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KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

W OPINIACH STUDENTÓW

WPROWADZENIE 

Zawód nauczyciela jest odpowiedzialną i wymagającą profesją, a szczególne-
go znaczenia nabiera w edukacji wczesnoszkolnej. Ten etap jest okresem wy-

jątkowym dla rozwoju dziecka i jego dalszej edukacji szkolnej. Nauczyciel naucza-
nia początkowego „odgrywa specyficzną i niepowtarzalną rolę w edukacji dziecka. 
Od jego pracy zależy w dużym stopniu powodzenie dziecka w dalszej jego karierze 
szkolnej, jego postawa wobec szkoły jako instytucji edukacyjnej, wobec nauczycieli, 
obowiązków szkolnych” (Żegnałek, 2008, s. 192). Dlatego istotne jest odpowiednie 
przygotowanie nauczycieli, nabywanie przez nich pożądanych kompetencji do pracy  
z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.

NAUCZYCIEL I JEGO KOMPETENCJE 

Kompetencje są pojęciem występującym w różnych dziedzinach i obszarach życia 
człowieka. Stąd też są różnie definiowane. Jednak jak zauważa Astrid Męczkowska: 
„trudno byłoby się domagać absolutnej jednoznaczności pojęć stosowanych w na-
ukach społecznych”. Jednakowe pojęcia przyjmują różne znaczenia, co jest uwarun-
kowane teoretycznym i światopoglądowym kontekstem funkcjonowania (Męczkow-
ska, 2002, s. 119). Pojęcie to ma charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowy 
(Żegnałek, 2008, s. 189).  

A. Męczkowska grupuje sposoby definiowania kompetencji przez pryzmat dwóch 
kontekstów. Pierwszy z nich – kontekst wewnętrzny – obejmuje składniki kompeten-
cji. Tutaj kompetencja jest rezultatem, sumą poszczególnych dyspozycji podmiotu. 
Zostaje ona opisywana jako podmiotowy potencjał zależności od czegoś. Natomiast 
drugi kontekst definiowania kompetencji – kontekst zewnętrzny – wskazuje dziedzi-
ny jej zastosowania. Skupia się na strefie funkcji kompetencji, która jest ujmowana 
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jako zdolność do czegoś (Męczkowska, 2002, s.120). Termin kompetencja rozumia-
ny jest jako „zakres uprawnień, pełnomocnictw, zakres działania jakiejś instytucji 
lub spraw podlegających określonemu organowi” bądź jako „zakres czyjejś wiedzy, 
umiejętności lub odpowiedzialności” (Dubisz, 2008, s. 186). Kompetencja jest uj-
mowana jako potencjał podmiotu określający jego zdolności wykonania określonych 
rodzajów działań (Męczkowska, 2004, s. 693). Kompetencja niewątpliwie jest jed-
nym z istotniejszych pojęć pedagogicznych. Jest rozważana w kontekście wszystkich 
podmiotów edukacji.

Kompetencje ewoluują, mają charakter dynamiczny. Oznacza to, że nie są one 
czymś stałym, a raczej przeciwnie, nieustannie się rozwijają, gdyż zdobywamy je  
i doskonalimy w działaniu. Są one kategorią podmiotową, czyli stanowią własność 
określonej osoby (Strykowski i in., 2003, s. 23). Kompetencje wpływają na odpowie-
dzialne i efektywne działania nauczyciela. Zawód nauczyciela wydaje się być nieroz-
łącznie związany z posiadaniem kompetencji. Specyfika pracy nauczyciela wymaga 
od niego ciągłego doskonalenia się, w tym rozwijania własnych kompetencji.

Zbigniew B. Gaś w swoich rozważaniach dotyczących profesjonalnego rozwoju 
nauczycieli przedstawia podstawowe warunki, jakie powinien posiadać kompetent-
ny nauczyciel: 

• powinien stanowić dla ucznia odpowiedzialny wzorzec osobowy, czyli speł-
niać funkcję modelową;

• powinien być efektywnym dydaktykiem, przybliżającym uczniom w sposób ade-
kwatny współczesne osiągnięcia naukowe, czyli spełniać funkcję dydaktyczną;

• powinien być efektywnym trenerem w zakresie uczenia i usprawniania koniecz-
nych umiejętności potrzebnych do życia, czyli spełniać funkcję instruktażową;

• powinien być efektywnym przewodnikiem w odkrywaniu osobistych poten-
cjałów ucznia, realizacji zadań rozwojowych oraz rozwijaniu odpowiedzialno-
ści za swój rozwój, czyli spełniać funkcję wychowawczą (Gaś, 2001, s. 11-12). 

W literaturze pedagogicznej znajdujemy różne klasyfikacje kompetencji nauczy-
ciela. Jedną z najbardziej znanych jest podział dokonany przez Roberta Kwaśnicę. 
Wyróżnił on dwie zasadnicze grupy kompetencji, odpowiednio do wyodrębnionych 
rodzajów wiedzy, czyli wiedzy praktyczno-moralnej i wiedzy technicznej. W każdej 
z grup wskazał kompetencje szczegółowe. I tak, wśród kompetencji praktyczno-mo-
ralnych znajdują się:

• kompetencje interpretacyjne, czyli zdolność świadomego, rozumiejącego 
odnoszenia się do świata. Kompetencje te pozwalają widzieć świat jako rze-
czywistość wymagającą stałej interpretacji, ciągłego odnajdywania jej sensu  
i rozumienia wciąż na nowo zmieniającego się świata;

• kompetencje moralne, to zdolność prowadzenia refleksji moralnej, pozwala-
jąca stawiać pytania o prawomocność moralną postępowania i umożliwiają-
ca autorefleksję, samorozumienie;
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• kompetencje komunikacyjne, czyli możliwość dialogowego sposobu by-
cia, zdolność bycia w dialogu z innymi, ale i z sobą samym, pozwalająca na 
rozmowę z innym przełamującą anonimowość wypowiedzi i będącą próbą 
rozumienia siebie i wspólnej rzeczywistości; rozmowę, która jest wymianą 
tego, co najbardziej osobiste, indywidualne i niepowtarzalne. Kompetencje 
komunikacyjne są czymś głębszym niż techniczne umiejętności przekazy-
wania informacji. Należy do nich m.in. zdolność empatycznego rozumienia  
i akceptacji drugiej osoby, zdolność do budującej krytyki.

Natomiast w grupie kompetencji technicznych znajdują się:
• kompetencje postulacyjne, normatywne, czyli umiejętność opowiadania się 

za pewnymi instrumentalnie pojętymi celami oraz umiejętność identyfiko-
wania się z nimi. Dzięki nim możliwe jest odtwarzanie celów osiąganych 
przez innych lub wybór celów zgodnych z rolą, ustalanie celów własnych;

• kompetencje metodyczne, to umiejętność działania według reguł określają-
cych optymalny porządek czynności. Reguły te zawierają wskazówki dzia-
łania, czyli co należy robić, aby osiągnąć zamierzony cel. Kompetencje te 
mogą być rezultatem naśladownictwa, efektem przestrzegania poznanych 
reguł postępowania bądź mogą być własnym pomysłem;

• kompetencje realizacyjne, stanowią umiejętność doboru środków i tworze-
nia warunków korzystnych do osiągania celu, pozwalają stworzyć odpo-
wiednie warunki, jakich wymaga metoda, którą się posługujemy (Kwaśni-
ca, 2011, s. 299-301).

Inną propozycję grup kompetencji istotnych w pracy nauczyciela przedstawił Wa-
cław Strykowski. Biorąc pod uwagę różne założenia i cele współczesnej edukacji wy-
różnił następujące obszary kompetencji nauczyciela:

• kompetencje merytoryczne, rzeczowe, to odpowiednie opanowanie materia-
łu stanowiącego treść nauczania danego przedmiotu oraz stałe samokształ-
cenie w tym zakresie. Dotyczy to także rozszerzania wiedzy uwzględniającej 
inne dziedziny, jej aktualizowanie i selekcjonowanie. Kompetencje rzeczowe 
decydują w znacznym stopniu o swobodzie poruszania się w zagadnieniach 
przedmiotu, rozwiązaniach metodycznych oraz rezultatach kształcenia;

• kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, czyli rozległa wiedza psycho-
logiczna i pedagogiczna nauczyciela umożliwiająca odnalezienie kontekstu 
teoretycznego dla działań zarówno dydaktycznych i wychowawczych, jak  
i diagnostycznych;

• kompetencje diagnostyczne, dotyczą poznawania uczniów i ich środowiska, 
co stanowi niezbędny etap pracy nauczyciela poprzedzający pracę wycho-
wawczą i dydaktyczną;

• kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania, to umiejętne opraco-
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wywanie programów, planów i projektów działań nauczyciela, które pozwala 
na dobrze zorganizowaną, efektywną pracę;

• kompetencje dydaktyczno-metodyczne, czyli wiedza na temat istoty, zasad, 
metod i środków realizacji procesu kształcenia;

• kompetencje komunikacyjne, to wiedza o procesie komunikowania, a także 
umiejętności efektywnego nadawania i odbierania komunikatów, umiejęt-
ności porozumiewania się. Kompetencje te muszą uwzględniać komuniko-
wanie bezpośrednie i pośrednie, za pośrednictwem mediów;

• kompetencje medialne i techniczne, związane są z organizowaniem szeroko 
rozumianego warsztatu pracy nauczyciela i ucznia, z uwzględnieniem takich 
czynników, jak: znajomość zasobów medialnych związanych z nauczanym 
przedmiotem, możliwość ich wykorzystania w procesie edukacyjnym, umie-
jętność obsługi urządzeń medialnych, motywacja do ciągłego doskonalenia 
się w tym zakresie;

• kompetencje związane z kontrolą i oceną osiągnięć uczniów oraz jakościo-
wym pomiarem pracy szkoły, nazywane są też kompetencjami w zakresie 
diagnozy edukacyjnej;

• kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów oraz podręczni-
ków szkolnych. Wynikają one z nowych uprawnień nauczyciela w tym za-
kresie i wymagają od nauczyciela kreatywności i innowacyjności;

• kompetencje autoedukacyjne, połączone z rozwojem zawodowym, dotyczą-
ce kształcenia ustawicznego i samodoskonalenia.

Pomimo tego że lista wymienionych powyżej kompetencji jest obszerna, to autor 
jednocześnie zastrzega, iż ma ona charakter otwarty i nie jest to wyczerpujący ich 
zestaw (Strykowski i in., 2003, s. 24-31).

Z kolei Małgorzata Taraszkiewicz uważa, że pełny obraz kompetencji pożądanych 
u nauczyciela tworzą:

• kompetencje merytoryczne, związane z dziedziną nauczanego przedmiotu;
• kompetencje metodyczne, związane z warsztatem pracy nauczyciela;
• kompetencje wychowawcze, związane z oddziaływaniem wychowawczym 

(Taraszkiewicz, 2001, s. 175).
Kompetencje wychowawcze to m.in. kompetencje moralne, interpersonalne, 

interpretacyjne, współdziałania, kulturowe, przywódcze (Żegnałek, 2008, s. 191). 
Kompetencje te wiążą się z oddziaływaniem na uczniów w zakresie np. umiejętności 
komunikacyjnych, nawiązywania kontaktów czy rozwiązywania problemów wycho-
wawczych (Taraszkiewicz, 2001, s. 175).

Etap edukacji wczesnoszkolnej jest czasem, w którym – jak podkreśla Kazimierz 
Żegnałek: „czynności nauczyciela o charakterze wychowawczym są niekiedy waż-
niejsze od czynności dydaktycznych” (Żegnałek, 2008, s. 192). Stąd też istotny jest 
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prawidłowy rozwój kompetencji wychowawczych u nauczyciela i świadomość ich 
znaczenia u przyszłych nauczycieli dzieci edukacji początkowej. Oddziaływanie 
wychowawcze powinno być nierozerwalnie związane z działaniem dydaktycznym  
nauczyciela.

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE  
I FUNKCJA WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELA  

Z PERSPEKTYWY BADAŃ 

W kontekście omawianego zagadnienia zostały przeprowadzone badania sondażowe 
wśród studentów specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, na kie-
runku Pedagogika, na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Badania przeprowadzono na grupie 110 studen-
tów studiów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2017/2018.

Celem badań było poznanie opinii studentów – przyszłych nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej na temat funkcji wychowawczej nauczyciela, niezbędnych kom-
petencji oraz stopnia przygotowania w czasie studiów do pełnienia funkcji wycho-
wawczej. W tym opracowaniu ograniczono się do prezentacji wyników badań ankie-
towych dotyczących trzech istotnych kwestii. W trakcie badań starano się uzyskać 
odpowiedzi na następujące problemy badawcze:

1. Jakie znaczenie badani przypisują kompetencjom wychowawczym nauczyciela?
2. Jak badani oceniają realizację wychowawczej funkcji przez współczesną szkołę?
3. Jak oceniają poziom przygotowania w czasie studiów do pełnienia funk-

cji wychowawczej?
W celu ustalenia, jakie miejsce zajmują kompetencje wychowawcze nauczyciela 

wśród innych kompetencji, badani studenci zostali poproszeni o wskazanie, które  
z nich uznają za najważniejsze (tabela 1).

Tab. 1. Ranga poszczególnych kompetencji w ocenie badanych

Lp. Sugerowane odpowiedzi L %

1 Kompetencje merytoryczne, dotyczące zagadnień 
nauczanego przedmiotu 9 8,2

2 Kompetencje dydaktyczno-metodyczne, dotyczące warsztatu 
nauczyciela i ucznia 24 21,82

3 Kompetencje wychowawcze, dotyczące różnych sposobów 
oddziaływania na uczniów 77 70

Podstawę obliczeń % stanowi N = 110 (pytanie wielokrotnego wyboru).
Źródło: opracowanie własne. 
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W odniesieniu do pierwszego pytania większość badanych (70%) uznała kom-
petencje wychowawcze nauczyciela, dotyczące różnych sposobów oddziaływania na 
uczniów, za najważniejsze. Zdecydowanie mniej, bo tylko 24 osoby, wskazały na 
kompetencje dydaktyczno-metodyczne, dotyczące warsztatu nauczyciela i ucznia, 
jako najważniejsze u nauczyciela. Z kolei tylko 8% uznało za najistotniejsze kompe-
tencje merytoryczne nauczyciela, dotyczące zagadnień nauczanego przedmiotu. Inte-
resujące jest, że zdecydowana większość respondentów wytypowała jako najważniej-
sze kompetencje wychowawcze nauczyciela, natomiast kompetencje merytoryczne, 
które często w literaturze i teorii uznaje się za najistotniejsze, uznano za mniej ważne. 
Wskazuje to na duże znaczenie przypisywane przez badanych oddziaływaniom wy-
chowawczym w pracy nauczyciela.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o wypełnianie przez szkołę wychowawczej 
funkcji, badani studenci zostali poproszeni o ocenę stanu jej realizacji (tabela 2).

Tab. 2. Ocena realizacji wychowawczej funkcji przez współczesną szkołę.

Lp. Sugerowane odpowiedzi L %

1 Bardzo dobrze 2 1,82
2 Dobrze 79 71,82
3 Przeciętnie 28 25,45
4 Słabo - -
5 Nie mam zdania 1 0,91

Podstawę obliczeń % stanowi N = 110 (pytanie wielokrotnego wyboru).
Źródło: opracowanie własne. 

Na 110 badanych osób tylko 2 osoby (tj. 1,82%) oceniają bardzo dobrze reali-
zację wychowawczej funkcji przez szkołę. Zdecydowana większość respondentów 
(71,82%) ocenia wypełnianie jej dobrze, a ponad 25% uważa, że jest realizowana 
przeciętnie. Wskazuje to na dobry, ale jednak nie najlepszy obraz stopnia realizacji tej 
funkcji przez nauczycieli. Oceny studentów w tym zakresie wynikają głównie z ich 
obserwacji dokonywanych podczas praktyk zawodowych odbywanych w szkołach 
podstawowych, w klasach I-III.

Trzecie pytanie skierowane do respondentów dotyczyło oceny stopnia przygoto-
wania w czasie studiów do pełnienia funkcji wychowawczej (tabela 3). 

Najwięcej badanych osób (60%) uznało, że nauczyciele nie są dobrze przygoto-
wani w czasie studiów do pełnienia funkcji wychowawczej. Uzasadniając swoje od-
powiedzi, badani studenci jako źródło tego stanu wskazali zbyt mało praktyczne-
go przygotowania w toku studiów oraz zbyt dużo treści teoretycznych w programie 
kształcenia. Samą kwestię przygotowania do oddziaływań wychowawczych wskazali 
jako marginalną, zaniedbaną. Oto niektóre wypowiedzi respondentów: 

• „Na studiach nie uczy się rozwiązywania konkretnych problemów istnieją-
cych w klasie”.
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Tab. 3. Ocena przygotowania nauczycieli w czasie studiów do pełnienia funkcji 
wychowawczej

Lp. Sugerowane odpowiedzi L %

1 Tak 27 24,54

2 Nie 66 60

3 Nie wiem, nie mam zdania 17 14,45
Podstawę obliczeń % stanowi N = 110 (pytanie wielokrotnego wyboru).
Źródło: opracowanie własne. 

• „Brak odpowiednich treści przygotowawczych do zawodu, mało praktycznej 
wiedzy, zbyt dużo teorii – suchej i w praktyce niepotrzebnej”. 

• „Dużą uwagę przykłada się do przygotowania merytorycznego studentów,  
a zbyt mało poświęca się kwestiom wychowawczym”.

• „Studenci nie są przygotowani do trudnych sytuacji wychowawczych. Na-
uczyciel-wychowawca musi również współpracować z rodzicami, a tego też 
studenci nie są uczeni, nie wiedzą, w jaki sposób postępować w sytuacjach 
konfliktowych, np. z rodzicami”.

Natomiast tylko 24,54% badanych sądzi, iż nauczyciele są dobrze przygotowani  
w czasie studiów do realizacji funkcji wychowawczej. Osoby, które pozytywnie oce-
niły to przygotowanie, argumentowały to następująco:

• „Myślę, że studia przygotowują dobrze, jednak to, czy jest to później wyko-
rzystane, zależy od indywidualnego podejścia absolwenta”.

• „W czasie studiów, na zajęciach, mówimy o różnych przypadkach, trudnych 
sytuacjach, jakie zdarzają się w przedszkolu i szkole. Mamy też dużą ilość 
praktyk, gdzie najlepiej możemy przygotować się do tej funkcji.

• „Moim zdaniem studia dobrze przygotowują do pełnienia tej funkcji przede 
wszystkim przez realizację praktyk, ale także poprzez treści nauczania, które 
pozwalają przybliżyć studentowi także teoretyczną stronę problemu”.

Przeprowadzone badania wskazują, że w opinii studentów edukacji wczesnosz-
kolnej kompetencje wychowawcze należą do najważniejszych w pracy nauczyciela. 
Badani oceniają stan realizacji wychowawczej funkcji przez współczesną szkołę jako 
dobry. Niestety nie uważają, że studia odpowiednio przygotowują do pełnienia tej 
funkcji. Ten stan rzeczy znajduje potwierdzenie w słowach Jana Rajmunda Paśko, iż 
„funkcjonujący obecnie system kształcenia przyszłych nauczycieli i system doucza-
nia nauczycieli nie gwarantuje ich dobrego przygotowania do wykonywania pracy  
w swoim zawodzie” (Paśko, 2008 , s. 71). Skłania to do dalszego, głębszego namysłu 
nad przygotowaniem przyszłych nauczycieli do wykonywania swojej pracy. 
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ZAKOŃCZENIE

Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest kluczowa dla ucznia rozpoczynające-
go swoją szkolną drogę. To od jego „umiejętności, talentu pedagogicznego, mądrości, 
będzie zależała przyszłość ucznia, jego rozwój psychofizyczny, charakter, indywidual-
ność, a nawet szczęście w życiu osobistym. Jednak, żeby osiągnąć sukces w tej profesji, 
należy m.in. zdobyć rzetelną interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 
humanistycznych, umieć wykorzystać ją w praktyce, uzyskać pożądane kompetencje 
pedagogiczne czy też doskonale orientować się w regulacjach prawnych związanych 
z zawodem” (Szkolak, 2014, s. 3). Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest 
nieustanne dokształcanie się, doskonalenie nauczycieli, rozwijanie ich kompetencji, 
w tym kompetencji wychowawczych. Rzeczywistość zawodowa nauczycieli wyma-
ga od nich reagowania na dokonujące się zmiany poprzez ciągłą weryfikację swoje-
go warsztatu pracy, swojej wiedzy i umiejętności. Świadomość tych nieuchronnych 
zadań powinna zostać wzbudzana już na etapie kształcenia przyszłych nauczycieli 
jako nieodłączny element ich pracy. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, 
przyszli nauczyciele uważają, iż studia nie przygotowują ich do pełnienia funkcji wy-
chowawczej. Stąd ważne jest wzmocnienie tego wymiaru kształcenia nauczycieli, czy 
to poprzez zwiększenie zajęć praktycznych, ćwiczeń, podczas których studenci będą 
mogli rozwiązywać konkretne problemy wychowawcze, czy to poprzez praktyki za-
wodowe, gdzie będą mogli się tego uczyć w przestrzeni szkolnej.
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KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

W OPINIACH STUDENTÓW

Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, kompetencje nauczyciela, rodzaje kompetencji, 
kompetencje wychowawcze
Streszczenie: Opracowanie porusza zagadnienie kompetencji nauczyciela nauczania począt-
kowego. Podkreśla specyfikę i znaczenie tego etapu w edukacji dziecka. W opracowaniu pod-
jęto w ujęciu teoretycznym i praktycznym problem kompetencji wychowawczych nauczycieli 
wczesnej edukacji oraz ukazano ich istotę w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. 
W kontekście innych kompetencji oczekiwanych od współczesnego nauczyciela zaprezento-
wano wyniki badań nad postrzeganiem przez studentów poziomu przygotowania nauczycieli 
do realizacji funkcji wychowawczych w klasach początkowych szkoły podstawowej.

EDUCATIONAL COMPETENCES OF EARLY SCHOOL 
EDUCATION TEACHERS IN STUDENTS’ OPINIONS

Keywords: early school education, teachers’ competences, types of competences, educational 
competences
Abstract: The following study discusses the issue of primary education teachers’ competence. 
It emphasizes the specificity and significance of this stage in the child’s education. Furthermo-
re, the study also addresses the theoretical and practical problem of educational competences 
of early education teachers, and shows their essence in working with children at early school 
age. The author of the study presents the results of the research on the students’ perception 
of the level of teachers’ preparation for the performance of their educational functions in 
primary school classes, discussing it in the context of other competences a contemporary 
teacher is expected to have.
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