mieć szeroką wiedzę, prawidłowo ukształtowaną postawę i podchodzić z 
dystansem do postępu naukowego, pedagogicznego, społecznego i kulturalnego. 



  

Rozpatrując  obawy, zagrożenia wizerunku nauczyciela XXI wieku  dostrzega 
się ewolucję zmieniającego się modelu nauczyciela-wychowawcy. Model ten ciągle 
się zmienia. Jego człowieczo-indywidualna i pedagogiczno-funkcjonalna 
osobowość ulega zmianom i możliwym przeobrażeniom  w jego historyczno-
społecznym bycie i rozwoju. Zmiany te dają się wykryć nie tylko między 
nauczycielami poszczególnych formacji społecznych, ale nawet w tym samym 
okresie istnieją duże różnice między starszy i młodszym pokoleniem nauczycieli.

Model nauczyciela wynikał zawsze z charakteru stosunków społeczno- 
politycznych. Zawsze kształtował się na wzór epoki. Raz nauczyciel miał być 
pokornym sługą, raz człowiekiem światłym i wszechstronnym, to znów 
posłusznym urzędnikiem. 

W związku z tym aby uniknąć obaw, zagrożeń  można stwierdzić, że 
 nauczyciele to wielka społeczność świata. Oby wszyscy poświadczali dowodami, że 
realizują największy humanistyczny program edukacyjny XXI wieku pt. 
„Człowiek człowiekowi człowiekiem” 



  

Współczesnego nauczyciela nie powinny  
cechować powyżej wskazane pesymistyczne 
cechy osobowościowe, należy dążyć do 
podniesienia profesjonalizmu zminimalizować 
obiektywne trudności towarzyszące rynkowi 
pracy, by zjawiska te nie stanowiły  pożywki dla 
rozchwiania się norm i wartości, obniżenia 
wartości kultury, nie  powodowały chaosu w 
osobowości jednostki. Należy zmienić ten stan 
rzeczy, który nie może  upoważnić nas do 
odrzucania, wszystkich dobrych, sprawdzonych 
wartości w nauczaniu i wychowaniu, jakie 
wypracowane były dotychczas w nauce i 
praktyce w XX oraz na początku XXI wieku, w 
szczególności w Polsce. Warto pamiętać, że  
tylko systemy a w szczególności system 
oświatowy i edukacyjny, które bazują na 
pokoleniowym dorobku wartości uniwersalnych 
mogą skutecznie budować naród o zdrowych 
zasadach moralnych. 



  

Uwzględniając szerokie spektrum obaw, zagrożeń wynikających  z zachodzących w procesie 
zmian społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych zamieszczone badania jak i 
wynikające z nich wnioski oraz refleksje,  powinny stanowić swoisty drogowskaz w ocenie 
procesu kształcenia nauczycieli. Mogą by one również pomocne w konfrontacji 
zaprezentowanych procesów edukacyjnych szkolnictwa nauczycielskiego z kształceniem 
nauczycieli w dobie współczesnej, w zakresie ich profesjonalności i kompetentności w 
przygotowaniach do procesu nauczania i wychowania oraz osobowości i etyki nauczycielskiej. 
Reasumując, można wskazać budzącą nadzieję  nie krętą  lecz prostą ścieżkę edukacyjną  w  
wizerunku  przedsiębiorczego nauczyciela – wychowawcy i jego roli społecznej w XXI wieku  w 
 postawionym wyrazie – MOTTO – utworzone z pierwszych liter słów: miłość, 
odpowiedzialność, takt, troskliwość, optymizm. 



  
Dziękuję serdecznie za uwagę
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