
NAUKA DLA PRAKTYKI 
 

Priorytety kształcenia studentów- 
aspekt teoretyczny i praktyczny 

 
ELŻBIETA MĘCINA-BEDNAREK 

 





   Podstawowe wyzwania i problemy polityki 
oświatowej wiążą się obecnie z modernizacją 
systemu edukacji, w tym także systemu 
szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w aspekcie 
kształcenia kadr oświatowych.  

 

    Wprowadzane zmiany w programach studiów 
są wynikiem zmian cywilizacyjno-prawnych 
oraz nowego ujęcia przygotowania 
zawodowego w postaci  krajowych ram 
kwalifikacji.  

 



• Zachodzące w systemie kwalifikacji zmiany     
w coraz większym stopniu koncentrują uwagę 
na osobach uczących się oraz na osiągniętych 
przez nie efektach, podkreślając wagę 
współpracy resortów, wzajemnej spójności        
i odpowiedzialności. 

• Kształcenie nauczycieli zatem musi 
uwzględniać szerokie spektrum treści 
programowych oraz dobrze przygotowaną    
pod względem programowym                                                                                                                                   
i organizacyjnym      –   praktykę. 

 



• Wyjaśnienia w zakresie kompetencji stają się 
koniecznością w wymiarze kształcenia 
studentów w obszarze pedagogiki, zwłaszcza    
w specjalności edukacja wczesnoszkolna             
i przedszkolna, gdzie kształtuje się sylwetkę 
nauczyciela na pierwszym, elementarnym 
poziomie edukacji. 

• Edukacja zatem, zgodnie z encyklopedią 
pedagogiczną  to - podstawowe pojęcie             
w pedagogice obejmujące ogół 
wielowymiarowych działań oraz procesów 
służących wychowaniu i kształceniu osób       
czy grup społecznych. 

 



  W zależności od przesłanek teoretycznych              
i uwarunkowań społeczno-politycznych 
edukacja jest traktowana jako: 

1) proces permanentnego uczenia się człowieka 
przez całe życie; 

2) prawo, a zarazem obywatelska powinność 
człowieka oraz imperatyw społeczny; 

3) instrument władzy politycznej do realizacji 
określonych interesów i celów społecznych; 

4) obszar samoregulacji społecznej, główny 
czynnik rozwoju ludzkiego kapitału, jakości życia 
społeczeństw czy cywilizacji; 

 



5) typ przemocy symbolicznej narzucającej kulturę 
grupy dominującej przedstawicielom innych 
grup społecznych, tym samym czynnik 
stratyfikacji społecznej, która generuje 
mechanizmy i szanse awansu społecznego      
oraz selekcji i marginalizacji; 

6) „ekran kultury” tłumaczący złożoność jej pola 
znaczeń i symboli; 

7) typ normatywnego dyskursu, przedstawiającego 
określoną perspektywę myślową,                                           
a umożliwiającą opowiedzenie się po jednej       
ze stron konfliktów światopoglądowych, 
ideologicznych czy moralnych. 



• Analizując szerokie spektrum założeń 
edukacyjnych należy wziąć pod uwagę 
płaszczyzny wzajemnych relacji i oddziaływań, 
gdzie toczy się proces edukacyjny.  

• Mowa tutaj o rodzicach, uczniach i nauczycielach 
jako elementach wzajemnych uwarunkowań.  

• Proces edukacji zakłada holistyczne podejście   
do wdrażanych  zmian i proponuje działania 
zoptymalizowane i ukierunkowane                      
na prawidłowy rozwój jednostki. 



 

• Edukacja jest więc z jednej strony czynnikiem 
kształtowania tożsamości człowieka,                     
z drugiej zaś nieodzownym warunkiem 
twórczym jego naturalnego rozwoju. 

•  Edukacja permanentna,                           
edukacja przez całe życie wkomponowana       
jest w kanon dyrektyw unijnych                       
oraz w zasady samorozwoju współczesnego 
człowieka,                                                    
człowieka XXI wieku. 

 

 



      

   Kształcenie nauczycieli – we współczesnej 
rzeczywistości wymaga uwzględnienia: 

- współczesnego kontekstu funkcjonowania 
edukacji; 

- zmiany w obszarze funkcji zawodowych 
nauczycieli; 

- przemiany koncepcji kształcenia nauczycieli 
warunkowanej zmianą społeczną. 

 



• Przemiany związane z kształceniem nauczycieli mają 
perspektywiczną wizję zmiany postaw:                        
- od postawy pewności gwarantowanej prawem 
naukowym i autorytetem do postawy pytań, 
wątpliwości wynikających  ze złożoności sytuacji 
działania nauczyciela,                                                       
- od sterowania do inspirowania rozwoju,                                                                              
- od prostego przekazu do wprowadzenia ucznia      
w świat wiedzy,                                                                                                                             
- od dominacji intelektu w szkolnym poznaniu do 
równowagi myśli i uczuć,                                                                                                    
- od postawy alternatywy do postawy dialogu,                                 
- od prymatu koncepcji do prymatu zawodowej 
refleksji . 

 



• Dlatego też niezwykle ważnym zadaniem jest 
kształcenie zawodowe nauczyciela - 
profesjonalisty, przygotowanego 
merytorycznie, pedagogicznie, psychologicznie 
oraz metodycznie.  

• Nauczyciela, który wspiera rozwój dziecka, 
wyzwala aktywność uczących się i wspomaga 
ich w działaniu.  

• Nauczyciela twórczego, o wysokim stopniu 
samodzielności i odpowiedzialności za rozwój 
swoich wychowanków oraz współdziałanie     
ze wszystkimi podmiotami życia szkolnego        
i środowiskowego. 

 



• Poszukiwania, innowacje i eksperymenty 
towarzyszą twórczym nauczycielom w ich 
codziennej pracy.  

• To oni stają się animatorami pomagającymi 
dzieciom przeżywać i przekraczać ich 
dotychczasowe osiągnięcia. 

•  Zatem, zadanie kształcenia twórczego 
nauczyciela jest priorytetem w zakresie 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

• A  radość, sukcesy i zadowolenie przyniesie 
praca zawodowa… 

 




