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Abstrakt: edukacja przedmiotowa i praca nauczycieli z uczniami bierze swój początek z opo-
zycji przeciwko konceptom behawioralnym i czerpie inspirację z założeń psychologii huma-
nistycznej. W trakcie pedagogicznej pracy artystycznej nauczyciel odkrywa nie tylko talenty 
swoich uczniów, ale również swoje zdolności artystyczne i swoje wewnętrzne „ja”. W rzeczy-
wistości stara się on znaleźć sposób na odnalezienie samego siebie przez komunikowanie się 
ze swoim wewnętrznym „ja” oraz innymi ludźmi poprzez sztukę. prace tworzone przez kre-
atywnego nauczyciela wynikają z refleksji odzwierciedlających jego świadomość, cele i pragnie-
nia, które są dla niego najważniejsze. Wyniki badań nad pracą kreatywnego nauczyciela, któ-
re przedtem nie były postrzegane jako znaczące, różnią się od postawionych hipotez. przed-
stawione cele pracy artystycznej są wytycznymi dla edukacji przedmiotowej.
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WproWadzenie

Współczesna edukacja ukierunkowana jest na podmiotowe traktowanie ucznia, 
realizowanie jego praw, budowanie własnej, indywidualnej tożsamości. Jedno-
cześnie ciąży na edukacji odpowiedzialność przygotowania wychowanków do ży-
cia w świecie trudnym i złożonym, stale zmieniającym się. nauczyciel wykonu-
jący pracę dydaktyczno-wychowawczą w ustawicznie zmieniającej się przestrze-
ni społecznej musi być osobą refleksyjną, innowacyjną i twórczą. z myślą o przy-
szłych pokoleniach ma być nauczycielem pozytywnie zmotywowanym, nastawio-
nym na budowanie relacji nowych, oryginalnych, niepowtarzalnych. 

na początek stawiam sobie pytanie: czy w toku edukacji podmiotowej może 
nastąpić twórcze spotkanie nauczyciela z uczniem w kl. i–iii? czy obydwa pod-
mioty edukacji mogą realizować swoją twórczość? dlatego tytułem wprowadze-
nia scharakteryzowałam fenomen twórczości, specyfikę podmiotowej edukacji 
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w klasach i–iii oraz kolejno istotę twórczego spotkania nauczyciela z uczniem klas 
początkowych i treści twórczego działania nauczyciela. 

FenoMen tWÓrczości

do początku XX wieku wartością było dzieło twórcze. dzięki poglądom humani-
stycznym i pankreacjonistycznym w wieku XX i XXi rozszerza się zakres pojęcia 
twórczości. tworzenie występuje w różnych dziedzinach artystycznych i innych 
formach życia. następuje relatywizacja odcieni znaczeniowych pojęcia twórczości. 
Wartością jest twórczość sama w sobie, twórczość dla twórczości (przeżycia, do-
świadczenia, satysfakcji), twórcze dzieło. ponieważ twórczość jest uwarunkowa-
na czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (nęcka 2001; popek 2003), dlate-
go obecnie jest rozpatrywana w kilku wymiarach, tj.: cech osobowości, procesu-
alnym, dzieła twórczego i jego właściwości oraz wartości i stylu życia. 

W pedagogice i psychologii twórczości cały czas aktualne jest pytanie: czy twór-
czość jest cechą osób wybitnych, czy też cechą powszechnie występującą u każdej 
osoby? pojawiające się teorie można podzielić na dwie grupy podejść, tj. elitar-
ne i egalitarne. podejście elitarne (tzw. przedmiotowe) przyjmuje, że dzieci nie są 
twórcze, ponieważ nie są zdolne zmieniać żadnej dziedziny twórczości, nie wno-
szą trwałego wkładu do zasobu wiedzy i umiejętności społecznych (sztuki, na-
uki, techniki itp.). istotna jest tutaj funkcja społeczna dzieła twórczego, czyli sto-
pień jego nowości, oryginalności i znaczenia dla społeczeństwa. zatem twórczość 
ograniczono do wybitnych osób dorosłych, tzw. twórczość przez duże „t” (nęcka, 
2001), obiektywna (popek 2003) lub historyczna (kozielecki 2001).

przeciwstawne do powyższego jest podejście egalitarne (tj. humanistyczne, pod-
miotowe), w którym akcentuje się osobiste zaangażowanie w procesie tworzenia 
i jego znaczenie dla rozwoju osobowości twórcy. tak rozumiana twórczość ma cha-
rakter subiektywny (popek 2003), osobisty, codzienny, jest przez małe „t” (nęcka 
2001), powszechny (kozielecki 2001). ta koncepcja przyjmuje, że każdy, niezależ-
nie od wieku, pochodzenia i płci, ma cechy twórcze, ale rozwinięte w różnym stop-
niu i zakresie. tutaj przyjmuje się, że dzieci są twórcze, co wynika z ich naturalnej 
biologicznej potrzeby optymalnego rozwoju oraz jest nieodłączną częścią ich dzie-
ciństwa. Jest ona wyjątkowa dla niego samego. dzieci, jak i dorośli, są mniej lub 
bardziej twórczy w niektórych dziedzinach. twórczość przejawia się w codzien-
ności, nie dotyczy nauki, sztuki, życia społecznego. 

podsumowując scharakteryzowane (w zarysie) powyżej dwa podejścia wo-
bec twórczości, należy zauważyć, że te autorytety, które akcentują wyjątkową no-
wość, oryginalność twórczości z punktu widzenia szerszego kręgu społecznego, 
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jednocześnie odrzucają twórczość dziecka. ci zaś, którzy biorą pod uwagę subiek-
tywność nowości i wartości dzieła, opowiadają się za twórczością każdego czło-
wieka. 

specyFika podMiotoWości

termin podmiotowość jest obecny w wielu dyscyplinach naukowych i w większo-
ści orientacji pedagogicznych. to powoduje spore zróżnicowanie sposobów jego 
pojmowania i stosowania. 

syntetycznie charakteryzuje termin podmiotowość p. sztompka (1988, s. 11) 
„W antropologii filozoficznej oznacza, jak wydaje się, przeciwieństwo reifikacji, 
uprzedmiotowienia jednostki i podjęta została przez te kierunki, które akcentują 
wolność, kreatywność, dezalienację człowieka. W epistemologii oznacza odrzuce-
nie mechanistycznej teorii odbicia i podkreślenie czynnej roli poznawczej rozumu. 
W historiozofii oznacza sprzeciw wobec fatalizmu, determinizmu czy prowiden-
cjalizmu na rzecz perspektywy aktywistycznej i posybilistycznej”. 

podmiotowość na gruncie socjologii jest natomiast analizowana w odniesie-
niu do współzależności działania i struktury, co też może być różnie pojmowa-
ne. W pierwszym podejściu jako świadomość dwóch odrębnych poziomów świa-
ta społecznego, co można zwerbalizować, deklarować, a jednocześnie nie ma ona 
większego znaczenia dla badań socjologicznych. drugie podejście, mające charak-
ter empiryczny, traktuje podmiotowość jako współzależność interakcji, wzajemne 
oddziaływania kogoś na kogoś (tamże).

W psychologii podmiotowość to szczególny stan świadomości, właściwość jed-
nostki pozwalająca na wyróżnienie „własnego ja”, na intencjonalne podejmowa-
nie aktu sprawczego. Jednak nie jest sposobem wyrażania swojej indywidualno-
ści, jest natomiast uczestniczeniem w rzeczywistości, celowym i świadomym na 
nią oddziaływaniem. zatem o podmiotowości możemy mówić wówczas, gdy za-
chowanie jednostki ma charakter celowy. W psychologii podmiotowość jest trak-
towana jako potencjał rozwojowy człowieka, jego popęd do spontanicznej aktyw-
ności i rozwoju. W tym ujęciu człowiek nie odpowiada tylko na stymulację śro-
dowiska i nie jest też produktem wcześniejszego uczenia się. podmiotowość czło-
wieka wyraża się w tym, że jest on przyczyną zdarzeń, co wynika z jego motywa-
cji, która pełni funkcję służebną wobec różnych swoich potrzeb. taka jednostka 
posiada jednocześnie kontrolę nad efektami własnych działań, co warunkuje za-
spokajanie własnych potrzeb, pragnień (kofta 1989). 

W pedagogice podmiotowość nie jest określana jednoznacznie, wynika to z roz-
ległości i złożoności zjawisk, którymi ta dyscyplina się zajmuje. uogólniając poglądy 
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różnych autorów w odniesieniu do edukacji, podmiotowości można nadać trzy 
znaczenia:

Pierwsze znaczenie podkreśla podmiotowy charakter wychowania i odnosi się 
do relacji, które zachodzą między dwoma podmiotami: wychowawcą i wychowan-
kiem. te relacje mają charakter równoważny i równoprawny. 

Drugie znaczenie podmiotowości to świadomy kierunek, ku któremu należy dą-
żyć w wychowaniu i kształceniu. tak rozumiana podmiotowość tworzy jednocze-
śnie ważne kryterium opisu i oceny rzeczywistości edukacyjnej.

Trzecie znaczenie rozpatruje podmiotowość jako kategorię wartościującą. War-
tościami, ku którym powinna zmierzać edukacja, są aspiracja bycia podmiotem 
i nastawienie na decydowanie o swoim losie (Lewowicki 1994). 

Można wyróżnić trzy główne płaszczyzny, na których jednostka może realizo-
wać swoją podmiotowość oraz w obrębie których mogą występować czynniki jej 
zagrażające. są to zjawiska wynikające, po pierwsze: z charakterystyki procesów 
emocjonalnych i motywacyjnych oraz spostrzegania siebie jako doświadczonego 
podmiotu, po drugie: są to relacje i stosunki społeczne, w jakie wchodzi jednost-
ka, i po trzecie: są to zadania realizowane w toku życia szkolnego. 

do czynników warunkujących podmiotowość ucznia zaliczam: autonomię 
nauczyciela i jego kompetencje pozwalające na właściwe organizowanie procesu 
kształcenia, w którym punktem wyjścia stają się: diagnozowanie potrzeb, uzdol-
nień, zainteresowań uczniów i wywoływanie pozytywnej motywacji do uczenia 
się oraz jakość przestrzeni, gdzie odbywa się edukacja, czyli warunki kulturowe 
i materialne oferowane przez szkołę (popławska 2010). Jeżeli w tych wymienionych 
płaszczyznach podmiotowość uczniów jest zagrożona, to nie może być mowy o do-
brym samopoczuciu uczniów w szkole. 

nie mniej problemów z zakresu zadaniowego przysporzy drugi podmiot inte-
rakcji w procesie edukacji – podmiotowość nauczyciela. zgodnie z obowiązującą 
koncepcją wychowania, zwłaszcza w ujęciu tradycyjnym, nauczycielowi niejako 
z natury przypisana jest pozycja podmiotowa w relacji z wychowankiem. Jednakże 
jest to problem bardziej złożony i skomplikowany. Wysoki poziom podmiotowo-
ści – nie wdając się w głębsze rozważania, natomiast znacznie upraszczając – pre-
zentuje ten nauczyciel, który:

•	 zdaje sobie sprawę z sytuacji wychowawczej bądź dydaktycznej w kie-
rowanym przez siebie zespole (np. klasowym) i świadomy jest jej uwa-
runkowań; 

•	 wie co, i w jaki sposób chce osiągnąć w pracy z wychowankami;
•	 przejawia refleksyjny stosunek wobec swoich zamierzeń i dokonań, po-

trafi je modyfikować i doskonalić; 
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•	 ma swobodę działania pozwalającą mu na realizację własnych zamie-
rzeń pedagogicznych.

podmiotowość jako wartość kojarzy się ze spontaniczną aktywnością, rozwo-
jem, z eksponowaniem własnych możliwości do samorealizacji, autokreacji. W my-
śleniu pedagogicznym podmiotowość ucznia jest traktowana jako jego wartość, co 
przyczynia się do innych relacji nauczyciel–uczeń, które są traktowane jako wa-
runek uczenia się. zatem zmienia się sposób myślenia o uczeniu się jako procesie 
owocującym rzeczywistymi, wewnętrznymi zmianami rozwojowymi zachodzą-
cymi w podmiocie/uczniu. W tym sensie podmiotowość ma charakter empiryczny 
i jest utożsamiana z rozwojem, dojrzewaniem, samorealizacją, samookreśleniem, 
autokreacją, tworzeniem. tak rozumiana podmiotowość uwarunkowań jest śro-
dowiskiem uczenia się, który uruchamia cały proces wewnętrzny, motywację, po-
trzebę procesu rozwoju jednostki. to uczeń jest faktycznie twórcą efektów ucze-
nia się (bałachowicz 2009).

podmiotem jest ta osoba, które pełni pewną rolę społeczną, kieruje swoimi 
stanami psychicznymi i aktywnością, ma wpływ na zdarzenia, pozostaje w pro-
cesie samodoskonalenia się, rozszerza zakres swojej podmiotowości i podmio-
towości środowiska społecznego oraz ułatwia realizację podmiotowości drugie-
mu człowiekowi.

tak więc realizowanie podmiotowości ucznia musi iść w parze/obok realizacji 
podmiotowości nauczyciela. niepożądana jest realizacja podmiotowości jednego 
podmiotu edukacji kosztem innego/innych. taki kompromis jest trudny, bo oso-
ba dorosła odczuwa przewagę nad dzieckiem pod względem fizycznym, psychicz-
nym, co skłania do przedmiotowego jego traktowania. 

podmiotowość w procesie edukacji wczesnoszkolnej jest stale naruszana, ponie-
waż uczeń z natury rzeczy jest przedmiotem tych procesów. dorosły zaś (w tym na-
uczyciel), mający większe doświadczenie indywidualne, społeczne, znaczny zasób 
wiedzy merytorycznej i metodycznej, wie lepiej, co dziecku będzie służyło, skra-
ca jego drogę działania. niniejsze rodzi wymaganie wobec dorosłego, aby bezwa-
runkowo akceptował poczynania dziecka, okazując mu zrozumienie, szacunek, za-
ufanie. to wynikać będzie z komunikacji interpersonalnej, która ma służyć zacho-
waniu równowagi między własną autonomią a zależnością od innych podmiotów 
edukacji. Fakty występowania niesymetrycznych relacji w procesie edukacji wcze-
snoszkolnej, wyznaczonych przez wiek, doświadczenia, kompetencje oraz tenden-
cje do przedmiotowego traktowania uczniów, są jaskrawo dostrzegalne i stanowią 
zagrożenia podmiotowości w edukacji wczesnoszkolnej.
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edukacJa podMiotoWa W kLasach i–iii

zmiany filozoficzne edukacji, teleologii, aksjologii prowadzą w kierunku paradyg-
matu edukacji podmiotowej, według której jednostka jest podmiotem edukacji. 
istotny jest tutaj człowiek rozwijający twórczo swoją osobowość, kształtujący in-
dywidualność, zmierzający do własnej tożsamości poprzez różne formy aktywno-
ści (Lewowicki 1994). podstawowym celem edukacji podmiotowej jest wspomaga-
nie dziecka w jego rozwoju. zadaniem edukacji podmiotowej jest stwarzanie wa-
runków do kreowania i wyrażania własnej podmiotowości, a przede wszystkim 
wspomaganie człowieka/dziecka w procesie „stawania się” podmiotem (tamże). 

zgodnie z tymi założeniami w procesie nauczania dziecko powinno być ak-
tywnym podmiotem poznającym. będzie to możliwe dzięki świadomemu naby-
waniu doświadczeń w sytuacjach umożliwiających mu samodzielne dokonywa-
nie wyborów dotyczących przebiegu procesu edukacji. celem i zadaniem edukacji 
dziecka jest stwarzanie możliwości kreowania i wyrażania własnej podmiotowości 
oraz wspomaganie dziecka w procesie stawania się podmiotem. Ważne jest zatem 
miejsce i rola dziecka w edukacji oraz stosunki zachodzące między jej podmiota-
mi (nauczycielem i uczniem). przy tym ważna jest świadomość zagrożeń i ograni-
czeń wynikających z równouprawnienia podmiotów edukacji, co ma wpływ na za-
chodzące między nimi relacje. Stawanie się podmiotem w toku interakcji, współ-
działania, może pozostawać w sprzeczności z takim samym procesem zachodzą-
cym u drugiej osoby – nauczyciela. aby obydwa podmioty demonstrowały i za-
chowały swoją podmiotowość, w sytuacjach edukacyjnych muszą wystąpić trzy 
sfery, tj.: dwie indywidualne (ty i ja) i istniejące pomiędzy nimi relacje. pierwsze 
dwie sfery sprawiają, że każdy podmiot edukacji z osobna musi mieć swoją prze-
strzeń. prawidłowe relacje między członkami grupy wychowawczej sprawiają, że 
każda osoba jest w jednakowym stopniu ważna i ma dla siebie wystarczająco dużo 
przestrzeni. każdemu człowiekowi do pełnego rozwoju potrzebna jest wewnętrz-
na zgoda na bycie sobą, na rozwój swoich zainteresowań i cech osobowości. W ta-
kiej pozytywnej sytuacji członkowie klasy umiejętnie i z ochotą wspierają drugą 
osobę, w zamian otrzymując wsparcie, szacunek i autonomię. część „my”, żyją-
ca własnym tokiem i zależna od poczucia wartości każdej z osób i sposobu komu-
nikacji, pojawia się w momencie nawiązania kontaktu ze sobą, doświadczając ra-
dości, przyjemności, trudności. W większości nauczyciele i ich uczniowie funk-
cjonują na zasadzie dominacji i podporządkowania, z zastosowaniem systemu kar 
i nagród, a sposób ich komunikowania się zawiera element postawy oskarżającej 
i zjednującej. W sytuacjach ekstremalnych związek taki przyjmie postać ofiary 
i oprawcy. pożądane są zatem relacje między członkami zespołu, opierające się na 
równej więzi wszystkich osób, kiedy każdy stara się być wrażliwy, uważny, szczery, 
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bezpośredni, koncentrujący się na drugiej osobie. dar bycia sobą urzeczywistnia 
się, gdy członkowie klasy stają w relacjach Ja–ty, kiedy każdy przejawia wzajem-
ny szacunek, wierność i odpowiedzialność. nikt nie może posługiwać się drugą 
osobą w realizacji swoich egoistycznych celów. każda osoba w zespole, mimo wy-
miany myśli, doświadcza tylko swojej świadomości. Mimo tego działają tak, jak-
by doświadczały wspólnego świata. 

istota tWÓrczego spotkania 
nauczycieLa z ucznieM W kL. i–iii

We własnej koncepcji twórczości pedagogicznej – która czerpie swoje źródło z in-
terakcyjnej teorii twórczości s. popka, twórczości nauczycieli r. schulza oraz po-
ziomów twórczości e. nęcki – wyróżniłam: 1) twórczość pedagogiczną obiektywną 
szerszego zakresu (obejmującą: twórczy styl pracy, samorealizację zawodową i two-
rzenie nowych oryginalnych idei); 2) twórczość pedagogiczną obiektywną zakre-
su węższego (twórcze rozwiązywanie zadań, proces zmian i tworzenie programu 
autorskiego); 3) twórczość pedagogiczną szerszego zakresu (jest to efektywna pra-
ca pedagogiczna i tworzenie innowacji modyfikujących lub tworzenie programu 
autorskiego) oraz 4) najniższy poziom twórczości pedagogicznej (to subiektywna 
twórczość węższego zakresu, która obejmuje tworzenie innowacji naśladowczych, 
produkcyjnych, inwencyjnych oraz zakres wiedzy teoretycznej na temat twórczo-
ści oraz spotkania z uczniami)1. całościowe ujęcie twórczości pedagogicznej na-
uczycieli polega na uwzględnieniu wielu czynników wchodzących w interakcje, in-
tegrujących się, działających łącznie, co prowadzi do wytworzenia przez nich no-
wych, oryginalnych innowacji. twórczość tak rozumiana nie da się sprowadzić do 
jednej cechy, zdolności, procesu lub czynnika. dopiero ich interakcyjne oddziały-
wanie w kontekście społecznym czynników makrospołecznych prowadzi do twór-
czej innowacji (s. popek 2003).

rozpatrując związek twórczości z edukacją podmiotową, wyróżniam cztery 
typy relacji wiążących działanie wychowawcze i jego rezultat w postaci formowa-
nia podmiotu oddziaływania. standardowe działanie nauczyciela wyzwala twór-
cze dyspozycje ucznia (sn–tu). druga relacja to standardowa praca nauczyciela, 
która wyzwala i utrwala standardowe zachowania uczniów (sn-su), jest to rela-
cja najbardziej typowa. twórczy nauczyciel niewyzwalający twórczości ucznia (tn

-su) – to trzecia relacja. ostatnia relacja polega na tym, iż twórczość nauczyciela 
1 o tym autorka tekstu pisała w pracach: Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycie-

li klas I–III w zakresie twórczości pedagogicznej, zielona góra 2009, oraz we współaut. z i. paszen-
dą Treningi twórczości a umiejętności zawodowe, toruń 2010.
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wyzwala twórczość ucznia (tn-tu). twórcze postępowanie wychowującego in-
spiruje, wyzwala i rozwija twórcze dyspozycje uczniów. tak jest wówczas, gdy na-
uczyciel opracował i realizował treningi twórczości, innowację pedagogiczną itp. 
z perspektywy wychowania ludzi twórczych do podejmowania wyzwań w przy-
szłości ważne wydają się dwie ostatnie relacje zachodzące między nauczycielem 
a uczniem. dla niniejszych rozważań ostatnia relacja jest najistotniejsza. 

ze względu na przyjęty temat tekstu, skupię się tutaj na najniższym poziomie 
i zakresie twórczości pedagogicznej nauczyciela, czyli jego spotkaniu z uczniem, 
które zawsze obejmuje dwa bieguny, tj. subiektywny, którym jest sam człowiek, 
i obiektywny, czyli świat jako zbiór istotnych związków, w których on żyje i funk-
cjonuje. pomiędzy światem i „ja” istnieje dialektyczny proces, ścisłe interakcje. na-
leży w tym miejscu postawić pytania: Jakie uwarunkowania twórczych rozwiązań 
pedagogicznych prowadzą do formowania twórczych podmiotów edukacji, zdol-
nych do podejmowania i realizowania działań oryginalnych, mogących twórczo 
przekształcać rzeczywistość? co je rodzi? skąd biorą się te fenomeny? dlaczego 
się utrzymują oraz co z nich wynika dla konstruowania strategii wychowawczych 
i edukacyjnych? 

należy jednak odróżnić pedagogiczne odtwarzanie od tworzenia subiektyw-
nego i obiektywnego. odtwórcza praca nauczyciela polega na naśladowaniu pra-
cy innych. nauczycielowi do twórczości pedagogicznej niezbędne są więc: zdol-
ności tworzenia, wiedza i doświadczenia, świadomość swoich możliwości i odwa-
ga tworzenia (schulz 1994).

praca nauczyciela w dużym stopniu ma charakter nawykowy, działa on auto-
matycznie i ma tendencję do stosowania ciągle tych samych schematów postępo-
wania. W różnych warunkach i czasie pracuje tak samo, czyli jego praca ma cha-
rakter stereotypowy, schematyczny, sztywny. Motywy działań nauczyciela odtwór-
czego pochodzą z zewnątrz, działania zorientowane są na osiągnięcie wyników 
wyraźnie określonych, uprzednio już znanych, standardowych. W tej dziedzinie 
może nauczyciel nawet osiągać efekty znaczące, wybitne i godne uwagi (tamże). 

spotkanie z uczniami, a nie samo ich postrzeganie, jest istotne w pedagogicz-
nym akcie twórczym. Wiąże się ono z intensywnością emocjonalną, siłą woli, po-
budzoną motywacją, zaangażowaniem się emocjonalnym i intelektualnym (ko-
zielecki 1970, 2001). 

nauczyciel w bezpośrednim spotkaniu z uczniem (uczniami) koncentruje się na 
relacji nadawca (nauczyciel–uczeń)–komunikat–odbiorca (nauczyciel–uczeń). pod-
stawą twórczego działania nauczyciela jest spotkanie, które pozwala na autentycz-
ność, spontaniczność, wolność wyboru, twórczość i rozwój. Wychowawca i wycho-
wanek muszą się zauważyć, rozmawiać ze sobą, wzajemnie się słuchać. aby każ-
da jednostka zachowała swoją podmiotowość, w sytuacjach edukacyjnych muszą 
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wystąpić trzy sfery – dwie indywidualne (ty i ja) i istniejące pomiędzy nimi rela-
cje. niepowtarzalna natura nauczyciela jest wyrażona i w pełni realizuje się po-
przez bycie człowiekiem w związku z innymi ludźmi. podstawą twórczości peda-
gogicznej nauczyciela jest człowiek autentyczny i dlatego jego głównym celem jest 
pomoc dziecku w uzyskiwaniu własnej autonomii, w odkrywaniu własnego „Ja”, 
w byciu twórczym, co stanowi podstawowy warunek samorealizacji obydwu pod-
miotów edukacji i harmonijnego rozwoju ich osoby. nauczyciel twórczy pedago-
gicznie traktuje dziecko jako niepowtarzalną całość, której nie można sprowadzić 
do sumy składników, tj. wartości, potrzeby, zachowania i myśli. stanowią one zinte-
growaną strukturalnie i funkcjonalnie jedność. konflikty interpersonalne powsta-
łe między dziećmi lub między dziećmi a nauczycielem wynikają z sytuacji trud-
nych dla jednostki, które zakłócają jej działanie zmierzające do osiągnięcia celu.

twórcze postępowanie nauczyciela wychowującego inspiruje, wyzwala i rozwi-
ja twórcze dyspozycje wychowanka. tak jest wówczas, gdy nauczyciel opracował 
i realizował treningi twórczości, innowację pedagogiczną, gdy dokonywał zmian 
w strukturze sytuacji wychowawczych, aby prawidłowo funkcjonował jej każdy 
podmiot itp. Ważne miejsce zajmują wówczas refleksja i odpowiedzi zwrotne. 

każda jednostka jest niepowtarzalna. dlatego działalność nauczyciela formu-
jąca, kształtująca, rozwijająca człowieka (wychowanie w znaczeniu węższym) ro-
dzi konieczność znajdowania niekonwencjonalnych, nietypowych sposobów od-
działywania na wychowanka, tworzenia i rozwiązywania niepowtarzalnych sytu-
acji edukacyjnych. z tego powodu wychowanie ma znamiona działania twórczego.

treści działania tWÓrczego pedagogicznie nauczycieLa2

działanie twórcze prowadzi do twórczego wyniku. Ów schemat nie uwzględnia 
sytuacji wychowawczych, w czasie których podejmowane są oddziaływania z za-
miarem formułowania twórczych dyspozycji jednostki. W tym sensie twórczość 
wychowawcza nie musi prowadzić do ukształtowania twórczego człowieka. Moż-
na podejmować działania oryginalne, nowe, wartościowe (czyli twórcze), których 
skutki mogą nie być wychowawcze ani twórcze.

W twórczości pedagogicznej nauczyciela ważny jest uczeń, którego działalność 
wykazuje cechy aktywności twórczej: automotywację, autosatysfakcję i autoreali-
zację, przebiegające w poczuciu odpowiedzialności i świadomości celu, samodziel-
nym tworzeniu pożytecznych dla dziecka nowości. nauczyciel troszczy się o to, 
aby dzieło stworzone przez ucznia było wartościowe dla niego z pedagogicznego 

2 zob. tamże.
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punktu widzenia. istotne jest również, aby w kolejnych klasach wzrastał stopień 
świadomości celu uczniowskiej twórczości. tym samym wie on, że to, co utworzył, 
zawdzięcza własnemu wysiłkowi i zaangażowaniu (popek 2003).

opracowywane problemy twórcze, aby motywowały uczniów zarówno do chęt-
nego ich podejmowania, jak i samodzielnego wykonywania z zadowoleniem i w po-
czuciu odpowiedzialności, trzeba wiązać z potrzebami dzieci i środowiska, które 
w tym celu trzeba na bieżąco rozpoznawać. głównym zadaniem nauczyciela jest 
organizowanie warunków uczenia się, które możliwie najlepiej sprzyjałyby aktyw-
ności twórczej uczniów. pozytywne właściwości nauczyciela sprawiają, że uczeń 
nie tylko jest w centrum jego uwagi, ale też motywują i angażują go w proces dy-
daktyczno-wychowawczy, prowadząc do jego efektywności.

trzy czynniki warunkują aktywność twórczą ucznia: wewnętrzna motywacja, 
klimat jego porozumienia z otoczeniem, poczucie bezpieczeństwa i wolności. zna-
czy to, że autentyczna aktywność twórcza ucznia jest motywowana wewnętrznie 
jako potrzeba wyrażania siebie, własnych doznań i przeżyć oraz odczuwania rado-
ści z samorealizacji (nęcka 2001). potrzeba uzewnętrznienia i konkretyzacji wła-
snych myśli i odczuć uwarunkowana jest świadomością i możliwością porozumie-
wania się z ludźmi w mowie i piśmie oraz pełną tolerancją (tamże).

twórczo działający pedagogicznie nauczyciel posiada duży zasób wiedzy w da-
nym zakresie, zna język dyscypliny i stosowane metody pracy, tajniki warsztatu 
pracy, którymi często manipuluje adekwatnie do sytuacji. Ma ukształtowane na-
wyki tworzenia i szuka nowych, lepszych rozwiązań. Ma ściśle sprecyzowany cel, 
dla którego obiera najefektywniejszą drogę postępowania i pozyskuje wiedzę. świa-
domie wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenia, myślenie intuicyj-
ne i analityczne. Jego twórczość ujawnia się zarówno w klimacie bezpieczeństwa, 
jak i w sytuacjach braku zaspokojenia podstawowych potrzeb. 

klasa jako grupa społeczna, wychowawcza, może stymulować myślenie twór-
cze swoich członków poprzez aprobatę i uznanie dla różnorodnych twórczych po-
mysłów i rozwiązań (łobocki 2002). W takiej sytuacji uczymy wychowanka sza-
nować własne twórcze myślenie. Jednym ze sposobów jest zachęcanie do zapisy-
wania nowych pomysłów, co pozwala później uczniom na ich analizę, ocenę, mo-
dyfikację i realizację. uczniowie twórczy zachowują się inaczej, specyficznie, in-
dywidualnie i nie identyfikują się z grupą i jej celami, dlatego budzą niechęć, a na-
wet wrogość (popek 2003). zatem zadaniem nauczyciela jest likwidowanie lęku, 
rozwiewanie obaw, wyrabianie umiejętności unikania sankcji ze strony kolegów 
oraz dostarczanie informacji dotyczących procesu twórczego, zapoznawanie z tymi 
prawidłowościami i realizowanie ćwiczeń zwiększających możliwości twórcze 
wychowanków (łobocki 2002). nauczyciel, inspirując zainteresowania uczniów, 
wspiera i ocenia uczenie się inicjowane przez nich samych, a także wdraża ich do 
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samokształcenia, rozwijając motywację. Wymaga twórczego myślenia poprzez sta-
wianie dziwnych, a czasem śmiesznych problemów, odpowiadając na każde pyta-
nie, rozwiązując bardzo trudne sytuacje (tamże). stworzone przez niego takie sy-
tuacje zapewniają uczniom wzmożoną aktywność i czas spokoju. W każdej chwi-
li i o każdym czasie nadchodzą twórcze pomysły. W toku zajęć nauczyciel powi-
nien w pełni realizować pomysł, aby kształtować nawyk jego sprawdzania i urze-
czywistniania. W tej sytuacji okazuje się pożyteczna ewaluacja pomysłu, pozwala-
jąca ukazać zalety i braki, co ma prowadzić do jego ulepszenia. dlatego trzeba za-
chęcać uczniów do zdobywania szerokiej wiedzy z różnych dziedzin. dzieci twór-
cze dobrze czują się w szkole, w której spotykają życzliwość i cierpliwość nauczy-
ciela, mającego dla nich czas, skłonnego do słuchania i realizującego najbardziej 
oryginalne pomysły (tamże).

twórcza praca nauczyciela pozwala na rozwijanie u wychowanków twórczej 
aktywności. dąży on do osiągnięcia przez nich najwyższego poziomu samodziel-
ności, rozwijania umiejętności dostrzegania różnorodnych problemów i docho-
dzenia różnymi drogami do najlepszych sposobów ich rozwiązywania (kozielec-
ki 1970). uczy dzieci otwartości na świat i na drugiego człowieka, empatii, aser-
tywności, a przede wszystkim akceptacji samego siebie, wiary we własne umiejęt-
ności, niezależności intelektualnej (tamże), co prowadzi w konsekwencji do pla-
nowania innowacji. twórczy nauczyciel, tworząc klimat sprzyjający innowacjom, 
wychowuje uczniów w duchu inicjatywy i nowatorstwa. twórcza praca nauczycie-
la obejmuje zatem: czynne podejście do swych obowiązków, samodzielne określa-
nie cech roli, wysoki stopień wymagań, szerokie zainteresowania, podejmowanie 
trudnych zadań, pracę refleksyjną, zróżnicowaną, zmienną, innowacyjną, będącą 
wartością samoistną przy dużej adaptacyjności, co prowadzi do wewnątrzsterow-
ności i w konsekwencji do zmian w mikro- i makroskali. 

W owym spotkaniu pedagogicznym ważna jest jego intensywność, czemu towa-
rzyszy przyśpieszone bicie serca i tempo pracy, podwyższone ciśnienie. Wyostrza-
ją się narządy zmysłu, zachodzi stan podwyższenia świadomości, duża chłonność 
umysłu i selekcyjność informacji, budzi się radość. tworzenie występuje nieko-
niecznie pod kontrolą uświadomionych chęci, potrzeb, celów. dążenie do celu jest 
zjawiskiem bardziej złożonym. angażuje ono wszystkie poziomy doświadczenia 
pedagogicznego nauczyciela (kozielecki 1970, 2001; popek 2003). 

zakończenie

powrócę do postawionych na samym początku pytań: czy w toku edukacji pod-
miotowej może nastąpić twórcze spotkanie nauczyciela z uczniem w kl. i–iii? czy 
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obydwa podmioty edukacji mogą realizować swoją twórczość? uważam, że zało-
żenia edukacji podmiotowej pozwalają każdemu podmiotowi być twórczym. edu-
kacja podmiotowa oraz twórczość nauczycieli i uczniów, wyrastają z opozycji prze-
ciw behawiorystycznej koncepcji i czerpią inspiracje z założeń pedagogiki huma-
nistycznej. W toku własnej twórczości pedagogicznej nauczyciel „odkrywa” siebie 
i uczniów, na nowo poznaje swoje możliwości oraz podopiecznych. Jest to właści-
wie poszukiwanie drogi do siebie i innych oraz odnajdywanie siebie i innych. in-
dywidualność i twórcza niepowtarzalność uczniów oraz pedagogiczna twórczość 
nauczyciela są wytworem odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej kształtowaniu fan-
tazji, wyobraźni, zainteresowań. dzięki temu rodzi się poczucie bezpieczeństwa, 
zaufania, życzliwości, przynależności i współpracy. praca nauczyciela twórczego 
jest aktywnością refleksyjną, dokonuje się z pełną świadomością stawianych i po-
dejmowanych dla ich realizacji celów i środków. nauczyciel twórczy pracuje, sto-
sując – zależnie od warunków i sytuacji – odmienne metody i techniki działania. 
Jego praca jest elastyczna, dostosowana, obca jest mu jednostajność, stereotypo-
wość i powtarzalność (schulz 1994). Motywowany jest od wewnątrz, co oznacza, 
że charakteryzuje go duży stopień samodzielności (autonomii) w określaniu swych 
zadań oraz sposobu ich realizacji i oceny. rezultaty pracy twórczego nauczyciela są 
nowe, poprzednio niepostrzegane jako istotne, odmienne od tych, które planowa-
no i realizowano. te cechy są charakterystyczne dla założeń edukacji podmiotowej.
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subJectiVe education and creatiVity in grades i–iii

Abstract: subjective education and the work of teachers and pupils grow from the opposition 
against the behaviorist concept and draws inspiration from the assumptions of humanistic 
pedagogy. in the course of the pedagogical artistic work the teacher discovers him/herself and 
others, and his/her and their possibilities. s/he actually tries to find a way of making contact 
with him/herself and others and with finding him/her and others. The work of the creative 
teacher is reflective; it takes place in full consciousness for their achievement of the goals. 
results of the work of the creative teacher are new, previously not perceived as essential, dif-
ferent from the ones which were planned. These features of the artistic work are characteristic 
of guidelines of the subjective education.

Key words: student, subjective education, creativity




