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Człowiek podczas życia rodzinnego, zawodowego czy koleżeńskiego w swoim 
działaniu podlega różnym ocenom. Dotyczy to również działań nauczyciela, który 
oceniany jest przez uczniów, rodziców i swoich przełożonych. Oceny te są w ielo
płaszczyznowe i m ogą być realizowane z punktu nadzoru pedagogicznego podczas 
czynności hospitacyjnych.

Często stereotypowo nauczyciele traktują hospitacją jako zło konieczne, koja
rzone jedynie ze strachem przed efektami kontroli. Chcąc jak  najlepiej się zapre
zentować popełniają szkolne błędy (najczęściej trzymając się kurczowo planu za
jęć nie mieszcząc się w czasie lub zostaje im kilka m inut do zapełnienia).

Gdyby zapytać zarówno hospitowanych jak  i hospitujących czy lubią wykony
wać te czynności - odpowiedź z pew nością brzmiałaby przecząco. Któż lubi być 
oceniany lub oceniać innych, w sytuacjach kontroli czy nadzoru. Dlatego też waż
ne jest zrozumienie mechanizmów pojawiających się podczas tej sytuacji, tak aby 
odpowiednio się do niej przygotować i przeprowadzić ją  merytorycznie.

Pojęcie hospitacji

Analizując literaturę przedm iotu m ożna wskazać na różnorodne ujm owanie tej 
kwestii chociażby podczas definiowania pojęcia hospitacja.

Według W incentego Okonia hospitacja to „uczestnictwo przedstawicieli władz 
oświatowych lub nauczycieli w  zajęciach szkolnych w celu dokonania ich analizy 
i ewentualnie oceny, może to być uczestnictwo w tych zajęciach kandydatów na 
nauczycieli w celu zdobycia orientacji w  metodach pracy doświadczonych na
uczycieli” 1. Definicja ta przedstawia dwa rodzaje hospitacji, jedną opartą na oce
nie przez przełożonego zajęć lekcyjnych, drugą - na ocenie przyszłych nauczycieli 
tychże zajęć. Obie jednak w założeniu m ają analizować i ewentualnie oceniać 
zajęcia.



W nieco inny sposób pojęcie hospitacji przedstawia Władysław Kobyliński2, któ
ry lokuje hospitację w zakresie realizacji nadzoru pedagogicznego rozumianego 
jako sprawowanie opieki i kontroli nad działalnością pedagogiczną szkół i innych 
instytucji oświatowych przez upoważnione do tego organy.

Jego zdaniem nadzór pedagogiczny wykonuje się poprzez wizytację3 oraz hospi
tację. Hospitację definiuje on jako bezpośrednie uczestnictwo osoby pragnącej 
poznać pracę nauczyciela w prowadzonych przez niego zajęciach, dokonaniu wspól
nie z nim analizy i oceny tych zajęć oraz sformułowanie na tej podstawie wnio
sków na przyszłość. Mówi się tutaj nie tyle o poznaniu efektów pracy nauczyciela 
ile o ocenie jego pracy.

Jednocześnie W. Kobyliński wyjaśniając cele hospitacji wskazuje, że zarówno 
ocena jak  i analiza zajęć oraz wnioski z hospitacji dotyczą zwykle problematyki 
zastosowanych przez nauczyciela metod i technik dydaktycznych, sposobów orga
nizowania pracy, poziomu przygotowania do zadań, stopnia realizacji celów zajęć. 
Z założenia omówienie wyników hospitacji powinno wzbogacać wiedzę i umiejęt
ności zawodowe nauczyciela, dostarczać inspiracji do coraz lepszej, bardziej wy
dajnej oraz twórczej pracy.

Na gruncie pedagogiki dopracowano sięjeszcze wielu definicji hospitacji, które 
w świetle dzisiejszego rozumienia w oświacie nadzoru pedagogicznego a ściślej 
mówiąc zakresu działań w ramach m ierzenia jakości pracy szkoły stają się nieak
tualne dlatego też bezprzedmiotowym wydaje się przytaczanie kolejnych definicji.4

Przyjąć należy, że zgodnie z terminem hospitacji zaczerpniętym z języka greckie
go jes t to „przychodzenie w gościnę” . Dlatego uprawnionym staje się stwierdze
nie, że hospitacja to odwiedzanie zajęć szkolnych w charakterze „gości”, podczas 
której następuje pokaz umiejętności uczniów a hospitujący ma możliwość zdiagno- 
zowania tych umiejętności. W tórną rzeczą jest dochodzenie jaki udział w opano
waniu lub nie opanowaniu umiejętności miał prowadzący zajęcia.

Zdaniem autorów hospitacja nie może być rozumiana jako kontrola gdyż :
>  poprzez n ią nadzorujący uzyskuje tylko fragm entaryczną (wiedzę) obser

w ację pracy nauczyciela, nie biorąc pod uwagę innych jego działań,

2 W. Kobyliński, hasło nadzór pedagogiczny, Encyklopedia pedagogiczna, Red. W. Pomykało, War
szawa 1997, s. 402.

3 W izytacja polega na dokonaniu przez jednostkę nadrzędną wszechstronnej analizy oceny pracy 
danej szkoły bądź wybranych jej fragmentów oraz sformułowania na tej podstawie wniosków na przyszłość. 
Wnioski te mogą dotyczyć sposobów usunięcia zaobserwowanych błędów i nieprawidłowości, jak  i umac
niania zjawisk pozytywnie ocenianych. (W. Kobyliński, hasło nadzór pedagogiczny, Encyklopedia pedago
giczna, Red. W. Pomykało, W arszawa 1997, s. 402.)

4 Zob. również:
E. Gawlikowski, Pedagogiczny poradnik hospitacyjny, Katowice 1969. M. Fijałkowski, Hospitacja jako 

metoda doskonalenia dydaktycznego nauczycieli akademickich wyższych szkól oficerskich, w: Edukacja dorosłych 
w dobie przemian, E. A. Wesołowska, Toruń 1994, s. 167 - 174. W. Goriszowski, K. Wygaś, Wybrane problemy 
z teorii i organizacji nadzoru pedagogicznego, K atowice 1978.



>  z reguły hospitacje są zapowiadane, a więc łekcje są na ogół prowadzone 
inaczej (faktycznym tw órcą zajęć jes t nadzorujący i punkty arkusza hospi- 
tacyjnego),

>  bardzo często występuje bariera specjalizacyjna pomiędzy ocenianym i oce
niającym.

Z pozoru można mieć wrażenie, że hospitacja zajęć dydaktycznych „to porówna
nie stanu faktycznego ze stanem wymaganym określonym regulaminem ... pla
nem nauczania, p rogram em ...” . Jeżeli to sformułowanie ze względu na wniosko
wanie jest poprawne, to wniosek końcowy w aspekcie pedagogicznym jest błędny, 
dlatego, że zajęć dydaktycznych nie da się porównać do żadnego instrukcyjnego 
wzorca.

Omawiając problem atykę hospitacji zwrócić należy uwagę, iż w obecnie obo
wiązujących przepisach wspomina się o tej czynności dość enigmatycznie. Hospi
tacja ujęta została jako jeden z elementów mierzenia jakości pracy prowadzonego 
przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły (placówki). Po
przez tę formę nadzoru polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejęt
ności i postaw uczniów, m.in. mierzy się jakość pracy szkoły.

Czynności hospitacyjne i ich realizacja

Właściwie prowadzone hospitacje wywierają bezpośredni wpływ na proces 
i efektywność nauczania, są czynnikiem przyczyniającym się do kształtowania pe
dagogicznej postawy nauczyciela, służą doskonaleniu warsztatu twórczego, inspi
rują do samodoskonalenia i nowatorstwa a także upowszechniają innowacje.5 Osoby 
hospitujące powinny pamiętać o tych elementach gdyż tylko wówczas hospitacja 
nie będzie odbierana przez nauczycieli jako kontrola czy ocena.

Hospitacja powinna dawać możliwość rozwoju każdemu nauczycielowi, zarów
no tem u wybitnemu aby wyrazić uznanie dla jego pracy oraz rozpropagowywać 
metody i formy kształcenia, które stosuje jak  i temu słabemu, m ającemu niską 
efektywność pracy aby wskazać mu drogi zmiany i wzbudzić jego aktywność.

Nauczycieli rozpoczynających pracę, o krótkim stażu dydaktycznym lub osiąga
jących niższe od oczekiwanych wyniki byłoby wskazane hospitować częściej. Jed
nocześnie należy pamiętać aby hospitacją obejmować różne formy zajęć dydak
tycznych a nie tylko jed n ą  z nich gdyż wtedy analiza zajęć będzie wycinkowa 
i niekoniecznie odnosić się będzie do całej działalności dydaktycznej nauczyciela.

Istnieje wiele kontrowersji wokół tematu czy zapowiadać czy nie zapowiadać 
hospitacje. Biorąc pod uwagę tradycyjną formę hospitacji, która oceniała nauczy-

5 R. Schulz, Idea kształcenia dla innowacji źródłem nowych celów edukacyjnych, „Toruńskie Studia 
Dydaktyczne” 1993, nr 2 , s. 104.



cielą wydaje się zasadnym pogląd, że powinna być ona niezapowiedziana gdyż 
wówczas hospitujący obserwuje zajęcia jak  najbardziej codzienne, normalne takie 
jakie zwykle prowadzi nauczyciel. Jednocześnie motywuje się nauczyciela do cią
głego rzetelnego przygotowywania się do zajęć, a nie tylko w terminach wyzna
czonych hospitacji. Jednak w przypadku gdy zdiagnozowany stan kompetencji 
metodycznych i merytorycznych nauczycieli jest niski wskazane jest aby zapowia
dać hospitacje zajęć i jednocześnie traktować ją  jako formę typowo wspom aga
jącą  dla nauczyciela.

Dzisiaj jednak w  dobie reformy i oczekiwań społecznych propagować należy 
hospitacje diagnozujące, które nie tyle oceniają pracę nauczyciela co opanowanie 
umiejętności przez ucznia. To nauczyciel powinien zaprosić nadzorującego na swo
isty „pokaz” umiejętności swoich uczniów. To on wie kiedy jego podopieczni „są 
gotowi” i opanowali umiejętności wynikające z programu nauczania. W tej sytuacji 
nie można planować hospitacji nauczycielowi, nie biorąc pod uwagę czasu opano
wania celów operacyjnych. Zwykle odbywa się to na końcu semestrów czy roku 
szkolnego. To nauczyciel m a świadomość, że hospitacja jest dla niego bodźcem do 
wyzwolenia aktywności, rozwoju osobowości, samokształcenia i samodoskonale
nia, sam dąży do zaproszenia nadzorującego na zajęcia.

Umiejętności hospitacyjne

M. Fajkowski6 stwierdza, że ważnym elementem osiągania celów doskonalenia 
kadry dydaktycznej poprzez hospitowanie jest osobowość hospitującego.

Do umiejętności hospitacyjnych zalicza on m. in.:
1. Umiejętność spostrzegania prawidłowości kształcenia.
2. Traktowanie zajęć dydaktycznych jako żywej i twórczej pracy, niepowta

rzalnego i mającego swoją w łasną specyfikę procesu.
3. Przestrzeganie dydaktycznej autonomii nauczyciela jako organizatora zajęć 

i stymulatora procesu nauczania i uczenia się.
4. Umiejętność wpajania naukowości, nowatorstwa pedagogicznego, innowa

cji.
5. Wyrabianie umiejętności samooceny, potrzeby samokształcenia i samodo

skonalenia kadry dydaktycznej.
Z kolei dobry efekt hospitacji można osiągnąć tylko wtedy gdy hospitujący potra

fi trafnie i obiektywnie formułować sądy, posiada wyobraźnię, intuicję i ekspresyj
ność. Można również mówić o pewnych warunkach niezbędnych do hospitowania 
zajęć.

6 M. Fajkow ski, H ospitacja jako  m etoda doskonalenia dydaktycznego nauczycieli akadem ickich 
wyższych szkół oficerskich, Edukacja dorosłych w dobie przemian, E. A. Wesołowska. Toruń 1994, s. 171.



Do nich należy zaliczyć: gruntowny zakres wiedzy, znajomość dydaktyki ogól
nej, psychologii i metodyki przedmiotowej. Natom iast takie elementy jak  kultura, 
życzliwość, bezinteresowność, poczucie własnej i cudzej godności, wyrozumiałość 
to podstawowe atrybuty kultury hospitowania .7

Gdyby hospitujący posiadał wyżej wymienione cechy, miał pogodne usposobie
nie, był zainteresowany nowatorstwem dydaktycznym i posiadał pasję pogłębia
nia własnej wiedzy to można by było zmienić nastawienie nauczycieli do hospitacji 
zajęć .8

E. Gawlikowski9 z kolei formułuje wady hospitujących. Zalicza do nich: kryty
kanctwo bez podawania środków zaradczych, brak własnego zdania, traktowanie 
wszystkiego według schematu, nastawienie, tupet, stetryczałość i nadwrażliwość.

Ważnym elementem przy omawianiu osobowości hospitującego jest zwrócenie 
uwagi na fakt, że doskonaleniem dydaktyki nauczyciela zajmować się może z po
wodzeniem tylko taki hospitujący pedagog, który obok tego, że jes t przełożonym 
jest równocześnie praktykującym nauczycielem .10

Rodzaje hospitacji

Biorąc pod uwagę różne kryteria podziału możemy mówić o różnych rodzajach 
hospitacji. Ze względu na cel hospitacje dzielimy na:

7 Pozytywne cechy hospitującego (według E. G awlikowski, Pedagogiczny poradnik hospitacyjny, 
K atow ice 1969, s. 11.)

W ŁAŚCIW OŚCI UMYSŁU:
>  wiedza,
>  doświadczenie,
>  logiczność,
>  krytycyzm,
>  szybka orientacja,
>  znajom ość teorii i praktyki.
W ŁAŚCIW OŚCI CHARAKTERU:
>  sprawiedliwość,
>  opanow anie,
>  obiektywizm,
>  spokojny i łagodny ton,
>■ ambicja,
>  praw dom ów ność.
W ŁAŚCIW OŚCI KULTURY:
>  kultura towarzyska,
>  respektowanie cudzych poglądów,
>  elastyczność,
> bezpośredniość,
>  uznanie cudzej indywidualności.
8 Zob. J. Wójcicki, Jak hospitują zającia z wiedzy o społeczeństwie?, „Dyrektor Szkoły” 1995, nr 2, s. 7.
5 E. Gawlikowski, Pedagogiczny poradnik hospitacyjny, Katowice 1969, s. 11.
10 H. Kwiatkowska, A. Kotusiewicz. Nauczyciele nauczycieli,.W arszawa 1992, s. 291.



1. Hospitacje tematyczne lub problemowe. W ynikają one z aktualnych po
trzeb np. aktywizacja uczniów w procesie nauczania.

2. Hospitacje całościowe - dotyczą one analizy stopnia realizacji poleceń władz 
oświatowych oraz realizacji programu nauczania.

3. Hospitacje oceniające - m ają one na celu dokonacie oceny pracy nauczy
ciela.

Hospitacje można podzielić również ze względu na: liczbę osób hospitujących 
(jednozespołowe, zespołowe), stopień organizacyjny (pojedyncze, dorywcze, cy
kliczne i wieloetapowe), stopień aktywizacji hospitujących (bierne, uczestniczą
ce) czy też sposób planowania (planowane, nieplanowane, zapowiedziane i nieza
powiedziane).

Jednocześnie określając hospitację jako czynności w ramach nadzoru pedago
gicznego D. Rusakowska i T. M izerska d z ie lą jąn a  diagnostyczną, oceniającą lub 
inspirującą.11

Stefan W lazło12 z kolei dzieli hospitacje na 3 grupy:
1. Problemowe, w których wym ienia głównie hospitacje kontrolne gdzie nastę

puj e ukierunkowanie kontroli i oceny na określone problemy .13
2. Partnerskie, które m ogą wystąpić tylko wówczas gdy hospitujący jest part

nerem merytorycznym nauczyciela. W rzeczywistości to co przyjm uje się 
za partnerstwo to raczej kultura hospitacji i kultura organizacyjna, to ko
operacja lub współdziałanie .14

3. Diagnozujące polegające na diagnozowaniu umiejętności uczniów.
Hospitacja problemowa służy realizacji dwóch funkcji nadzoru pedagogicznego

to jest funkcji diagnostycznej i inspiracyjnej. To właśnie różni ten rodzaj hospitacji 
od hospitacji tradycyjnej, która miała przede wszystkim na celu ocenianie.15 Ho
spitacja problemowa może więc przyczynić się do odciążenia tradycyjnej hospita
cji od nadmiaru stawianych przed n ią  funkcji.

W przypadku hospitacji tradycyjnej hospitujący koncentruje uwagę na osobie 
nauczyciela; jego umiejętnościach pedagogicznych, osiąganych efektach, wiedzy 
merytorycznej itp., w  hospitacji problemowej skupia się z kolei na problemie. Znaj
dowanie i określenie problemu, analizowanie sytuacji problemowej związanej m.in. 
z trudnościami w indywidualizacji kształcenia jest wspólnym zadaniem hospitują
cego i hospitowanego.

11 D.Rusakowska, T. Mizerska, W kierunku hospitacji problemowej „Dyrektor Szkoły” 1997, nr 5, s. 7.
12 S. Wlazło, M ierzenie jakości pracy szkoły, Cz. I, Wrocław 1999, s. 84 - 88.
13 D. Rusakowska , T. Mizerska, W kierunku hospitacji problemowej „Dyrektor Szkoły” 1997, nr 5, 

s. 7 -8.
M Zob. J. Kania, A może hospitacja partnerska „Dyrektor Szkoły” 1995, nr 6-7, s. 2-5.
15 R ozróżnienie hospitacji tradycyjnej i problem owej stosuje m. in. J. Borzęcki, Jak hospitować? 

Poradnik dla dyrektora szkoły, Warszawa 1994, s. 50-54.



Powinna być ona dobrowolna. Podczas niej kładzie się nacisk głównie na dia
gnozę tj. rozpoznanie określonego wycinka rzeczywistości.

Ponadto ten rodzaj hospitacji m a inspirować do działań twórczych nauczycieli 
a w szczególności do tworzenia, wypracowywania rozwiązań problemu, czy we
ryfikacji projektów rozwiązań.

Hospitacja partnerska oparta jest na trzech zasadach:
• Partnerstwo musi polegać na współdziałaniu w realizacji wspólnego celu np. 

wykładowca i jego przełożony współdziałają w zakresie doskonalenia strategii 
motywacyjnej słuchaczy - uczniów.

• Partnerstwo oznacza względną równość udziału, względną równość partnerów.
• Partnerstwo polega na dobrowolności.16

Przygotowanie hospitacji partnerskiej głownie łączy się z przygotowaniem ter
minarza, obejmującego tematykę hospitacyjną z wyszczególnionymi pytaniami kon
trolnymi, podaniem rejestru czynności wykładowcy. N ie m a w niej podziału na 
hospitowanych i hospitujących. To oni wspólnie pracująnad wspólnym celem: na
uczyciele przygotowują sposoby i środki realizacji tematyki hospitacyjnej, hospitu
jący także w ykonują te działania jednak z punktu widzenia całościowego i kom 
pleksowego. Hospitacja partnerska nie jest dla hospitowanych zaskoczeniem ani 
ze względu na termin ani ze względu na tem atykę i cel.

Stosowanie tego rodzaju hospitacji uwarunkowane jest poziomem, motywacją 
poszczególnych nauczycieli i całego zespołu pedagogicznego. M oże być jedną 
z form doskonalenia wewnątrzszkolnego, wspomagającego rozwój zawodowy wy
kładowców, czy sposobem na pobudzenie do twórczej aktywności, do autentycz
nego zaangażowania się w realizację celów szkoły. Jednocześnie daje poczucie 
identyfikacji i odpowiedzialności za końcowy efekt wspólnego działania.

Hospitacja diagnozująca stanowi jeden z elementów mierzenia jakości pracy szkoły. 
Cechy, które powodują, że ten rodzaj hospitacji jest preferowany w szkolnictwie to 
przede wszystkim:
1. Likwidacja barier specjalizacyjnych występujących przy hospitacjach trady

cyjnych.
2. Element tzw. obserwacji strategicznej17.
3. Ustalanie terminu hospitacji należy do nauczyciela, który wyznacza go, w taki 

sposób aby uczniowie na zajęciach w jak  najlepszym stopniu mogli pokazać 
opanowane umiejętności.

16 J. Kania , A może hospitacja partnerska "Dyrektor Szkoły" 1995, nr 6-7, s. 3.
17 Zob. S. Kowalski , Przełożony - podwładny, Warszawa 1974, s. 346 - 350.
O bserw acja strategiczna dotyczy nie w szystkich elem entów procesu dydaktycznego a w ybranych 

z nich tzw. strategicznych, które pozw alają wnioskow ać o wszystkich elem entach. Elementam i strate
gicznymi mogą być czynniki ograniczające działanie lub lepiej niż inne czynniki wykazujące, że zadania są 
wykonywane.



4. Wchodzi w skład metod monitorowania pracy w szkole poprzez ustalanie kiedy, w 
jakiej grupie, jaki rodzaj pokazu umiejętności składowych zostanie przedstawiony.

5. Powoduje przeniesienie stresu z formy, jak  oceni mnie hospitujący na jak  „po
piszą” się moi uczniowie przed hospitującym.

6 . W  wyniku hospitacj i diagnozujących a więc óbserwacj i podobnych umiejętno- 
ści składowych i operacyjnych przełożony (dyrektor szkoły) m a rzetelną infor
m ację o poziomie osiągniętych przez uczniów sprawności i może stawiać istot
ne dla pracy pedagogicznej placówki diagnozy.

Przygotowanie hospitacji diagnozującej

Każda hospitacja diagnozującą wymaga przygotowania. N a początku nauczy
ciel wskazuje przełożonemu (bądź ustala wspólnie z nim) zagadnienia hospitacyj- 
ne. Następnie określa się oczekiwania hospitacyjne czy standardy np. uczeń opi
sze zachowania agresywne czy wyliczy regulatory ludzkich zachowań.

W dalszej części projektowania hospitacji trzeba wskazać narzędzia dzięki, któ
rym hospitujący będzie wiedział, że standard został lub nie został osiągnięty. Takie 
przygotowanie powinno poprzedzać hospitację, a przełożony, który ją  przeprowa
dzi wie jakie umiejętności zaprezentują uczniowie. Sama hospitacja daje odpo
wiedź na pytanie czy proces uczenia przebiega zgodnie z oczekiwaniami (standar
dami). Jeśli tak nie jest podejm uje się działania korygujące tak, aby m ożna było 
przeprowadzić kolejną hospitację zajęć, w  których wykazane zostaną oczekiwane 
umiejętności.

Przedstawiony przebieg projektowania hospitacji można przedstawić w formie 
schematu, (patrz rysunek nr 1). Z kolei plan hospitacji diagnozującej powinien za
wierać : zagadnienia hospitacyjne (umiejętności składowe i operacyjne), oczeki
wania - standardy wymagań, charakterystykę nauczyciela, przedmiot lub przed
mioty nauczania, termin, klasę oraz uwagi.

Plan ten można przygotować w sposób tabelaryczny. Jego propozycję zawiera 
tabela n rl.
T abela  n r  1. Plan hospitacji diagnozującej.

Zagadnienie

hospitacyjne

(umiejętności)

Oczekiwania

hospitacyjne

(standardy

wymagań)

Prowadzący

zajęcia
Przedm iot Termin Klasa Uwagi

i.

>

>

2.

3 .



Rysunek 1. Pro jektow anie hospitac ji diagnozującej

/  START
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Hospitacja lekcji jest tylko pozornie obiektywna jak  by powiedział A. K. Cohen18 
w istocie bowiem na jej postrzeganie zarówno przez przełożonego jak  i nauczycie
la wpływ m ają ramy odniesienia tj. takie czynniki jak  wychowanie, stereotypy, 
postawy, interesy, wartości. Czynniki te stanowią pryzmat, przez który postrzega
na jes t sytuacja. W  efekcie fakty są zawsze zniekształcone.

Udział hospitującego w zajęciach m ożna by również utożsamiać z kontrolą ze
wnętrzną rozum ianą jako „zdolność instytucji do skutecznego egzekwowania za
chowań zgodnych z normami i regułami” 19. To właśnie zgodność zachowań z nor
mami i regułami obowiązującymi w szkole zarówno nauczyciela jak  i jego wycho
wanków ocenia hospitujący. Jak zatem mówić o tolerancji w świetle kontroli spo
łecznej?

Należy więc stworzyć warunki aby hospitacje przestały być elementem zagra
żającym poczuciu bezpieczeństwa nauczyciela poprzez uzyskanie ich akceptacji 
i zrozumienie wartości tego typu kontroli (jeżeli można ją  tak nazywać). Jednym 
z rozwiązań jest prowadzenie hospitacji diagnozujących w miejsce hospitacji tra
dycyjnych. Hospitacja jednak bez względu na jej formę aby stworzyła sytuację, 
w której ocenia się nauczyciela przez przełożonego jest nierozłącznie związana 
z jego zachowaniem tolerancyjnym i musi być ścieżką, poprzez którą nauczyciel 
zbliżać się będzie do ucznia, która nie kończy się w  klasie na lekcji. W skazanym 
jest również różnicowanie formy hospitacji by zapobiec rutynie nauczycieli. Po
nadto należy kłaść nacisk na dynam iczną ocenę pracy, która będzie wypadkową 
wyników obserwacji pracy nauczyciela we wszystkich jej aspektach, co stworzy 
warunki do bardziej obiektywnej gradacji zadań i wyrobienia w nauczycielu prze
konania o konieczności doskonalenia warsztatu pracy.

Poprzez odpowiednio prowadzoną rozmowę pohospitacyjną należy wdrażać 
pedagogów również do samokontroli i samooceny.
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