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Streszczenie

Skutki psychiczne, fizyczne i materialne związane z ofiarami wypadków drogowych są nie do 
przecenienia. W skali kraju są to tysiące osób zabitych, kilkadziesiąt rannych i zniszczenia 
o wartościach miliardów złotych rocznie. Stąd też we wszystkich krajach zmotoryzowanych 
szczególny nacisk kładzie się na właściwy sposób kształcenia i doskonalenia nauczycieli, instruk
torów nauki jazdy.
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na następujące problemy badawcze: Jaki jest 
obecnie system kształcenia nauczycieli -  instruktorów?
Jak zapewnić wysoki poziom kształcenia kadry szkolącej przyszłych kierowców?
Czy nadzór nad szkoleniem instruktorów jest wystarczający, ażeby można byto w drodze ewalu- 
acji zwiększyć jakość tego szkolenia?

Sum m ary

The physical, financial and psychological consequences connected with the accidents cannot be 
overestimated. This means thousands of killed, several hundred of hurt people as well as damages 
worth milliards o f zlotys. Hence, in all motorized countries the emphasis is laid on education and 
further education o f teachers and car driving instructors.
The aim of the article is an attempt to answer the following research problems.
What is the present teachers-driving instructors education system?
How to guarantee a high level o f instruction for personnel who teach the future drivers?
Is the supervision of instructors’ education sufficient or is it possible to achieve a better 
quality  o f  that instruction?

Skutki psychiczne, fizyczne i m aterialne zw iązane z ofiaram i w ypadków  drogow ych są  
nie do przecenienia. W skali kraju są  to tysiące osób zabitych, k ilkadziesiąt rannych i zn isz
czen ia  o w artościach m iliardów  złotych rocznie. Stąd też w e w szystkich krajach zm oto ryzo
wanych szczególny nacisk k ładzie się na w łaściw y sposób kształcenia i doskonalen ia  nauczy
cieli, instruktorów  nauki jazdy .

C elem  niniejszego artykułu  je s t p róba odpow iedzi na następujące problem y badaw cze: 
Jaki je s t obecnie system  kształcen ia  nauczycieli -  instruktorów ?
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Jak zapew nić w ysoki poziom  kszta łcen ia  kadry  szkolącej p rzyszłych k ierow ców ?
C zy nadzór nad szkolen iem  instruk torów  je s t w ystarczający , ażeby  m ożna było w  drodze 

ew aluacji zw iększyć jak o ść  tego szkolen ia?
W celu przybliżenia p rezen tow anej problem atyki istotne w ydaje się określen ie  podsta

w ow ych pojęć i definicji.

Pojęcia definicyjne

Pojęcie system  w ystępuje dość często  w  literaturze naukow ej, ale stosow ane je s t w w ielu róż
nych znaczeniach. N ajbardziej bliska do dalszych rozw ażań w ydaje się ogó lna  myśl A. L ew i
na, który określił, że „system  je s t z in tegrow anym  układem  sprzężonych ze so b ą  i w spółdzia
łających elem entów , których łączne funkcjonow anie zapew nić m a osiągnięcie  zam ierzonego 
celu”2. R ów nie b liska je s t defin ic ja  W . O konia, który  tw ierdzi, że pod pojęciem  system u  n a le
ży  rozum ieć:

1. zbiór elem entów  oraz zw iązków  i zależności m iędzy nim i, tw orzący  ok reś loną  całość 
o charakterze statycznym  lub dynam icznym ,

2. zespół norm  i sposobów  działan ia  regulujących jak ąś dziedzinę życia, np. system  po
datkow y, s. ruchu drogow ego, s. penitencjarny,

3. uporządkow any zespó ł zdań, k tóre łączy  ze sobą  stosunek logicznego w ynikan ia  (teo
ria)3

natom iast pod system em  kszta łcen ia  - zespolenie odpow iednio  ze sobą  pow iązanych i podpo
rządkow anych celom  kształcen ia  następujących składników :

1. nauczyciele z  ich kom petencjam i, m etodam i pracy i stosunkiem  do pracy,

2. uczniow ie z ich m otyw acjam i i m etodam i pracy,
3. treść kształcenia,
4. środow isko kształcen ia4.
System  kształcenia, dokszta łcan ia  i doskonalen ia  nauczycieli je s t częśc ią  system u ośw iaty  

i szerzej system u całej edukacji. Pod pojęciem  kształcenia rozum iem y ogó ł czynności i p roce
sów  um ożliw iających m łodzieży  i dorosłym  uzyskanie orientacji w otaczającej rzeczyw isto
ści. R ozw ijając pojęcie kształcen ia  T. W. N ow acki podaje, że kształcenie zm ierza do w szech
stronnego rozw oju osobow ości, k ształtow ania uzdolnień, zain teresow ań i ogólnej spraw ności 
um ysłow ej. Pośrednie cele ksz tałcen ia  to w yposażen ie  w w iedzę o rien tu jącą  w św iecie ze
w nętrznym  i rozm aite um iejętności um ysłow e i praktyczne, pozw alające działać i osiągać 
rozm aite cele. G łów nym  i n iejako strategicznym  celem  kształcenia je s t w spieranie rozw oju 
w artości i uznania godnych tego w artości, a z czysto pedagogicznego stanow iska doprow a
dzenie  do um iejętności sam okszta łcen ia  na takim  poziom ie, aby nasz w ychow anek potrafił 
określić  sw oje ideały życiow e i stosow nie do tego kształtow ał w łasną  osobow ość. R ezultatem  
kształcenia je s t w ykształcen ie5.

2 A. Lewin, System wychowania a  twórczość pedagogiczna, W arszawa 1983, s. 26.
3 W. Okoń, Słownik Pedagogiczny. W arszawa 1992, s 198.
4 Ibidem, s. 182

T.W. Nowacki. Leksykon Pedagogiki Pracy, Radom 2004, s. 105.
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System kształcenia nauczycieli instruktorów

A ktualnie w Polsce obow iązu ją  dw a akty praw ne, w których znajdu ją  się zapisy o kształceniu  
instruktorów  nauki jazdy .

Pierw szym  z nich je s t obow iązująca od czerw ca 1997 r. ustaw a -  Praw o o ruchu drogo
wym  (z późniejszym i zm ianam i -  tekst jedno lity  z czerw ca 2005 r.)6. Z apisy  tej ustaw y zo 
bow iązu ją  kandydata na instruk tora  do ukończenia  kursu kw alifikacyjnego w  jed n o s tce  upo
w ażnionej przez starostę w łaściw ego ze w zględu na siedzibę jednostk i szkolącej. Instruk to 

rem m oże być osoba, która:
1) m a co najm niej w ykształcen ia  średnie,
2) posiada przez okres co najm niej 3 lat, upraw nien ia  do kierow ania pojazdam i rodzaju 

objętego szkoleniem ,
3) p rzedstaw iła orzeczenie  lekarskie o  braku przeciw w skazań zdrow otnych do k ierow a

nia pojazdem  oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciw w skazań psycho log icz
nych do kierow ania pojazdem ,

4) ukończyła kurs kw alifikacyjny,
5) zdała egzam in przed kom isją  pow ołaną  przez w ojew odę,
6) nie była karana w yrokiem  sądu za przestępstw o lub w ykroczenie p rzeciw ko bezp ie

czeństw o w ruchu drogow ym ,
7) została  w pisana do ew idencji instruktorów .
Drugim  aktualnie obow iązującym  aktem  praw nym  dotyczącym  kształcenia instruktorów  

je s t rozporządzenie M inistra Infrastruktury z październ ika 2005 r.7. W  akcie tym  m ożna prze
czytać, że szkolenie kandydatów  na instruktorów  je s t organizow ane w form ie kursu uw zględ
niającego program  zaw arty  w załączniku nr 6 do w yżej w ym ienionego rozporządzenia. Pro
gram  ten określa zasady  p row adzenia  kursu, charakterystykę absolw enta kursu, plan naucza
nia i w zory stosow anych dokum entów .

Zgodnie z planem  nauczania kandydat na egzam inatora pow inien uczestn iczyć w zaję
ciach teoretycznych i praktycznych w ilości nie m niejszej niż określone w tabeli nr 1.

Założono przy tym , że abso lw ent kursu, w  zakresie objętym  nauczaniem , pow inien:

1) posiadać znajom ość:
a) w ybranych zagadnień z psychologii, m etodyki nauczania oraz etyki zaw odow ej,
b) w arunków  uzyskiw ania, zatrzym yw ania, cofan ia  i p rzyw racania upraw nień do k iero

w ania pojazdam i,
c) program ów  szkolen ia  i egzam inow ania kandydatów  na kierow ców  i m otorniczych,
d) zasad prow adzenia ośrodka szkolenia oraz sporządzania w ym aganej dokum entacji,
e) przepisów  ustaw y oraz w ybranych przepisów  zaw artych w aktach w ykonaw czych do 

tej ustaw y,
f) techniki k ierow ania i obsługi pojazdów ;

6 Obwieszczenie M arszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy -  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z dnia 20 czerwca 2005 r., poz. 908).

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzam inow a
nia i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzam inatorów (Dz. U. Nr 217 z  dnia 
3 I października 2005 r., poz. 1834).
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Tabela I. Plan nauczania kandydatów na instruktorów -  stan aktualny

Poz. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć

teoretycznych praktycznych
1 Psychologia 10 -
2 Metodyka nauczania 50 -
3 Prawo o ruchu drogowym 30 .
4 Technika kierowania i obsługa pojazdu 28 .
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
7 Praktyka instruktorska 4 50
8 Razem 128 50

2) posiadać um iejętność:

a) oceny stanu w iedzy  i um iejętności, jak  rów nież predyspozycji kandydatów  na kie
row ców  lub m otorniczych,

b) określenia w ym iaru czasu  i zakresu  tem atycznego szkolenia,
c) prow adzenie zajęć teoretycznych  i praktycznych na kursie d la  kandydatów  na k ie

row ców  lub m otorn iczych  w sposób:
- łatw y do zrozum ien ia  i rzeczow y,
- zgodny z obow iązu jącym i przepisam i,
d) stosow ania odpow iednich  m etod nauczania w raz z w ykorzystaniem  różnorodnych 

środków  dydaktycznych,
e) kształtow ania w łaściw ego sposobu zachow ania się na d rodze kandydatów  na k ierow 

ców , w szczególności rozw ijan ia  um iejętności:
- w ykryw ania pojaw iających  się zagrożeń,
- p rzeciw działania zagrożeniom ,
- postępow ania w obec sku tków  pow stałych zagrożeń,

0  praktycznego stosow ania przep isów  ruchu drogow ego i zasad techniki kierow ania po
jazdem ,

g) w ykonyw ania czynności kontro lno-obsługow ych pojazdu.
Po ukończeniu kursu kandydat na egzam inatora podlega egzam inow i końcow em u, sk ła

danem u przed kom isją  pow o łaną  przez organ izatora kursu. K om isja ta  dz ia ła  na podstaw ie 
w ew nętrznego regulam inu. Po uzyskaniu  oceny pozytyw nej, kandydatow i na egzam inatora 
w ydaje się zaśw iadczenie, które stanow i spełnienie jednego  z w arunków , aby zostać instruk
torem .

Poziom kształcenia kadry szkolącej przyszłych kierowców

N auczanie, zarów no na poziom ie kształcenia ogólnego, jak  i zaw odow ego, w tym i kształce
nie, dokształcanie i doskonalen ie  kierow ców , będzie zaw sze efektyw ne, jeże li prow adzi je
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dobrze przygotow ana i dobrana kadra w ykładow ców , nauczycieli8. W celu d iagnozy ak tual
nego stanu w iedzy w  zakresie  problem ów  zw iązanych z  poglądam i na poziom  przygotow ania 
instruktorów  do realizacji zadań w  zakresie w łaściw ego ich przygotow ania do nauczania, 
przeprow adzono na przełom ie 2008 i 2009 roku badania p ilo tażow e stosując m etodę sondażu 
diagnostycznego W m etodzie  tej posłużono się techn iką  badań ankietow ych. S konstruow ano 

kw estionariusz ankiety, który m iał na celu ustalenie faktycznego stanu przygotow ania instruk
torów. O cena ta staje się bardziej pełna, jeś li istnieje m ożliw ość porów nania obecnych um ie
ję tności instruktorów  z tym i, którym i posiadali oni bezpośrednio  po ukończeniu kursu.

Poniew aż instruktorzy kończyli kursy przygotow aw cze w  różnym  czasie, stopień ich w y
kształcenia bezpośrednio  po ukończonym  kursie w ich w łasnej ocenie, ustalony zosta ł g łów 
nie na poziom ie w ystarczającym . Tak w ypow iedziało  się 39 ,0%  instruktorów . Jako  n iew y
starczający poziom  przygotow ania, uznało 33 ,3%  instruktorów . W okresie późniejszym , po 
nabyciu n iezbędnego dośw iadczen ia , w iększa liczba respondentów  (bo 64,2% ) przygotow anie 
instruktorów  ocenia  ja k o  dobre, a naw et 11,9% instruktorów  ja k o  bardzo dobre. N a podsta
w ie zaprezentow anych danych liczbow ych m ożna sądzić, że sam o ukończenie kursu przygo
tow uje do zaw odu w  sposób niew ystarczający  a dopiero  praktyka pow oduje, że instruktor 
postrzega siebie ja k o  osobę dobrze przygo tow aną do pełn ien ia  sw ojej funkcji.

W obec niskiej sam ooceny um iejętności instruktora po skończonym  kursie, podjęto 
próbę określen ia  stopnia przydatności w iedzy tam  zdobytej w procesie w ykonyw ania później
szych czynności zaw odow ych. Stąd istotne stało się uzyskanie odpow iedzi na pytanie: „C zy 
w iedza, k tó rą  instruktor uzyskuje w czasie kursu w ym aga ciągłego poszerzan ia  i to  w szero
kim zakresie?” . Z decydow ana w iększość pytanych, bo aż 71,4%  instruktorów  ocenia, że tak. 
Jedynie niew ielki odsetek  badanych (bo 6,3% ) tw ierdzi, że je s t ona na n iezm iennie  w ysokim  
poziom ie. N atom iast pogląd, że w iedza ta  w ym aga tylko n iew ielk iego uzupełn ien ia  lub też 
niew ielkiej korekty, podzielił co 1 1. instruktor. D okonyw ania zm ian w zasadach naboru na 
kurs nie w idzi potrzeby 9 ,4%  instruktorów .

K olejnym  elem entem  poddanym  ocenie instruktorów  był poziom , zakres i zasadność 
treści teoretycznych. Z ajęc ia  teoretyczne ja k o  elem ent przygotow ujący kandydatów  na in
struktorów  w stopniu  raczej n iskim  oceniło  41 ,8%  respondentów , natom iast raczej w ysokim  
32,6%  pytanych. Za stw ierdzeniem , że zajęcia teoretyczne p rzygotow ują w stopniu  niskim  
opow iedziało  się około  12 %  respondentów . Pogląd, że zajęcia  teoretyczne są  w  kształceniu  
w ogóle nie przydatne nie został podzielony przez żadnego z badanych.

Podsum ow ując m ożna założyć, w szyscy respondenci są  św iadom i tego , że sam o 
ukończenie kursu nie w ystarcza do przygotow ania do zaw odu instruktora na dobrym  pozio
mie. D opiero dośw iadczen ie  nabyw ane w czasie w ykonyw ania czynności instruktora pow o
duje, że stopień p rzygotow ania oceniany je s t ja k o  w łaściw y. B adane osoby zdecydow anie 
opow iadają  się za tym , że w iedza nabyta  w trakcie  kursu w ym aga ciągłego doskonalen ia  i to 
w szerokim  zakresie. Z w arunków  w stępnych przy przyjęciu na kurs za  najisto tn iejsze uzna
no: długotrw ałe posiadanie  upraw nień do kierow ania, praktykę w szkoleniu oraz gruntow ne 
przygotow anie pedagogiczne. T reści zajęć teoretycznych prow adzonych na kursie ocen iane są

* M. Rybakowski, Nauczyciel instruktor w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zaw odowego  
kierowców  [w:] Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy. W. Horyń, J. M aciejewski (red ), W rocław 2007.



64 Roman Uździcki

na poziom ie jak o  średnie, natom iast kształcen ie  praktyczne w  stopniu  pozw alającym  na je d y 
nie pow ierzchow ne zaznajom ien ie  się z zaw odem  i nie stanow ią  o potw ierdzeniu  lub dyskw a
lifikow aniu osób, które w y raża ją  chęć uzyskan ia zaw odu instruktora.

Zapewnienie jakości poprzez zwiększenie nadzoru nad szkoleniem  

instruktorów

Jed n ą  z najw ażniejszych tendencji w e w spółczesnej edukacji dorosłych je s t nastaw ienie się na 
jakość . Istnieje w iele defin icji jakośc i. D la dalszych rozw ażań przyjm uję za E. K ędracką, że 
.ja k o ść  to  sposób m yślenia, który  pow oduje, że stosuje się i bez przerw y poszukuje najlep
szych rozw iązań”9. F ilozofia  jak o śc i zakłada, że do tyczy ona nie ty lko jak o śc i efektów  w yko
nyw anych usług, ale i całego procesu  dochodzenia do określonych celów . C ele te pow inny 
zaspokoić potrzeby: uczniów  (kursan tów ), rodziców , instruktorów , egzam inatorów , nadzoru, 
społeczności lokalnej oraz g lobalnego  społeczeństw a i rynku pracy.

Podobnie jak  w Polsce, problem  dbania  o jak o ść  je s t postrzegany przez w szystk ie kraje 
członkow skie  Unii Europejskiej. „W ysoki poziom  w iedzy, fachow ości i um iejętności je s t 
uw ażany za najbardziej podstaw ow y w arunek  czynnego obyw atelstw a, m ożliw ości zatrudnie
nia i aktyw ności spo łecznej” 10. M ożna pow iedzieć, że jak o ść  stała się p ierw szym , najw ażniej
szym  priorytetem .

Jakość w szkoleniu i egzam inow aniu  kandydatów  na kierow ców  m oże być zapew niona 

m iędzy innym i p o p rzez" :
a) rozw ój jakości pracy ośrodków  szkolenia;
b) rozw ój zaw odow y instruktorów .
Z aznaczyć przy tym  należy, że jed n y m  z g łów nych postu latów  zg łaszanych przez sam ych 

instruktorów  a m ających w pływ  na kształcen ie  kadr zw iązanych z uczeniem  w łaściw ych za
chow ań zw iązanych z bezpiecznym  uczestn ictw em  w ruchu drogow ym , to  zapew nienie w ła
ściw ego nadzoru nad szkolen iem  instruktorów . Z auw ażalny je s t zw iązek jakościow o  w łaśc i
wej pracy instruktora jak o  skutek jeg o  należytego w yedukow ania.

W myśl aktualnie obow iązującego  praw a szkolić instruktorów  m oże każdy podm iot, któ
ry spełnia  określone w w cześniej przytoczonym  rozporządzeniu  M inistra Infrastruktury w y
m agania w  zakresie w yposażen ia  dydaktycznego, w arunków  lokalow ych, placu m anew row e
go i pojazdów  przeznaczonych do szkolenia. R ozporządzenie określa  rów nież w ym agania

E. Kędracka. Jakość w szkolnictwie zawodowym . W arszawa 1999, s. 23.
111 European Report on the Quality o f  School Education. 2001, s. 5, za: D. Elsner, Założenia teoretyczne 

planow ania rozwoju p laców ki oświatowej, [w:] Jak planować rozwój placówki ośw iatowej? Teoria i praktyka, 
red. D. Elsner, Radom 2001, s. 34.

11 I. Leśnikowska-M atusiak, O pracowanie systemu doskonalenia kwalifikacji instruktorów nauki ja zd y  i 
egzaminatorów oraz prow adzenia szkoleń. W arszawa 2001. material niepublikowany
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w stosunku do w ykładow ców  niektórych przedm iotów  realizow anych na kursie. I tak: W y

kładow cy przedm iotu  :
1) „T echnika k ierow ania i obsługa po jazdu” -  pow inni posiadać upraw nienia instruktora 

lub egzam inatora oraz co najm niej 5 lat praktyki zaw odow ej w zakresie szkolen ia  lub 
egzam inow ania kandydatów  na kierow ców  w zakresie objętym  nauczaniem ;

2) „Zasady p row adzenia  ośrodka szko len ia  k ierow ców ” -  pow inni posiadać upraw nien ia  
instruktora w zakresie objętym  nauczaniem  oraz co najm niej 5 -le tn ią  praktykę w kie
row aniu ośrodkiem  szko len ia  kierow ców ;

3) „Prak tyka instruk torska” - pow inni posiadać upraw nien ia  instruktora w zakresie ob ję
tym nauczaniem  i p raktykę zaw odow ą w zakresie prow adzenia szkolenia kandydatów  
na kierow ców  od co najm niej 5 lat.

Zgodnie z zapisam i ustaw y -  praw o o ruchu drogow ym  nadzór nad szkoleniem  spraw ują:

1) starosta  -  w  zakresie  szko len ia  p row adzonego przez przedsiębiorcę,
2) organ w łaściw y do w ykonyw an ia  nadzoru  pedagogicznego -  w zakresie szkolenia 

p row adzonego przez szkołę.
i dalej -  O rgan sp raw ujący  nadzór m oże w szczególności kontrolow ać dokum entację  i d z ia
łalność zw iązaną ze szkoleniem  oraz w yznaczać term in usunięcia naruszeń w arunków  w yko
nyw ania działalności.

W obec przytoczonych w yżej regulacji praw nych nasuw ają  się pytania: Jak realizow any 
je s t form alny nadzór S tarosty  u p rzedsiębiorcy , u którego uczą  się przyszli nauczyciele  in
struktorzy? C zy je s t i ja k  pow inien  w yglądać nadzór pedagogiczny? Czy istnieje potrzeba 
zw iększen ia  czy też zm nie jszen ia  nadzoru organu kontro lnego? Jeżeli zw iększenia, to w  ja 
kim zakresie? Jeżeli zm niejszenia, to  czy m ożna m ów ić o autonom ii w nauczaniu nauczycieli 
instruktorów  i czy  je s t to pożądany kierunek działań?

Próbując odpow iedzieć na postaw ione w yżej py tan ia  należy m ieć na uw adze w ątpliw y 
(tylko form alny) nadzór S tarosty , jak o  organu kontro lnego. R ealizacja rów nież tego  nadzoru 
m oże pozostaw iać w iele do życzenia, gdyż n iejednokro tn ie  dokonyw any je s t on przez osoby
0 różnych kw alifikacjach i um iejętnościach. Pozostaje to  w  sprzeczności z tw orzeniem  edu
kacji w ysokiej jakośc i ja k o  procesu szukania  najlepszych rozw iązań. W ydaje się w ięc, że 
zasadnym  je s t sform ułow anie pytania: ja k  m ożna zw iększyć jakość  szkolenia kadry nauczy
cielskiej zw iązanej z bezpiecznym  uczestn ictw em  w ruchu drogow ym  i czy je s t to  m ożliw e 
poprzez stosow anie w łaściw ego nadzoru  pedagogicznego? W edług J. P ieluchow skiego „nad
zór pedagogiczny to  tak  funkcja  adm inistracy jnych  organów  państw a, której celem  je s t za 
pew nienie najw yższej spraw ności i jakości system u edukacyjnego kraju oraz każdej szkoły
1 placów ki o św ia to w ej1’” . C elem  tak rozum ianego nadzoru je s t doskonalenie system u ośw ia
ty. a w szczególności jakośc iow ego  rozw oju szkół i placów ek, w spom aganie rozw oju 
uczniów  i w ychow anków  oraz rozw oju zaw odow ego nauczycieli.

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzam ino
wania i uzyskiwania uprawnień...

11J Pieluehowski. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny  ir szkole. Poznań 2007, s. 166.
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N adzór pedagogiczny  to  sposób na  podnoszenie poziom u pracy szkoły  (organizacji), 
na rozw ój zaw odow y nauczycieli, na dem okratyzację  placów ek ośw iatow ych, na w prow adze
nie zm ian. Istotne elem enty , które w ym agają  szerszego spojrzen ia  na nadzór:

1. praw ne regulacje nadzoru pedagogicznego;
2. m ierzenie jakośc i ja k o  form a sp raw ow ania nadzoru pedagogicznego;

3. um iejętności n iezbędne do sp raw ow ania nadzoru;
4. nadzór ja k o  m echanizm  stałego podnoszen ia  jakości.
Jak pisze E. K ędracka „ Jakość pow staje  w ew nątrz  organizacji, ale św iat zew nętrzny m o

że te w ew nętrzne działan ia  pro jakościow e w spierać. K ażda szko ła/p laców ka m oże dobrow ol
nie przystąpić do starania się o zew nętrzne po tw ierdzenie jakośc i, np. w ybrany znak jakości 
(certyfikat, godło itp .)14.

Znane są, chociaż nie zyskały  pow szechnej aprobaty, prace Instytutu T ransportu  S am o
chodow ego w zakresie certy fikow an ia  szkó ł nauki jazd y  oraz kadry  tam  nauczającej. W  opra
cow aniach ITS zaw arte zostały  zagadn ien ia  do tyczące jakości w  szkoleniu  kierow ców , certy 
fikacji i ew aluacji. Już w grudniu  2001 roku ITS uzyskał akredytację Polskiego C entrum  
A kredytacji do dobrow olnej certy fikacji personelu m iędzy innym i w ykładow ców  szkolących 
instruktorów  nauki ja zd y  oraz instruktorów  nauki ja zd y  w ośrodkach szko len ia  k ie row ców 15. 

C ertyfikat kom petencji je s t to dokum ent w ydany zgodnie z zasadam i system u certyfikacji, 
w ykazujący zapew niono odpow iedni stopień  zaufania, iż w ym ieniona z nazw iska i im ienia 
osoba je s t kom peten tna do w ykonyw ania  określonych usług. Jest potw ierdzeniem  rzeczyw i
stych kom petencji, tj. um iejętności, w iedzy  i postaw , prow adzących do profesjonalizm u czy 
m istrzostw a16.'C erty fikac ja  ta, ze  w zględu na dobrow olność, nie cieszy się jednak  za in tere
sow aniem  i uznaniem .

Podsumowanie

Postęp we w szystkich obszarach ludzkiego życia podyktow any szybkim  rozw ojem  cyw iliza
cji, osiągnięciam i naukow ym i, rozw ojem  techniki, g lobalizacją  zjaw isk  i procesów  spo łecz
nych, politycznych, gospodarczych , kulturalnych i ekologicznych w yciska sw oje p iętno na 
edukacji. C hoć w praktyce zakres i dynam ika zm ian edukacyjnych podyktow ana je s t g łów nie 
panującym i w danym  kraju stosunkam i społeczno-ekonom icznym i i politycznym i, to  jed n ak  
w  św iecie zachodzą rów nież inne zjaw iska, procesy i w ydarzenia, które m ają  n iebagatelny 
w pływ  na rodzaj, zakres i jak o ść  przyjm ow anych zm ian 17. N ależy jed n ak  w tym  m iejscu do
dać, że o zaistnieniu zm iany w codzienności szkolnego życia decydu ją  nauczyciele. „T o bo
w iem  w głów nej m ierze od ich św iadom ości, przekonań i z rozum ienia  istoty i kierunku 
w prow adzanych zm ian, zależy czas i jak o ść  założonych dokonań” 18. Stąd w ynika szczególna

14 E. Kędracka. Jakość w edukacji, [w:] Poradnik wizytatora pod red, M. Owczarz, W arszawa 2006, s. 17.
15 1. Leśniowska-M atusiak, Jakość  ir szkoleniu kierowców. Certyfikacja i ewaluacja. W arszawa 2004, s. 12.
16 Z. W iatrowski. Podstawy Pedagogiki Pracy. Bydgoszcz 2000, s. 236.
17 I. Nowosad. Edukacja i zm iana -  konteksty i zależności. „Edukacja” 2003. nr 4(84). s. 5-7.
Ix K. Uździcki, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane w uczelniach wyższych, [w:] Czynniki 

determinujące aktywność zawodową pracowników, red. B. Pietrulewicz, Z ielona Góra 2000, s. 47.
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rola w łaściw ie p row adzonych procesów  dotyczących zarów no kształcenia, ja k  i dokształcan ia  
oraz doskonalenia nauczycieli, w tym rów nież instruktorów . M uszą być oni w łaściw ie przy
gotow ani z dyscyplin  naukow ych będących przedm iotam i nauczania w instytucjach oraz o r
ganizacjach pow ołanych do szkoleń  w zakresie  zagadnień  zw iązanych z szeroko rozum ianą 
m oto ryzacją  i bezp ieczeństw em 19.

A ktualny stan w łaśc iw ego  przygotow ania nauczyciela  - instruktora do pracy nie je s t za
daw alający. Z przeprow adzonych  badań p ilo tażow ych w ynika, że jednym  z elem entów  w a
runkujących ten stan rzeczy je s t niew łaściw y nadzór nad szkoleniem  nauczycieli -  instrukto
rów. N adzór ten je s t bardzo ograniczony a tym  sam ym  nieskuteczny, bardziej form alny (ad
m inistracyjny) niż pedagogiczny. N ależy  przy tym  podkreślić, że edukacyjna działalność go 
spodarcza w ielu podm iotów  szkolących instruktorów  nie sprzyja w łaściw em u nadzorow i nad 

tą  częśc ią  edukacji zaw odow ej kadry nauczającej uczestn ictw a w ruchu drogow ym . W ym aga 
to zakrojonych na  szerszą  skalę badań oraz dalszej, szerokoaspektow ej analizy aktualnego 
stany rzeczy, co być m oże um ożliw i uzyskanie odpow iedzi na nasuw ające się i zaw arte 

w niniejszym  artykule pytania.
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