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Nauczycielski model kompetencji – odpowiedź  
na współczesne wyzwania

Jednym z kluczowych zadań dyrektora placówki oświatowej jest zatrudnianie  
na stanowisko nauczyciela. Od tego, jakim człowiekiem jest nauczyciel, jakie kom-
petencje posiada i czy potrafi je wykorzystać w pracy nauczycielskiej, zależy rozwój 
ucznia i szkoły jako organizacji odpowiedzialnej za realizację nowoczesnej eduka-
cji. W artykule autorka przedstawia wybrane kompetencje nauczycielskie, będące 
wyrazem spojrzenia na nauczyciela współczesnej szkoły. Model kompetencji dla 
nauczycielskiej grupy zawodowej może stanowić odpowiedź na wizję i oczekiwa-
nia wobec zawodu nauczyciela, a przede wszystkim wyposażyć dyrektora szkoły  
w wielofunkcyjne narzędzie służące do efektywnej polityki kadrowej.

Słowa kluczowe: kompetencje nauczyciela (teacher competences) model kompetencyjny (competency 
model), nauczyciel (teacher), rekrutacja (recruitment)

Wprowadzenie

Wszelka literatura pedeutologiczna przywołuje wiedzę o kompetencjach nauczy-
cielskich, ich istotności w zawodzie nauczyciela. Chyba nikt nie ma już wątpliwo-
ści, że jakość edukacji zależy od jakości kompetencji nauczycieli. Powstało wiele 
klasyfikacji kompetencji. Polska jest jednym z wielu krajów, w którym koncepcja 
kompetencji nauczycielskich swoje korzenie odnajduje w pedagogice amerykańskiej 
i tak zwanych teacher’s competences (Domagalska, 2009, s. 60–62). Niezliczone podzia-
ły komponentów umiejętności nauczycielskich i podkreślanie ich ogromnej wagi 
dla współczesnej edukacji – zarówno na etapie kształcenia przyszłych pedagogów, 
jak i praktycznego (zawodowego) wykorzystywania kompetencji, mogą stanowić 
podstawę do stworzenia modelu kompetencji nauczycielskich. A jednak, mimo 
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rozlicznych badań nad osobowością, cechami idealnego nauczyciela (w oczach 
uczniów, rodziców, samych zainteresowanych, dyrektorów), ciągle brakuje takich 
opracowań, przygotowanych z myślą o nauczycielach, a w szczególności o osobach, 
które widzą swoją przyszłość w tym zawodzie. Niniejszy artykuł ma na celu zapre-
zentowanie przykładowych odpowiedzi na pytania, które mogą stanowić podstawę  
do przyszłych badań nad rozwiązaniami wartymi przeanalizowania i ewentualnej 
próby wcielenia ich do praktyki oświatowej.

Dyrektor placówki oświatowej, stojąc przed zadaniem zatrudnienia nauczyciela 
z nauczycielskimi kompetencjami, winien wiedzieć:

■ jak rozpoznać kompetencje nauczycielskie u kandydata starającego się o pracę;
■ jak wyselekcjonować te najważniejsze, pasujące do stanowiska, nauczanego 

przedmiotu, potrzeb uczniów, rodziców, dyrektora;
■ jak rozmawiać z nauczycielem o jego kompetencjach.
W sektorze prywatnym przywiązuje się dużą wagę do roli pracownika w orga-

nizacji. Jak pisze Jadwiga Kowalikowa (2003 s. 11), decydenci oświatowi powinni 
podkreślać, że powodzenie wszelkich reform i koncepcji oświatowych ostatecznie 
zależy od nauczyciela. Jego kompetencje są fundamentem lepszej i nowoczesnej 
szkoły, stąd propozycja transferu działań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi 
i zarządzania kompetencjami, inspirowanych podejściem biznesowym – może to 
okazać się trafnym rozwiązaniem dla uporządkowania teorii i praktyki w zakresie 
kompetencji nauczycielskich.

Nauczycielskie kompetencje, czyli określenie standardów pracy  
w oświacie

Podejmując próbę określenia standardów, które będą stanowić podstawowy opis 
wymagań na stanowisko nauczyciela, warto na wstępie przedstawić teoretyczne 
koncepcje kompetencji nauczycielskich, badania nad osobowością nauczyciela oraz 
wymagania wobec nauczycieli, opracowane na potrzeby programów rządowych.  
Na ich podstawie otrzymać można gotowy zbiór „kompetencji nauczycielskich”. 

Interesująca byłaby w tym miejscu analogia do praktyki rynkowej – wiedza i do-
świadczenie organizacji biznesowych (przedsiębiorstw), związane z procesem opra-
cowania, wdrożenia i oceny skuteczności modelu kompetencyjnego. Uwzględniają 
one jednoznacznie zdefiniowane na początku kompetencje przyszłego pracownika 
wraz z opisem konkretnych przykładów zachowań. Z kolei dostępne podziały kom-
petencji nauczycielskich są zdefiniowane bardzo ogólnie i nie uwzględniają różnych 
interpretacji tej samej kompetencji ani zbieżnego zakresu znaczeniowego kompe-
tencji pokrewnych.
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W tabeli 1. zaprezentowane zostały klasyfikacje kompetencji według Tadeusza 
Lewowickiego, Wacława Strykowskiego, Sylwii Domagały oraz Komitetu Nauk Pe-
dagogicznych PAN. Są to wybrane, przykładowe klasyfikacje, które stanowią mate-
riał wyjściowy i porównawczy (z efektami badań własnych) do budowy struktury 
modelu kompetencyjnego.

Tabela 1. Przykładowe rodzaje kompetencji nauczycielskich prezentowane  
w literaturze

Tadeusz Lewowicki Wacław Strykowski Sylwia Domagała Komitet Nauk Peda-
gogicznych PAN

wrażliwość merytoryczne specjalistyczne prakseologiczne
otwartość na problemy 
jednostek i na proble-
my społeczne

psychologiczno-peda-
gogiczne

przedmiotowe komunikacyjne,

nastawienie na poro-
zumiewanie się

diagnostyczne psychodydaktyczne współdziałania

samokrytycyzm planowania i projek-
towania

komunikacyjne organizacyjne  
i kierownicze

nastawienie na własny 
rozwój

dydaktyczno-meto-
dyczne

poradnicze i doradcze diagnostyczne  
i interwencyjne

uznanie praw innych 
ludzi

medialne i techniczne autorefleksyjne informatyczne

komunikacyjne moralne
kontrolne i oceniające
metodyczne  
(w zakresie materiałów 
dydaktycznych)
autoedukacyjne

Źródło: Lewowicki, 2007, s. 116–118; Strykowski, 2007, s. 71–79; Domagalska, 2009, s. 62–63; 
Miodek, 2003, s. 106 

Analizując wymienione powyżej listy kompetencji, można uznać, iż ich synteza 
zbieżna byłaby z klasyfikacją wyróżniającą trzy grupy  kompetencji nauczycieli:

■ merytoryczne,
■ dydaktyczno-metodyczne,
■ wychowawcze (Taraszkiewicz, 2001, s. 175).
Autorka opracowania odwołuje się również do badań nad cechami i osobowo-

ścią nauczyciela, przeprowadzonych w latach 1991, 2000 oraz 2009 wśród uczniów 
klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na ich podstawie można zauważyć, iż 
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cechy dobrego nauczyciela to, zdaniem uczniów: poczucie humoru, wyrozumiałość, 
sprawiedliwość, przyjazne nastawienie do uczniów i zaufanie, szczerość, otwartość, 
sympatia do uczniów, zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą. Cechy  
u nauczyciela przez młodzież niepożądane to z kolei: niesprawiedliwość, formalizm, 
brak poczucia humoru, brak dyskrecji, brak tolerancji, brak szacunku w stosunku 
do ucznia, przeświadczenie o nieomylności oraz brak obiektywności (zob. Rozen-
bajgier, 2012, s. 42–47; Wawryk, 1991, s. 27–29; Ścisłowska, 2000, s. 19–21).

W badaniach autorka wzięła pod uwagę również oczekiwania rodziców wzglę-
dem nauczycieli. Najważniejsze cechy w zawodzie nauczyciela w opinii rodzica to: 
akceptacja ucznia, życzliwość, tolerancja i zrozumienie, cierpliwość, wsparcie, cieka-
we prowadzenie lekcji, przygotowanie nauczyciela do lekcji, umożliwienie poprawy 
oceny, pomoc słabszym, konsekwencja w postępowaniu, motywowanie do systema-
tyczności  i wytrwałości, budowanie zaufania, pobudzanie zainteresowań uczniów 
poprzez koła zainteresowań, chwalenie ucznia, okazanie zadowolenia, rozmowa  
z rodzicami (Rozenbajgier, 2012, s. 47–50).

Biorąc pod uwagę to, że badania dotyczą lat 1991–2009, ich interpretacja po-
zwala na wysnucie ważnego spostrzeżenia: wstępna analiza wskazuje, że  wiele cech 
się powtarza, odbiór, a raczej odpowiednie cechy nauczyciela nie ulegają zbyt wiel-
kim przeobrażeniom, co z jednej strony oznacza, iż uczeń ma wpisany stały obraz 
nauczyciela pożądanego, z drugiej zaś świadczy o stałości w cechach/kompeten-
cjach niezbędnych do wyodrębnienia przy opracowaniu nauczycielskiego modelu 
kompetencji. Uczniowie doskonale wiedzą, jakie cechy nauczycieli sprawią, że edu-
kacja i szkoła będą dla nich istotną częścią życia oraz motorem w poszukiwaniu 
odpowiedniej ścieżki życiowej i zawodowej. Teoria pedeutologiczna w większości 
pokrywa się z praktyką – klasyfikacje kompetencji i cechy osobowościowe znajdu-
ją odzwierciedlenie w oczekiwaniach najważniejszych grup środowiska szkolnego. 
Badania wyraźnie akcentują pożądane kompetencje nauczycielskie – najważniejsze 
skupiają się w obszarze kompetencji miękkich i określonych predyspozycji osobo-
wościowych. Wiedza merytoryczna, tzw. kompetencje twarde, stanowi „stelaż za-
wodu nauczycielskiego”, bez którego niemożliwa byłaby realizacja podstawowego 
zadania nauczyciela, jakim jest przekazanie konkretnej wiedzy – nauczanie. Pozo-
stałe elementy „stelażu”, tj. predyspozycje osobowościowe, mają kształtować jakość  
i efektywność nauczania.  

Oczekiwania wobec współczesnego nauczyciela można odnaleźć także w opra-
cowaniach rządowych. Obecnie wiodącym projektem rządowym w obszarze poli-
tyki oświatowej jest „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Jego twórcy podkreślają, że 
„(…) najwięcej sukcesów dydaktycznych i najmniej problemów z utrzymaniem dys-
cypliny mają te szkoły, których uczniowie czują, że nauczyciele są dla nich bliskimi 
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opiekuńczymi osobami  i traktują ich z szacunkiem” (Rządowy program na lata 
2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”). Zatem zadaniem współczesnego na-
uczyciela jest budowanie relacji na linii nauczyciel – uczeń, opartych na wzajemnym 
zaufaniu, życzliwości i szacunku, gdzie szczególną rolę przypisuje się kompeten-
cjom wychowawczym i opiekuńczym nauczyciela. Pojawia się zatem pytanie, jak re-
alizować oczekiwania uczniów, rodziców i ministerstwa wobec zawodu nauczyciela  
i zatrudnianiu kandydatów, którzy pasują do profilu stworzonego przez uczniów i ich 
rodziców oraz administrację oświatową. Realizacja oczekiwań zawiera się w funkcji 
kadrowej dyrektora placówki oświatowej. Polityka kadrowa w oświacie stanowi pro-
cedurę mającą na celu nabór i obsadzenie właściwych kandydatów na właściwych 
stanowiskach (Goriszowski, 2008, s. 84). W zawodzie nauczyciela nie wystarczy już 
ocena wiedzy i doświadczenia. Współczesny kandydat do zawodu nauczyciela poza 
wiedzą merytoryczną musi posiadać predyspozycje osobowościowe, które pozwo-
lą na rozważne i elastyczne stosowanie zdobytej wiedzy, kwalifikacji i motywacji  
w pracy nauczycielskiej. 

Zarządzanie kompetencjami w oświacie

Literatura przedmiotu podaje wiele definicji kompetencji. Można powiedzieć, że  
w zarządzaniu zasobami ludzkimi pojęcie „kompetencja(e)” funkcjonuje jako 
otwarty katalog, który poddawany być może wielorakim interpretacjom. Naj-
ogólniej mówiąc „kompetencja” to poziom wiedzy, doświadczenia i umiejętności  
(Sidor-Rządkowska, 2013, s. 29). Niezależnie od tego, w jakim celu definiuje się kom-
petencje pracownicze, stanowią one jeden z ważniejszych kryteriów niezbędnych  
do przeprowadzenia rzetelnego i trafnego procesu rekrutacyjnego. 

Kompetencje stanowią dziś punkt wyjściowy do budowania teorii zarządzania 
zasobami ludzkimi (ZZL). Przejawy kompetencji są głównym fundamentem trafnej 
i rzetelnej strategii polityki Human Resources (HR). Dzięki precyzyjnym opisom 
cech, zachowań i postaw otrzymujemy wymierny materiał badawczo-praktyczny.

Na potrzeby artykułu można przyjąć następującą definicję „kompetencji na-
uczycielskiej”:

■ to wymagania szkoły (dyrektora i ucznia, ale również rodzica) wobec kandy-
datów starających się o posadę nauczyciela oraz nauczycieli już pracujących w danej 
szkole w zakresie kluczowych obszarów czynności nauczycielskich, których prawi-
dłowa realizacja będzie przekładała się na efektywność pracy oraz zaufanie społecz-
ne do zawodu nauczyciela;

■ to wiedza, umiejętności, postawy, osobowość, ale również: pasja nauczyciel-
ska, wyznawane wartości, zainteresowania, styl pracy, talenty, motywacja zawodowa, 
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które są wykorzystywane i rozwijane w taki sposób, aby osiągać cele oświatowe, 
edukacyjne i szkolne na bazie ilościowych i jakościowych rezultatów teoretycznych 
i praktycznych (Wieczorek, 2010, s. 18).

Zarządzanie kompetencjami w organizacji jest sposobem prowadzenia polityki 
personalnej. Kompetencja(e) stanowi(ą) element łączący działania z różnych obsza-
rów zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak: selekcja i rekrutacja, ścieżka kariery 
zawodowej, ocena pracowników, szkolenia. Grzegorz Filipowicz (2004, s. 46–48) 
pisze, że „(…) celem wdrażania zarządzania kompetencjami zawodowymi w firmie 
jest zagwarantowanie odpowiednich zasobów kompetencji, niezbędnych do osią-
gnięcia strategicznych celów organizacji”.

Pisząc o placówkach oświatowych i zarządzaniu zasobami ludzkimi w oświacie, 
trzeba podkreślić dwojakie podejście do zagadnienia kompetencji. Rolą szkoły jest 
przygotowanie młodego człowieka do świadomego i odważnego pełnienia roli spo-
łecznej, a więc przyszłego „zasobu ludzkiego” konkretnej organizacji, z kolei na-
uczyciele odpowiedzialni za to zadanie sami stanowią „zasób ludzki” szkoły. Nowo-
czesna szkoła powinna wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, 
rodziców, a także nauczycieli i kandydatów do tego zawodu. Zawód nauczyciela 
wymaga szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu, zmiany, na któ-
re wyjątkowo narażeni są uczniowie i rodzice. Edukacja XXI wieku ukierunkowa-
na winna być na potrzebę wdrażania odpowiednich standardów i rozwiązań, które 
będą miały wpływ na jakość pracy i zawód nauczyciela. Zarządzanie zasobami ludz-
kimi w szkołach charakteryzuje się pewną specyfiką, którą dostrzegamy, analizując 
Kartę Nauczyciela, gdzie czytamy, że zawód ten posiada szczególną rangę społeczną  
(Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2014 r., poz. 191  
i 1198). Za główny cel polityki personalnej w placówkach oświatowych dyrektor po-
winien przyjąć taki system rekrutacji, zatrudniania i zarządzania pracownikami, który 
zagwarantuje powodzenie procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego,  
a jego najważniejszym podmiotem wykonawczym i sprawczym jest osoba nauczy-
ciela i jego kompetencje.

Szkolny kapitał ludzki to przede wszystkim specjaliści w nauczaniu, wychowaniu 
i opiece nad dziećmi i młodzieżą. Wszelkie działania, takie jak: zatrudnianie, roz-
wój, szkolenia, zwalnianie nauczycieli, realizowane są w obszarze zarządzania za-
sobami ludzkimi w dużej mierze w ramach kompetencji dyrektora szkoły. Różnica 
między prywatną firmą a szkołą polega na tym, że szkoła nie ma wyodrębnionego  
w swojej strukturze organizacyjnej działu personalnego/HR. Jednym z ważniejszych 
uwarunkowań zewnętrznych zarządzania kompetencjami jest jakość kształcenia  
w szkołach i na uczelniach państwowych; szkoły i uczelnie wyższe mają nieoceniony 
wpływ na kompetencje uczniów i studentów, pojawia się zatem dylemat związany 
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z niedostateczną weryfikacją kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za kształ-
cenie owych kompetencji. Instytucje oświatowe rozwijają kompetencje swoich pod-
opiecznych, z kolei kompetencjom nauczyciela i wykładowców (w praktyce) przy-
pisuje się niewielkie znaczenie, czego dowodem może być brak (lub opracowanie 
w niewielkim stopniu) praktycznych uregulowań i studiów przypadku w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi w oświacie.

Ostatnimi czasy w szkolnictwie bardzo prężnie wykorzystuje się rozwiązania 
stosowane w sektorze prywatnym/biznesowym. Dokonuje się swoistego trans-
feru procedur, narzędzi, praktyk, które mogą wpłynąć na jakość funkcjonowania 
placówek oświatowych, a tym samym na szeroko pojętą jakość kształcenia. Próba 
przeniesienia określonych rozwiązań biznesowych (model kompetencji) wymaga 
dostosowania do uwarunkowań placówek oświatowych, środowiska, w którym na-
uczyciel pracuje, problemów, z jakimi się spotyka w pracy. Profesja nauczycielska 
jest tak złożona, że wszelkie próby tworzenia i wdrażania praktyk opartych na do-
świadczeniach biznesowych mogą okazać się daremne, jednak warto podjąć próbę 
odpowiedzi na następujące pytania:

■ W jakim celu firmy tworzą model kompetencji?
■ Jaki jest stopień przydatności modeli kompetencji?
■ W jakim celu tworzyć nauczycielskie modele kompetencyjne?
■ Kto powinien być zainteresowany nauczycielskim modelem kompetencji?
■ Czy model kompetencji jest potrzebny oświacie?

Model kompetencji w praktyce oświatowej i szanse na jego wdrożenie

W oświacie podejmowano już próby tworzenia listy kompetencji nauczycielskich. 
Nie przez przypadek użyłam terminu „lista”. Dostępne w literaturze pedeutolo-
gicznej klasyfikacje kompetencji stanowią jedynie wstęp do budowy modelu kom-
petencyjnego, zgodnie bowiem z podejściem teoretycznym model kompetencji 
to charakterystyka poszczególnych zachowań, które definiują kompetencje, wraz 
z opisem na skali poziomu przyswojenia określonej kompetencji, który warunkuje 
wykonywanie obowiązków w sposób sprawny i efektywny. 

W praktyce oświatowej, biorąc pod uwagę teorię ZZL, nie ma modeli kompe-
tencji,  są klasyfikacje kompetencji. Nie można także mówić o liście kompetencji  
z punktu widzenia teorii zarządzania kompetencjami. Właściwy transfer termi-
nologii ZZL na grunt oświatowy może mieć miejsce wówczas, gdy nie stosujemy 
terminów zamiennie, ponieważ ich zakresy znaczeniowe (zarówno definiendum, jak  
i definiens) nie są tożsame. 
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Praktyka firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych, wskazuje na partycypa-
cyjną metodę tworzenia słownika kompetencji, która składa się z trzech etapów, 
a jej ostatecznym efektem jest lista kompetencji. Firmy prywatne kreują słownik 
kompetencji  z udziałem pracowników wszystkich szczebli, w tym także pracowni-
ków szeregowych, działu polityki personalnej wraz z przedstawicielami kadry zarzą-
dzającej oraz ewentualnie konsultantów zewnętrznych (Wąsowska-Bąk i wsp., 2012,  
s. 24–25). W przypadku placówek oświatowych główne podmioty mające właści-
wości decyzyjne w zakresie kompetencji potrzebnych do wykonywania zawodu na-
uczyciela to: dyrektor szkoły, nauczyciele, psycholog, uczniowie, rodzice. Tworzenie 
modelu kompetencyjnego dla zawodu nauczyciela może stanowić ogromne wyzwa-
nie  z uwagi na konieczność uwzględnienia wyraźnie złożonej specyfiki pracy na-
uczyciela przedszkolnego, wczesnoszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalne-
go. Trudność budowy modelu może odnosić się również do takich aspektów, jak:

■ indywidualna wizja i misja dyrektora szkoły;
■ płeć nauczyciela, o ile istnieje uniwersalna struktura cech wspólnych dla kobiet 

i mężczyzn, o tyle istnieje struktura cech przypisywana jedynie jednej z płci;
■ miejscowość (wieś/miasto) – kompetencje nauczyciela w małej, wiejskiej 

szkole, a kompetencje nauczyciela szkoły miejskiej;
■ profil szkoły – edukacyjna wartość dodana (EWD), kompetencje nauczyciela 

szkoły o wysokim wskaźniku EWD i nauczyciela o niskim wskaźniku EWD;
■ nauczany przedmiot – kompetencje nauczyciela przedmiotów tzw. ścisłych,  

a kompetencje nauczyciela przedmiotów humanistycznych.
Opisane powyżej obostrzenia w opracowaniu modelu kompetencyjnego dla 

nauczycielskiej grupy zawodowej nie oznaczają, że jest to zadanie niewykonalne  
i nierealne, a jedynie kolejny raz wskazują na złożoność cech zawodu nauczyciela  
i jego multilateralny charakter. Podobnie jak w praktyce biznesowej, tak i w praktyce 
oświatowej należy pamiętać i stosować zasadę braku uniwersalizmu modeli kompe-
tencji. Każda szkoła jest indywidualna. Indywidualizm ten zależy w głównej mierze 
od dyrektora szkoły, który ma jasno sprecyzowaną misję szkoły i jej wartości. Ana-
liza misji i wartości jest pierwszym i najważniejszym etapem budowy modelu, dzięki 
niej bowiem dyrektor definiuje kompetencje, które są ważne z punktu widzenia 
danej szkoły, tzw. kompetencje kluczowe (Wieczorek, 2010, s. 20–24). Etap anali-
zy stanowiska pod względem hierarchii ma na celu określenie kompetencji hierar-
chicznych. W przypadku szkoły stanowiska kierownicze to dyrektor i wicedyrektor. 
Nauczyciele mogą i powinni oczekiwać konkretnych kompetencji na stanowisku 
dyrektorskim. Jednym z dokumentów, pomocnym w określeniu cech dyrektora, jest 
koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, przedstawiana przez kandydata w kon-
kursie na dyrektora publicznej placówki oświatowej. Końcowy etap to analiza stano-
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wiska pracy nauczycielskiego pod względem jego celów i zadań, tzw. kompetencje 
specjalistyczne. 

Liczba kompetencji zawartych w słownikach jest różna i zależy przede wszystkim 
od wielkości organizacji oraz złożoności struktury organizacyjnej (zob.: Wąsowska- 
-Bąk i wsp., 2012, s. 25; Woodruffe, 2003, s. 106–110). Zakres obowiązków osoby 
pełniącej stanowisko nauczyciela zawiera się w zadaniach edukacyjno-wychowawczo- 
-administracyjnych, stąd kompetencje będą wynikały przede wszystkim ze specyfiki 
zawodu o szczególnej randze społecznej. 

Struktura kompetencji powinna być precyzyjna i czytelna. Dawniej organizacje 
stosowały bardzo rozbudowane struktury składające się z trzydziestu kompetencji. 
Praktyka pokazała, że im więcej kompetencji w modelu, tym trudniej go wdrożyć. 
Optymalna liczba kompetencji, jaka powinna być zawarta w modelu, to przedział 
między osiem a dwadzieścia (Król, 2006, s. 82).

W wielu szkołach wdraża się praktykę metody oceny pracowniczej. Model kom-
petencji może ulepszyć proces rekrutacji, ale również ocenę pracy nauczyciela. 
Właściwości narzędzia, jakim jest model kompetencji, są szeroko wykorzystywane  
w praktyce personalnej. Profesjonalnie zbudowany model może być podstawą bu-
dowy innych narzędzi, które podniosą jakość i efektywność obecnej i przyszłej kadry 
nauczycielskiej, a także ewaluację procesów i decyzji podejmowanych przez dyrek-
torów placówek oświatowych. W praktyce biznesowej model kompetencji wyko-
rzystywany jest do kompleksowych działań polityki personalnej, tj. przy: rekrutacji, 
określaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, ocenie pracowniczej oraz 
tworzeniu systemu wynagradzania i motywowania (Penc-Pietrzak, 2013, s. 424). Dy-
rektor szkoły pełniący zadania w obszarze funkcji kadrowej jest odpowiedzialny  
za sprawiedliwą i efektywną:

■ rekrutację na stanowisko nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia1982 r. – 
Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2014 r., poz. 191 i 1198, art. 10–28), 

■ ocenę pracy nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy 
nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływa-
nia zespołu oceniającego, Dz.U. 2012 r., nr 0, poz. 1538, Ustawa z dnia 26 stycznia  
1982 r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2014 r., poz. 191 i 1198, art. 6a.),

■ system wynagradzania i motywowania nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2014 r., poz. 191 i 1198, art. 29). 

Ułatwieniem zadania z zakresu polityki personalnej może być właściwie i profe-
sjonalnie zbudowany model kompetencji na stanowisko nauczyciela, oparty na roz-
wiązaniach stosowanych  przez działy zarządzania zasobami ludzkimi w prywatnych 
firmach.
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Podsumowanie

Wielu autorów krytykuje wszelkie próby przenoszenia praktyk ZZL na obszar za-
rządzania oświatą. Jak pisze S. Domagalska (2009, s. 31): „Ogólna nauka o zarządza-
niu ignoruje różnice pomiędzy edukacją (…) a przedsiębiorstwem. Inne są metody 
zarządzania, zdobywanie pieniędzy, cele”. Warto jednak wskazać dwie cechy ZZL, 
które mogą świadczyć o integralności z obszarem zarządzania oświatą:

■ „ZZL powinno sprawować funkcję kontrolną w stosunku do proponowanych 
rozwiązań i wprowadzać zmiany w sytuacji, gdy nie przynoszą one korzyści szkole;

■ ZZL odnosi się do wszystkich pracowników jako całości (…), czyli źró-
dła wszelkiej wiedzy, od której zależy konkurencyjność” (Padzik, 2013, s. 34).

Jednym z podstawowych pojęć edukacyjnych jest termin „rozwój”. Każdy dy-
rektor placówki oświatowej ma świadomość tego, że proces kierowania szkołą po-
winien być ukierunkowany na rozwój, a osiągnięcie całościowego rozwoju szkoły 
możliwy jest wówczas, gdy rozwijamy ucznia, nauczycieli, organizację szkoły oraz 
metody służące zatrudnianiu kompetentnych pracowników (Goriszowski, 2008,  
s. 21). Rozwiązania stosowane przez firmy są dopasowane do działalności prywat-
nej nastawionej na zysk, nie oznacza to jednak, że organizacje publiczne realizujące 
zadania silnie nacechowane służbą dla społeczeństwa nie mogą podejmować prób 
przeniesienia pewnych rozwiązań na swój grunt. Przede wszystkim najistotniejsza 
winna być poprawa jakości funkcjonowania w danym sektorze, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu indywidualnego charakteru dziedzin, których ów transfer dotyczy. 
System oświaty musi się rozwijać i dostosowywać do zmian zachodzących w oto-
czeniu, aby móc realizować swoje cele sprawnie i na jak najwyższym poziomie. Prze-
miany współczesnej oświaty koncentrują się głównie na działaniach wyzwalających 
i dialogu. Władze oświatowe odchodzą od sztywnych i narzuconych celów eduka-
cyjnych, jednak kierunek tych zmian powinien obejmować nie tylko proces eduka-
cyjny, ale przede wszystkim wszelkie procesy towarzyszące i tworzące owy proces 
edukacyjny, to jest: ekonomika oświaty, organizacja i zarządzanie, socjologia pracy 
(tamże, s. 14).
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The Teachers’ Competency Model as a Response  
to Contemporary Challenges

Summary
One of  the key tasks facing a principal of  an educational institution is hiring for 
teaching positions. The development of  the pupil and the school as an organization 
responsible for the implementation of  modern education is dependent on the kind 
of  person the teacher is, competences held, and whether that teacher is capable of  
applying them in teaching. This paper presents selected teacher competences—an 
expression of  how a teacher of  a modern school is seen. The competency model for 
the professional teacher group may serve as an answer to the vision and expectations 
facing the profession of  teacher as well as equip the school principal in multifunctio-
nal tools serving effective staff  policy.

_____________________

K a t a r z y n a  C z a j a – absolwentka Politechniki Gdańskiej, pracuje w Głów-
nym Urzędzie Statystycznym jako starszy specjalista w Biurze Organizacji i Kadr, 
Wydział Edukacji i Rozwoju. Jej zainteresowania badawcze skupiają się przede 
wszystkim na obszarze kompetencji nauczycieli, osobowości nauczyciela, rekruta-
cji i zatrudniania w zawodzie nauczyciela, w tym transferu rozwiązań biznesowych  
na grunt oświatowy, m.in. model kompetencji i Assessment/Development Center. 
Jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowuje rozprawę zatytuło-
waną „Model kompetencyjny dla zawodu nauczyciela jako narzędzie wspomagające 
proces rekrutacji”. 
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