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WSTĘP 

 

 Przystępując do analizy uwarunkowań aktualnego stanu w zakresie kształcenia 

nauczycieli autorzy przyjęli następującą tezę wyjściową: troska o przygotowanie nauczycieli 

powinna stanowić podstawowe zadanie wszystkich reform szkolnych. Dopóki zadanie to 

nie zostanie rozwiązane w sposób zadowalający, dopóty daremne będzie budowanie nawet 

najpiękniejszych programów edukacyjnych. Zagadnienie to należy rozpatrywać 

dwuwymiarowo. Wymiar pierwszy posiada charakter społeczny i wyraża się  

w powszechnym odbiorze statusu nauczyciela szkoły podstawowej i średniej. Nie jest 

specjalnie odkrywczym stwierdzenie, że pracy nauczyciela przypisywany jest dosyć niski 

status. Niektórzy, a wśród nich także pedagodzy uniwersyteccy, wiążą ten status z jakością 

kandydatów, dla których studia nauczycielskie nie stanowią pierwszego wyboru. Jednocześnie 

jest faktem, że jeszcze w połowie minionej dekady na kierunku pedagogika studiowało 

najwięcej - po przodujących studiach menedżerskich - słuchaczy, a w tegorocznej rekrutacji 

pedagogika uplasowała się w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków w Polsce 

(po automatyce i robotyce oraz budownictwie). Trudno bez wnikliwych badań rozstrzygnąć co 

tu jest przyczyną, a co skutkiem, jednak efekt empiryczny jest dobrze widoczny. Nie jest on 

zresztą ani specyficzny dla naszego kraju ani nawet charakterystyczny dla aktualnej kondycji 

zawodu pedagoga. Podobne oceny sformułował J. Piaget w połowie ubiegłego wieku  

w odniesieniu do sytuacji w szkolnictwie europejskim pisząc: „… Ale  

z drugiej strony coraz bardziej powszechna eksplozja kadr na wszystkich szczeblach 

kształcenia nie szła w parze z rewaloryzacją społecznego statusu zawodu nauczycielskiego, co 

było konieczne w odniesieniu do nauczycieli szkół średnich, a zwłaszcza szkół podstawowych. 

Konsekwencją tego był niedobór nauczycieli i konieczność uciekania się do zastępstw, z czym 

wiąże się wciąż jeszcze dotychczas nierozwiązana kwestia poziomu nauczania”1. 

 W Polsce rozwiązaliśmy w zasadzie problem niedoboru nauczycieli (kształcimy nawet 

w nadmiarze) natomiast zagadnienie jakości kształcenia nie tylko nie zostało rozwiązane ale 

problem pogłębił się i tutaj trzeba skierować uwagę na drugi wymiar podniesionego 

zagadnienia to jest przygotowania profesjonalnego nauczyciela obejmującego jego formację 

intelektualną i moralną. Ten problem narasta w miarę tego, jak komplikują się metody 

kształcenia będące wynikiem odkryć w dziedzinie epistemologii i psychologii poznawania, 

rozwoju środków i technologii kształcenia ale też zmian zachodzących w otoczeniu szkoły,  

a nade wszystko akceleracji rozwojowej uczniów. Oba te wymiary, choć rozdzielone tutaj, są 

ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują. Są powszechnie znane i chociaż 

niekwestionowane to nie wywołują skutków w postaci niezbędnych decyzji prowadzących do 

ukształtowania pożądanego stanu rzeczy. 

  

                                                           
1 J. Piaget: dokąd zmierza edukacja. Warszawa, 1977, PWN ss. 15,16 
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 DIAGNOZA STANU RZECZY 

 

 W ciągu ostatnich 20-tu lat przeprowadzono dwie poważne reformy szkolnictwa 

sięgające głęboko zarówno w ustrój szkolny jak też w treści i programy kształcenia. Zmianom 

tym nie towarzyszyły systemowe działania na rzecz poprawy przygotowania zawodowego 

nauczycieli. Przeciwnie, dokonane w tym zakresie modyfikacje dostosowywały ten system do 

wymogów wdrażanego systemu bolońskiego. Jak się wkrótce okazało progresywna  

w założeniu reforma kształcenia w szkołach wyższych zaczęła w praktyce działać na niekorzyść 

jakości przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu. Wolno twierdzić, że nadeszła 

pora na kolejną zmianę związaną z kondycją zawodową nauczycieli.  

W środowiskach odpowiedzialnie traktujących edukację upowszechnia się przekonanie, że 

żadna reforma nie jest potrzebna tak, jak dobrze wykształcony nauczyciel. 

 We wszystkich niemal krajach europejskich stawia się pytanie: jak kształcić 

nauczycieli, aby umieli sprostać stawianym im dzisiaj i w przyszłości zadaniom? Nauczyciel 

jest powszechnie uznawany za najważniejszy czynnik zmian oświatowych. Z realizacją jego 

kształcenia wiążą się zadania edukacji o charakterze globalnym, krajowym i lokalnym. 

Nauczyciela czyni się odpowiedzialnym za inicjowanie warunków i procesów sprzyjających 

rozwojowi człowieka, lepszemu rozumieniu siebie i otaczającego świata. Świata, w którym 

zachodzą obecnie głębokie przemiany społeczne, demograficzne, kulturowe i ekonomiczne  

w skali globalnej, a także rośnie znaczenie wiedzy i jej kreatywnego wykorzystania. 

 Przed nauczycielami stawiane są coraz poważniejsze i coraz trudniejsze do wypełnienia 

zadania. Powinni posiąść ekspercką wiedzę z zakresu nauczanej dyscypliny, mieć przyswojony 

warsztat pedagogiczny niezbędny dla efektywnego procesu kształcenia. Muszą być 

promotorami zmian. Powinni kształtować postawy tolerancji, poszanowania praw człowieka, 

obrony wszelkich mniejszości. Pragniemy, aby nauczyciele mieli wrażliwość na problemy 

środowiska uczniów. Wreszcie byłoby wspaniale, gdyby byli ludźmi twórczymi, którzy 

potrafią zaszczepić uczniom radość odkrywania i uczenia się. 

 Czy to utopia? Tak się wydaje. Trzeba jednak wierzyć w osiągalność pożądanego stanu 

rzeczy. Nie będzie to jednak możliwe w obecnym stanie rzeczy ponieważ istniejąca droga 

kształcenia nauczycieli jest zła, a główne niedoskonałości mają wady systemowe.  

 Nauczyciele stanowią chyba największą grupę zawodową, od której wymaga się dziś 

wyższego wykształcenia, jest ich przeszło pół miliona. Jest więc o czym rozmyślać. W roku 

2009 odsetek nauczycieli z wykształceniem wyższym osiągnął 97 proc. (wzrósł o ponad 20 

proc. w stosunku do roku 2000), co stanowi jeden z najwyższych wskaźników wykształcenia 

nauczycieli w Europie. Corocznie uczelnie opuszcza duża grupa osób posiadających formalne 

kwalifikacje do nauczania, znacznie przewyższająca zapotrzebowanie systemu oświaty na 

nowych pedagogów. 

 Przygotowanie nauczycieli do pracy po ukończeniu studiów nie jest satysfakcjonujące. 

Nawet powierzchowny namysł nad realizowaną praktyką przygotowania do zawodu 

nauczycielskiego prowadzi wprost do wniosku, że praktyka ta nie jest podbudowana 

wyprowadzoną z humanistycznej refleksji wizją kształcenia nauczycieli na miarę czasów 

obecnych. W bogatym dorobku teoretycznym i rozmaitych dokonaniach praktycznych polskiej 

pedeutologii można wyodrębnić wiele koncepcji stanowiących podstawę dla konstruowania 
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praktycznych rozwiązań wdrożeniowych. Tytułem przykładu przytaczamy jedną z klasyfikacji 

tych koncepcji zawierającą następujące kategorie: 

1. ogólnokształcącą, gwarantującą solidne wykształcenie ogólne, dużą erudycję  

i wszechstronną wiedzę zapewniające nauczycielowi powodzenie w pracy zawodowej; 

2. personalistyczną, kształtującą pożądane w zawodzie nauczycielskim postawy, pomocną  

w rozwijaniu zainteresowań, zdolności, motywacji, która za podstawowy cel edukacji 

uznaje ukształtowanie osobowości i indywidualności nauczyciela; 

3. pragmatyczną (kompetencyjną), eksponującą zdobywanie różnorodnych sprawności 

przydatnych w codziennej pracy zawodowej wyznaczających szanse powodzenia 

zawodowego; 

4. specjalistyczną, dążącą do wąskiego wykształcenia ogólnego (dającego pogłębioną wiedzę) 

ze względu na postępującą specjalizację nauki i konieczność wyboru obszarów wiedzy 

poznawanej i przekazywanej; 

5. progresywną, przygotowującą nauczycieli do rozwiązywania problemów dzięki 

wywoływaniu sytuacji problemowych i prowokowaniu do ich rozwiązywania w procesie 

przygotowania zawodowego; 

6. wielostronną, eksponującą różne elementy typów kształcenia omówionych wcześniej, 

najbardziej zbliżoną do założonego modelu wykształcenia idealnego, ale też chyba 

najtrudniejszą do zrealizowania; 

7. samorozwoju i samokształcenia nauczyciela, podkreślającą tworzenie przez niego własnych 

modeli i dróg edukacji oraz poszukiwanie nowych idei i propozycji praktyk edukacyjnych; 

8. edukacji permanentnej, zakładającą opanowanie nowych koncepcji i metod 

funkcjonowania zawodowego w systemie doskonalenia i kursów; 

9. krytycznej diagnozy własnej wiedzy i wypełnianiu stwierdzonych bądź uświadamianych 

luk w tej wiedzy. 

 Mamy tu przykład dosyć typowego dla nauk pedagogicznych ignorowania 

przemyślanych propozycji konceptualnych podczas działań aplikacyjnych – mówiąc 

popularnie: „teoria sobie a praktyka sobie”. Czy można się z tym zgodzić? Takiego stanu rzeczy 

nie zaakceptowalibyśmy w stosunku do innych zawodów. Nikt rozsądny nie zaakceptowałby 

strategii, zgodnie z którą zachęcano by lekarza lub inżyniera do kształcenia się zgodnie  

z maksymą: kształć się jak chcesz, działaj autorsko, ucz się jak chcesz i czego chcesz.  

W zawodzie nauczycielskim taka filozofia przygotowania profesjonalnego znajduje społeczną 

aprobatę. A oto skutki narysowanego stanu rzeczy: Obecnie w Polsce pełnoprawnym 

nauczycielem może zostać absolwent wieczorowego technikum piekarniczego, który w systemie 

zaocznym uzyskał licencjat z bezpieczeństwa wewnętrznego, a następnie ukończył, także 

zaocznie, studia II-go stopnia na kierunku pedagogika, które niekoniecznie wymagają odbycia 

praktyki zawodowej. Podobnych konfiguracji można przytoczyć więcej. 

 Przytaczając powyższe mamy na myśli potrzebę wypracowania filozofii kształcenia 

nauczycieli stanowiącej fundament dla rozwiązań wdrożeniowych obowiązujących wszystkie 

instytucje upoważnione do prowadzenia edukacji nauczycielskiej a także źródło, z którego 

wyprowadzane będą kryteria przyznawania uprawnień do prowadzenia takiego kształcenia.  

 Nauczycielstwo jest służbą. Tak jak lekarz, nauczyciel musi przede wszystkim służyć 

innym. W czym? – w ich rozwoju: etycznym, umysłowym, społecznym, zawodowym. Ale 

lekarza można wybrać, a nauczyciela młody człowiek wybrać nie może. Jest skazany na system 
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szkolny taki jaki jest i takiego nauczyciela, jakiego mu ten system podsuwa. Jest więc konieczne 

z etosem nauczyciela wiązać szczególną odpowiedzialność. Każdy ma tylko jedną młodość  

i do szkoły chodzić może tylko raz. 

 Młodzi ludzie, którzy chcieliby od początku wybrać kierunek nauczycielski nie 

doświadczają niczego podobnego. Nie pielęgnuje się etosu nauczycielskiego na wyższych 

uczelniach. Dlaczego? Jest wiele powodów tej niekorzystnej sytuacji. Za podstawowy 

uważamy milczące przyjęcie tezy, zgodnie z którą przygotowanie nauczycielskie sprowadza 

się do przyswojenia wiedzy pedagogicznej (poszerzonej o psychologię) stanowiącej swoisty 

dodatek do nabytej wiedzy przedmiotowej. Tak nie jest w kształceniu kadry dla innych 

zawodów, nawet tych, którym nie przypisujemy funkcji misyjnych. Takiej „filozofii” nie 

można zaakceptować szczególnie w odniesieniu do kształcenia kadr dla wykonywania zawodu 

będącego zawodem zaufania społecznego. W szczególności nie powinniśmy akceptować stanu, 

w którym kształcenie nauczycielskie oddzielone jest od przygotowania merytorycznego 

(przedmiotowego). Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za całość bo w przeciwnym przypadku 

do tej odpowiedzialności nie poczuwa się nikt. 

 Mamy świadomość, że model kształcenia nauczycielskiego realizowany kiedyś  

w wyższych szkołach pedagogicznych, choć często przywoływany jako wzorcowy, jest obecnie 

nie do powtórzenia. Zadbajmy jednak o możliwość odtworzenia i kontynuowania tych jego 

cech, które wolno uznać za źródła powodzenia. Zanim jednak sformułujemy przesłanki 

skuteczności przygotowania nauczycieli do zawodu przeanalizujmy stan aktualny w tym 

zakresie z zamiarem zidentyfikowania silnych i słabych stron funkcjonującego systemu. 

 Niekwestionowana jest ścisła zależność między poziomem studiów oraz poziomem 

absolwentów tych studiów i dalszym rozwojem kulturowym i cywilizacyjnym naszego kraju. 

Z kolei poziom studiów w znacznej mierze warunkowany jest rezultatami pracy nauczycielskiej 

uzyskiwanymi na wcześniejszych etapach edukacyjnych. W tym kontekście w pełni zrozumiały 

jest fakt udzielania specjalnej uwagi zarówno koncepcjom kształcenia nauczycieli jak  

i praktyce realizacyjnej w tym zakresie. Niestety zainteresowanie deklaratywne wybrzmiewa 

znacznie mocniej niż idąca za nim praktyka. Przyjrzyjmy się niektórym, najbardziej znaczącym 

w tym zakresie faktom. 

 W drugie dziesięciolecie XXI w wkroczyliśmy z liczbą ponad 450-ciu uczelni wyższych 

funkcjonujących w tym czasie w Polsce. W tej liczbie statystyki odnotowywały 132 uczelnie 

publiczne oraz 326 uczelni niepublicznych, kształcących ogółem prawie dwa miliony 

studentów. W półmilionowej grupie przyjmowanych corocznie na pierwszy rok studiów ponad 

30 tysięcy stanowili studenci pedagogiki - jak wcześniej powiedziano – drugim  

co do popularności po zarządzaniu - kierunku kształcenia wyższego. W dotychczasowym 

systemie nauczyciele kształceni są w blisko 670 jednostkach polskich uczelni, szczególnie 

prywatnych, przy zróżnicowanych programach nauczania, przy chronicznym braku 

specjalistycznych kadr naukowych, warsztatu praktycznego. Ten stan zasadniczo nie uległ 

zmianie chociaż brak najnowszych danych statystycznych uniemożliwia ich szczegółową 

weryfikację. O ile dawniej istniał bardziej wyrazisty podział na uczelnie określonego typu 

(profilu), przejawiający się również w ich nazewnictwie, o tyle obecnie uległ on częściowemu 

zatarciu. Możliwe są zatem uczelnie ekonomiczno-humanistyczne, przyrodniczo-społeczne, 

techniczno-przyrodnicze i wiele innych. Coraz częściej spotykanym rozwiązaniem, będącym 

odpowiedzią uczelni na zapotrzebowanie rynku pracy, jest tworzenie kierunków, które wprost 
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nie korespondują z jej pierwotnym profilem. Przykładem może być pedagogika w uczelni 

rolniczej czy wojskowej, szkole biznesu, czy akademii zarządzania. Kwalifikacje 

nauczycielskie można uzyskać, studiując na kierunku pedagogika w wybranej specjalności lub 

na innym kierunku, uczestnicząc dodatkowo w zajęciach z przygotowania pedagogicznego. 

Obecnie studia pedagogiczne lub nauczycielskie (kierunkowe z przygotowaniem 

pedagogicznym) odbyć można w uczelni niemal każdego typu.  

Zawód nauczyciela należy do grupy zawodów regulowanych, którego wykonywanie  

od pewnego czasu dozwolone jest po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi. 

Przed otwarciem systemu szkolnictwa wyższego skutkującego tzw. „boomem edukacyjnym” 

uczelnie przygotowujące kandydatów do zawodu nauczycielskiego wypracowywały własne 

standardy jakości tego przygotowania oraz dbały o ich przestrzeganie. Obecnie wymagania 

dotyczące przygotowania i kwalifikacji nauczycieli regulują zasadniczo dwa przepisy prawne. 

Dotyczą one standardów przygotowania do zawodu nauczyciela oraz szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.  

Dla organizacji kształcenia nauczycieli ważniejszy jest dokument zawierający przepisy 

pierwszego rodzaju toteż naszą uwagę koncentrujemy na postanowieniach rozporządzenia 

dotyczącego tej materii. 

 Pierwsze rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli zostało wydane 

przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z datą 23 września 2003r. i określa wymagania 

jakie powinny być spełnione w procesie przygotowania zawodowego nauczycieli na studiach 

wyższych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. W myśl 

zapisów tego rozporządzenia przygotowanie do zawodu nauczyciela obejmuje: 

 1) kształcenie kierunkowe – przygotowujące merytorycznie do prowadzenia 

określonego rodzaju zajęć edukacyjnych, realizowane w ramach kierunku (specjalności) 

studiów, a także na studiach podyplomowych, w taki sposób, aby absolwent uzyskał wiedzę  

i umiejętności odpowiednie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, przy czym: 

 a) przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, 

których nazwa odpowiada nazwie kierunku studiów, zapewnia ukończenie danego kierunku 

studiów lub kierunku zbliżonego do przedmiotu lub zajęć i odpowiedniej specjalności albo 

kierunku zbliżonego i odpowiednich studiów podyplomowych, tak aby łącznie spełnione były 

standardy nauczania dla właściwego, zgodnego z nazwą przedmiotu lub zajęć, kierunku 

studiów, 

 b) przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć 

niemających odpowiednika w nazwie kierunku studiów zapewnia ukończenie kierunku 

zbliżonego do przedmiotu lub zajęć i odpowiedniej specjalności lub kierunku zbliżonego  

i odpowiednich studiów podyplomowych, tak aby łącznie uzyskane przygotowanie 

umożliwiało właściwą realizację zajęć edukacyjnych; 

 2) kształcenie nauczycielskie – przygotowujące do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzone w powiązaniu z kształceniem kierunkowym 

(specjalnością) oraz praktyką pedagogiczną; 

 3) praktyki pedagogiczne – służące rozwijaniu umiejętności zawodowych, poznaniu 

organizacji szkół i placówek, realizowane w powiązaniu z kształceniem nauczycielskim. 

 W ramach kształcenia nauczycielskiego, zarówno na studiach wyższych zawodowych 

jak i studiach magisterskich przewidziano realizację: 
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- bloku przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych w wymiarze 150 godz. 

- dydaktyki przedmiotowej w wymiarze 120 godz. oraz 

- przedmiotów uzupełniających (emisja głosu, udzielanie pierwszej pomocy, etyka, kultura 

regionu …) w wymiarze 60 godz.  

 Łącznie na realizację zadań związanych z przygotowaniem absolwenta studiów  

do pracy nauczycielskiej preliminowano 330 godz. zajęć dydaktycznych z zastrzeżeniem, że 

kształcenie nauczycielskie powinno być realizowane w okresie nie krótszym niż cztery 

semestry, przy uwzględnieniu zasady, zgodnie z którą przygotowanie psychologiczne 

poprzedza pedagogikę, która wraz z wiedzą kierunkową jest podstawą kształcenia w zakresie 

dydaktyki przedmiotowej. Kształcenie akademickie zostało wzbogacone o 150 godzin praktyki 

pedagogicznej, przy czym zajęcia prowadzone w ramach tej praktyki przez studenta powinny 

stanowić co najmniej 20% czasu tj. ok 30 godz. 

 Standardy umożliwiają także uzyskanie przygotowania nauczycielskiego w formie 

studiów podyplomowych realizujących analogiczne do wyżej określonych wymagania.  

 Przywołane w skrócie najważniejsze zapisy rozporządzenia w sprawie standardów 

formalizują oddzielenie kształcenia pedagogicznego kandydatów na nauczycieli od ich 

kształcenia przedmiotowego (matematycznego, filologicznego, historycznego, biologicznego 

…) a także odejście od kształcenia szeroko profilowanego (filozoficzno-humanistycznego)  

i promowanie kształcenia zawodowego, wąskospecjalistycznego. 

 Rok po ustanowieniu przywołanych standardów ustanowiono nowe, dosyć istotnie 

modyfikujące zakres i program przygotowania zawodowego nauczycieli. Zapisy tego 

dokumentu już w wymaganiach ogólnych stanowią, że: 

 1.Studia wyższe zawodowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie 

dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej). Wybór dodatkowej specjalności 

nauczycielskiej jest uzależniony od prowadzonych przez szkołę wyższą kierunków studiów.  

Główna specjalność nauczycielska:  

1) przygotowuje do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) odpowiadającego 

kierunkowi studiów;  

2) jest realizowana zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w standardach nauczania dla 

poszczególnych kierunków studiów, określonych w odrębnych przepisach.  

Dodatkowa specjalność nauczycielska:  

1) przygotowuje do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć);  

2) jest realizowana w zakresie zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania 

przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnie z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określoną 

w odrębnych przepisach, w wymiarze co najmniej 400 godzin.  

 Dodajmy jeszcze wymagania jakie na realizację kształcenia w specjalności 

nauczycielskiej nakładają zapisy charakteryzowanego dokumentu. Są one podobne  

do ustanowionych rozporządzeniem poprzednim bowiem specjalizacja nauczycielska 

realizowana w trakcie studiów wyższych zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich 

i jednolitych studiów magisterskich obejmuje:  

1) kształcenie kierunkowe - przygotowujące merytorycznie z zakresu przedmiotu (zajęć) 

realizowane w ramach kierunku studiów w taki sposób, aby absolwent nabył wiedzę  

i umiejętności odpowiednie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć);  
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2) kształcenie nauczycielskie - przygotowujące do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzone w powiązaniu z kształceniem 

kierunkowym oraz praktykami pedagogicznymi;  

3) praktyki pedagogiczne – służące nabyciu i rozwijaniu umiejętności zawodowych przez 

praktyczne zajęcia z uczniami, a także umożliwiające poznanie organizacji  

i funkcjonowania szkół i placówek, realizowane w powiązaniu z kształceniem 

nauczycielskim;  

4) kształcenie w zakresie technologii informacyjnej – przygotowujące do posługiwania się 

technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu 

(prowadzeniu zajęć);  

5) kształcenie w zakresie języka obcego – umożliwiające uzyskanie zaawansowanej 

znajomości języka odpowiadającej: a) w przypadku absolwenta studiów wyższych 

zawodowych - poziomowi biegłości językowej B2 ESOKJ, b) w przypadku absolwenta 

studiów magisterskich - poziomowi biegłości językowej B2+ ESOKJ, wraz  

z przygotowaniem do posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku 

studiów. 

 Łącznie na realizację zadań związanych z przygotowaniem absolwenta studiów  

do pracy nauczycielskiej preliminowano co najmniej 330 godz. w tym na psychologię  

co najmniej 60 godz., pedagogikę 60 godz., dydaktykę przedmiotową dwu specjalności 150 

godz., przedmioty uzupełniające 60 godz. Tak jak standard poprzedni również tutaj 

umieszczono obowiązek odbycia przez studenta praktyki pedagogicznej w zakresie dwóch 

specjalności, tym razem w wymiarze 180 godzin. 

 Dla naszych potrzeb niezbędnym jest zwrócenie uwagi na warunki nałożone przez 

zapisy standardów na przygotowanie nauczycielskie realizowane na dwuletnich studiach 

drugiego stopnia prowadzonych dla absolwentów studiów wyższych zawodowych. W tym 

przypadku ustawodawca zobowiązał jednostkę kształcącą przyszłych nauczycieli  

do zrealizowania łącznie co najmniej 60-ciu godzin zajęć (15 godz. z psychologii, 15 godzin  

z pedagogiki i 30 godz. dydaktyki przedmiotowej) oraz zorganizowania praktyk 

pedagogicznych w wymiarze co najmniej 30 godzin. Jeśli student przygotowywany jest  

w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich wówczas jego program kształcenia 

pedagogicznego obejmuje 75 godz. zajęć akademickich oraz 45 godz. praktyki. Nietrudno 

zauważyć, że w przypadku, gdy absolwent studiów pierwszego stopnia, który nie odbył podczas 

tych studiów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, podejmie studia drugiego 

stopnia o specjalności nauczycielskiej, uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego 

w dowolnym typie szkoły uzyskiwał po zrealizowaniu 60-ciu godzin zajęć akademickich oraz 

odbyciu 30-godzinnej praktyki.  

 Ten ze wszech miar niekorzystny stan rzeczy został nieco poprawiony w kolejnych 

standardach kształcenia nauczycieli ogłoszonych 17 września 2015 roku. Główne zmiany 

dotyczą zniesienia obowiązku dwuzawodowości na studiach licencjackich oraz modułowego 

ukształtowania przedmiotów umożliwiającego uczelniom komponowanie kształcenia  

z proponowanych modułów. 

Zgodnie z tymi standardami kształcenie na studiach I stopnia obejmuje wyłącznie 

przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach 
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podstawowych, a na studiach II stopnia - do pracy we wszystkich typach szkół. Kształcenie 

to prowadzone jest w ramach trzech modułów: 

 merytorycznego w zakresie przedmiotu, którego student będzie nauczał, 

 psychologiczno-pedagogicznego, 

 dydaktycznego. 

 Kształcenie to może zostać poszerzone o moduły fakultatywne obejmujące 

przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu lub o pedagogikę specjalną. 

 Moduł psychologiczno-pedagogiczny powinien obejmować 180 godzin, w tym 30 

godzin  praktyk. Moduł dydaktyczny powinien obejmować 30 godzin dydaktyki ogólnej i 90 

godzin dydaktyk przedmiotowych na różnych etapach kształcenia oraz 120 godzin praktyki 

przedmiotowej. W przygotowaniu do nauczania drugiego przedmiotu blok dydaktyczny 

obejmuje 60 godzin teorii i 60 godzin praktyki przedmiotowej. Przygotowanie w zakresie 

pedagogiki specjalnej obejmuje 140 godzin bloku psychologiczno-pedagogicznego, 90 godzin 

bloku dydaktycznego i 120 godzin praktyk. Tak więc w wymiarze podstawowym 

przygotowanie nauczycielskie obejmuje realizację 270 godzin zajęć akademickich oraz 150 

godzin praktyki.  
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 PRZYKŁAD PRAKTYKI 

 Dla zobrazowania sposobu realizacji obowiązującego standardu przytaczamy przykład 

praktycznych rozwiązań w zakresie kształcenia nauczycieli wypracowanych w Politechnice 

Śląskiej. 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej prowadzi 

kształcenie nauczycieli na kierunku Pedagogika na studiach I i II stopnia w specjalnościach: 

Studia I stopnia: 

- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną 

- pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji  

i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)  

Studia II stopnia: 

- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną  

- terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji. 

 

Nabór kandydatów na kierunek przeprowadzany jest w oparciu o następujące zasady: 

- wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, 

- postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy,  

- o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba uzyskanych punktów, 

- wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

Przy kwalifikacji na studia I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych 

egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych bierze się pod 

uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego wybranego przez 

kandydata z katalogu Wdodatkowy. Dla kierunku pedagogika: P = 0,6 × k × Wgłówny + 0,4 × 

k × Wdodatkowy 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym 

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego  

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do 

wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, 

matematyka)  

k = 0,5 dla poziomu podstawowego 

k = 1 dla poziomu rozszerzonego 

Dla absolwentów liceów ogólnokształcących oraz absolwentów techników przedmiot główny 

stanowi język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a przedmiot dodatkowy na 

poziomie rozszerzonym do wyboru: język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, 

biologia, matematyka. 

Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów 

wymaganych przy rekrutacji zostają przeliczone na punkty, pod uwagę brana jest ocena  

z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych. 

Wszystkie specjalności realizowane na studiach I stopnia (wybierane po ukończeniu  

I semestru) w ramach programu kształcenia gwarantują absolwentom przygotowanie 

pedagogiczne zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, program obejmuje zarówno 



11 
 

treści z zakresu ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego, jak 

i w przypadku pedagogiki rewalidacyjnej przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu 

(informatyka w edukacji specjalnej). Istotę programu kształcenia, z uwagi na praktyczny profil 

kształcenia, jaki jest realizowany od dwóch lat w Kolegium, stanowią treści i zajęcia 

dydaktyczne o charakterze metodycznym, przygotowujące absolwenta do przyszłej roli 

zawodowej (ponad 50% wszystkich przewidzianych planem studiów godzin dydaktycznych), 

prowadzone przez nauczycieli akademickich z praktycznym doświadczeniem oraz czynnych 

praktyków z placówek edukacyjnych i terapeutycznych współpracujących z Kolegium. 

Za równie istotny element programu uznaje się także praktyki zawodowe studentów, 

stwarzające nieporównywalne z innymi formami kształcenia możliwości weryfikowania 

zdobytej wiedzy poprzez własne doświadczenie. Wymiar, zakres merytoryczny, nadzór i ocena 

nad praktykami organizowane są w Kolegium w następujący sposób: 

Studia I stopnia,  profil kształcenia:  praktyczny 

Praktyka studencka (zawodowa) jest realizowana w formie praktyki: obserwacyjnej, 

asystenckiej, opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyczno-terapeutycznej. Rodzaj, termin, 

wymiar, czas trwania oraz organizację praktyk wyznacza  plan studiów dla danej specjalności. 

Moduł praktyk  specjalnościowych planu studiów przewiduje  - w semestrze II 50godz.,  

w semestrze III 50godz., w semestrze IV 90godz., w semestrze VI 90godz. Razem: 280godz. 

Praktyka realizowana jest  w oparciu o Umowę o organizację praktyki studenckiej zawartą 

pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich  

a Zakładem Pracy - Szkołą/ Placówką  reprezentowaną przez Dyrektora/Kierownika jednostki.  

Zasady odbycia praktyki określa  Regulamin Praktyk Studenckich. Szczegółową organizację 

praktyk z podziałem na ich rodzaje i liczbę godzin określa dokument -Organizacja praktyk 

pedagogicznych (studenckich/zawodowych). Dokumentację wymaganą do złożenia przez 

studenta po zakończeniu praktyk stanowią: sprawozdanie  z realizacji praktyk, potwierdzenie 

odbycia praktyki,  konspekty i protokoły zajęć, opinia z realizacji praktyki. Opiekun Praktyk 

Studenckich po przeanalizowaniu dokumentacji, na podstawie wystawionych przez nauczycieli 

akademickich- metodyków ocen, dokonuje zaliczenia końcowego praktyki.  

Studia II stopnia  profil kształcenia:  praktyczny 

Praktyka jest realizowana w formie praktyki obserwacyjno-asystenckiej, opiekuńczo- 

wychowawczej oraz dydaktyczno-terapeutycznej (dyplomowej)/terapeutycznej (dyplomowej). 

Moduł praktyk  specjalnościowych planu studiów przewiduje – w semestrze II 75godz. 

(realizacja w ciągu całego semestru) i 75 godz. (praktyka ciągła we wrześniu), w semestrze III 

100godz. Razem: 250godz. 

Realizacja praktyk odbywa się w oparciu o analogiczne procedury, jak w przypadku studiów  

I stopnia, uwzględnia się też indywidualnie rozpatrywaną możliwość zaliczenia praktyki  

w oparciu o zatrudnienie lub udokumentowane doświadczenie zawodowe. 

Struktura programu kształcenia oparta jest o pięć modułów przedmiotów z przewagą 

godzinową modułu specjalnościowego związanego z dydaktyką przedmiotową. Proporcja 

godzin w modułach na poszczególnych specjalnościach przedstawia się następująco:   
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Studia I stopnia (tryb stacjonarny) 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną 

- moduł przedmiotów kształcenia podstawowego            375 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego             390 godz. 

- moduł przygotowania pracy dyplomowej                        120 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia językowego                  120 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia specjalnościowego           1080 godz. 

       Razem:    2085 godz. 

       Praktyki:   280 godz. 

Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji  

i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 

- moduł przedmiotów kształcenia podstawowego            375 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego             390 godz. 

- moduł przygotowania pracy dyplomowej                         120 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia językowego                  120 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia specjalnościowego          1065 godz. 

       Razem:   2070 godz. 

       Praktyki:  280 godz. 

       Łącznie:  2350 godz. 

Studia II stopnia: 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną 

- moduł przedmiotów kształcenia podstawowego           165 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego             195 godz. 

- moduł przygotowania pracy dyplomowej                             90 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia językowego                      60 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia specjalnościowego     660 godz. 

       Razem:   1170 godz. 

       Praktyki:   250 godz. 

       Łącznie:  1420 godz. 

Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji 

- moduł przedmiotów kształcenia podstawowego            165 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego             195 godz. 

- moduł przygotowania pracy dyplomowej                             90 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia językowego                      60 godz. 

- moduł przedmiotów kształcenia specjalnościowego     585 godz. 

       Razem:  1095 godz. 

       Praktyki:  250 godz. 

                                                                                          Łącznie: 1345 godz. 

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie 

wybranej przez siebie specjalności. Nabywają uprawnienia do pracy pedagogicznej  

i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, 

placówkach edukacji specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w ośrodkach 
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wczesnego wspomagania, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. 

Absolwenci są przygotowani merytorycznie i metodycznie do wykonywania zadań 

wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje  

o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, 

co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem. 

W rankingu Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów 

Absolwentów Szkół Wyższych ELA, spośród wszystkich uczelni w Polsce kształcących na 

kierunku PEDAGOGIKA Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej (od 1.11.2016 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych) zajęło pierwsze miejsce pod względem 

wysokości zarobków, jakie uzyskali absolwenci na rynku pracy za rok 2015 wyprzedzając 

73 inne ośrodki akademickie w kraju. 

W 2016 r kierunek Pedagogika prowadzony w Kolegium w skali kraju zajął trzecie miejsce pod 

względem zarobków i w województwie śląskim  był bezkonkurencyjny. To najlepszy  

i najbardziej wymierny wskaźnik wysokiej oceny kompetencji absolwentów przez 

zatrudniających ich pracodawców, a tym samym wysokiej oceny jakości kształcenia  

w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, kontynuującym ponad dwudziestoletnie 

tradycje kolegiów nauczycielskich, na bazie których powstało. 

Mając na uwadze powyższe, jakość kształcenia prowadzonego przez Kolegium 

oceniana jest pozytywnie, właśnie ze względu na obserwowane losy zawodowe absolwentów, 

ich wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem,  osiągany poziom 

zarobków, jak również jednoznacznie pozytywne opinie zatrudniających ich dyrektorów 

placówek edukacyjnych i terapeutycznych. 

Zauważane trudności: z pewnością tkwią w ograniczeniach natury ekonomicznej  

i przekładają się w konsekwencji na konieczność zmniejszania liczby godzin dydaktycznych  

w planach studiów implikując zagrożenie bardziej powierzchownego potraktowania zagadnień 

wymagających często głębszej analizy i szerszej przestrzeni dla indywidualnej i zespołowej 

weryfikacji zdobywanej wiedzy.  

  

http://ela.nauka.gov.pl/
http://ela.nauka.gov.pl/
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PERSPEKTYWA OGÓLNOPOLSKA 

 Przedstawiony powyżej stan formalno-prawny wraz z przykładem praktyki 

realizacyjnej ogranicza się do najbardziej wymiernych wskaźników. Pominięto natomiast 

charakterystyki pożądanych sylwetek absolwentów studiów nauczycielskich, wymaganych 

umiejętności oraz pożądanych efektów kształcenia. Te aspekty jakościowego kształcenia 

kandydatów na nauczycieli rozpatrzymy sięgając do rezultatów badań empirycznych,2 których 

autorzy podjęli zadanie charakterystyki kształcenia nauczycielskiego w wybranych uczelniach 

po wprowadzeniu nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 

 Pozyskane na drodze ankietowania dane odnoszą się do 87 wydziałów w 30 uczelniach, 

które kształcą łącznie 33 030 kandydatów do zawodu nauczyciela. Jest to więc próba na tyle 

wielka, by uzyskane z niej obserwacje uznać za dostatecznie miarodajne bez odwoływania się 

do metod wnioskowania statystycznego. 

 Większość studentów w badanych wydziałach ma możliwość przygotowywania się  

w murach uczelni do zawodu nauczycielskiego przez pięć lat chociaż rozdzielenie kształcenia 

na dwa etapy oraz zróżnicowanie wymagań stawianych wobec kandydatów do pracy na etapie 

edukacji elementarnej wprowadziło zamęt w interpretowaniu kwalifikacji uzyskanych na I i II 

etapie studiów. Przytoczmy za autorami wypowiedzi ankietowe: 

Wymóg posiadania magisterium do nauczania przedmiotu w gimnazjum spowodował 

konieczność przeniesienia tego przygotowania ze studiów licencjackich na studia magisterskie, 

a zatem wprowadzenia dużej liczby godzin zajęć na poziom studiów uzupełniających, gdzie 

trudno je sensownie zrealizować (przy dużej liczbie godzin praktyk)  

w toku 2 lat studiów.  

Moduł4 dający uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu obejmuje zajęcia z dydaktyki 

danego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej, łącznie w wymiarze 60 

godzin (jak wymaga rozporządzenie). Czy praktyki (też60 godzin) muszą się odbyć także we 

wszystkich typach szkół czy wystarczy jeden poziom? Rozporządzenie nie wyjaśnia tego zapisu. 

Możliwości zorganizowania praktyk we wszystkich typach szkół w tak niewielkiej liczbie godzin 

są bardzo trudne.  

Rozporządzenie przewiduje różnorodne warianty kształcenia zależne od uprawnień 

i kwalifikacji studentów, jednakże brak w nim jasno sprecyzowanych wytycznych. Studenci w 

toku studiów pierwszego stopnia realizują wszystkie komponenty modułów 2 i 3 i uzyskują 

uprawnienia do nauczania na II etapie edukacyjnym. Studenci studiów drugiego stopnia chcący 

uzyskać uprawnienia do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym winni realizować również 

moduły 2 i 3. Jak zatem należy traktować studentów studiów II stopnia, którzy w toku studiów 

I stopnia zrealizowali wszystkie komponenty modułu 2 i 3 ww. rozporządzenia?  

Wymóg realizowania modułu 3 po zakończeniu modułu 2 utrudnia rozplanowanie kształcenia 

nauczycielskiego na studiach 1 stopnia i praktycznie nie jest możliwy do zrealizowania na 

                                                           
2 Korzystamy z opracowania B. D. Gołębniak, S. Krzychała z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zamieszczonego w 
„Roczniku Pedagogicznym” 38/2015 
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studiach 2 stopnia. Ilość godzin obowiązkowych zajęć praktycznie uniemożliwia realizację 

całości kształcenia wyłącznie na studiach 2 stopnia.  

 Analiza organizacji kształcenia nauczycielskiego pozwoliła autorom na wyróżnienie 

trzech podstawowych modeli (cyt. za autorami)” 

„Model przedmiotowo-wydziałowy – w którym wydział samodzielnie organizuje kształcenie 

dla swoich studentów. W tym modelu dominuje kształcenie nauczycieli przedmiotów 

nauczanych w szkołach po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej. Najczęściej jest  

to konkretny kierunek (np. matematyka – specjalność nauczycielska; matematyka  

I stopnia: nauczanie matematyki i zajęć komputerowych; matematyka II stopnia: nauczycielska 

– III i IV etap edukacyjny). Czasem znajdziemy tu pokrewne dwa lub trzy kierunki, z których 

rekrutują się na wydziale kandydaci na nauczycieli (np. kierunek fizyka; biofizyka, 

zaawansowane materiały i nanotechnologie). W grupie tej znalazły się również trzy 

wielokierunkowe wydziały (dwa wydziały filologiczne i artystyczny z instytutami oferującymi 

zróżnicowane kierunki studiów). Na tych wydziałach funkcjonują często zakłady i katedry 

zajmujące się wprost dydaktyką danego przedmiotu. W tym modelu kształci się niemal co piąty 

przyszły nauczyciel. 

Model scentralizowany – w którym uczelnia powołuje dla wszystkich lub tylko wybranej 

grupy wydziałów jednostkę organizującą kształcenie nauczycielskie. Jednostki te oferują 

zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (moduł 2), a często również 

zajęcia w zakresie dydaktyki przedmiotu (moduł 3). Przygotowanie w zakresie merytorycznym 

(przedmiotowym –moduł 1) studenci realizują na macierzystym wydziale jako zajęcia wspólne 

z nienauczycielską specjalnością (W zakresie pedagogiki i psychologii zajęcia prowadzi 

Studium Pedagogiczne, natomiast moduły dydaktyczne i praktyki prowadzone są przez Instytut. 

Kształcenie jest w pełni zgodne ze standardami MNiSW –  

z informacji przekazanych w kwestionariuszu). Spotkamy tutaj jednostki oferujące zajęcia dla 

kilku kierunków, ale również są to jednostki centralne obsługujące kilkanaście i kilkadziesiąt 

kierunków nauczycielskich (15, 25 i 61!). W tym modelu przygotowuje się niemal połowa 

wszystkich przyszłych nauczycieli. 

Model pedagogiczno-wydziałowy – realizowany przez wydziały lub instytuty nauk  

o wychowaniu, pedagogicznych i edukacyjnych. W modelu tym akcent położony jest  

na przygotowanie psychologiczno-dydaktyczne, a najczęściej oferowane kierunki 

nauczycielskie związane są z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, następnie z pedagogiką 

specjalną, resocjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą lub animacją kultury. W dwóch 

przypadkach wydziały we współpracy z innymi wydziałami organizują zajęcia w zakresie 

przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla studentów kierunków niepedagogicznych. 

Tu oferowane są również studia podyplomowe. W tym modelu kształci się nieco ponad jedna 

trzecia przyszłych nauczycieli.” Przedstawione modele można uznać za trafną syntezę 

wariantów organizacyjnych urzeczywistnianego w uczelniach przygotowania 

nauczycielskiego.  

 Na koniec tego wątku przytoczmy ocenę jaką badacze formułują wobec wyróżnionych 

sposobów przygotowania nauczycielskiego w badanych jednostkach. 

„Otrzymane wyniki możemy potraktować jako znaczący przyczynek do dyskusji o dualizmie 

kształcenia przedmiotowego (tzw. merytorycznego) i psychologiczno-pedagogicznego.  

W świetlne naszych badań niemal co drugi przyszły nauczyciel (46%), w tym większość 
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nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego (71%), poznaje dziedzinę nauki, na której bazuje 

nauczany przedmiot (tzw. wiedzę kierunkową), a dodatkowo, w mniejszym zakresie, nabywa 

wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne pozwalające podjąć pracę wychowawczą 

i wspomaganie rozwoju uczniów. Otrzymujemy obraz nie tylko rozdzielenia obszarów 

kształcenia, ale dualistycznej hierarchii znaczeń, w której kompetencje psychologiczno-

pedagogiczne są marginalizowane. W efekcie kształcenie mozaikowe, bez powiązania wiedzy 

przedmiotowej, dydaktycznej i psychologiczno-pedagogicznej, przygotowuje połowicznie do 

zawodu nauczyciela, pozostawia absolwenta samego z problemem integracji i wypracowania 

spójnych kompetencji nauczycielskich – dydaktycznych i wychowawczych. Na ten problem 

wskazywały również osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia nauczycieli-

przedmiotowców, podkreślając niedocenienie i lekceważenie wiedzy pedagogicznej, 

przekazywanej rozdzielnie, bez odniesienia do nauczanego przedmiotu i praktyki dydaktycznej, 

bez doświadczenia jej jako praktycznej kompetencji. Problem ten kryje się również za 

postulatami zintegrowanego/całościowego postrzegania/weryfikowania kompetencji 

nauczycielskich.” 

 Dodajmy jeszcze kilka konstatacji wywiedzionych przez autorów na podstawie 

rozpoznania tego, jak w badanych uczelniach realizowano praktyki pedagogiczne. Wynik 

przeprowadzonego sondażu „…potwierdza konstatację peryferyjności (marginalizacji) 

psychologiczno-pedagogicznego komponentu programu studiów. Mimo formalnych zapisów 

w ministerialnych standardach kwalifikacji nauczycielskich, a także obecności w krajowym 

dyskursie pedeutologicznym koncepcji redefiniujących związek teorii i praktyki w kształceniu 

nauczycieli, inaczej ujmujących praktyczność wiedzy, realizacja praktyk pozostaje w dużej 

mierze „zadaniem” do samodzielnego wykonania przez studentów. Uczelnie – w znacznym 

stopniu – ograniczają tu swoją rolę do administrowania tym procesem. Ponad połowa 

respondentów niezależnie od poziomu kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia, studia podyplomowe) przyznaje, że praktyki nauczycielskie są realizowane 

samodzielnie przez studentów w całości poza planem zajęć, a uczelnia, w każdym semestrze 

podpisuje umowę z nauczycielem z wybranej przez uczelnię szkoły ćwiczeń”. 

 Na koniec zacytujmy jeszcze tekst podsumowania jakim autorzy opatrzyli rezultaty 

swoich badań: 

 „Badanie przeprowadzone dwa lata po wprowadzeniu Rozporządzenia MNiSzW 

w sprawie standardów kwalifikacji nauczyciela ujawniają nie tylko brak oczekiwanego  

– przynajmniej w środowisku pedagogiki akademickiej – zmniejszenia napięcia, jeśli jeszcze 

nie porozumienia aktorów głównych scen co do integracji dwóch głównych komponent tzw. 

wstępnej edukacji do nauczania. Stanowi raczej podstawę do sformułowania wniosku, że oto 

pod nowym szyldem (moduły, bloki, efekty) znajdujemy mozaikę podejść i praktycznych 

rozwiązań – niekoniecznie zgodnych („od środka”) z propozycjami nowoczesnej pedagogiki. 

Studenci wręcz systemowo zachęcani są do mozaikowego studiowania i „pakietowego” 

zaliczania modułów sumujących się w uprawnienia nauczycielskie. Dotyczy to przyjmowania 

w różnych uczelniach modeli organizacyjnych, konstruowania programów, wprowadzania 

strategii oceniania końcowych efektów. Oferta jest bogata: różne stopnie kształcenia, różne 

moduły i przedmioty, które możemy postrzegać jako spójne w formalnym programie, jednak 

dla studenta to mozaiki nie zawsze do siebie pasujących i jednakowo ważnych „kawałków”. W 

efekcie student pozostaje sam z zadaniem scalania sposobów i efektów uczenia się, które będzie 
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musiał (zaocznie?) „odrobić” już w szkole jako nauczyciel. Nie tylko nie wypracowano 

instytucjonalnych ram wspomagania studenta w tym zakresie, ale ukryto ten brak w 

mozaikowej strategii działania kryjącej się za przepisami. Skoro „działamy zgodnie  

z wytycznymi…..”,to pedagogika jako dyscyplina nie jest nam potrzebna.” 

 Diagnostyczny wymiar raportu kończymy omówieniem rezultatów kontroli 

przeprowadzonej przez NIK w wybranych uniwersytetach i zaprezentowanych w ubiegłym 

roku. 

 NIK wskazuje, że coraz wyraźniejsza staje się selekcja negatywna do zawodu 

nauczyciela. Łącznie już ponad dziewięć procent ogółu osób przyjętych na kierunki ze 

specjalnościami nauczycielskimi (w okresie objętym kontrolą) to absolwenci szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy na egzaminie maturalnym uzyskiwali najniższe wyniki, tj. od 30 

do 49 punktów. 

Proces kształcenia kandydatów na nauczycieli nie jest systematycznie usprawniany ani 

doskonalony. W skontrolowanych szkołach wyższych (w kontrolowanym okresie) 

wprowadzono zmiany zaledwie w jednym programie nauczania przyszłych wychowawców 

dzieci i młodzieży. 

Sukcesywnie rośnie też (wzrost 10-procentowy) liczba osób, które nie obroniły w terminie prac 

dyplomowych i magisterskich na studiach stacjonarnych (37 proc. w roku akademickim 

2012/2013 do 47 proc. w roku 2014/2015) i niestacjonarnych (47 proc. w roku akademickim 

2012/2013 do 56 proc. w roku 2014/2015). 

Tylko nieco ponad jedna trzecia studentów kończących studia pierwszego i drugiego stopnia  

w roku akademickim 2015/2016 wskazała, że czuje się przygotowana do wykonywania zawodu 

nauczyciela. Natomiast blisko jedna czwarta (24 proc.) stwierdziła, że praktyczne 

przygotowanie do roli nauczyciela nabyła w stopniu „znikomym” i „niskim”. W opinii 

studentów w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli potrzebne są zmiany. Studenci 

jako najpilniejsze wskazywali przede wszystkim: 

 rozszerzenie wymiaru zajęć praktycznych kosztem zajęć teoretycznych (31,5 proc) 

 ukierunkowanie programów studiów na uzyskiwanie praktycznych kompetencji (28 

proc) oraz 

 poprawę przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy w szkole (14 

proc.).   

Studenci akcentowali również potrzebę wsparcia przez praktyków zarówno w szkole, jak  

i podczas zajęć na uczelni (9,4 proc.). Inną ważną kwestią było przygotowanie kandydatów  

na nauczycieli do ciągłego doskonalenia się (samorozwoju), a także konieczność selekcji 

kandydatów do wykonywania zawodu nauczycieli. 
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SYNTEZA 
 

 W przygotowaniu nauczycieli przedmiotów dominuje nastawienie eksperckie. 

Przygotowanie dydaktyczne i metodyczne oddane jest w ręce innych zespołów, którym 

przydzielono określone pensum godzin do zrealizowania i wystawienia certyfikatu 

zaliczającego. Certyfikat taki wystawiany jest po udokumentowaniu zaliczenia przedmiotów: 

psychologia, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa, praktyka.  

 Nie lepiej jest z przygotowaniem nauczycieli edukacji zintegrowanej i przedszkolnej. 

Istniejące regulacje, nie zawsze spójne i starannie przemyślane, doprowadziły do stanu, który 

trudno uznać za zadowalający mimo pozornie korzystnych rozwiązań. I tak: 

- istniejące rozporządzenie stawia wprawdzie przed nauczycielami konieczność uzyskania 

kwalifikacji na poziomie magisterskim jednakże wobec grup nauczycieli kształconych  

na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna (przygotowywanych do pracy w przedszkolach, 

klasach początkowych, placówkach specjalnych …) wymagania te są niższe i ograniczają się 

do ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Tak więc realizowana jest zasada, 

według której im młodszy uczeń tym niższe wykształcenie wymagane od nauczyciela. Dobrze 

wiemy, że powinno być na odwrót. 

- istniejące regulacje prawne dopuszczają, by nauczyciel przygotowany do pracy  

w przedszkolu mógł realizować zadania nauczyciela klas początkowych szkoły podstawowej  

i odwrotnie. W uczelniach specyfika wymogów pracy w szkole i przedszkolu jest wyraźnie 

dostrzegana wobec czego tworzone są – z reguły na studiach pierwszego stopnia  

- specjalności podwójne, np. edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. 

Zważywszy, że studia pedagogiczne są drugim lub trzecim wyborem maturzystów trzyletnie 

kształcenie prowadzi zazwyczaj do rezultatów dosyć opłakanych. 

- wymaganie uzyskania przez nauczyciela kwalifikacji na poziomie magisterskim nie tylko nie 

wzbogaca drogi kształcenia ale umożliwia uzyskanie ich drogą krótszą niż wymaga tego 

licencjat. Formułując oczekiwanie uzyskania przez kandydatów na nauczycieli dyplomu 

magistra ustawodawca wykazał się niezrozumieniem różnicy, jaką proces boloński wprowadził 

między jednolitymi studiami magisterskimi a studiami magisterskimi II stopnia,  

z których te ostatnie trwają tylko dwa lata i nie muszą być kontynuacją studiów licencjackich. 

Tak więc formalny status wykształcenia maskuje realne skrócenie i obniżenie jakości 

kształcenia nauczycieli. 

- jeszcze gorsza sytuacja występuje w zakresie przygotowania pedagogów specjalnych. Tutaj 

gruntowność i rozległość wiedzy i umiejętności wymaganych do efektywnego kształcenia  

i wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza wtedy gdy występują 

niepełnosprawności sprzężone, jest niewspółmierna w stosunku do typowych sytuacji 

pedagogicznych. Tymczasem istniejące uregulowania dopuszczają, by przygotowanie  

z zakresu pedagogiki specjalnej przyszły nauczyciel mógł nabyć poprzez ukończenie kursu 

kwalifikacyjnego. Uwyraźnić należy także fakt coraz większego zapotrzebowania  

na pedagogów specjalnych, którzy mogą prowadzić klasy integracyjne, a więc są przygotowani 

do pracy z uczniem w będącym normie rozwojowej i jednocześnie uczniem specjalnej troski. 

Niektóre uczelnie starają się na to zapotrzebowanie odpowiedzieć. Nie jest to łatwe ze względu 

na okrojony czas przygotowania nauczycieli.  
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- istniejący stan prawny zrównuje wykształcenie uzyskane na dwuletnich studiach 

magisterskich z wykształceniem uzyskanym na pozauczelnianym kursie kwalifikacyjnym. 

Kursy takie, w przeciwieństwie do kształcenia akademickiego, nie są poddawane akredytacji. 

Ich poziom jest nieznany a w powszechnej opinii nie są zaliczane do wyróżniających się pod 

względem jakości oferowanych usług edukacyjnych. 

 Głównym źródłem wiedzy o szkole dla obecnego studenta, który chce być nauczycielem 

jest jego własne doświadczenie z czasu, gdy sam był uczniem w szkole. To dwunastoletnie 

doświadczenie osobiste jest silniejsze niż wpływ błyskotliwego wykładu, który na pewno daje 

do myślenia, ale nie daje wiedzy praktycznej, np. co robić z uczniami, gdy według programu 

mamy uczyć o funkcjach i ich wykresach, a odkrywamy, że nie mają do tego podstawowych 

umiejętności 
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REKOMENDACJE 

1. Kształcenie nauczycieli, co do zasady, powinno być prowadzone wyłącznie przez 

szkoły wyższe. Poza systemem szkolnictwa wyższego kwalifikacje uzyskiwać 

mogą jedynie nauczyciele praktycznej nauki zawodu; 

2. Nie należy godzić się z brakiem selekcji do studiów nauczycielskich.  

W środowisku akademickim istnieje przekonanie, że rezultat uzyskany  

na świadectwie maturalnym nie powinien być jedynym kryterium wejścia na drogę 

przygotowania do zawodu nauczyciela. Należy wypracować skuteczne sposoby 

pozwalające blokować dostęp do studiów nauczycielskich kandydatom, którzy nie 

powinni następnie trafić do pracy z dziećmi i młodzieżą; 

3. Kształcenie nauczycieli przedszkola oraz klas I-III powinno być prowadzone 

wyłącznie w toku 5-letnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna; 

4. Kształcenie nauczycieli szkół specjalnych dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych powinno być realizowane w toku 5-letnich, jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku pedagogika specjalna; 

5. Kształcenie nauczycieli II i wyższych etapów edukacyjnych powinno być 

prowadzone albo w toku 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich albo 

w systemie bolońskim (3+2) przy czym w systemie tym zarówno studia I-go jak  

i II-go stopnia powinny być prowadzone na tym samym kierunku studiów 

(zgodnym z przedmiotem, w zakresie którego student uzyskuje kwalifikacje 

nauczycielskie), bądź w tym samym obszarze; 

6. Kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich w dwóch 

przedmiotach kształcenia może być prowadzone w dyscyplinach o zbliżonych 

efektach kształcenia; 

7. Kształcenie nauczycieli może być prowadzone w toku studiów podyplomowych 

pod warunkiem realizacji odpowiedniego standardu kształcenia; 

8. Studia wyższe nadające kwalifikacje nauczycielskie mogą być prowadzone 

wyłącznie przez uczelnię która: 

a) posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I i II stopnia albo 

na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach odpowiadających 

przedmiotom (rodzajom zajęć), do których student będzie uzyskiwał 

kwalifikacje, 

b) w swojej strukturze posiada jednostkę lub jednostki, które prowadzą badania 

naukowe w dyscyplinach pedagogika lub (i) psychologia, 

c) w swojej strukturze posiada wyodrębnioną jednostkę organizacyjną 

odpowiedzialną za realizację dydaktyki przedmiotowej (metodyki 

kształcenia), dla każdej prowadzonej w uczelni specjalności kształcenia 

nauczycieli; 

9. Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie mogą być prowadzone 

wyłącznie przez uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia nauczycieli na 

danym kierunku studiów na poziomie magisterskim; 
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10. Wspólnej troski kierownictwa resortu oraz środowiska szkół wyższych wymaga 

stworzenie warunków dogodnych dla budowania zespołów nauczycieli 

akademickich zdolnych do formowania u kandydatów na nauczycieli umiejętności 

niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Zagadnienia związane z karierami 

akademickimi tych osób oraz sposobami upowszechniania dobrych praktyk 

dotychczas nie znalazły zadowalających rozstrzygnięć. 

11. Stosowane obecnie metody kształcenia nauczycieli prowadzą do przyswojenia 

przez studentów wiedzy biernej i posiadają niewielką wartość w procesie 

nabywania umiejętności pedagogicznych. Niezbędne jest stworzenie mechanizmu 

ewaluacji metod prowadzących do wprowadzania kandydatów do zawodu 

nauczycielskiego na drogę nabywania mistrzostwa pedagogicznego. System 

przygotowania do zawodu powinien tworzyć możliwość uwzględniania sylwetek 

podmiotowych przyszłych nauczycieli. 

12. Kształcenie nauczycieli warto jest wiązać z ich przyszłym awansem zawodowym. 

Rekomendujemy rozważyć wprowadzenie – wzorem przygotowania lekarzy – 

swoistej rezydentury zakończonej egzaminem nauczycielskim.  

13. Obecny system praktyk pedagogicznych jest wysoce nieskuteczny. Uznając wagę 

praktycznego przygotowania kandydatów na nauczycieli oraz konieczność 

zacieśnienia związków kształcenia akademickiego z wymogami rynku pracy, 

wskazujemy na pilną potrzebę systemowego rozwiązania w tym zakresie. 

Kontynuując analogię do kształcenia lekarzy zauważamy, że ich przygotowanie 

bez szpitali klinicznych jest nie do wyobrażenia. Odwołując się do tradycji 

dobrych praktyk, wnioskujemy o przywrócenie placówek kształcenia 

praktycznego kandydatów na nauczycieli na wzór dawnych szkół ćwiczeń 

(swoistych klinik przygotowania zawodowego). 

14. Specjalnych uregulowań wymaga proces kształcenia nauczycieli do pracy  

w szkolnictwie artystycznym. Model kształcenia tych nauczycieli powinien być 

wypracowany wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

15. Proces przygotowania do zawodu nauczycielskiego powinien stanowić element 

spójnej i opartej na rezultatach badań naukowych, w tym międzynarodowych, 

polityki edukacyjnej państwa, budującej etos tego zawodu zaufania publicznego.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Nasz raport kończymy przykładem zarysu systemu przygotowania do zawodu 

nauczyciela charakteryzującym się spójnością i systemowością rozwiązań, wolnym  

od mozaikowości i pokawałkowania nie zawsze pasujących do siebie elementów 

(modułów).  

 „Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela odbywa się od 

pierwszego do ostatniego roku studiów, czyli w cyklu dwustopniowym przez pięć lat. 

Jednostka wydziałowa ma pieczę nad studentami przez cały okres studiów. Pozwala to 

na monitorowanie i korygowanie postępów studentów w nabywaniu przez nich 

kompetencji nauczycielskich. Współpracujemy z 36 szkołami, które uczestniczyły  

w projekcie POKL dotyczącym podniesienia jakości studenckich praktyk 

pedagogicznych”. Tak zorganizowane kształcenie tworzy przesłanki dla realizacji 

wskazania dotyczącego zmiany dotychczasowych metod kształcenia kandydatów do 

zawodu nauczycielskiego. Powstają wówczas dogodne warunki do tego, by łączyć 

wiedzę o uwarunkowaniach procesów edukacyjnych z praktyką realizacyjną 

a wtedy„…ważnym elementem byłaby dyskusja dotycząca zależności poznawanej 

teorii w relacji do rzeczywistych problemów, z którymi „stażyści” spotkali się  

w szkole. W ten sposób bardzo ważna wiedza dotycząca problemów pedagogicznych  

i psychologicznych nie byłaby „zawieszona w próżni”, a odnosiłaby się do 

konkretnych zagadnień, z którymi spotykają się osoby pracujące w szkole”3. 

 Autorzy niniejszego raportu pozostają z nadzieją, że proces przygotowania do 

wykonywania zawodu nauczycielskiego ulegnie wydatnej poprawie. Jeśli tak będzie, 

to można będzie również oczekiwać, że do historii przejdzie zjawisko korepetycji 

pobieranych przez uczniów niezależnie od etapu kształcenia szkolnego. Zjawisko  

to przyjęło rozmiary powszechnej praktyki dokuczliwej zwłaszcza w środowiskach 

mniejszych miast, w których troską rodziców staje się znalezienie 70-cioletniego 

emerytowanego nauczyciela – korepetytora, udzielającego lekcje z każdego 

przedmiotu, który uczeń wybiera na egzamin maturalny o poziomie rozszerzonym. 

Jest to ewidentne świadectwo niewydolności szkoły, której jakość wyznaczają  

w zasadniczym stopniu nauczyciele. 

                                                           
3 Cytaty stanowią wypowiedzi respondentów przywołanego badania B.D. Gołębniak, S. Krzychały. Zob. B.D. 
Gołębniak, S. Krzychała: Akademickie kształcenie nauczycieli w Polsce – raport z badań. „Rocznik Pedagogiczny” 
38/2015 


