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WSTĘP

We współczesnej cywilizacji, której charakterystyczną cechą stała się katego-
ria zmienności w myśl ciągłego postępu technicznego i naukowego, istotnie 

wzrosło znaczenie edukacji szkolnej. Szkoła musi przygotowywać jednostki nie tyl-
ko do zdobywania kolejnych stopni formalnych kształcenia, ale przede wszystkim 
koncentrować swoje działania na wielostronnym rozwoju osobowości człowieka oraz 
uczyć umiejętności kształcenia ustawicznego jako umiejętności współżycia w złożo-
nej rzeczywistości zmieniającego się świata.

Również w Polsce ważnym punktem przemian, które dokonują się na przestrzeni 
ostatnich 27 lat, są stan i perspektywy szkolnictwa. W ciągu tego okresu miały 
miejsce w  naszym kraju dwie istotne zmiany całego systemu edukacyjnego. Każ-
dy reformowany system szkolny wymusza na osobach przygotowujących te zmia-
ny opracowanie programów szkolnych z uwzględnieniem wielu nowych czynników 
i zmieniających się warunków. Ideałem jest ukształtowanie osobowości wielostronnie 
rozwiniętej, co wiąże się z uświadomieniem zależności, jakie łączą człowieka m.in. ze 
światem przyrody, społeczeństwem i jego kulturą czy wreszcie ze światem wartości. 

Niezależnie jednak od tego, na ile nowy system oświatowy będzie dostosowany za-
równo do indywidualnych możliwości uczniów, jak i społecznych oczekiwań wobec 
szkoły, istotnym ogniwem łączącym ucznia oraz system edukacji pozostaje nauczy-
ciel. Dlatego to od nauczyciela będzie w głównej mierze zależało, na ile nowy system 
edukacji przełoży się na jakość pracy nauczyciela. Nauczyciel, przez analizę i  oce-
nę własnej praktyki, powinien stale modyfikować i doskonalić metody nauczania, 
w czym pomocne mogą okazać się różne metody ewaluacyjne lub niestandardowe 
sposoby oraz metody oceny i  podnoszenia jakości kształcenia posiadające stosun-
kowo wysoki poziom innowacyjności. Istotą analizy wartości danej ewaluacji staje 
się więc poszukiwanie najlepszych i najbardziej efektywnych metod oraz sposobów 
oceniania, dlatego stałym elementem procesów ewaluacyjnych może okazać się ocena 
dydaktyczno-wychowawcza nauczycieli dokonywana przez uczniów lub pozaszkolne 
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podmioty oświatowe (Ryszka i Godawa, 2016). Przykładem są różnego rodzaju ple-
biscyty czy konkursy, np. na najlepszego nauczyciela, które swoim zasięgiem i rangą 
często wykraczają poza lokalny obszar działań oświatowych.

Tego typu nieformalne metody prowadzenia ewaluacji pracy nauczyciela mogą sta-
nowić istotny czynnik postępu w  nauczaniu i  uzupełniający diagnostykę formalną. 
W ten sposób podejmowane przez nauczyciela działania na podstawie własnej wiedzy 
i doświadczenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany, pomagają mu czerpać satysfakcję i od-
nosić dydaktyczny sukces, a nie są jedynie programowym odhaczaniem zrealizowanych 
przez niego celów i zadań. Warto więc spojrzeć na jeden z nieformalnych sposobów 
oceny pracy nauczyciela, jakim jest uczniowski plebiscyt na najlepszego nauczyciela 
w szkole. Posłużą do tego analizy wyników badań przeprowadzonych wśród nauczycie-
li, którzy ze względu na swoje osiągnięcia mogą nosić tytuł nauczycieli jutra.

NAUCZYCIEL JUTRA

W osiąganiu wielostronnego i  harmonijnego rozwoju ucznia szkoła niejedno-
krotnie doznaje niepowodzeń. Jedną z ważniejszych przyczyn tych porażek staje się 
w obecnych czasach ukierunkowanie edukacji na pragmatyzm skoncentrowany wo-
kół dydaktycznego formalizmu. Wbrew temu wielu dydaktyków wskazuje, że inno-
wacje dydaktyczne są koniecznym warunkiem nie tylko unowocześnienia procesu 
kształcenia, ale i  zwiększenia jego efektywności. Okoń (1985) pisał, że innowacja 
pedagogiczna posiada wymierny charakter, który polega na strukturalnej zmianie 
danego systemu pedagogicznego lub jego istotnej części. Dlatego tym istotniejsza 
staje się osoba nauczyciela twórczego, innowatora, który działa nie tylko w oparciu 
o teorię dydaktyczną, ale sam tworzy nowe rozwiązania i stale doskonali swój warsz-
tat pracy (Schulz, 1989).

Jak pisze Bereźnicki, innowacyjność w  szkole nie jest jednak zbyt powszechna, 
a główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest sama szkoła z jej ustabilizowanymi pro-
gramami i metodami pracy, a także wszelkiego rodzaju czynnikami hamującymi ce-
chy twórczych nauczycieli – takimi jak sztywność myślenia i przywiązanie do tradycji 
(Bereźnicki, 2001).

Nauczyciel, realizując założone cele programowe i  dopasowując swoje działania 
do różnych oczekiwań społecznych, stale musi dokonywać korekty dotychczasowych 
sposobów realizowanych czynności. Dlatego w jakość jego pracy musi być wpisana 
pewna stała wartość dotycząca sformalizowanego i proceduralnego działania. Jednak 
wiedza proceduralna nie może być jedynym i głównym kryterium podejmowanych 
decyzji. Nauczyciel powinien być wewnętrznie przekonany o potrzebie nieustannego 
starania się o sprawdzanie i polepszanie jakości swojej pracy, z której ma również 
czerpać satysfakcję. W satysfakcji nie chodzi o panowanie nad sytuacją z powodu 
działania wyznaczonego procedurą, a o znajdowanie w tej sytuacji kreatywnego po-
tencjału i wykorzystywania go w pracy z drugim człowiekiem, zwłaszcza uczniem. 
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Taka satysfakcja rodzi się zazwyczaj w  trakcie pokonywania wyzwań, kiedy każdy 
przypadek działania jest traktowany indywidualnie, niebanalnie, stąd nie można 
uczynić go jedynie zwykłą replikacją gotowych wzorców postępowania. 

Potraktowanie cechy zmienności jako charakterystycznej dla współczesnego spo-
łeczeństwa wyznacza również kierunki aktywności nauczycielskiej. Obejmuje ona 
także obszar wychowania, tak ważny dla edukacji jutra. Umiejętność dostrzeżenia 
kierunków przemian oraz wyjścia im naprzeciw daje szansę na podniesienie jakości 
kształcenia i wychowania. Jest to możliwe pod warunkiem, że sam nauczyciel potrafi 
się zmieniać. Powszechnym zwyczajem wśród nauczycieli jutra jest konfrontacja wła-
snego warsztatu dydaktycznego i wychowawczego z opiniami uczniów. Nauczyciele 
pytają uczniów o opinie o swojej pracy, a  gdy współpraca z  klasą trwa kilka lat, 
te opinie są w dużym stopniu miarodajne. Pozwalają one modyfikować metodykę 
nauczania, ale przede wszystkim podejmować próby lepszego zrozumienia potrzeb 
i trudności uczniów oraz odpowiadać na nie. 

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

Jakościowe badania empiryczne czerpią swe inspiracje metodologiczne z nauk filo-
zoficznych, w szczególności z hermeneutyki i fenomenologii (Palka, 2006). Odnoszą 
się one do interakcyjnych, terenowych i empiryczno-analitycznych prac badawczych 
opartych na bezpośrednim doświadczeniu (Kubinowski, 2011). Ten rodzaj doświad-
czenia rozpatrywany na płaszczyźnie edukacyjnej został poddany badaniom przepro-
wadzonym na użytek niniejszego projektu. Problematyka badawcza koncentrowała 
się wokół plebiscytu szkolnego przeprowadzanego corocznie w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Plebiscyt ten wyłania naj-
lepszego w opinii uczniów nauczyciela szkoły. Tytuł potwierdza i potęguje popular-
ność nauczyciela. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wywiadu częściowo 
ustrukturyzowanego, skoncentrowanego na problemie (Bauman, 2001). Pytania po-
stawione laureatom plebiscytu w latach 2006-2016 dotyczyły zagadnień związanych 
z otrzymaną nagrodą oraz uwarunkowań pracy i oceny nauczyciela. Badania przepro-
wadzono w lutym 2016 r., objęły one pięciu nauczycieli, z których jeden zdobył tytuł 
sześciokrotnie, jeden dwukrotnie, a pozostali jednorazowo. 

U podstaw podejścia jakościowego do badanej rzeczywistości znajduje się para-
dygmat humanistyczny, który stanowią przesłanki nadające indywidualistyczne i su-
biektywistyczne znaczenie faktom, jakie występują w życiu społecznym (Rubacha, 
2008). Interpretacja tych faktów powala na ukazanie emocji, opinii i  osobistych 
przeżyć nauczycieli wyróżnionych w plebiscycie. Dzięki temu możliwe staje się przy-
bliżenie ich postaci, pracy, a wreszcie sukcesu i popularności, które osiągnęli. 

Analiza materiału badawczego pozwala dostrzec, że każdy z nauczycieli zaanga-
żowanych w badania posiada własną, niepowtarzalną i sprawdzoną ścieżkę realizacji 
swego zawodu. Ciekawym zadaniem jest wyodrębnienie tych ścieżek, pokazanie ich 
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specyfiki, a dzięki temu cech wspólnych wszystkim edukatorom. Nie sposób w krót-
kim tekście opisać wszystkich aspektów tego zjawiska, dlatego dalsze analizy będą 
miały charakter skrótowy. 

NAUCZYCIEL JUTRA CZŁOWIEKIEM SUKCESU 

Człowiek sukcesu to osoba, która zdobyła zamierzony cel postrzegany jako nie-
łatwy, wymagający trudu, a jednocześnie prestiżowy. Jeśli przyjąć, że wykształcenie 
młodego człowieka, przygotowanie go do dorosłego życia, a także zdobycie jego za-
ufania i  zbudowanie autorytetu należą to tych celów, uprawnia to do eksploracji 
zagadnienia sukcesu nauczyciela. Praktyka edukacji szkolnej pokazuje, że osiągnięcie 
przez nauczyciela sukcesu jest niełatwym zadaniem, podobnie jak zdobycie popu-
larności. Analiza wypowiedzi nauczycieli pozwala zauważyć, że są oni postrzegani 
jako ludzie sukcesu i cieszą się dużą popularnością, co znalazło potwierdzenie między 
innymi w nagrodzie, jaką każdy z nich otrzymał w plebiscycie popularności wśród 
uczniów. Warto zatem nieco głębiej przyjrzeć się złożoności zagadnienia sukcesu 
i popularności nauczycieli. 

Osoby udzielające wywiadów są świadome, że zdobyte przez nich nagrody świad-
czą o pozytywnym odbiorze ich zaangażowania przez młodzież, choć jednocześnie 
wiedzą, że wyniki plebiscytu uczniowskiego mogą być efektem głosowania dla żartu 
(N1). Niemniej zdroworozsądkowe potraktowanie plebiscytu nakazuje im przyjęcie 
jego wyniku jako szczerego poparcia ze strony społeczności uczniów. Wynik ten, bę-
dący miarą popularności nauczyciela w szkole, wywołuje odmienny rezonans w na-
grodzonych nauczycielach. Wspólnym doświadczeniem jest zaskoczenie pojawiające 
się podczas studniówki, gdy wśród siedmiusetosobowej społeczności zostaje wyczy-
tane nazwisko wybranego nauczyciela. Nieco inne uczucia towarzyszą nauczycielom 
nagrodzonym już wcześniej nagrodą uczniów. Możliwość powtórzenia się wyniku 
głosowania generuje przypuszczenia, nadzieję i niepewność. 

Wśród nauczycieli udzielających wywiadu pojawiają się dwa zasadnicze trendy 
w  traktowaniu nagrody. Wywodzą się one ze wspólnego przekonania, że nagroda 
w życiu nauczyciela jest ważna. Część nauczycieli podejmuje wiele działań ze świado-
mością, że mogą one przyczynić się do podniesienia swojej oceny wśród uczniów. Nie 
oznacza to, że nagroda jest celem, który chcą zdobyć, lecz perspektywą, którą warto 
brać pod uwagę. Zdobycie wyróżnienia jest traktowane jako potwierdzenie osiągnię-
cia bądź utrzymania wysokiego poziomu pracy. Bycie laureatem przez kolejne lata 
powoduje, że oczekiwania własne i społeczności są duże, nie jest też łatwo zachować 
odpowiedni dystans emocjonalny, mimo jego deklarowania: 

Chcę podkreślić, że ja mam do tego DYSTANS. Nagroda uczniów jest jednym z waż-
niejszych elementów prestiżu nauczycielskiego, wręcz jak powiedziałem na początku 
wywiadu, NAJWAŻNIEJSZEGO, bo wręczają ją ci, z którymi pracuję na co dzień. 
Natomiast cieszą oczywiście też inne formy nagród. (N1) 
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Potrzeby uzyskania akceptacji sposobów pracy z  uczniem oraz docenienia, 
o których mówi nauczyciel, zostawiają wyraźny ślad w jego wypowiedzi. Opisuje 
on kilkukrotnie okoliczności, w których został wybrany, zna dokładnie procedurę 
wyboru. Nie zawsze sprzyjały one kolejnym wyborom, dlatego nauczyciel ma tym 
więcej powodów do satysfakcji. Jej brak jest zauważalny w wypowiedziach dotyczą-
cych uznania ze strony grona pedagogicznego, a zwłaszcza dyrektora szkoły. Nie-
otrzymanie dotychczas nagrody dyrektora jest traktowane przez nauczyciela jako 
brak, który jest nieadekwatny do kilkukrotnego zwycięstwa nauczyciela w plebi-
scycie. Ten brak jest także efektem przyjęcia niesłusznych według rozmówcy kry-
teriów przyznawania nagrody, w których największe znaczenie ma wypromowanie 
olimpijczyka. Wypowiedź innego nauczyciela wpisuje się w ten kierunek myślenia, 
poprzez odwołanie do innych otrzymanych wyróżnień. Szczególnie nobilitujące 
dla mężczyzny były wyniki ankiety przeprowadzanej w  ramach ewaluacji szkoły, 
której wyniki umiejscowiły nauczyciela w ścisłej czołówce: „Tam faktycznie wygra-
łem. Wygrałem w wielu kategoriach…” (N2). Satysfakcja płynąca z wygranej jest 
dla nauczyciela ważna i motywuje do dalszego wysiłku, dając „potworny napęd do 
dalszej roboty” (N2). 

Część nauczycieli pracuje, nie dyskutując z zasadami przydzielania nagród, a co 
za tym idzie – nie mają zbyt wielu oczekiwań w tym względzie. Wypowiedź na-
uczycielki wyraża to stanowisko: „Dla mnie nagrody są cenne, ale nigdy się nie za-
stanawiam nad nimi. Nigdy tego, co robię w szkole, nie biorę w takich kategoriach 
właśnie, że będzie nagroda czy nie. Nie, nie. Jakoś zupełnie nie przychodzi mi to 
do głowy” (N5).

Nauczycielka nie zna dokładnie procedur wyłaniania najlepszego nauczyciela i nie 
rozmawia o tym z uczniami. Kobieta nie dostrzega potrzeby łączenia wyników plebi-
scytu z nagrodą dyrektora, bo to dwa odrębne obszary nagradzania. Bycie kilkukrotną 
laureatką konkursu stanowi dla niej motywację, żeby „utrzymywać ten sam poziom 
pracy z młodzieżą” (N5). Zapytana, czy wyniki plebiscytu wpływają na wydajność 
jej pracy, przekornie odpowiada: „Mam nadzieję, że nie. To znaczy, mam nadzieję, że 
jestem tak samo wymagająca, jak kiedyś. Mój stosunek do uczniów w zasadzie zawsze 
miałam taki sam, to znaczy zawsze mi się wydawało, że są tu po to, żeby się czegoś 
nauczyć i trzeba zrobić wszystko, żeby im pomóc” (N5).

Podobny dystans do nagradzania przez uczniów wykazuje inny nauczyciel, dla któ-
rego nagroda jest nie tyle miarą sukcesu, co ważnym sygnałem potwierdzającym jego 
rozwój zawodowy i zapobiegającym stagnacji: „Wydaje mi się, że dobrze, że są takie ple-
biscyty, bo one pozwalają każdemu nauczycielowi wyznaczyć, a przynajmniej powinny 
wyznaczyć pewien tor. Bo jeżeli ja pracuję, a nie jestem postrzegany przez młodzież aż 
tak dobrze, to może ja powinienem coś zmienić i zastanowić się?” (N4).

Mężczyzna zauważa też społeczny wymiar nagrody, który wyraża się między in-
nymi poprzez gratulacje bądź złośliwe komentarze ze strony innych nauczycieli. Na-
uczyciel zwraca uwagę, że nieotrzymanie nagrody nie powinno być odbierane przez 
nauczycieli jako porażka, ale bodziec motywujący do pracy:
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Nikomu z  takiego błahego powodu nie powinno być smutno, ale powinno ich to 
motywować! (…) Bo są w plebiscycie kolejne miejsca, są jakieś mniejsze nagrody. I je-
żeli gdzieś tam się nigdzie nie przebijam, to już jest sygnał do tego, że albo jestem już 
całkowicie za stary i moje metody już są przeżytek, albo coś jest nie tak. (N4)

Umiejętność modyfikowania metod nauczania i wychowania jest dla doświadczo-
nego nauczyciela istotnym elementem procesu edukacji szkolnej. Skupienie uwagi na 
pracy z uczniem nie pozbawia nauczyciela perspektywy otrzymania nagrody, ale jest 
ona dla niego czymś wtórym, dodatkowo zrelatywizowanym przez krytyczne opinie 
ze strony grona nauczycielskiego, dlatego emocje nauczyciela odnośnie do wyników 
plebiscytu są niewielkie. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można przyjąć, że nauczyciele zaproszeni 
do udziału w badaniach są ludźmi sukcesu, a ich popularność wśród młodzieży zosta-
ła potwierdzona w plebiscycie. Nagrody i wyróżnienia wnoszą wiele w życie nauczy-
cieli, wpływają na ich motywację, określają przyszły kształt ich rozwoju. Ale spojrze-
nie na wyjątkowych nauczycieli wymaga także zwrócenia uwagi na uznawane przez 
nich cele edukacyjne, realizowane formy aktywności, sposoby osiągania zamierzeń. 

NAUCZYCIEL UCZNIA TU I TERAZ

Skoncentrowanie na aktualnych potrzebach ucznia jest uwarunkowane dostrzeże-
niem i uznaniem jego wartości, co wyraża się między innymi w pajdocentrycznym 
ukierunkowaniu działań edukacyjnych. Nauczyciele jutra w praktyczny sposób reali-
zują założenia pajdocentryzmu. Skupienie uwagi na uczniu, choć różnie opisywane, 
jest dominantą realizowanego przez nich procesu kształcenia. Jeden z  nauczycieli 
wyraził to w następujących słowach odnoszących się do podstawowych założeń upra-
wianej metodyki nauczania: 

Po pierwsze otwartość, to znaczy, że uczniowie, którzy przychodzą na lekcje, czują 
się bezpiecznie bez względu na swój światopogląd. I to jest taki ukłon w stosunku do 
wieku ludzi, z którymi pracuję. A druga rzecz to jest relacyjność, czyli, że tak powiem 
górnolotnie, próbuję stosować personalizm w praktyce. Czyli staram się, mimo że to 
są klasy ogromne czy grupy duże, tak prowadzić zajęcia, żeby każdy uczeń czuł się 
akceptowany, czuł się dobrze. I jeszcze chyba trzecia rzecz to jest jasność przekazu. To 
tyle w tej kwestii dydaktycznej. (N1)

Dostrzeżenie wartości każdego ucznia, okazanie mu akceptacji i zapewnienie po-
czucia bezpieczeństwa jest dla nauczyciela praktycznym sposobem realizacji założeń 
personalizmu, z którym zapoznał się podczas studiów teologicznych i pedagogicz-
nych. Obserwacja lekcji prowadzonej przez dydaktyka pozwala na dostrzeżenie, że 
uczniowie wysoko cenią sobie umiejętności nauczycielskie świeckiego katechety. Jego 
nienarzucający się sposób przekazywania prawd wiary i szacunek okazywany każde-
mu uczniowi jest dla części z nich głównym powodem przychodzenia na katechezę. 
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Pozytywne doświadczenia kontaktu z katechezą i katechetą nabierają szczególnego 
znaczenia w dorosłym życiu uczniów. 

Nauczyciel fizyki przekłada założenia pajdocentryzmu na praktykę naucza-
nia, w której chodzi o to, by „tak nie do końca stricte uczyć, tylko dać szansę 
rozwoju temu uczniowi, czyli w którymś momencie trzeba mu zwyczajnie dać 
spokój i  pozwolić mu się rozwijać” (N2). Dostrzeżenie potrzeby indywidual-
nego rozwoju ucznia i wiara w  jego zdolności poznawcze stoją u podstaw paj-
docentryzmu. Cytowane słowa brzmią wymownie w ustach nauczyciela, który 
uczy fizyki – przedmiotu postrzeganego jako stosunkowo trudny i wymagający 
uwagi ze strony uczniów. Pozostawienie im przestrzeni wolności w  tym wzglę-
dzie jest ryzykowne, ale jednocześnie w przekonaniu nauczycieli jutra niezbędne. 
Dla innego nauczyciela sposobem okazania uczniom szacunku jest np. poznanie 
i używanie ich imion. Ten drobny zabieg komunikacyjny wpływa pozytywnie na 
proces nauczania. Jest on elementem budowania „atmosfery wokół przedmiotu” 
(N1). Potrzeba budowania pozytywnych skojarzeń z nauczycielem i prowadzoną 
przez niego lekcją pojawia się także w pozostałych wywiadach.

Istotną cechą nauczycieli jutra jest ich kreatywność. Wyraża się ona między inny-
mi w sposobie prowadzenia lekcji, która czasami odbiega od utartych schematów, 
a  wykraczając poza nie, wnosi ożywczy powiew do szkolnej sali. Nauczyciele tak 
opowiadają o swoich lekcjach: 

Moje lekcje są prowadzone w taki dosyć sympatyczny sposób. Często żartujemy, dosyć 
często jest tam jakaś taka atmosfera, w miarę luźna. Natomiast to nie znaczy, że oni 
sobie robią, co chcą! (N3) 

Podczas mojej lekcji ja uczę całym sobą. Ruszam się, wariuję, szaleję. Oczywiście coś 
tam pokazuję, robię z siebie troszeczkę takiego w cudzysłowie głupka, ale nie na zasa-
dzie, żeby sobie ich zaskarbić, tylko żeby im powiedzieć, że ten świat, w którym dane 
mi było ich uczyć, w rzeczywistości nie jest strasznie trudny, wręcz łatwy. Mówię: – 
Sprawdźmy, czy jest tutaj pole grawitacyjne – a każdy wie, że jest. Mówię dalej: – Ale 
może tam nie ma? – i robię eksperymenty, puszczam klucze. Oni się z tego śmieją, ale 
potem myślą, że w tym jest jakiś głęboki sens. Tak sobie myślę o tym i dlatego tak się 
zachowuję. (N2)

Zaciekawienie tematami poruszanymi na lekcji wymaga nie tylko opanowania 
warsztatu metodycznego, ale również nabycia umiejętności kreatywnego i  intu-
icyjnego prowadzenia lekcji. Obrazowe przybliżenie uczniom zjawiska grawitacji 
z pewnością pozwala im zapamiętać i zrozumieć prawo ciążenia. Uczniowie mogą 
tu i teraz czynnie zaangażować się w proces kształcenia. Ale działania pomysłowego 
nauczyciela przyniosą efekty również w przyszłości, gdyż ku temu zmierza działal-
ność dydaktyczna. 
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NAUCZYCIEL JUTRA I UCZEŃ

Znamienną cechą nauczycieli biorących udział w badaniach jest fakt, że ich dzia-
łania są w dużej mierze nastawione na przyszłość ucznia. Dla dydaktyków jest ona 
wyzwaniem, przed jakim stoi każdy młody człowiek i w którym nauczyciele mają 
świadomy udział. Pracując dzisiaj, pragną przygotować swych uczniów do tego, co 
będzie jutro. 

Z wypowiedzi wynika, że troska o dobrą przyszłość uczniów obejmuje wiele dzia-
łań. W pierwszym rzędzie są one związane z przekazywaniem wiedzy, dzięki której 
dorosłe życie uczniów będzie ciekawe i uwieńczone wieloma sukcesami. Konkretne 
korzyści z uczenia swego przedmiotu zauważają nauczycielki języka angielskiego, fi-
zyk czy matematyk. Rekrutacja na studia jest tego wymiernym sprawdzianem. Ale 
troska o dobrą przyszłość dla uczniów sięga poza płaszczyznę kształcenia.

Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność wzmacniania w młodzieży postaw, 
które kształtują się przede wszystkim w  procesie wychowania. Dlatego starają się 
realizować postulaty połączenia nauczania z wychowaniem i pokonywać przeszkody 
wywołane bezwładem systemu edukacji. Zwracają też uwagę na rozwój prezento-
wanych przez siebie postaw życiowych, które są w  ich przekonaniu istotnym dro-
gowskazem na dalsze życie. Dawanie dobrego przykładu to zadanie, które starają się 
świadomie realizować.

Nauczyciele udzielający wywiadów osiągają sukcesy dzięki umiejętności elastycz-
nego podejścia do osób i zadań, które napotykają. Są świadomi, że młodzież, z którą 
pracują, podlega dynamicznym przemianom, a co za tym idzie – niezbędne jest do-
stosowanie się do nowych wyzwań: „Chodzi o to, żeby lekcje czy cały proces – na-
zwijmy to ładnie – dydaktyczny w ciągu roku czy w ciągu jakiegoś okresu zmieniać. 
Żeby on był dynamiczny (…). Więc pod tym względem dydaktycznym na pewno 
się zmieniam” (N1).

Nauczyciele jutra widzą również zagrożenia swej pracy. Dostrzegają je w systemie 
kształcenia, a także w indywidualnym podejściu każdego nauczyciela do swoich za-
dań. Grozi im przedmiotowe traktowanie ucznia, zbagatelizowanie jego potrzeb, za-
bieganie o względy, popadnięcie w rutynę. Jedna z nauczycielek zauważa: 

Zawód nauczyciela to jest zawód, który człowieka potrafi tak zdemoralizować! Zde-
moralizować w taki sposób, że daje fałszywe poczucie władzy. I dlatego jest dużo moim 
zdaniem nauczycieli, którzy w pewnym momencie, kiedy czują, że mają tę władzę nad 
uczniem, to czasami może to tak wpłynąć na nich, że popadają w skrajności. Dlatego 
ja staram się patrzeć trochę na to inaczej. (N3)

Przeciwdziałanie demoralizacji i fiksacji postaw nauczycielskich opiera się na nie-
ustannej trosce nauczyciela o własny rozwój osobowościowy i duchowy. Zapobie-
ganie postawie pychy jest samowychowawczym aspektem podejmowanych działań.
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ZAKOŃCZENIE

Wiele działań podejmowanych przez nauczycieli dotyczy codziennej realizacji 
procesu kształcenia. Dzięki skupieniu na tym, co jest ważne dla ucznia tu i teraz, 
odpowiadają na jego potrzeby. Potrafią też wychodzić naprzeciw potrzebom, które 
pojawią się w  przyszłości własnej i  uczniów. Dlatego nauczyciele jutra inwestują 
dużo wysiłku w kształtowanie pomyślnej przyszłości, a co za tym idzie – przekazują 
taką postawę swoim uczniom. Ukierunkowanie na przyszłość pozwala im pokony-
wać trudności napotykane we współczesnym systemie edukacji. Choć jest on dla 
nich dotkliwą bolączką, nie skupiają się na jego negatywnych aspektach. Próbują 
osiągać cele, które są możliwe do zdobycia w warunkach, w których pracują. Cieszą 
się z sukcesów własnych, ale one nabierają pełnego znaczenia w perspektywie suk-
cesów osiąganych przez uczniów, gdy nauczyciele po latach mogą oglądać owoce 
swego trudu. 

Nauczyciele, którzy włączyli się w badania, są świadomi potencjału, który posiadają. 
Ich wypowiedzi pokazują, że podejmowane przez nich działania wykraczają poza 
przyjęte w polskich szkołach schematy funkcjonowania dydaktyków. Ich praca jest 
solidnym wypełnianiem obowiązków nauczycielskich, z uwzględnieniem pasji, którą 
w nie wkładają. Prawdopodobnie ten fakt stanowi istotny czynnik wpływający na ich 
popularność. 
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POPULARNOŚĆ NAUCZYCIELA JUTRA W SZKOLE W ŚWIETLE 
NARRACJI WŁASNEJ

Słowa kluczowe: nauczyciel jutra, popularność, edukacja, szkoła

Streszczenie: Nauczyciel przez analizę i ocenę własnej praktyki powinien stale modyfikować 
i doskonalić metody nauczania, czemu pomocne mogą okazać się różne metody ewaluacyjne 
lub niestandardowe sposoby i  metody oceny oraz podnoszenia jakości kształcenia. W  ten 
sposób podejmowane przez niego działania na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, 
zwłaszcza w sytuacji zmiany, pomagają mu czerpać satysfakcję i odnosić dydaktyczny suk-
ces, a nie są jedynie rutynową realizacją celów i zadań programowych. Istotą analizy warto-
ści danej ewaluacji staje się więc poszukiwanie najlepszych i najbardziej efektywnych metod 
i sposobów oceniania, dlatego stałym elementem procesów ewaluacyjnych może okazać się 
ocena dydaktyczno-wychowawcza nauczycieli dokonywana przez uczniów lub pozaszkolne 
podmioty oświatowe. Tego typu nieformalne metody prowadzenia ewaluacji pracy nauczy-
ciela mogą stanowić istotny czynnik postępu w nauczaniu i uzupełniać diagnostykę formalną.

POPULARITY OF THE TEACHER OF THE FUTURE AT SCHOOL 
IN THE LIGHT OF PERSONAL NARRATIVE

Keywords: teacher of the future, popularity, education, school

Abstract: Teachers, through analysis and valuation of their own practices, should constantly 
modify and perfect their methods of teaching. It might be helpful to use non-standard and 
innovative methods of valuation. In this way, all activities which are prepared by teachers 
based on their experience and knowledge, especially in situations of a change, help them get 
satisfaction and success. In this way, these aims are not just a routine activity. The essence of 
valuation becomes seeking of the best and most effective methods and ways of valuation. For 
instance, there are multiple types of contests for teachers which in many cases reach further 
than just local areas. These types of unformal methods of evaluation of teacher`s work may 
be significant marker of the progress in teaching, which in the end may lead to add value to 
formal diagnostics.


