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Z BADAN NAD FUNKCJONOWANIEM ZAWODOWYM 
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

Dotychczasowe ujęcie modelu zawodowego nauczyciela polega
ło na wyodrębnieniu cech i właściwości mających decydować o e- 
fektach pracy dydaktyczno-wychowawczej. Model zawodowy nauczy
ciela określany był jako zespół cech obowiązujących w całym za
wodzie i odnoszących się do wszystkich nauczycieli,niezależnie 
od rodzaju placówek oświatowo-wychowawczych, w których pełnili 
zróżnicowane specjalistyczne funkcje dydaktyczno-wychowawcze. 
Taki pogląd ukształtowało przekonanie, iż w procesie kształce
nia i wychowania nauczyciel Jest jedynym źródłem przekazu in
formacji, wartości ideowych i estetycznych,że jest jedynym wzo
rem, z którym wychowankowie winni się identyfikować.

Dziś - w okresie dynamicznego postępu społecznego i rewo
lucji naukowo-technicznej - takie ujęcie straciło swoje podsta
wy. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaki powinien być nau
czyciel? musi być oparte na badaniach dających odpowiedzi na 
pytanie: jaki jest współczesny nauczyciel poszczególnych szcze
bli systemu oświaty i wychowania?

Ponieważ pierwszym etapem zorganizowanej edukacji dziecka 
jest przedszkole, które jako integralna część systemu*szkolne
go zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, sprzyja wcześniejsze
mu wyrównywaniu ich braków rozwojowych wyniesionych ze środowi
ska oraz przyspiesza ich rozwój intelektualny.społeczny i fizy
czny - istnieje potrzeba głębszej analizy poziomu funkcjonowa
nia kadr pedagogicznych tych placówek, poziomu ich przygotowa
nia do realizacji trudnych zadań pedagogicznych.



Założenia metodologiczne badań nad funkcjonowaniem
zawodowym nauczycieli przedszkola

W toku badań nad stanem wiedzy ogólnopedagogicznej nauczy
cieli oraz poziomem ich przygotowania do realizacji zadań dy
daktyczno-wychowawczych i opiekuńczych skoncentrowano uwagę nad 
rozwiązaniem kilku zasadniczych problemów:
1. Jak nauczyciele przedszkoli oceniają poziom swojego przygo

towania do spełnienia zadań dydaktyczno-wychowawczych i o- 
piekuńczych w przedszkolu?
a/ W jakim stopniu czują się przygotowani do: nowoczesnego 

nauczania i wychowania; planowania pracy wychowawczo-dy- 
daktycznej; kierowania samodzielnością myślenia i działa
nia dzieci; realizacji zadań programowych; rozwiązywania 
trudności wychowawczych; organizowania współpracy ze śro
dowiskiem.

2. Jaki jest poziom przygotowania badanych nauczycieli przed
szkoli do rozwiązywania zadań psychologiczno-pedagogicznych? 
a/ Które spośród zadań psychologiczno-pedagogicznych są roz

wiązywane najtrafniej, a które przysparzają szczególnych 
trudności?

3. Jaki jest poziom rozwiązywania przez nauczycieli przedszko
li problemów opiekuńczych?
a/ Które elementy przygotowania zawodowego nauczyciela przed

szkola spełniają szczególnie istotną rolę w procesie do
brego funkcjonowania w roli opiekuna?

Aby rozwiązać te problemy»zbadano z jednej strony samooce
nę procesu przygotowania zawodowego czynnych zawodowo nauczy
cieli przedszkoli z wyższym wykształceniem,z drugiej zasięgnię
to opinii nadzoru pedagogicznego Co do oceny poziomu wiedzy i 
umiejętności praktycznych nauczycieli funkcjonujących w placów
kach stanowiących teren badań po to,by wreszcie na tej podsta
wie wyodrębnić kierunki modernizacji systemu przygotowywania za
wodowego nauczycieli pracujących w placówkach, które stanowią 
pierwszy szczebel w zorganizowanym systemie edukacji.

W badaniach zastosowano ankietę, wywiad i dwa rodzaje te
stów; ankieta badała samoocenę poziomu przygotowania nauczycie-
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Ii przedszkoli do funkcjonowania w zawodzie« Swoje przygotowa
nie psychologiczno-pedagogiczne i metodyczne nauczyciele oce
niali w skali pięciostopniowej uwzględniając udział uczelni, 
zorganizowanych form doskonalenia zawodowego i samokształcenia 
w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opie
kuńczych. Szczególną uwagę skoncentrowano na realizacji zadań 
dydaktycznych, wśród których wyeksponowano; stosowanie nowocze
snych środków; opiekę nad dziećmi wybitnie zdolnymi; stymulowa
nie rozwoju i zapobieganie niepowodzeniom; kierowanie samodziel
nością myślenia i działania«

Badania nad poziomem przygotowania do realizacji zadań wy
chowawczych i opiekuńczych oscylowały głównie wokół problematy- 
ki pracy wychowawczej z dziećmi trudnymi, organizowania współ
pracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,rozwiązywania i diag
nozowania sytuacji trudnych I konfliktowych oraz wdrażania do 
samowychowania. Badano także poziom umiejętności w zakresie po
znawania dziecka i zespołu dziecięcego oraz stosunków w nim pa
nujących, a także organizowania działań wynikających z dokona
nej diagnozy.

Test badający poziom rozwiązywania zadań psychologiczno- 
pedagogicznych pozwoli* stwierdzić, jak nauczyciele wykorzystuj 
ją diagnozę psychologiczną w rozpoznawaniu zainteresowań wycho
wanków, w stymulowaniu rozwoju dzieci zdolnych,w organizowaniu 
pracy korekcyjno-wyrównawczej oraz również i to, w jaki sposób 
nauczyciele wdrażają wychowanków do aktywności poznawczej moty
wując do uczestnictwa w nauce i zabawie.

Z kolei test badający poziom rozwiązywania zadań metodycz
nych obejmował zagadnienia dotyczące wykorzystywania środków 
dydaktycznych oraz źródeł metod dydaktyczno-wychowawczych sto
sowanych przez nauczycieli przedszkola, a mających szczególną 
wartość w aktywizowaniu myślenia i działania dzieci w wieku 
przedszkolnym. Dotyczył również wykorzystywania metod czynnoś
ciowych stosowanych przez nauczycieli przedszkola w celus boga
cenia słownictwa i rozwijania mowy dzieci; umiejętności stoso
wania systemu wzmocnień typu: nagroda - kara; iprzygotowania do 
nauki pisania; kształtowania umiejętności praktycznych i wraż
liwości estetycznej.

Z badań nad funkcjonowaniem zawodowym ^5
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Pomocnym narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu 
przeprowadzonego z dyrektorem przedszkola, a dotyczącego oceny 
funkcjonowania w zawodzie nauczyciela-pracownika konkretnej pla
cówki, Dyrektor oceniał także przygotowanie do pracy w zakre
sie realizacji zadań dydaktycznych »wychowawczych i opiekuńczych 
oraz proponował kierunki modernizacji systemu przygotowania za
wodowego. i

Materiał zgromadzony w ten sposób stworzył możliwośó wie
loaspektowego spojrzenia na funkcjonowanie zawodowe nauczycie
li przedszkoli - na przykładzie 246 przedstawicieli tej grupy 
zawodowej, spośród których 24,4% pracuje na wsi, 51.6% w mia
stach średniej wielkości i 24% w wielkich miastach. Badaniami 
diagnostyczno-projektującymi objęto nauczycieli przedszkoli pra
cujących w wylosowanych rejonach kraju.Warstwowo dobrana próba 
objęła nauczycieli przedszkoli po jednolitych studiach magister
skich, pracujących w zawodzie dwa i więcej lat,zatrudnionych w 
placówkach wychowania przedszkolnego.

Wanda Krawczyk

Poziom przygotowania nauczycieli przedszkoli do spełnienia 
zadań dydaktyczno-wychowawczych w opinii samych badanych

Odpowiada jąc na pytania ankiety /Aneks/ nauczycielki przed
szkoli w skali pięciostopniowej oceniały swoje przygotowanie do 
realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, uwzględniając przy 
tym udział uczelni, zorganizowanych form doskonalenia po stu
diach oraz samokształcenia.Wyniki badań obrazują samoocenę mo
żliwości nauczycieli w zakresie rozwiązywania jedenastu zadań 
dydaktycznych i jedenastu zadań wychowawczych zawartych w skie
rowanej do nich ankiecie. Ogólnie stwierdźić można,że ankieto
wani nauczyciele przedszkoli najwyżej,tj. w stopniu bardzo do
brym ocenili poziom swojego przygotowania wyniesionego z uczel
ni do realizacji zadań wychowawczych,a w szczególności do pla
nowania pracy wychowawczej /zadanie/ i diagnozowania sytuacji 
wychowawczych /zadanie/.

Natomiast samoocena poziomu przygotowania do realizacji 
zadań dydaktycznych wskazuje na bardzo dobre przygotowanie wy
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niesione z uczelni jedynie w zakresie stosowania nowoczesnych 
środków nauczania /zadanie/ i kierowanie samodzielnością myśle
nia i działania dzieci /zadanie/.

Udział uczelni, doskonalenia i samokształcenia w procesie 
przygotowania do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 
przedstawiono w tabeli 1• 1

Tabela 1• Samoocena stopnia przygotowania do zawodu w zakresie 
umiejętności rozwiązywania zadań dydaktycznych /i wy
chowawczych f%ł

Źródła 
wiedzy 
i umie- 
jętnoś- 
ci

Zadania <
Dydaktyczne Wychowawcze

bdb. db. dat. sła
be

bar
dzo
sła
be

bdb. db. ds^« sła
be

bar
dzo
sła
be

Uczel
nia

22,0 33,0 23,0 15,5 6,5 20,6 35,6 28,1 12,2 5,5

Dosko
nale
nie po 
stu
diach

17,9 39,0 27,7 10,4 5,0 15,8 32,7 32,7 13,3 5,5

Samo
kształ
cenie

18,8 42,6 26,8 9,4 2.4 16,4 43,7 27,7 11,3 1,0

Szczegółowa analiza danych wskazuje,że zdania na temat u- 
działu uczelni, doskonalenia po studiach i samokształcenia w 
przygotowaniu zawodowym nauczyciela przedszkola są podzielone. 
Wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów koncentrują się 
głównie wokół dydaktyki: stosowania nowoczesnych środków nau
czania, badania efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
stymulowania rozwoju i zapobiegania niepowodzeniom wychowawczym. 
Studia nie przygotowały nauczycieli przedszkoli do planowania 
pracy dydaktyczno-wychowawczej 1 oraz w zbyt skromnym zakresie 
wdrożyły umiejętność rozumienia i interpretacji treści progra
mowych, Nauczyelelki-respondentki, oceniając występujące trud-



48 Wanda Krawczyk

ności przy realizacji programu, na pierwszym miejscu stawiały 
brak umiejętności praktycznych, przy czym wyraźnie podkreślały 
brak lub zbyt małą liczbę godzin przeznaczonych w toku studiów 
na zajęcia praktyczne oraz bezpośredni kontakt z przyszłym miej
scem pracy. Wyeksponowanie trudności w planowaniu i organiza
cji pracy wiązało się z podkreśleniem faktu, że w programach 
studiów wyższych brak jest zajęć, które dawałyby nauczycielkom 
umiejętność prawidłowego rozkładania zajęć programowych w cza
sie i takiej ich organizacji,by w sposób optymalny mogły speł
niać swoją rolę dydaktyczno-wychowawcząJPodkreślano także trud
ności w nawiązywaniu kontaktu z grupą dziecięcą i jej zdyscypli
nowaniem« kładąc to na karb braków wiedzy psychologicznej 1 me
todycznej wyniesionej z uczelni.

Ponad 7096 badanych stwierdziło,że główna przyczyna niepo
wodzeń w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych tkwi w nie
dostatecznym przygotowaniu metodycznym i praktycznym, Respon- 
dentki postulowały równocześnie wprowadzenie praktyk z takim 
programem,który przewidywałby prezentację wzorcowych rozwiązań, 
możliwych do wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej, 
Jako jeden z elementów mających wpływ na powstawanie nieprawi
dłowości w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyeksponowały fakty 
związane ze specyfiką środowiska,podkreślając równocześnie nie
dostatki wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania współ
pracy ze środowiskiem.

Oddzielny problem stanowiło przygotowanie do pracy z dzieć
mi wybitnie zdolnymi i z dziećmi mającymi braki rozwojowe .Jest 
to taki fragment wiedzy, któremu szkoły wyższe poświęcają nie
wiele miejsca, natomiast życie stawia nauczycieli wobec konie
czności podejmowania kompetentnych przedsięwzięć z tego zakre
su. Powstaje więc tylko możliwość samokształcenia, gdy tymcza
sem o źródła merytoryczne jest bardzo trudno.

Poziom rozwiązywania zadań metodycznych zaprezentowany 
przez nauczycieli przedszkoli w badaniach testowych

2 badań wynikło, że zdecydowana większość nauczycieli /po
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nad 70*/ dobiera takie metody, które umożliwiają realizacją za
dań w trzech zakresach: ochrony zdrowia i rozwijania sprawnoś
ci fizycznej dzieci; poznawania przez dzieci otaczającej rze
czywistości i kształtowania umiejętności zachowania się w kon
taktach z ludźmi i przyrodą; rozwijania sprawności technicz
nych i wrażliwości estetycznej.

W działaniach nauczycieli przedszkola bardzo istotną pozy
cję zajmują metody czynne, stymulujące pobudzanie dzieci do ce
lowego, zamierzonego działania oraz metody korektywne, wspiera
jące i wyrównujące! prawidłowy rozwój dzieci. W stopniu dobrym 
wykorzystują nauczycielki możliwości tkwiące w zajęciach arty
sty czno-tecbnicznych, w celu przygotowania dzieci do nauki pi
sania oraz kształtowania umiejętności praktycznych i wrażliwoś
ci estetycznej dziecka. Najwięcej trudności przysparza nauczy
cielom stymulowanie prawidłowym rozwojem fizycznym oraz stoso
wanie nowoczesnych środków dydaktycznych pomocnych w procesie 
kształcenia myślenia matematycznego dzieci.

Tylko znikomy procent nauczycielek przedszkola /8,9*/ po
trafił bezbłędnie uszeregować zadania metodyczne, natomiast po
łowa badanych nie poradziła sobie zupełnie z rozwiązaniem tego 
zadania /tabela 2/.

Tabela 2. Poziom rozwiązywania zadań metodycznych zaprezentowa
ny przez nauczycieli przedszkoli

Z badań nad funkcjonowaniem zawodowym

Ogółem
bada
nych

Poprawne rozwiązania
100% - 3 pkt 75% - 2 pkt 50% - 1 pkt Poniiej 

50% - 0 pkt
liczba % liczba % liczba % liczba %

206 22 8,9 24 9,8 54 21,9 146 59,3

Umiejętności rozwiązywania zadań psychologiczno-pedagogi
cznych zaprezentowane przez nauczycielki przedszkoli w toku ba
dania testowego znalazły odzwierciedlenie w procesie szeregowa
nia tychże zadań. Stosując własną hierarchią ważności poszcze
gólnych zadań, za najważniejsze zdecydowanie uznały aktywlzowa-
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nie myślenia i działania małych dzieci oraz organizowanie zróż
nicowanych form pracy z nimi. Nieco mniejsza grupa badanych u- 
znała za istotne planowanie pracy pedagogicznejdostosowywanie 
metod pracy do właściwości rozwojowych dziecka, rozpoznawanie 
braków rozwojowych i prowadzenie pracy korekcyjno-wyrównawczej* 
Tylko niewielki odsetek badanych uznał za ważne rozwijanie mo
tywacji i aktywizacji, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych oraz 
ocenę poziomu dojrzałości szkolnej.Wyniki badania testowego o- 
brazuje tabela 3.

Tabela 3. Poziom rozwiązywania zadań psychologiczno-pedagogicz
nych zaprezentowany przez nauczycielki przedszkoli

Ogółem
bada
nych

Poprawie rozwiązania
100* - 3 pkt 75* - 2 pkt 50* - 1 pkt Poniżej 

50* - 0 pkt
liczba * liczba * liczba * liczba *

246 24 9,8 30 12,2 86 34,9 106 43,1

Z zestawienia wynika, że liczna grupa badanych nauczycie
lek przedszkoli nie uszeregowała poprawnie ani jednego zadania. 
Znamienne jest, że badane nie doceniają współpracy z rodzicami 
i środowiskiem oraz diagnozowania zainteresowań i rozwijania 
ich u dzieci, czy też diagnozowania trudności wychowawczych.

Uogólniając można stwierdzić,że przygotowanie nauczycieli 
przedszkoli do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych kształ
tuje się na poziomie dostatecznym,o czym świadczą braki wiedzy 
merytorycznej i metodycznej, które stały się źródłem błędów i 
trudności podczas rozwiązywania zadań testowych.

Poziom przygotowania zawodowego nauczycieli przedszkoli w 
opinii dyrektorów tych placówek

W opinii dyrektorów przedszkoli praca nauczyciela to pro
ces specyficzny,mający skomplikowaną teorię warunkującą skute



czność działania,stąd też przygotowanie do zawodu oznacza przy
swojenie sobie przez nauczyciela odpowiedniego zasobu wiedzy 
teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Dyrektorzy stwierdziłi,że: podczas wykonywania funkcji za
wodowych nauczyciele nie potrafią dostatecznie korzystać z naj
nowszych osiągnięć nauki i techniki oraz nie stosują w proce
sie dydaktyczno-wychowawczym nowoczesnych rozwiązań modemiza- 
cyjnych,Konsekwencją tego jest najczęściej brak pozytywnych e- 
fektów skuteczności posługiwania się przyswojoną wiedzą. Ponad
to nauczyciele współdziałają z domem rodzinnym dziecka dopiero 
wówczas, gdy zaleci im to dyrektor, a nie traktują tej sfery 
własnych działań jako wynik zaleceń dyrektora,jako rzeczywisty 
czynnik determinujący skuteczność pracy dydaktyczno-wychowaw
czej, Taki stan rzeczy tłumaczy się pewnymi obiektywnymi warun
kami, takimi jak: poziom rozumienia zadań pedagogicznych i oso
bowościowe uwarunkowania umiejętności nawiązywania współpracy 
ze środowiskiem,

Oba te czynniki wskazują na potrzebę bardziej starannego 
niż dotychczas doboru kadr do zawodu nauczyciela przedszkola,u 
względniającego predyspozycje osobowościowe, oraz na koniecz
ność głębszego przygotowania psychologiczno-socjologicznego, 
które mogłoby stanowić fundament charakterystycznych przedsię
wzięć w dziele współpracy ze środowiskiem.

Zdaniem poważnej części dyrektorów /ponad 4C06/ nauczycie
le przedszkoli wykazują znaczne braki w interpretacji haseł pro
gramowych oraz w konkretnych umiejętnościach z zakresu sprawo
wania opieki i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, Ma
ją dużo szczegółowych wiadomości o dziecku i jego rozwoju,a mi
mo to swoje decyzje pedagogiczne podejmują w sposób głównie in
tuicyjny, bez umiejętności uzasadniania i bez głębokiego prze
konania o ich bezspornej słuszności. Jest to wynik oderwania 
teorii od praktyki, rezultat dezintegracji wiedzy, która musi 
być przezwyciężona w zmodernizowanym, przesyconym praktyką sy
stemie kształcenia,

•’)Dokonując ocen globalnych dyrektorzy przedszkoli na dobrze 
ocenili następujące dziedziny funkcjonowania nauczycieli: pro
wadzenie < zajęć obowiązkowych; próby stosowania nowoczesnych
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środków dydaktycznych; działania na rzecz rozwijania samodziel
ności myślenia i działania dzieci; wyzwalanie u wychowanków po
zytywnej motywacji do uczenia się.

Natomiast ledwie dostatecznie ocenione zostały przez dyre
ktorów przedszkoli umiejętności w zakresie: badania efektywnoś
ci procesu dydaktyczno-wychowawczego; prowadzenia zespołów re- 
edukacyjnych; opieki nad dziećmi wybitnie zdolnymi; stosowanie 
nowoczesnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych; stymulo
wanie wszystkimi sferami rozwoju dziecka.

Zaprezentowane wyniki badań empirycznych mogą stanowić 
punkt wyjścia do ustalania kierunków modernizacji treści i form 
kształcenia nauczycieli przedszkola.
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Kierunki modernizacji systemu kształcenia nauczycieli 
przedszkoli proponowane przez badanych

Podstawę propozycji modernizacyjnych stanowiła samoocena 
stopnia przygotowania nauczycieli przedszkoli do realizacji za
dań dydaktycznych i wychowawczych w odpowiedzi na ankietę oraz 
wyniki badań testowych. Zadaniem badanych nauczycieli było bo
wiem dokonanie samooceny własnych kompetencji zawodowych,wska
zanie dziedzin działalności pedagogicznej wymagających uzupeł
nienia wiadomości i umiejętności wyniesionych z uczelni oraz 
zdobytych na drodze samokształcenia lub uczestnictwa w różnych 
formach doskonalenia. Materiał ten został skonfrontowany z opi
niami dyrektorów placówek przedszkolnych,którzy dokonywali oce
ny umiejętności nauczycieli we wszystkich zakresach ich pedago
gicznego działania.

Ankietowane nauczycielki usytuowały swoje propozycje doty
czące kierunków modernizacji kształcenia nauczycieli przedszko
li odmiennie w stosunku do tego,co sugerowały odpowiedzi mode
lowe. Na trzech pierwszych pozycjach wyeksponowano:
1. Doskonalenie przygotowania psychologicznego w celu lepszego 

funkcjonowania w roli wychowawczej /45$/.
2. Zwiększenie czasu na kształcenie praktyczne /3^/.
3. Poznanie najnowocześniejszych metod intensyfikacji procesu
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dydaktyczno-wychowawczego /22%/.
Badania wykazały również, że przyswojony zasób wiadomości 

z teorii wychowania przedszkolnego nie jest dla nauczyciela na
rzędziem bardziej świadomego działania i nie jest dostatecznie 
wykorzystywany i w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. 
Przeprowadzone badania ujawniły również w samoocenie poziomu 
przygotowania do pracy dydaktyczno-wychowawczej różnice uwarun
kowane stażem pracy i wynikającym stąd doświadczeniom pedagogi
cznym. Istnieje wprawdzie trudność w sprecyzowaniu tego we wskaź
nikach liczbowych, tym niemniej pozytywną weryfikację uzyskali 
nauczyciele starsi.

Zebrane dane wykazały zbieżność opinii dyrektorów ocenia
jących poziom przygotowania nauczycieli przedszkoli do realiza
cji zadań dydaktyczno-wychowawczych z samooceną przygotowania 
dokonaną przez samych nauczycieli.Krytyczniej oceniona została 
praca wychowawcza nauczycieli,ich udział w zorganizowanych for
mach doskonalenia zawodowego oraz umiejętność nawiązywania współ
pracy ze środowiskiem. Pozwala to na uogólnienie opinii tychże 
dyrektorów, że wymagana jest bardziej szczegółowa (znajomość wy
chowanka oparta na głębszej wiedzy psychologicznej. Proponowa
ne przez dyrektorów przedszkoli kierunki modernizacji systemu 
przygotowania zawodowego dotyczą głównie; rozszerzenia czasu i 
podniesienia jakości kształcenia praktycznego, lepszego przygo
towania do kształcenia ustawicznego oraz systematycznego aktua
lizowania wiedzy i umiejętności, a także bardziej selektywnego 
doboru kadr do zawodu nauczyciela przedszkola.

Z badań nad funkcjonowaniem zawodowym

«nioski

Wyniki badań oraz ich analiza przeprowadzona w konfronta
cji z założeniami systemu rekrutacji i kształcenia kadr pedago
gicznych dla placówek wychowania przedszkolnego skłaniają do 
sformułowania wniosku generalnego: nauczycielem przedszkola mo
że być osoba posiadająca gruntowną wiedzę ogólną, psychologicz
no-pedagogiczną i społeczną, dobrze znająca teorię i praktykę 
swojego zawodu, systematycznie się dokształcająca,twórcza, spra-
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wna fizycznie, zdrowa, zrównoważona,o dużej odporności emocjo
nalnej i psychicznej, a przede wszystkim o wysokich walorach 
społeczno-moralnych.

Chociaż powszechne jest przekonanie, że wartość i wyniki 
pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu są uzależnione głó
wnie od warunków pracy placówki,to jednak nie można umniejszać 
roli poziomu gruntownego wykształcenia nauczyciela przedszkola 
i Jego predyspozycji osobowościowych, takich jak serdeczność, 
troskliwość, samokrytycyzm wynikający ze zdolności samokształ
cenia i samooceny.

Przeprowadzona analiza potwierdziła na ogół znaną tezę,że 
poziom przygotowania nauczycieli przedszkoli z wyższym wykształ
ceniem jest niewystarczający.

Rysujące się w świetle przeprowadzonych badań przygotowa
nie nauczyciela do zawodu jest dość zróżnicowane, stąd poziomu 
jego działalności pedagogicznej nie da się ująć w bardziej jed
nolitych ocenach. Skuteczność pracy w przedszkolu uwarunkowana 
jest bowiem wieloma czynnikami,w tym przygotowaniem zawodowym, 
warunkami pracy, stopniem uspołecznienia, cechami charakterolo
gicznymi, ogólną kulturą umysłową »poziomem inteligencji nauczy
ciela. Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił jednak na ujaw
nienie pewnych ogólnych tendencji w pracy nauczyciela wskazują
cych zarówno na walory jego działalności, jak i na dominujące 
trudności i braki.

Nauczyciele przedszkoli z ukończonymi wyższymi studiami na 
ogół swoje przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i 
wychowawczych ocenili pozytywnie .Rolę pierwszoplanową przyzna
li uczelni jako głównemu źródłu wiedzy i umiejętności. Wysoko 
p odnieśli rangę samokształcenia i organizowanych form doskona
lenia po studiach. Jak wynika z danych zgromadzonych przy pomo
cy ankiety, praca wychowawcza może być odpowiednio pogłębiona 
o umiejętność stawiania' prawidłowej diagnozy pedagogicznej, co 
oznacza wnikanie w motywy»przyczyny i źródła postępowania dzie
cka. Przy dokonywaniu samooceny pracy dydaktyczno-wychowawczej 
nauczyciele wskazali również na umiejętność wykorzystania teo
rii pedagogicznej w praktycznej działalności zawodowej.

Zebrane dane wykazały zbieżność opinii dyrektorów ocenia-



jących poziom przygotowania nauczycieli przedszkoli do realiza
cji zadań dydaktyczno-wychowawczych z samooceną przygotowania 
dokonaną przez nauczycieli. Ujawnione opinie wskazały na pozy
tywne przygotowanie nauczycieli do zawodu. Niemniej jednak dy
rektorzy nieco krytyczniej niż nauczyciele ocenili ich pracą wy
chowawczą, udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawo
dowego oraz umiejętności w nawiązywaniu współpracy ze środowi
skiem rodzinnym dziecka i środowiskiem lokalnym. Pozwala to na 
uogólnienie opinii tychże dyrektorów,że wymagana jest bardziej 
szczegółowa znajomość wychowanka, gdyż nauczyciele przejawiają 
często dość skromną i powierzchowną wiedzę o uczniu. Stąd też 
stosowane przez nauczycieli środki wychowawcze najczęściej nie 
wywołują zamierzonego skutku,gdyż nie mają oni pełnego uzasad
nienia w uprzednim rozpoznawaniu sytuacji wychowawczej. Kryty
czniej też przedstawili dyrektorzy udział nauczycieli w zorga
nizowanych formach doskonalenia po studiach .Nauczyciele najczę
ściej korzystają z formy kierowanego samokształcenia»natomiast 
z bliżej nieokreślonych względów rzadko biorą udział w innych 
formach, przy czym zastępczo korzystają z rad i wskazówek do
świadczonych nauczycieli, dyrektorów, a także metodyków przed
miotu. Współpraca nauczycieli ze środowiskiem rodzinnym i lokal
nym również w dużym stopniu ogranicza się do kontaktów nauczy
ciela z rodzicami w czasie zebrań. Nie bez znaczenia jest tu 
niedostateczny stan wyposażenia bazy lokalowej placówek w sprzęt 
i pomoce naukowe, jak również niezbyt akceptowany przez środo
wisko proces pedagogizacji.Oprócz oceniających opinii ankieto
wani dyrektorzy ujawnili szereg obiektywnych trudności i bra
ków w pracy nauczycieli i wskazali kierunki, w jakich powinna 
pójść modernizacja systemu kształcenia nauczycieli przedszkoli, 
aby stworzyła możliwość przezwyciężenia tych trudności i bra
ków. Najbardziej nauczyciele odczuwają braki i trudności w pra
cy wychowawczej, w stosowaniu odpowiednich metod, planowaniu 
oraz współpracy ze środowiskiem. Stąd też wynikające kierunki 
modernizacji systemu kształcenia dotyczą w głównej mierze pro
pozycji wprowadzenia zajęć praktycznych w zakładach kształcenia 
badań specjalistycznych o przydatności do zawodu,lepszego przy
gotowania do kształcenia ustawicznego.

Z badań nad funkcjonowaniem zawodowym 55



56 Wanda Krawczyk

1. Przeprowadzone badania wskazały na pewne niedomogi w pro
cesie kształcenia nauczycieli.Podniesienie poziomu pracy zakła
dów kształcenia może w znacznym stopniu zwiększyć efektywność 
działania nauczyciela. Z tego zakresu należy wyróżnić najważ
niejsze postulaty »wynikające z wypowiedzi nauczycieli i dyrek
torów:
-pogłębienie przygotowania do pełnienia ról społecznych,
- rozszerzenie zakresu wiedzy rzeczowej /przedmiotowej/,
- większe ukierunkowanie przygotowania psychologicznego na pra

cę dydaktyczno-wychowawczą,
- eksponowanie w metodyce przedszkolnej i nauczania początkowe

go nowych tendencji współczesnej dydaktyki,
- podniesienie rangi problematyki wychowawczej,
- pełniejsza integracja teoretycznej nauki zawodu z praktyką,
- szersze uwzględnienie podstaw samokształcenia.

2. W opinii dyrektorów praca nauczyciela to proces specy
ficzny posiadający pewną teorię działania.A. więc przygotowanie 
do zawodu oznacza przyswojenie sobie przez nauczyciela odpowied
niej wiedzy i umiejętności. Opinie te wskazują, że nauczyciele 
w trakcie wykonywania swoich funkcji zawodowych nie umieją do
statecznie korzystać z najnowszych osiągnięć nauki i techniki 
oraz z nowoczesnych rozwiązań w procesie dydaktyczno-wychowaw
czym. Stąd też najczęściej wypływa brak pozytywnych efektów 
skuteczności posługiwania się przyswojoną wiedzą.

3. Współdziałanie przedszkola /szkoły/ z domem rodzinnym 
ucznia jest traktowane przez nauczycieli jako wynik zaleceń dy
rektora, a nie jako rzeczywisty czynnik wspierający pracę dy
daktyczno^- wychowawczą.Dlatego też oddziaływanie przedszkola na 
rodziców jest raczej niewielkie, podobnie jak i stopień pedago- 
gizacji. Taki stan rzeczy tłumaczy się pewnymi obiektywnymi wa
runkami, takimi jak: cechy charakterologiczne nauczyciela, nie
dostateczne wyposażenie placówki w niezbędne pomoce naukowe i 
sprzęt oraz nie zawsze właściwe stosunki panujące w gronie nau
czycielskim.

Przedstawione wyniki badań wskazują, iż należy zmodyfiko
wać kształcenie nauczycieli tak,aby przygotowanie ich do reali
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych stało na wyższym poziomie.
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Należy częściej kształtować bardziej racjonalny stosunek nau
czyciela do zawodu oraz zapewnić nauczycielowi odpowiednie wa
runki wzrostu zawodowego i rozwijania jego osobowości pedagogi
cznej w placówkach przedszkolnych.Od tego bowiem zależy poziom 
pracy i znaczna intensyfikacja działalności! zawodowej nauczy
ciela.

Z badań nad funkcjonowaniem zawodowym
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ANEKS

ANKIETA
do nauczycieli przedszkoli i klas 1-1X1

badająca samoocenę pozioma przy. 
gotowania do funkcjonowania w za
wodzie, uwzględniającego przygo
towanie psychologiczno-pedagogiczne i metodyczne

Płeć .................. Wiek ........... Staż pracy
Kierunek ukończonych studiów .................................
Miejsce pracy /szkoła, przedszkole/*
Środowisko pracy /wieś, miasto średniej wielkości, środowisko 
wielkomiejskie/*
Bazę lokalową i wyposażenie placówki oceniam jako: ...........

/bdb., db,, dst., ndst./
1. Swoje przygotowanie do zawodu nauczyciela oceń w skali pię

ciostopniowej od 1 do 5, przyjmując następujące wartości pun
ktowe:

5 - bardzo dobre 4 - dobre 
3 - dostateczne 2 - słabe 1 - bardzo słabe

W ocenie stopnia przygotowania do zawodu uwzględnij udział:
- w rubryce /a/ - Uczelni- w rubryce /b/ - zorganizowanych form doskonalenia

po ukończeniu studiów,- w rubryce /c/ - samokształcenia po studiach

W zakresie
b.dobrym 

5
dobrym4

dost.
3

słabym2 b.słabym

a b c a b c a b c '' * b c a b c
1 2 3 4 5’ ś 7 8 9 10 11 12 13 14 1* 1Ś

a/ realizacji zadań 
dydaktycznych
- prowadzenie lek
cji i zajęć nauczających

x - niepotrzebne skreślić
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- stosowanie nowoczesnych środków 
nauczania

- badania efektyw
ności procesu dy- daktyczno-wycho- 
wawczego

- prowadzenie ze
społów reeduka- 
cyjnych;

-  opieki nad dzieć
mi wybitnie 
zdolnymi;

- stosowania nowoczesnych rozwią
zań metodycznych i organizacyj
nych;

-  planowania pracy 
dydaktyczno-wy
chowawczej;

- stymulowania rozwoju i zapobiega
nia niepowodze
niom dydaktycznym wychowanków;

-  kierowania samodzielnością myślenia i działa
nia dzieci;

- wyzwalania pozytywnej motywacji 
uczenia się i zainteresowań poz
nawczych; i

-  rozumienia i in
terpretacji treści programowych;

b/ real Izacj i zada: 
wychowawczych?

- zapobiegania i likwidacji trudności wychowaw
czych;

- rozwiązywania sytuacji wychowaw
czych trudnych i 
konfliktowych;

- planowanie pracy wychowawczej;

- organizowanie 
współpracy z ro
dzicami;

i

i

'

-
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------- _ ------
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- organizowanie 
współpracy ze środowiskiem lo
kalnym;

- organizowanie t 
pracy pozalek
cyjnej;

- diagnozowanie 
sytuacji wycho
wawczych;
organizowanie form spędzania 
czasu wolnego i wypoczynku;

- organizowania działalności wy
chowawczej 0 
charakterze u- 
społecznłającym;

- wdrażanie do samowychowania;
- dyscyplinowania i aktywizowania dzieci;
c f reallżącJl,za

dań oplekuń- 
czych;

- prowadzenie peda 
gogizacji rodziców i podnosze
nie kultury peda gogicznej środowiska;

- diagnozowanie problemów i sy
tuacji opiekuńczych /stanu i 
potrzeb dziecka/

- organizowanie po 
mocy socjalnej na rzecz dziecka 
i jego rodziny;

- zapobiegania i likwidowania za
burzeń w zachowaniu;

- współdziałania z domem rodzinnym w zakresie 
zabezpieczania potrzeb biologicznych i psychi
cznych dziecka;

-■
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- współdziałania z 

instytucjami i o sobami wspomaga
jącymi rozwój dziecka;

- zabezpieczania prawidłowej orga 
nizacji trybu ty cia dziecka z u- 
względnleniem za saa bezpieczeń
stwa i higieny;

- znajomości zasad 
tworzenia grup dyspanseryjnych 
i właściwej z ni 
mi pracy;

- organizowania o- 
plekl specjalnej 
dla dzieci z rodzin z marginesu 
społecznego;

- umiejętności kom 
pensowania braków opieki ro
dzin niewydolnych wychowawczo

- zapewniania wa
runków prawidłowego rozwoju e- 
mocjonalnego;

■

2. Wyniki w zakresie:
Oceniam w skali 1«-5:

bdb. - 5 db. - 4 dat. - 3 słaby - 3 b.słaby -1

- realizacji zadań dydaktycznych:
- realizacji zadań 
wychowawczych:

- realizacji zadańopiekuńczych:
•

v, i

-
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3. Poziom umiejętności 
w zakresie:

Oceniam w skali 1-5:
bdb. db. dst. słaby b.słaby

-poznawanie dziecka;
- poznawanie zespołu dzie

cięcego i stosunków w 
nim panujących;

- poznawanie środowiska 
rodzinnego;

- poznawanie środowiska 
lokalnego;

- organizowania działań 
wynikających z dokona
nej diagnozy;

4. W jakich dziedzinach funkcjonowania zawodowego odczuwa Kole
żanka szczególny niedosyt wiedzy i umiejętności wyniesionych 
z Uczelni?

5. W jakim kierunku powinna pójść modernizacja systemu kształ
cenia nauczycieli przedszkoli i klas początkowych,aby stwo
rzyła możliwości przezwyciężenia braków i mankamentów obec
nego kształcenia specjalistów z tego zakresu?

6. Proszę opisać swój największy sukces i porażkę pedagogiczną.

7* Jak ocenia Koleżanka swoje przygotowanie do samokształcenia 
i aktualizowania wiedzy i umiejętności?

8. W jaki sposób organizuje sobie Koleżanka samokształcenie wła
sne i ewentualnie w jakich formach zorganizowanej działalno- 
ści w tym zakresie uczestniczy?

9. Od czego - zdaniem Koleżanki - zależą dobre wyniki pracy w
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zawodzie nauczyclela-wychowawcy?

10. W obecnym miejscu pracy 
jest Koleżanka z

zadowolona niezadowolona nie mam zdania

- miejsca pracy
- typu placówki
- stosunku Dyrektora do Pani
- stosunków międzyludzkich
- przydzielonych Koleżance zadań
- warunków lokalowych
- istniejących możliwości doskonalenia zawodowego
- innych względów - jakich

11. Jakie wnioski i postulaty zgłasza Koleżanka w stosunku do:
- władz oświatowych ................................

- dyrekcji placówki .................. .

- szkolnej służby zdz*owia ........................ .
0

• •- • • a a a • a + a » • a • a a • a • a • ♦ • ♦ • • • • • • • • • • • • •

- placówek poradnictwa oświatowo-wychowawczego ...........

x x - zaznaczyć znakiem x w odpowiedniej rubryce


