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BEZ   KWALIFIKACJI     NIE   MA   REKRUTACJI  !!!

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności 

poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów 

szkół i rodzajów placówek;

2) warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych;

3) wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania 

języków obcych;

4) szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 



Co potwierdzają kwalifikacje?

• Wykształcenie kierunkowe dla zawodu

• Posiadanie wiedzy teoretycznej, niezbędnej do 

wykonywania zawodu nauczyciela

• Specjalistyczne uprawnienia zawodowe np. do pracy z 

dziećmi niepełnosprawnymi 

• Znajomość języków obcych

• Umiejętność obsługi komputera

• Znajomość programów komputerowych

• Teoretyczna znajomość metodologii nauczania

• Uprawnienia do obsługi urządzeń/maszyn-nauczyciele 

przedmiotów zawodowych



Czego kwalifikacje nie potwierdzają?

• Zdolności interpersonalnych

• Komunikatywności

• Umiejętności pracy w zespole 

• Umiejętności rozwiązywania konfliktów

• Konsekwencji w działaniu 

• Budowania autorytetu

• Odporności na stres

• Kultury osobistej

• Umiejętności organizowania pracy własnej 

• Motywacji do pracy



Kwalifikacje a kompetencje

Kwalifikacje = kompetencje twarde nauczyciela – to 

konkretne umiejętności, które można nazwać technicznymi – wiedza  

z zakresu nauczanego przedmiotu, znajomość języków, umiejętność 

obsługi komputera,  wiedza psychologiczna i pedagogiczna  

dotycząca rozwoju dzieci i młodzieży, wiedza na temat procesów 

uczenia i uczenia się czy też znajomość zasad BHP w szkole.

Kompetencje twarde cechują się tym ,że zostały nabyte na drodze  

edukacji formalnej i potwierdzone zaświadczeniami, dyplomami , 

świadectwami,  certyfikatami, wystawionymi przez uprawnione 

podmioty.



Określenie „kompetencje miękkie” oznacza umiejętności 

psychiczne człowieka/kandydata na nauczyciela, jego  zdolności 

radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

Wiążą się one z umiejętnością zarządzania sobą samym, czyli 

sprawnością planowania, przewidywania, radzenia sobie ze 

stresem, zarządzania czasem, a także zdolnością do motywowania 

samego siebie, asertywnością, kreatywnością czy inteligencją 

emocjonalną.

Kompetencje miękkie, to  również : umiejętność pracy w zespole, a 

także zarządzania innymi – uczniami, współpracownikami-

motywowania ich, stawiania im celów, inspirowania czy 

przekonywania do własnych racji, a także rozwiązywania 

zaistniałych konfliktów.



Drogi dyrektorze szkoły!  

Znasz kwalifikacje, ale czy znasz kompetencje 

swojego nauczyciela?

Drogi nauczycielu!

Masz kwalifikacje, ale czy masz kompetencje?



Od nauczycieli XXI wieku oczekuje się władania 

obszernym zasobem wiedzy: przedmiotowej, 

pedagogicznej, społecznej i z zakresu 

samoświadomości.

Kluczową kompetencją w XXI wieku staje się zatem 

umiejętność skutecznego uczenia się.

Dlatego nauczycielu/człowieku XXI wieku: „każdego dnia 

powinieneś mieć czas na poszerzanie swoich 

horyzontów” – jak zauważył amerykański multimilioner 

Donald Trump 



No to do brzegu!

• Czego nauczyciel uczy się w szkole?

• Jak się uczy?

• Od kogo się uczy?

• Po co się uczy?

• Czy jest możliwe, żeby się nie uczył?



Czego nauczyciel uczy się w szkole?

• Jeśli ma kwalifikacje, to może:

 kompetencji 

 kultury organizacji

 pisanych i niepisanych norm obowiązujących w szkole

 sposobów reagowania lub nie reagowania na konkretne wydarzenia

 rozwiązywania lub nie rozwiązywania problemów

 współpracy lub rywalizacji  

 otwartości albo hermetyczności

 partnerstwa lub osadzenia w rolach: ja nauczyciel-wy uczniowie-wy 

rodzice

 słuchania i mówienia lub komunikacji



Jak się uczy?

• Obserwuje

• Naśladuje

• Doświadcza

• Samodzielnie poszukuje/ zdobywa wiedzę na temat…

• Pyta i uzyskuje odpowiedzi

• Korzysta z zasobów szkoły, jako organizacji skupiającej ludzi o 

różnym poziomie wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

• Ale mam nadzieję, że nie tylko, że korzysta również z planowego i 

celowego rozpoznawania, potrzeb w zakresie doskonalenia 

zawodowo/osobowościowego, dokonywanego wśród nauczycieli 

przez dyrektora



Od kogo się uczy?

• Od innych nauczycieli

• Uczniów

• Rodziców

• Przełożonych i instytucji nadzoru pedagogicznego

• Samego siebie



Po co nauczyciel się uczy?

• Żeby być lepszym nauczycielem

 Po co?

• Żeby mieć satysfakcję z pracy

 Po co?

• Żeby być zmotywowanym

 Po co?

• Żeby się rozwijać

 Po co?

• Żeby nigdy nie brać udziału w szkoleniu na temat wypalenia zawodowego!



Czy jest możliwe, żeby nauczyciel się nie uczył?

• Jest.



Tylko…po co?!



Dziękuję za uwagę, życzę nieustannego uczenia się !!!
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