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Niezbędne umiejętności do wykonywania 
zawodu nauczyciela klas I-III 

w dochodzeniu do mistrzostwa w świetle badań

W połowie lat osiemdziesiątych ujawnił się kryzys polskiego szkolnictwa 
wyższego. Był on spowodowany nie tylko przyczynami natury politycznej i ekono
micznej, ale także przyczynami obiektywnymi związanymi z gwałtownymi prze
mianami cywilizacyjnymi w świecie.

Nauczanie początkowe jest wstępnym ogniwem w edukacji szkolnej, która ma 
do spełnienia wiele ważnych zadań dydaktycznych, kształcących i opiekuńczo- 
wychowawczych. Ze względu na swoistość psychiki dziecięcej optymalny system 
nauczania początkowego winien umożliwić maksymalną integrację organizacyjną, 
treściową, metodyczną i wychowawczą procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wy
maga więc dobrze wykwalifikowanej kadry.

Ważnym jest i pożądanym; aby nauczyciel rozpoczynając swoją pracę miał 
motywację do stałego doskonalenia, dokształcania i podnoszenia swych kwalifi
kacji przez co powinien dojść do mistrzostwa w zawodzie.

Punktem wyjścia do rozważań nad umiejętnościami nauczycieli klas począt
kowych jest podanie operacyjnej definicji tego pojęcia.

M. M aciaszek podaje następującą definicję umiejętności:
„umiejętność dydaktyczna to zdolność do sprawnego i skutecznego działania, 

w którym posługuje się on środkami odpowiednimi do aktualnie zmieniającej się 
sytuacji pedagogicznej”.1 Wyodrębnia on trzy podstawowe czynniki kształtujące 
umiejętności dydaktyczne:

1 M. M aciaszek, K ształtow anie um iejętności dydaktycznych nauczycieli. W arszawa 1963, s. 73
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1. korzystny dla zawodu nauczycielskiego typ osobowości,
2. wiedzę operatywną,
3. doświadczenie pedagogiczne.
W korzystnym typie osobowości M. Maciaszek wyodrębnia dwie zasadnicze 

cechy:
-  ek sp res ję -jak o  zdolność do przekazywania uczniom swoich myśli, uczuć 

i pragnień,
-  spostrzegawczość pedagog iczną-jako  zdolność do odczytywania efektów 

ekspresyjnych.2
Według E. J. Wenhama3 umiejętności dydaktyczne nauczyciela obejmują:
1. wiedzę merytoryczną,
2. wiedzę pedagogiczno-psychologiczną,
3. umiejętności warsztatowe.
Umiejętności dydaktyczne nauczyciela zdaniem B. N iem ierki4 obejmują do

bór, porządkowanie i przetwarzanie treści nauczania, które są, zdaniem autora osno
w ą współczesnej dydaktyki. W szystkie działania nauczyciela mają swój ścisły 
związek z planowaniem i przetwarzaniem treści nauczania jako systemu. N auczy
ciel w szczególności powinien:

1. zaplanować cele nauczania,
2. określić wymagania,
3. dokonać wyboru materiału nauczania, jako środka do realizacji celów,
4. dokonać w procesie dydaktycznym przetworzenia treści nauczania z plano

wanej, poprzez poznawaną w opanowaną, zachowując ją  jako system z ist
niejącą w niej nadal strukturą i powiązaniami (relacjami).

Aby osiągnąć mistrzostwo w zawodzie należy wiedzieć do jakiego układu nie
zbędnych umiejętności należy dążyć. Badania przeprowadzono wśród 350 nauczy
cielek klas początkowych w 1996 roku, które reprezentowały województwa: biel
sko-bialskie, częstochowskie, katowickie, kieleckie, krośnieńskie, piotrkowskie 
i rzeszowskie. Nauczycielki na sformułowane pytanie miały wymienić w układzie 
rangowym umiejętności teoretyczne i praktyczne jakie ich zdaniem są niezbędne 
do wykonywania zawodu.

Odnośnie umiejętności teoretycznych nauczycielki były w miarę jednom yśl
ne. Za niezbędną uważały wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki. 
Zwracały też uwagę na umiejętności samokształcenia oraz zainteresowania zawo
dowe. Obrazuje to tabela 1.

2 Op. cit.
3 Proceedings o f the International Conference on Education for Physics Teaching -  Trieste 1st -  6th September 

1980 Red.: P. J. Kennedy, Λ. Loria. University o f Edinburgh, Edinburgh, Scotland.
4 B. Niemicrko, Pomiar sprawdzający wielostopniowy. Bydgoszcz 1986
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Tabela 1
Umiejętności teoretyczne niezbędne do wykonywania zawodu

Lp. U m iejętności teoretyczne Liczba w skazań

1 W iedza psychologiczna 120

2 W iedza pedagogiczna 100

3 W iedza m etodyczna 80

4 U m iejętności sam okształcenia 30

5 Zainteresow ania zaw odow e 20

Umiejętności praktycznych badane osoby wymieniły bardzo wiele. Do najczę
ściej powtarzających się należą: umiejętności organizacyjne, umiejętności artystycz
ne, umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, umiejętność przekazywania 
wiedzy i nienaganna wymowa. Ilość głosów odnośnie tych umiejętności wskazuje 
na ich równorzędność. Trudno jest wyodrębnić umiejętność najważniejszą. W ska
zuje to tabela 2.

Tabela 2
Umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu

Lp. U m iejętności praktyczne Liczba w skazań

1 U m iejętności organizacyjne 60

2 U m iejętności artystyczne 60

3 U m iejętności naw iązyw ania kontaktu z dzieckiem 60

4 U m iejętności przekazyw ania w iedzy 50

5 N ienaganna w ym ow a 50

6 U m iejętności w iązania teorii z  praktyką 40

7 U m iejętności stosow ania pom ocy dydaktycznych 30

Pojedyncze głosy wymieniały: serdeczność, uśmiech na co dzień, takt pedago
giczny, szacunek wobec dziecka.

Ważne jest i pożądane, aby nauczyciel rozpoczynając swoją pracę miał moty
wację do stałego doskonalenia, dokształcania i podnoszenia swych kwalifikacji 
przez co powinien dojść do mistrzostwa w zawodzie.

K olejne pytanie postaw ione w ankiecie dotyczyło określenia czynników  
sprzyjających w dochodzeniu do m istrzostw a w zawodzie. Badane osoby w y
m ieniły szereg czynników : sam okształcenie (czytanie fachowej literatury, no-
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w ości w ydaw niczych) -  100; praktyka zaw odow a (staż pracy) -  70; m ała 
liczebność klasy -  70; w arunki m aterialne i bytow e sprzyjające m otyw acji 
i doskonalenia -  50; praca nie przeciążona godzinam i ponadw ym iarow ym i -  
40; w łasna praca tw órcza -  20.

W śród tych czynników są zależne od nauczyciela i niezależne od niego. A na
lizując możemy stwierdzić, że nauczycielki podejm owałyby pracę sam okształce
niową, gdyby miały dostęp do dobrze zaopatrzonej biblioteki pedagogicznej czy 
szkolnej, gdyby ich warunki materialne pozwalały im na zakup fachowej litera
tury czy prasy pedagogicznej. Ponadto możliwość uczestniczenia w konferencjach 
metodycznych, w lekcjach pokazowych powinna mobilizować nauczycielki do twór
czej pracy. Sprzyjałoby temu odpowiednie wyposażenie klasopracowni w pom o
ce naukowe, mała liczebność klas, praca nie przeciążona godzinami ponadw y
miarowymi.

Spełnienie tych warunków sprzyjałoby większemu zaangażowaniu w pracę 
i umiłowaniu zawodu.

Podstawowym zadaniem nauczyciela klas I-III jes t nauczanie, wychowanie 
i opieka pow ierzonych sobie zespołów  uczniow skich. W pracy nauczyciela 
kluczow e znaczenie dla sukcesu zaw odowego m ają um iejętności tw órczego 
m yślenia prow adzącego do rozw iązyw ania nowych problem ów . R ozw ijaniu 
tej um iejętności służą w łaściwie pom yślane zajęcia laboratoryjne projektow e, 
różnorodne praktyki zw iązane z przedm iotam i kierunkow ym i i specja listycz
nym i. Ponadto są  to um iejętności: postrzegania i analizy zjaw isk i faktów  
w różnych aspektach (społecznym , socjologicznym , ekologicznym , reg ional
nym ); o ry g in a ln eg o  m y ślen ia ; p rak ty czn eg o  w y k o rzy stan ia  po siad an e j 
w iedzy w codziennej praktyce zaw odow ej; korzystania ze źródeł inform acji; 
sam odzielnego uczenia się, uzupełniania i aktualizacji sw oich kw alifikacji 
zaw odow ych; spraw nego kom unikow ania się ze w spółpracow nikam i, rodzi
cam i i środow iskiem .

O sukcesie zawodowym nauczyciela klas m łodszych, w równej m ierze jak  
wiedza i um iejętności, decydują cechy jego osobowości oraz hierarchia uzna
wanych przez niego wartości. Do niew ątpliw ie pożądanych cech osobow ości 
należą: otw artość na wszystko co nowe; inicjatywność; tw órczość; zdolność 
w iązania teorii z praktyką oraz zdolność obiektywnej oceny w yników pracy 
w łasnej i uczniów .5

Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli klas I-III powinno zapewnić im opty
malne funkcjonowanie w interakcji z uczniami. Do podstawowych umiejętności 
pedagogicznych zaliczamy: umiejętność organizowania i rozwiązywania sytuacji

5 J. W oźnicki (red.), E lastyczny system  studiów  dwustopniow ych. W arszawa 1996, s. 2 7 -2 8



78 Nauczyciel i ł ik c ło  1 (4) 1998

dydaktycznych i wychowawczych; um iejętność poznania i kontaktowania się 
z uczniem oraz rozwijania jego zdolności poznawczych i motýwacji uczenia się; 
umiejętność planowania działalności pedagogicznej; umiejętność nawiązywania 
kontaktów ze środowiskiem dziecka, głównie z domem rodzinnym; umiejętności 
opiekuńczo-wychowawcze.6

'■ K.. Duraj-Nowakowa, Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne. Łowicz 1996; tejże, 
Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków 1997.


