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uczniów we współczesnej szkole 

 

  
  wiele opisów cech, wła      
pedagogów i psychologów w swoich pracach dokonało o
ciela (J.W. Dawid, Z. Mysłakowski, S. Szuman, S. Ba    
 
   


Obecnie oczekiwania wobec nauczycieli ulegały zmian 
  
nauczyciela: twórczego, pełnego inicjatywy, optymiz


1. Rola i zadania nauczyciela we współczesnej szkol
  głównym ródłem informacji, a staje si

       człowiekiem, który uchyla przed 
     naukowych [Miłkow-
ska-Olejniczak 1998: 96]. Nauczyciel we współczesne 
     
      
  wykształcony, miało wkracza  
     

      
element tej drogi stanowi wykształcenie, czyli wypo 
 rodkach akademickich. Drugi etap to dokształ-
canie – uzupełnianie własnych kwalifikacji prowadz ce do pełnego przygotowa-
    

                
 

  
9 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym artykułem „stano 
 





  sze wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem peda
 czyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pr 
  

 
 spełnia warunki zdrowotne niezb      


     zyciela stworzyła 

 
   
z kształtowaniem postaw uczniowskich. Do pierwszej  
    nicowanej społecznie klasie; 
    
    wł     


    nych zespołach; 
    współpracy przy tworzeniu programów nauczania, org

procesu kształcenia i oceniania; 
    współpracy z osobami ze 
    
    stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia s

  
       

jest wykształcenie u młodych ludzi postawy i nawyków do uczenia przez całe 
  
 ci współpracy z innymi  
  

 zane z kształtowaniem postaw uczniowskich składa si 
    wykształcenia u uczniów postawy obywatelskiej i społecznej; 
    

  im, jako pełnoprawnym obywatelom danego pa   
  w społecze  
 , krytyczne przetwarzanie informacji, posługiwanie 
          
    , współpra-
  z innymi, łatwo           


     
         

           

 
   





    
który posiada rozległ    
    na sprawach wychowania i kształcenia, charakteryzu   
     
    
           
  ciach działania, wymagaj 
     edukacyjnych, krytycznego namysłu, 
     


     
   do współdziałania z innymi w zespole, 
     
  głego, ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji  



   
     stał   na cał
     

 
  
  ci pedagogicznych, które z upływem czasu 
    ycia w przyszłym 
           zdobył wcze 
    
    
 

  cych przed współczesnym nauczycielem jest rozwija-
     
nym współczesnemu nauczycielowi. Zdaniem Schulza (1 
      enie do gł  
     
 rodków i sposobów działania, które najskuteczniej p
     
   


   

       
 
    
łowicz (1993,1995) mówi 





o barierach psychicznych i psychospołecznych, E. N 


      ródło 
negatywnego oddziaływania na rozwój ucznia. Znajduj  
oddziaływaniach szkoły, wychowaniu rodziny oraz tkw 
       trzne (oddziaływania szkoły i rodziny) i we-
 

          cy wpływ 
kształcenia szkolnego, a w jego ramach na osob    


 
           


  
  
     eniem szkół [Szmidt 2009: 10]. 

     

    z brakiem celów słu 
 
przez społecze          
budzenia i wspierania działa   
          
przekazywana jest na ogół werbalnie. Powoduje to,   rzadko kształtuje si
    
        
    ci poznawczej, skłania do sztywno   
 
         przeczyta i słucha … 
słucha … słucha. Rodzi to bierno      
[Szmidt 2005: 87]. Szkoła nierzadko staje si 
cesu kształcenia, która zabija pasj        
           czniki pełne s
nazwisk ludzi – autorów dzieł sztuki i literatury, 
       
            
    
zupełnie, w jaki sposób wytwory te powstały. Nie mó  o trudzie i wysiłku, 
       okupione. Nie ma mowy o bł dach, złudzeniach  
i pomyłkach, które towarzysz  

     
    





  
     ródłem s  
 
     go lub zakłócaj
           
  
            
 
     
           
mało kreatywny, mało w nim analogii, metafor, porów  
        
na przekazie słownym i zapami 
              
          
   
słucha i zapami          
            
odwołuj               
 

          
     
  enia, tłumi poszukiwania, eksperymentowanie, próbow 
blokuje działania o charakterze eksploracyjnym. T.    
     ółzawodnictwo, okre 
   
  a za zasadnicze składniki nowoczesnego wychowania. 
   
   
         
    
   głego wykazywania swych przewag i utrzymywania wyso
pozycji działa hamuj      
    eniem szkół. W wielu szkołach brak 
 
głoby bada   
      
    
     rodkach nauczania (płótno malarskie, nuty, 
            
       
 





     
   
ła     
niem potrzeb stworzenia systemowych działa  liwiłyby  
i upowszechniłyby kształcenie postaw kreatywnych w ród dzieci i młodzie 
            
  
 
         
  
współczesnej edukacji, ale jako jeden z celów w roz  

    
         
 
          
byłyby urzeczywistnieniem postulatów prokreatywnych





 

  

O nowy kształt edukacji 

Wizualizacja w kształceniu nauczycieli 

Ferenz K., Kozioł E. (red.) (2002), 
         

równawcze polsko-słowackie,














              

  

  

     

  

Miłkowska-Olejniczak G. (1998),  
 Nowy słownik pedagogiczny







 



 

           



Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej 

   

   

 






Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy twórczej j

    
  kształtuj cym cał     
  ci nie jest jednak zadaniem łatwym. Zdaniem 
 
 yłam w niniejszym artykule. 

Słowa kluczowe:     
















