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Wstęp
Niniejsza praca jest poświęcona Stowarzyszeniu Nauczycieli Edukacji
Początkowej, które jest przykładem stowarzyszenia nauczycielskiego powstałego
w wyniku długoletnich przemian politycznych, gospodarczych i kulturowych
w Polsce.
Zdaniem Aliny Kozińskiej  Bałdygi ( ) organizacje pozarządowe mają
do odegrania w Polsce ogromną rolę. Sposób współpracy państwa z organizacjami
pozarządowymi wpływa bowiem, w znacznym stopniu, na kształt polityki
społecznej. Im bardziej ta współpraca jest partnerska, tym bardziej działania
w obszarze polityki społecznej mają szansę zmierzać w poŜądanym przez obywateli
kierunku. Skuteczność tych działań zaleŜna jest między innymi od umiejętności
przemyślanego, systemowego, długofalowego ich planowania. W polityce
oświatowej powinna to być perspektywa co najmniej dwudziestoletnia, gdyŜ tyle
trwa kształcenie młodego człowieka. Instytucja organizacji pozarządowych, w tym
stowarzyszeń, jest wymyśloną specjalnie po to, aby mogli się organizować dla
bardziej efektywnego działania ci, którzy chcą coś zmieniać, ulepszać.1
W dziedzinie oświaty szczególnie waŜną role do odegrania mają stowarzyszenia
nauczycielskie, gdyŜ wyznaczają sobie takie cele swoich działań, jak: rozwój
zawodowy nauczycieli, wdraŜanie nowych programów nauczania i kształcenia,
upowszechnianie nowych metod pracy oraz przygotowanie profesjonalnych kadr.
Tak więc stowarzyszenia nauczycielskie mogą mieć duŜy wpływ na poprawę
jakości kształcenia i nauczania w kraju.2
JuŜ jako studentka pierwszego roku pedagogiki zainteresowałam się
działalnością Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej jako ciekawej
formy doskonalenia zawodowego, dlatego właśnie SNEP stał się tematem mojej
pracy magisterskiej.
Celem niniejszej pracy jest poznanie przyczyny zrzeszania się nauczycieli
w ramach Stowarzyszenia, określenie częstotliwości korzystania z oferty oraz oceny
działalności SNEP przez jego członków.

1

A. Kozińska  Bałdyga: Refleksje na temat ruchu pozarządowego w oświacie, (w:) B. Walkiewicz
(red.), Stowarzyszenia nauczycielskie w Polsce, CODN Warszawa 2003, s.73.
2
TamŜe.
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Praca moja składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje rozwaŜania
teoretyczne, zawarte w czterech rozdziałach. W pierwszym z nich omówiłam
zagadnienia dotyczące przemian ustrojowych w Polsce, które miały miejsce po 1989
roku, i ich wpływu na przemiany w edukacji.
Drugi rozdział poświęciłam zagadnieniom związanym z osobą nauczyciela
wobec zaistniałych przemian. Zwróciłam uwagę na nowe kompetencje, które musi
posiadać nauczyciel XXI wieku aby mógł się rozwijać zawodowo, zdobywać
kolejne stopnie awansu zawodowego, ale przede wszystkim aby mógł tak wiele
zaoferować swoim wychowankom, by zarazić ich swą pasją poznawania siebie
i świata.
Trzeci rozdział zawiera wiele niezbędnych informacji na temat zasad
tworzenia stowarzyszeń w Polsce. Poszczególne jego podrozdziały dotyczą zasad
powoływania

stowarzyszeń,

konstruowania

statutu,

działalności

członków

w stowarzyszeniach, powoływania organów wchodzących w skład zarządu
stowarzyszeń, zagadnień związanych z majątkiem i sposobem finansowania
stowarzyszeń oraz informacje dotyczące federacji i konfederacji stowarzyszeń, które
zrzeszają kilka organizacji w jedną federację w celu wspierania interesów
wszystkich organizacji wchodzących w jej skład.
Rozdział
Stowarzyszeniem

czwarty

poświęciłam

Nauczycieli

Edukacji

zagadnieniom
Początkowej,

związanym
omówiłam

ze

zasady

funkcjonowania stowarzyszenia oraz działalność prowadzoną przez SNEP w celu
realizowania załoŜeń statutowych.
Część druga niniejszej pracy dotyczy metodologii badań własnych. Składa
się ona z dwóch rozdziałów. W rozdziale piątym zawarłam przedmiot i cel badań,
problem główny i problemy szczegółowe, hipotezy formułowane do problemów,
zmienne

i

ich

wskaźniki,

metody,

techniki

i narzędzia

badawcze

oraz

charakterystykę osób badanych, organizację i przebieg procesu badawczego.
W rozdziale szóstym przedstawiłam wyniki badań własnych dotyczące
Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej.
Praca kończy się sformułowaniem wniosków z przeprowadzonej pracy
badawczej oraz ich podsumowaniem.
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1. Przemiany ustrojowe i ich wpływ na przemiany
w oświacie
Dwie formy ustrojowe i dwie róŜne praktyki demokracji sprowadzają się na
dramatyzm reform systemu oświatowego w Polsce. Elity polityczne postrzegają
i traktują państwo jako dysponenta systemu edukacyjnego, w którym wolność,
twórczość, innowacyjność, kreatywność i samorządność oświatowa pozostają
przywilejem jedynie władców, którzy dysponują tym systemem jak prywatną
własnością. W świetle takiego podejścia, wola władcy dyktuje tu treść prawa a takŜe
zakres swobód pedagogicznych przyznawanych

i odbieranych nauczycielom,

uczniom czy ich rodzicom. Dzięki temu MEN, jako państwowy nadzorca systemu
oświatowego, bez Ŝadnych ograniczeń przejmuje wolność stanowienia w nim praw,
praw dotyczących jego reformowania. Tym samym MEN wymusza posłuszeństwo
wszystkich podmiotów edukacyjnych.
Demokratyzacja Ŝycia społecznego, zmiany ustrojowe w Polsce związane
z upadkiem

komunizmu

umoŜliwiły

szerokie

uspołecznienie

edukacji.

Wprowadzenie nowego ustroju społeczno  politycznego, zmiana organizacji
państwa i społeczeństwa, zmiana prawa oświatowego były szansą na reformę
i uspołecznienie

oświaty,

uspołecznienie

rozumiane

jako

przejęcie

przez

społeczeństwo podstawowych praw i obowiązków wobec edukacji. 3
Wszelkie reformy - w tym edukacyjne, a w ich obrębie szkolne  podejmuje
się po to, aby zmienić istniejący w danym zakresie stan rzeczy na lepszy, bliŜszy
nowym oczekiwaniom i wymaganiom. Reforma szkolna to  zmiana ustroju, treści
i organizacji całego systemu szkolnictwa lub niektórych jego części, spowodowana
przez przeobraŜenia Ŝycia społeczno  gospodarczego kraju i konieczność
dostosowania do nich działalności szkolnictwa, jak równieŜ przez postęp nauk
pedagogicznych. Reforma szkolna jest przedsięwzięciem złoŜonym, wymaga nie
tyle doraźnych decyzji, ile wieloletnich przygotowań, które między innymi
obejmują opracowanie długoterminowych prognoz, przygotowanie i poddanie pod
szeroką dyskusję projektów reformy szkolnej, zatwierdzenie ich przez powołane do
tego władze, opracowanie programów i podręczników, przygotowanie bazy
3

T. Lewowicki: Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo śak,
Warszawa 1994, s. 41.
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lokalowo  wyposaŜeniowej i przede wszystkim dokształcenie i wykształcenie
nauczycieli, tak aby z przekonaniem i odpowiednim przygotowaniem przystępowali
do realizacji załoŜeń reformy.4
Podobnie jak Ŝycie społeczno  polityczne, gospodarcze i kulturę, równieŜ
edukację poddano w Polsce w latach 1989  1993 istotnej transformacji. Jej
punktem wyjścia był rok 1989 wraz z charakterystyczną dla zamykanej przezeń
epoki edukacyjną masą spadkową po PRL. Etapy kolejne to oświatowa dyskusja
Okrągłego Stołu oraz tworzenie  przez solidarnościowe juŜ władze  załoŜeń
i planów przebudowy edukacji. Końcowy zaś odcinek tej drogi składał się z prac,
w wyniku których powstał ministerialny projekt przekształcenia polskiej szkoły
w szkołę dobrą i nowoczesną, poprzedzony koncepcją reformy kształcenia
ogólnego.5
W roku 1989 zakończony został Raport o stanie i kierunkach rozwoju
edukacji narodowej opracowany przez powołany do Ŝycia w 1987 roku Komitet
Ekspertów. Jego celem było opracowanie diagnozy obecnego stanu edukacji
narodowej

oraz wskazanie głównych kierunków przebudowy tej edukacji, ze

szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa róŜnych typów i szczebli.6 Paradoksem
historii jest, iŜ raport ten opatrzony podtytułem Edukacja narodowym priorytetem
zakończony został w momencie, gdy trwały juŜ obrady Okrągłego Stołu. Został
on

Ŝyczliwie

Mazowieckiego,

przyjęty

przez

jednak

władze

pierwszy

solidarnościowy

oświatowe

nie

wykazały

rząd
nim

Tadeusza
Ŝadnego

zainteresowania. Powołanie Komitetu Ekspertów i nagłośnienie propagandowe
planowanej reformy oświatowej miało odwrócić uwagę opinii publicznej od
nabrzmiałych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych. ChociaŜ
w pracach nad raportem nie uczestniczyli przedstawiciele opozycji, chociaŜ wiele
propozycji scenariusza reformy straciło aktualność w nowych warunkach ramowych
funkcjonowania szkoły, raport stanowić mógł dogodny punkt wyjścia do szerokiej
dyskusji publicznej nad załoŜeniami przekształcenia szkoły tak, by mogła sprostać
wymogom przyszłości.7
4

W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1987, s.256-257.
Cz. Kupisiewicz: O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977  1999.
Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 1999, s. 309.
6
TamŜe, s. 235.
7
M. S. Szymański: Polskie społeczeństwo i szkoła w dobie przełomu. (w:)T. Lewowicki, S.
Mieszalski, M. S. Szymański (red.), Szkoła i pedagogika w dobie przełomu. Wydawnictwo śak,
Warszawa 1995, s. 218  219.
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Przełom 1989 roku zdawał się zapowiadać w Polsce szybkie urzeczywistnienia
programu oświatowego opozycji, poniewaŜ trafnie ujmował on istotę niedostatków
systemu oświaty i wychowania funkcjonującego w ciągu czterdziestu pięciu
powojennych

lat.

W

tym

okresie

osiągnięto

wprawdzie

spore

sukcesy

w upowszechnianiu kształcenia, zwłaszcza na poziomie podstawowym i niŜszym
szczeblu kształcenia zawodowego, ale jakość edukacji była raczej niska. W całym
systemie oświaty i wychowania widoczne były zasadnicze wady, takie jak:


Nadmierna ideologizacja kształcenia i wychowania, wyraŜająca się
w doborze i interpretacji treści nauczania oraz konstrukcji programów
wychowawczych, kryteriach doboru kadr pedagogicznych, sposobach
oceniania uczniów;



Utrzymanie

państwowego

monopolu

w

oświacie,

tłumienie

wielu

społecznych inicjatyw edukacyjnych, uznawanych za niebezpieczne
i konkurencyjne;


Umacnianie centralizacji i biurokracji w zarządzaniu oświatą i kierowaniu
szkołami, co ograniczyło drastycznie pole autonomii szkół i placówek
oświatowych

oraz

samodzielność

pracujących

w

nich

nauczycieli

i wychowawców;


Przesadne przypisywanie wyŜszych kompetencji przedstawicielom władzy
oświatowej,

rozbudowanie

hierarchicznych

struktur

organizacyjnych

w całym systemie oświatowym;


Faworyzowanie tradycyjnych, autorytarnych, zewnętrznie dyscyplinujących
metod nauczania i wychowania, uznawanych za najbardziej odpowiednie
z punktu widzenia ośrodków władzy;



Sztuczne,

czasem

wręcz

schizofreniczne

dąŜenie

do

stworzenia

skoordynowanego systemu oświaty, w którym w dodatku koordynatorem
instytucji zajmujących się kształceniem i wychowaniem miała być sterowana
przez państwo szkoła (a w zasadzie niepodzielnie rządząca partia);


Znaczne

ograniczenie

swobody

działań

nauczyciela,

którego

rola

sprowadzona została do poprawnej realizacji z góry wyznaczonych zadań,
co nadawało pracy nauczycielskiej raczej charakter techniczny, mało
twórczy;
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Oddzielenie  mimo głoszonej zasady więzi szkoły z Ŝyciem  szkoły
od jej społecznego otoczenia, oderwanie jej od nowoczesnej gospodarki,
efektem czego stały się trudności adaptacyjne absolwentów szkół i placówek
oświatowo  wychowawczych, takŜe mało widoczne, gdyŜ skrywane przez
sztucznie podtrzymywany system masowego zatrudnienia, raŜące często
braki w przygotowaniu młodzieŜy do pracy.8

Recepta uzdrowienia edukacji wydawała się prosta, choć zapisano w niej wiele
niezbędnych środków. Oto niektóre z nich:


Zdjąć uciąŜliwy, krępujący gorset ideologiczny ze szkół, placówek
oświatowo  wychowawczych i opiekuńczych;



Zdecentralizować i uspołecznić oświatę, wychodząc z załoŜenia, Ŝe sami
najbardziej nią zainteresowani  uczniowie, nauczyciele i rodzice, a takŜe
samorządy lokalne  potrafią najlepiej rozstrzygnąć większość istotnych
problemów edukacyjnych, których wcześniej nie umieli rozwiązać urzędnicy
państwowi odpowiedzialnie za funkcjonowanie instytucji zajmujących się
kształceniem i wychowaniem;



Przywrócić autonomię szkoły i nauczyciela, rzeczywistą samorządność
uczniów i nauczycieli, zamiast wizytatorów  nadzorców i metodyków 
kontrolerów zatrudnić kompetentnych doradców;



Zlikwidować państwowy monopol szkolny, zakładając, Ŝe szkoły prywatne
i szkoły prowadzone przez organy społeczne mogą funkcjonować nie gorzej
niŜ szkoły państwowe, Ŝe stworzą w stosunku do nich określoną alternatywę,
a często stanowić będą wzór do naśladowania;



Stworzyć moŜliwości autentycznego uczenia się dzieci i młodzieŜy
w atmosferze wolności i swobody, bez lęku i frustracji, przy poszanowaniu
praw innych uczniów, w tym takŜe tych, którzy naleŜą do mniejszości
narodowych, mają inne przekonania i poglądy;



Nadać szkole prawdziwie społeczny charakter, uczynić ją instytucją nie
mniej demokratyczną jak otaczające społeczeństwo, instytucją praworządną,
przesiąkniętą

wartościowym

klimatem

moralnym,

wychowujących

porządnych obywateli i dobrych kandydatów do pracy.9
8

M. J. Szymański: Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s.14,15
9
TamŜe
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Poczynając od 1989 roku solidarnościowe kierownictwo MEN wyraziło
zgodę na zakładanie szkół niepaństwowych, przekazało niektóre sprawy
administracyjne

lokalnym

władzom

oświatowym,

rozszerzyło

uprawnienia

kierowników placówek edukacyjnych, przystąpiło do powoływania rad szkolnych
róŜnych szczebli, zezwoliło nauczycielom na dość swobodną interpretację
programów nauczania, złamało zasadę monopolizacji podręczników, słowem  jak
to określił ówczesny minister Henryk

Samsonowicz  starało się uspołecznić

szkołę.10
Władze RP zdecydowanie wypowiedziały się za kreowaniem społeczeństwa
rządzącego się demokratycznymi prawami i regułami Ŝycia, decydując się m.in. na
decentralizację i demonopolizację. Demonopolizacja szkolnictwa miała m.in.
polegać na stworzeniu moŜliwości działania szkołom niepaństwowym, przekazania
przedszkoli i państwowych szkół podstawowych we władanie samorządów
lokalnych oraz na odstąpieniu od obligatoryjnych, jednakowych dla wszystkich
uczniów

programów

podręczników.

Adaptacja

szkolnictwa

do

potrzeb

demokratycznego, wolnorynkowego społeczeństwa i międzynarodowej wspólnoty
miała natomiast polegać na zastąpieniu dotychczasowego modelu nauczania
informacyjnego modelem nauczania usamodzielniającego i aktywizującego,
zakładała

reformę

szkolnictwa

zawodowego

oraz

nasilenie

współpracy

międzynarodowej w dziedzinie edukacji.11
W

1990

roku

ówczesny

minister

Edukacji

Narodowej,

Henryk

Samsonowicz, wystosował do dyrektorów i nauczycieli szkół list, w którym nie
tylko deklarował, ale i zachęcał środowisko pedagogów do oddolnego
reformowania oświaty w kierunku demokratyzacji zarządzania, samorządności
i autonomii kaŜdej placówki szkolnej oraz kaŜdego nauczyciela. Władze oświatowe
chciały stworzyć nauczycielom prawną moŜliwość wyboru własnej drogi rozwoju.
Wprowadziły prawne mechanizmy w postaci Zarządzenia Nr 62 z 1989 r. oraz
nowej Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09. 1991 r., stwarzając podstawę dla
legalistycznie pojmowanej autonomii. Rolą dyrektorów szkół i nauczycieli było
sięgnięcie do tych instrumentów, by poszerzyć granice swojej autonomii, decydując
10

Cz. Kupisiewicz: Szkolnictwo Polskie  Demokratyzacja i przetrwanie jako cel reformy. (w:)
T. Lewowicki, S. Mieszalski, M. S. Szymański (red.), Szkoła i pedagogika w dobie przełomu.
Wydawnictwo śak, Warszawa 1995, s. 140,141.
11
Cz. Kupisiewicz: O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977  1999. cyt. wyd.
s. 314.
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o zasadności redukcji niektórych przepisów

i norm kształcenia, o sposobie

realizacji programów nauczania, o stylu i sposobie prowadzenia zajęć, o zasadach
funkcjonowania szkoły czy o efektach swojej pracy. Nauczyciel nie musiał juŜ
czekać na to, aŜ najpierw cała jego szkoła uzyska autonomiczny status, mógł podjąć
własne poszukiwania i próby innowacyjne, dokonywać zmian w skali mikro nie
wpływając na funkcjonowanie szkoły. W odróŜnieniu od edukacji w szkołach
niepublicznych osobisty projekt reform mieścił się w ramach obowiązującego
systemu oświatowego. Nauczycielowi wolno takŜe było radykalnie odstępować od
powszechnie obowiązujących rozstrzygnięć organizacyjno  metodycznych,
z wyjątkiem konieczności uwzględnienia w doborze treści kształcenia Podstawy
programowej MEN. Zmiany w skali mikro to pojawienie się klas autorskich, to
wprowadzenie do szkolnictwa idei państwa pluralistycznego i demokratycznego.12
Pojedynczy nauczyciele podejmowali oddolne inicjatywy reform stając się
niejako prekursorami ruchu innowacyjnego. Szeroki ruch klas autorskich
zapoczątkowali Bogusław i Wiesława Śliwerscy, którzy w ramach stowarzyszenia
Szkoła dla Dziecka zrzeszali nauczycieli z całego kraju wspierając ich i szkoląc.
Pierwsza klasa autorska utworzona została w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi.
Celem

edukacji

autorskiej

była

reorientacja

procesu

dydaktyczno



wychowawczego z adaptacyjnego, instrumentalnego i restrykcyjnego na kształcenie
humanistyczne, elastyczne (flexischooling), holistyczne, podmiotowe i wyzwalające
potencjał twórczy u uczniów, ich rodziców i nauczycieli.13
Był to najbardziej twórczy oraz spontaniczny ruch nauczycieli oddolnie
wprowadzający innowacje w swych szkołach. Był to czas kiedy nauczyciele
otrzymali zielone światło do swych innowacyjnych poczynań. Powstało kilkaset
klas autorskich, w których realizowała się rzeczywista edukacja w wolności.
Sprzyjające regulacje prawne wyzwoliły potencjał twórczy nauczycieli, pozwoliły
na przejęcie przez nich inicjatywy i wzięcie większej odpowiedzialności za jakość
swej pracy, efektywność nauczania, a przede wszystkim za dobre samopoczucie
dziecka w szkole.14

12

B. Śliwerski: Edukacja autorska. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.
B. Śliwerski: Wyspy oporu edukacyjnego. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993, s. 43.
14
L. Wollman  Mazurkiewicz: Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce
na podstawie badań i działalności SNEP. (w:) W. Mikołajewicz (red.): Kształcenie i doskonalenie
nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, s. 115.
13

12

Taką politykę oświatową kontynuował do grudnia 1992 r. kolejny Minister
Edukacji, Robert Głębocki, który dzięki ustawie doprowadził do likwidacji
monopolu oświatowego państwa, usankcjonował tworzenie przez inne podmioty
szkół niepublicznych, zatwierdził autonomię nauczycieli tworzenia lub doboru
programów nauczania, a takŜe podręczników czy środków dydaktycznych.15
JednakŜe w latach 1993-1997, za rządów koalicji SLD-PSL i przy akceptacji
ZNP, proces liberalizacji i autonomii nauczycieli w zakresie tworzenia programów
i klas autorskich w oświacie publicznej został zahamowany.
Kontynuowana polityka administracji oświatowej od czerwca 1993 r. zdaje
się potwierdzać, Ŝe przestało jej zaleŜeć na oddolnym ruchu przemian edukacyjnych
w szkolnictwie publicznym, jakim stały się nauczycielskie inicjatywy o charakterze
klas i programów autorskich. Zarządzenie MEN Nr 18 z dn. 30.06.1993 r.
w

sprawie

zasad

i

warunków

prowadzenia

działalności

innowacyjnej

i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne zniosło kategorię klasy
autorskiej na rzecz innowacji i eksperymentów pedagogicznych.16
W świetle zarządzenia innowacja jest nowym rozwiązaniem programowym,
organizacyjnym bądź metodycznym, które ma na celu poszerzenie lub modyfikację
zakresu realizowanych w szkole lub placówce celów i treści kształcenia,
wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły lub placówki.
Eksperymentem zaś są działania, w ramach których istotnie modyfikowane są
warunki, organizacja zajęć, sposób albo treści nauczania, wychowania lub opieki,
a efekty tych działań poddane są procedurze weryfikacyjnej zgodnej z metodologią
nauk pedagogicznych.17
MEN wprowadziło wiele biurokratycznych barier na drodze do prawnej
i społecznej legitymizacji nowatorstwa pedagogicznego. W efekcie prawo do
innowacji i eksperymentów władze MEN traktowały wysoce selektywnie,
zastrzegając je tylko i wyłącznie dla siebie i ogłupiając opinię publiczną
o wielkim otwarciu na oświatowe transformacje i nowatorstwo pedagogiczne.18
W 1993 roku rząd Hanny Suchockiej zatwierdził ministerialny projekt
reformy oświaty pt. Dobra i nowoczesna szkoła  kontynuacja przemian
15

B. Śliwerski: Remanent reformowania oświaty w III RP.(w:) Edukacja i Dialog 1999 nr 3 (106).
B. Śliwerski: Edukacja autorska. cyt. wyd.
17
Zarządzenie nr 18 MEN z dnia 30 czerwca 1993r. W sprawie zasad i warunków prowadzenia
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne, Dz. Urz. MEN
1993 nr 6, poz.20
18
B. Śliwerski: Edukacja autorska. cyt. wyd.
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edukacyjnych.19 Zakładał on kontynuowanie zapoczątkowanych w 1989 roku reform
mimo załamania się finansów państwa, bezpłatną edukację przedszkolną i naukę
w dziennym szkolnictwie publicznym, a takŜe podstawowe świadczenia opiekuńczo
 wychowawcze oraz opiekę zdrowotną. Jego twórcy postulowali aby do 2000 roku
wszyscy nauczyciele legitymowali się wykształceniem wyŜszym, a celem
kształcenia było stworzenie kaŜdemu człowiekowi moŜliwości harmonijnego
rozwoju, co wymaga spełnienia wielu warunków natury społecznej, ekonomicznej,
kulturalnej i pedagogicznej, w tym rygorystycznego respektowania takich zasad, jak
powszechność, droŜność i ustawiczność kształcenia.20
W szczególności zmian wymagały programy nauczania, system zarządzania
i finansowania oświaty oraz kwalifikacje nauczycieli i pracowników administracji
szkolnej. Zamierzano uregulować ich status prawny poprzez wprowadzenie
rocznego staŜu, zastąpienie mianowania kontraktami na czas określony, przy czym
zawarcie następnego kontraktu uzaleŜnione miało być od uzyskiwanych wyników,
a takŜe od nabycia dodatkowych kwalifikacji. Zakładano nadawanie tytułu
nauczyciela dyplomowanego najlepszym pedagogom, co miało zapewnić
stabilizację zawodową. 21
W latach 1989  1998 moŜemy dostrzec w oświacie róŜne typy reform:
naprawcze, modernizacyjne, strukturalne i systemowe. Do powyŜszych typów
zmian angaŜowane były zarówno strategie oddolne jak i odgórne reformowania
oświaty, przenikając się wzajemnie w róŜnych okresach przemian. Reformy wiele
zmieniły w polskiej szkole. Zmieniono między innymi system finansowania
szkolnictwa, status nauczyciela, czas trwania obowiązkowej nauki, typy szkół,
zliberalizowano rynek podręczników szkolnych, dostosowano system zarządzania
oświatą do nowej struktury państwa, wprowadzono zmianę kontroli jakości
i efektywności

kształcenia,

utworzono

Centralną

i

Okręgowe

Komisje

Egzaminacyjne, realizuje się dwa cykliczne i kaskadowe procesy kształcenia
i doskonalenia kadr nauczycielskich do zreformowanej szkoły pod nazwą Kreator,
w ramach którego przygotowuje się materiały i prowadzi szkolenia w zakresie
wyrabiania u uczniów tzw. umiejętności kluczowych, oraz program Nowa Szkoła,
19

Dobra i nowoczesna szkoła  kontynuacja przemian edukacyjnych, MEN, Warszawa 1993,
maszynopis powielony. W: Cz. Kupisiewicz , O reformach szkolnych. Wydawnictwo Akademickie
śak, Warszawa 1999, s.321.
20
Cz. Kupisiewicz: Drogi i bezdroŜa polskiej oświaty w latach 1945  2005. Próba wybiórczo 
retrospektywnego spojrzenia. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s. 20.
21
B. Śliwerski: Edukacja autorska. cyt. wyd.
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przygotowujący edukatorów  specjalistów wspierających działania szkół
w zakresie konstruowania programów, tworzenia ścieŜek międzyprzedmiotowych,
oceniania i wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.22
Wobec tych wszystkich reform i zmian przeprowadzonych w oświacie
musiał ustosunkować się nauczyciel, znaleźć swoje miejsce w zreformowanej
szkole. Ewolucja roli zawodowej nauczyciela zmierzała w dwóch zasadniczych
kierunkach. Pierwszy polegał na przechodzeniu od dotychczasowej roli odtwórcy,
realizującego zadania edukacyjne na podstawie gotowych programów, planów
i scenariuszy, do roli twórcy, urzeczywistniającego własne koncepcje i pomysły
pedagogiczne. Drugi - na przechodzeniu od roli prowadzącego, kierującego
i dyrektywnego wobec uczniów do roli wspierającego i wspomagającego ich
rozwój. Te ewolucyjne zmiany roli zawodowej stawiały nauczycieli w niełatwej
sytuacji. Dla większości z nich przygotowanie się do realizacji nowych zadań
wiązało się nie tylko z koniecznością zdobycia nowej lub aktualizacji juŜ posiadanej
wiedzy, lecz przede wszystkim z potrzebą rozwinięcia nowych umiejętności
psychologiczno-pedagogicznych, a nawet dyspozycji osobowościowych.23
Dzięki reformom oświaty wzrosło wśród nauczycieli zainteresowanie
doskonaleniem zawodowym. Objawiało się to większą liczbą osób uczestniczących
w róŜnego rodzaju formach studiów podyplomowych, kursów, warsztatów.
W szkołach podstawowych najczęściej samodoskonalącą się grupą byli nauczyciele
nauczania początkowego, którzy systematycznie uczestniczyli w kursach,
warsztatach czy konferencjach metodycznych. Pojawiła się dzięki reformie szansa
na przywrócenie zawodowi nauczyciela autentycznego zaufania publicznego przez
połączenie zwiększonej odpowiedzialności nauczycieli za wykonywanie zadania
z ich profesjonalnym awansem oraz zagwarantowanie im poprawy materialnej24
Jednak wśród zjawisk negatywnych w zreformowanej szkole dostrzeŜono między
innymi niechęć współpracy wśród nauczycieli, niepewność przy podejmowaniu
nowych zadań, brak kontaktu między nauczycielami sąsiednich szkół.25
Kształcenie nauczycieli napotyka nowe wyzwania, będące konsekwencją
zachodzących przemian cywilizacyjnych i kulturowych w skali globalnej i lokalnej

22

B. Śliwerski, Edukacja pod prąd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, s. 102.
M. Feiner, W. Went: Nowe zadania nauczyciela. Edukacja i Dialog 1997 nr 9 (92).
24
B. Śliwerski, Edukacja pod prąd. cyt. wyd., s. 106.
25
TamŜe
23
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(polskiej), które wiąŜą się ściśle ze sobą i wzajemnie warunkują.26 Biała Księga
Komisji Europejskiej wskazała trzy główne czynniki przemian współczesnego
świata, do których zaliczyła: rozwój społeczeństwa informacyjnego, procesy
globalizacji oraz rozwój cywilizacji naukowo  technicznej.27 Czynniki te wpływają
na przeorientowanie edukacji w Europie, która chcąc zachować swoją niezaleŜność
kulturową i polityczną powinna wkroczyć na drogę społeczeństwa uczącego się.
Raport dla UNESCO Jacquesa Delorsa wyznaczył nowe drogi edukacji, opierając
ją na czterech filarach: uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się aby działać; uczyć się aby
Ŝyć wspólnie; uczyć się aby być.28
Zatem system edukacji nauczycielskiej powinien cechować się: szerokim
profilem kształcenia, otwartością i innowacyjnością, elastycznością i humanizacją,
prospektywnością i ustawicznością, harmonijnym przygotowaniem do wszystkich
funkcji nauczyciela, znajomością technicznych środków komunikacji społecznej,
opanowaniem

języków

przygotowaniem

obcych

kierunkowym,

oraz

odpowiednimi

relacjami

ogólno-pedagogicznym

i

pomiędzy

metodyczno-

sprawnościowym, tworzących razem zestaw kompetencji nauczycielskich. Aby
nauczyciel mógł efektywnie kształcić i oddziaływać na świadomość i aktywność
uczniów, powinien dobrze znać teraźniejszość i patrzeć w przyszłość, ale takŜe
przyjąć i przestrzegać zasady jedności wiedzy, przeŜywania, zdobywania
doświadczeń

oraz

umiejętności

praktycznych

i

Ŝyciowych.29

Wszystkim

nauczycielom, łącznie z wychowawczyniami przedszkoli, powinno się zapewnić
studia wyŜsze, przygotowanie do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów
pokrewnych, znajomość języków obcych oraz umiejętność prowadzenia orientacji
szkolnej i zawodowej, a takŜe rozpoznawania przyczyn i przeciwdziałania
niepowodzeniom szkolnym uczniów. W przyszłym systemie doskonalenia
nauczycieli naleŜałoby równieŜ przywiązywać większą niŜ dotychczas wagę do tzw.
doskonalenia wewnątrzszkolnego i przywarsztatowego.30
26

M. S. Szymański: Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce  nowe wyzwania.
Ruch pedagogiczny 2003, nr 1-2, s. 5  16.
27
Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga Komisji
Europejskiej, Warszawa 1997.
28
Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw
Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa 1998, s. 85  98.
29
Cz. Banach: Nauczyciel wobec reformy systemu edukacji. Nowe w Szkole 2005, nr 7  8.
30
Kupisiewicz C., Banach C., Strategia rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020, [w:] Strategia
rozwoju Polski do roku 2020, t. II. Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020, Komitet Prognoz
Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa, ELIPSA, 2000, s.235.
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Szansą, którą przyniosły zmiany ustrojowe w Polsce, a takŜe obowiązkiem,
który narzuca na nauczycieli zmieniający się świat jest moŜliwość zrzeszania się
ludzi juŜ nie tylko w związkach zawodowych, partiach politycznych ale takŜe
w stowarzyszeniach, dzięki którym nauczyciel moŜe podnosić swoje kwalifikacje,
wzbogacać swój warsztat stając się przy tym nauczycielem jutra.
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2. Nauczyciel wobec przemian społecznych
i ustrojowych
2.1. Kompetencje nauczyciela XXI wieku
Zmiany społeczno  polityczne, ekonomiczne i kulturalne sprawiają, iŜ
zachodzi

potrzeba

określenia

nowego

miejsca

nauczyciela

w

systemie

edukacyjnym.31 Wprawdzie w XX wieku zmiany stały się zjawiskiem stale
obecnym w Ŝyciu społecznym, ale pod koniec tego stulecia uwidoczniło się
gwałtowne nasilenie zmiany. Na ten stan rzeczy złoŜyło się wiele procesów: kolejny
etap rewolucji naukowo  technicznej, ekspansja mass mediów, globalizacja Ŝycia
społecznego, procesy demokratyzacji społeczeństw, przemieszczenia ludności
związane z tworzeniem się ponadlokalnych i ponadregionalnych rynków pracy,
powstawanie społeczeństwa informacyjnego oraz integracja międzynarodowa
związana z przełamaniem istniejącego przez dziesięciolecia podziału: Wschód 
Zachód. Do tych znaczących procesów istotnych w skali światowej dołączył
brzemienne w skutki przemiany okresu transformacji ustrojowej. Wszystko to
spowodowało niestabilność większości struktur i mechanizmów Ŝycia społecznego,
tworzenie się nowych realiów politycznych, kulturowych, ekonomicznych
i prawnych. Nie zawsze nadąŜały za nimi przemiany świadomości społecznej
i sposobu oddziaływań wychowawczych na młodych ludzi.32
W wielu pracach autorzy eksponują róŜne wyznaczniki przemian
współczesnej edukacji. K. Denek zalicza do nich ( )rozwój społeczeństwa
informacyjnego i cywilizacji naukowo  technicznej; gwałtowny wzrost ludności;
procesy globalizacji gospodarki i kultury; kryzys ekonomiczny (wyczerpywanie się
surowców, bezrobocie) i kultury (wartości, norm i autorytetów); przemiany
społeczne

i

ekonomiczne;

rozbieŜność

między

aspiracjami

jednostek

a oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy; nasilające się procesy integracyjne
i migracyjne. Oznacza to, Ŝe przemiany w oświacie wyznaczają dokonujące się
niemal jednocześnie rewolucje w zakresie globalizacji wiedzy i informacji,

31

E. Sałata: Wprowadzenie, (w:) Kompetencje zawodowe nauczyciela a problemy reformy
edukacyjnej, (red.) E. Sałata, Radom 2001, s.7.
32
M. J. Szymański: Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach
dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 226.
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demografii, kultury, stosunków społecznych, ekonomii, technologii, estetyki,
wartości i norm.33
Zatem proces budowy społeczeństwa informacyjnego stawia przed
dzisiejszym nauczycielem, głównym animatorem procesu kształcenia, nowe
wyzwania. Nauczyciel podejmując podmiotową aktywność zawodową w nowej,
zreformowanej szkole, musi być wyposaŜony w toku kształcenia, dokształcania
i doskonalenia w bogaty zasób wiadomości i umiejętności oraz otwarty na nową
wiedzę w toku samokształcenia. Wymagania w zakresie wykształcenia zawodowego
nauczycieli  jako podstawa ich przygotowania do sprawowania funkcji
kształcących, wychowawczych i opiekuńczych  określają standardy kompetencji
zawodowych.34
Nowe czasy zmuszają wszystkich do ciągłych zmian. Kompetencje
zawodowe nauczycieli takŜe ulegają zmianom i rozwojowi. W literaturze występuje
wiele róŜnych kwalifikacji kompetencji nauczycielskich. Oparte są one na róŜnych
przesłankach, którymi kierują się ich autorzy, mówiąc o istocie zawodu
nauczycielskiego, specyficznych jego właściwościach i zadaniach.35 Przykładem
nowego podejścia w tym zakresie jest propozycja klasyfikacji J. P. Sawińskiego.
Autor wskazuje na osiem kluczowych nauczycielskich kompetencji:
1. Ustawiczne uczenie się i doskonalenie zawodowe.
2. Skuteczne porozumiewanie się z ludźmi, a szczególnie z uczniami
i rodzicami.
3. Efektywne współdziałanie w zespole uczniów i nauczycieli.
4. Rozwiązywanie dydaktycznych i wychowawczych problemów w sposób
twórczy.
5. Samodzielne poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji
z róŜnych źródeł o edukacji szkolnej i informacji z wybranego nauczanego
przedmiotu.
6. Stosowanie

w

praktyce

szkolnej

zdobytej

wiedzy i

gromadzenie

doświadczeń.

33

K. Denek: Cywilizacja informacyjna a edukacja i nauki o niej (w:) K. Denek, T.M. Zimny (red.),
Edukacja jutra. VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS,
Częstochowa 2000, s.20.
34
K. Denek: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998, s. 214.
35
K. Stech: Kompetencje zawodowe nauczyciela  spojrzenie na problem, (w:) Kompetencje
nauczyciela  wychowawcy, red. K. Ferenz, E. Kozioł, Zielona Góra 2002, s. 15.
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7. Rozwijanie myślenia pedagogicznego i innowacyjnego oraz zainteresowań
osobistych i zawodowych.
8. Rozwiązywanie

konfliktów

edukacyjnych,

problemów

edukacyjnych

w klasie i szkole.36
W obecnie obowiązujących standardach kształcenia nauczycieli czytamy, Ŝe
przygotowanie zawodowe nauczyciela powinno prowadzić do nabycia
kompetencji w następujących zakresach:
1. Dydaktycznym.
2. Wychowawczym
rozpoznawania

i

społecznym,

potrzeb

związanych

ucznia,

zdolnością

z

umiejętnością

do

współpracy

w róŜnorodnych relacjach międzyludzkich.
3. Kreatywnym,

wyraŜającym

się

zdolnością

do

samokształcenia,

innowacyjnością i niestandardowością działań w powiązaniu ze
zdolnościami adaptacyjnymi, mobilnością i elastycznością.
4. Prakseologicznym, wyraŜającym się skutecznością w planowaniu,
realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych.
5. Komunikacyjnym, wyraŜającym się skutecznością zachowań werbalnych
i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych.
6. Informacyjno  medialnym, wyraŜającym się umiejętnością korzystania
z technologii informacyjnych i komunikacyjnych i zastosowania ich
w nauczaniu.
7. Językowym  wyraŜającym się znajomością co najmniej jednego języka
obcego w stopniu zaawansowanym.37
K.

Denek

komunikacyjnych,
kompetencje

natomiast

oprócz

współdziałania,

informatyczne,

które

kompetencji

kreatywnych,
wyraŜają

się

prakseologicznych,

moralnych,
sprawnym

charakteryzuje
korzystaniem

z nowoczesnych źródeł informacji. Przejawia je nauczyciel, który zna język obcy
i język komputera oraz potrafi wykorzystać technologię informacyjną do
wspomagania własnych i uczniowskich procesów ucznia się.38
Przedstawiane

standardy

przygotowania

zawodowego

wskazują

współczesnemu nauczycielowi na konieczność przyjęcia odpowiedzialności
36

J. P. Sawiński: Oceniać kompetencje?, Nowa Szkoła 1999, nr 8, s. 17  18.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów kształcenia
nauczycieli, z dnia 7 września 2004 r., Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.
38
K. Denek: O nowy kształt edukacji, cyt. wyd. s. 215  217.
37
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za własny rozwój i doskonalenie się we wszystkich wskazanych obszarach
kompetencyjnych. Od nauczyciela oczekuje się posiadania takich wartości, którymi
powinien dysponować kaŜdy, kto jest profesjonalnie przygotowany do roli doradcy
wspomagającego rozwój ucznia. Inaczej mówiąc, nauczyciel powinien odpowiadać
ogólnemu

standardowi

wymagań

w

świetle

współczesnej

pedeutologii

niezbędnych

kompetencji

i humanistycznego paradygmatu metodologicznego.39
Podsumowując

rozwaŜania

na

temat

pedagogicznych naleŜy mieć świadomość, Ŝe osiągnięcie pełnego ich zbioru
pozostaje w sprzeczności z istotą pracy nauczyciela. Wiedza, umiejętności i postawy
decydujące o profesjonalnym i efektywnym nauczaniu , są zawsze niegotowe,
niewystarczające, stale wymagają korekt, a więc muszą być nieustannie
doskonalone i rozwijane. 40

2.2. Rozwój zawodowy nauczyciela, potrzeba dokształcania
i samokształcenia
Nauczyciel to człowiek ( ) o nowoczesnej osobowości, czyli otwarty na
innowacje i zmiany, antycypujący przyszłe wydarzenia, ustawicznie poszerzający
wiedzę i doskonalący swoje umiejętności, tolerancyjny, szanujący godność drugiego
człowieka, refleksyjnie odbierający otaczający go świat.41 Nauczyciel musi być
wszechstronnie wykształcony, twórczy, komunikatywny, elastyczny i samodzielny.
Rozwój zawodowy nauczyciela jest jego powinnością jako profesjonalisty, a jego
respektowanie wpływa na zajmowaną pozycję w zawodzie i warunkuje promocję.
Reforma oświaty wprowadziła moŜliwość wielostopniowego awansu
zawodowego, począwszy od stanowiska nauczyciela staŜysty w momencie podjęcia
pracy w szkole, poprzez nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego, aŜ
do nauczyciela dyplomowanego i w końcu profesora oświaty. Rozwój zawodowy
nauczyciela dokonuje się na jego wniosek i zaleŜy jedynie od jego determinacji,
woli poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej i ogólnej, jak teŜ wyników
nauczania, stopnia zaangaŜowania w kształcenie młodzieŜy oraz dyspozycyjności

39

Z. Ratajek: Nauczyciele edukacji początkowej wobec nowych zadań i sytuacji wynikających z
reformy systemu szkolnego, (w:) Edukacja wczesnoszkolna u progu reformy, praca zbiorowa pod
redakcją Z. Ratajka, Wyd. AŚ, T. 3, Kielce 2000, s. 71.
40
A. Szkolak: Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej. Nowe w Szkole 2006, nr 10 (98).
41
P. Sztompka: Socjologia, Kraków 2002.
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i kreatywności. Stan wiedzy i przygotowanie fachowe nauczyciela oceniają komisje
i to one wnioskują o przyznanie kolejnych stopni rozwoju zawodowego.42
Mówiąc o rozwoju zawodowym nauczyciela ( ) mamy na myśli
progresywne
i

zmiany

pedagogicznej,

w

jego

wzrost

wiedzy

przedmiotowej,

psychologicznej

umiejętności

dydaktycznych,

metodycznych,

interpersonalnych (...) oraz umiejętności samooceny i samokształcenia.43 Rozwój
zawodowy składa się ze wszystkich doświadczeń, związanych z naturalnym
uczeniem się oraz tych świadomych i planowanych działań, których zamierzeniem
było bezpośrednie lub pośrednie przyniesienie korzyści jednostce, grupie lub szkole,
a poprzez nie podniesienie jakości nauczania w klasie. Jest to proces, w trakcie
którego nauczyciele, sami lub z innymi, dokonują oceny, uaktualnienia
i poszerzenia swojego zaangaŜowania, a który prowadzi do zmiany moralnych
celów nauczania. Dzięki niemu teŜ nabywają oni i krytycznie rozwijają wiedzę,
umiejętności

i

emocjonalną

inteligencję,

niezbędne

dla

prawidłowych

profesjonalnych przemyśleń, planowania i pracy z dziećmi i młodzieŜą oraz
współpracownikami na kaŜdym etapie nauczycielskiego Ŝycia.44
Rozwój nauczyciela zaleŜy od bardzo wielu czynników wewnętrznych motywacyjnych, psychicznych, duchowych itp., wypływających z osobistych
dyspozycji i róŜnorodnych składników osobowości samego człowieka oraz od
licznych czynników zewnętrznych, często w duŜym i znaczącym stopniu
niezaleŜnych od niego. Najlepiej jednak przyjąć, Ŝe rozwój nauczyciela ma wymiar
konkretny, celowy i wymierny oraz da się ująć jako system zdarzeń, które przyniosą
jakieś wymierne i mierzalne wyniki. MoŜna więc rozwój ten określić jako
pozytywne zmiany jakości poziomu edukacyjnych kompetencji nauczyciela oraz
w jego osobowości i sylwetce, widoczne w postaci konkretnych osiągnięć
edukacyjnych. Chodzi o pozytywne i korzystne dla rozwoju uczniów oraz
obserwowalne zmiany jakościowe postępowania nauczyciela, jak równieŜ, a moŜe
przede wszystkim - o doskonalenie jego osobowości.45

42

ePolska: Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 
2006, kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.doc ( 23.05.2008)
43
Z. Zaborowski: Wstęp, (w:) Rozwój zawodowy nauczycieli w aspekcie doradztwa
psychopedagogicznego, (red.) E. Staszyński, Wydawnictwo IKN, Warszawa 1982, s. 5.
44
Ch. Day: Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe Ŝycie. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2004.
45
J. Sawiński: Rozwój zawodowy nauczyciela, Edukacja i Dialog 2001, nr 5.
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Rozwój nauczyciela cechuje swoista dynamika, polegająca na poszerzaniu
tak umiejętności i kompetencji, jak i wiadomości, w tym szczególnie wiedzy
pedagogiczno-psychologicznej oraz kierunkowej i ogólnej; polega on równieŜ na
zmianie jakości kompetencji nauczycielskich (edukacyjnych). W rozwoju
zawodowym nauczycieli chodzi więc o ulepszenie tych najwaŜniejszych,
kluczowych umiejętności - złoŜonych i integrujących wiedzę, o róŜnorodne
składowe umiejętności, nawyki, sprawności dydaktyczne i wychowawcze oraz
osobiste zainteresowania, motywy, nastawienia i przekonania.46
Rozwój zawodowy w świetle reformy edukacji stał się powinnością
nauczyciela. Jego obowiązkiem jest nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych
przez dokształcanie i samokształcenie. Bycie nauczycielem łączy się z ciągłym
uzupełnianiem wiedzy.47 Edukacyjna aktywność samokształceniowa nauczycieli
zdaniem W. Kojsa powinna przebiegać w zakresie opanowania wiedzy ułatwiającej
przechodzenie od reformy do reformy, od systemu do systemu, czyli wiedzy
ogólnej, teoretycznej, która obejmuje prawidłowości rządzące procesami reform
oraz systemami edukacyjnymi.48
Rozwój zawodowy nauczyciela to proces wielowarstwowych przemian
i

działań,

który

obejmuje

m.in.

działania

nad

samodoskonaleniem,

samokształceniem oraz samokształtowaniem własnych kompetencji. Wynika on
z wielu przesłanek. Wśród nich wskazać moŜna niesłychanie szybki rozwój
technologiczny,

informacyjny,

gospodarczy,

kulturowy i

świadomościowy.

Wspomniane składowe stały się potęŜnym czynnikiem wymuszającym zmiany
w sferze kształcenia na wszystkich poziomach edukacji jak teŜ permanentny
charakter reform szkolnych.49
Obecny system kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli
w Polsce jest pod wieloma wzglądami zróŜnicowany. RóŜnice dotyczą:
1. Statusu społeczno  prawnego nauczycieli, gdyŜ dzieli się on na
sektor publiczny i niepubliczny.
46

J. Sawiński: Rozwój zawodowy nauczyciela, Edukacja i Dialog 2001, nr 5.
M. Jabłońska: MoŜliwości i powinności nauczyciela w dobie przemian, (w:) Nauczyciel
w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, red. M. Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 24.
48
W. Kojs: Przyczynek do rozwaŜań nad programem rozwoju zawodowego nauczyciela (w:) Rozwój
zawodowy nauczyciela, red. H. Moroz, Kraków 2005, s. 142.
49
E. I. Laska: W poszukiwaniu wyznaczników edukacyjnej aktywności nauczyciela. Samokształcenie,
(w:) Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, red. E. I Laska, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 109.
47
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2. Poziomu kształcenia, czego przejawem jest podział na szkolnictwo
akademickie i nieakademickie.
3. Trybu studiów, które dzielą się na stacjonarne, zaoczne i wieczorowe.
4. Liczby kierunków kształcenia, tzn. przygotowania nauczycieli do
nauczania jednego lub dwóch przedmiotów.
5. Programu studiów pedagogicznych, który na ogół obejmuje
stosunkowo niewielką liczbę godzin nauk o wychowaniu oraz równie
niewielką liczbę godzin zajęć praktycznych.50
To zróŜnicowanie nie byłoby naganne, gdyby nie oddzielało systemu
kształcenia w uczelniach od dokształcania i doskonalenia nauczycieli juŜ
zatrudnionych, oraz gdyby ów system był realizowany zgodnie ze współczesnymi
i perspektywicznymi potrzebami edukacji.51
Propozycji

dotyczących

zreformowania

kształcenia

i

doskonalenia

zawodowego nauczycieli nie brakuje. Wysuwają je Ministerstwo Edukacji oraz
środowiska pedagogiczne. Współistnieją tu obok siebie róŜne strategie i orientacje.
Pedeutologia w Polsce kwitnie, jednak jej osiągnięcia z reguły nie znajdują
przełoŜenia na praktykę edukacyjną.52
Jeśli chodzi o Ministerstwo, to wiele propozycji dotyczących kompleksowej
reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wysuniętych
zostało w podstawowych dokumentach polityczno  oświatowych, takich jak
Reforma systemu edukacji i O doskonaleniu nauczycieli. W dokumentach tych
zapowiedziano podjęcie prac nad standardami przygotowania pedagogicznego
nauczycieli, standardami kształcenia dwukierunkowego i przygotowaniem planów
kształcenia kandydatów na nauczycieli w kolegiach. Obiecano rozbudowanie
kursów dokształcania zawodowego oraz studiów podyplomowych, finansowanych
przez

granty

edukacyjne

przyznawane

szkołom

wyŜszym,

fundacjom

i stowarzyszeniom. Ministerstwo podjęło równieŜ ścisłą współpracę z instytucjami
doskonalącymi zawodowo nauczycieli, w tym zwłaszcza z Centralnym Ośrodkiem

50

Cz. Kupisiewicz: Szkolnictwo polskie w dobie kryzysu ekonomicznego, (w:) Nauczyciel
i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, red. W. Hörner, M. S. Szymański, Wydawnictwo
Akademickie śak, Warszawa 2005, s. 21.
51
TamŜe, s. 21.
52
M. S. Szymański: Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce  nowe wyzwania,
(w:) Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, red. W. Hörner, M. S. Szymański, cyt.
wyd., s. 84.
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Doskonalenia Nauczycieli (CODN) podlegającym Ministerstwu. Do głównych
zadań Centralnego Ośrodka naleŜą takie działania jak:


Koordynacja doskonalenia zawodowego specjalistów zajmujących
się dokształcaniem nauczycieli.



Badanie potrzeb i prognozowanie sytuacji kadrowej w oświacie.



Ewaluacja kluczowych przedsięwzięć w zakresie dokształcania
nauczycieli.



Opracowywanie i promocja standardów w doskonaleniu zawodowym
nauczycieli.



Wspieranie innowacji pedagogicznych.53

To właśnie CODN realizował w ostatnich latach takie programy jak :


Kreator



doskonalenie

zawodowe

nauczycieli

w

zakresie

kompetencji kluczowych. Program był próbą znalezienia harmonijnej
koegzystencji wiedzy i umiejętności w warunkach polskiej szkoły
końca XX wieku, która była powszechnie krytykowana za zbytni
encyklopedyzm.54


Nowa Szkoła - wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli oraz szkół
w

obszarach

podstawowych

dla

pracy

szkoły:

organizacji

wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, oceniania, nauczania
interdyscyplinarnego oraz konstruowania programów nauczania.55


Gimnazjum 2000 - merytoryczne i informacyjne przygotowanie
róŜnych

środowisk

edukacyjnych

do

zadań

związanych

z funkcjonowaniem gimnazjum oraz ich uaktywnienie w kierunku
wspólnego tworzenia nowego typu szkoły.56


INSETT - podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na
szczeblu

podstawowym,

53

gimnazjalnym

i

ponadgimnazjalnym

TamŜe, s. 85.
M. Sielatycki: Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. Internetowy Magazyn
CODN 3/2005,
http://www.trendy.codn.edu.pl/struktura/czytelnia/artykuly/doc/kompetencje_nauczyciela_w_unii_eu
ropejskiej.pdf (27.05.2008)
55
Program Nowa Szkoła, Serwis Oświatowy WSiP,
http://www.wsipnet.pl/oswiata/arts.php?dz=9&nid=371#z (27.05.2008)
56
Program Gimnazjum 2000,
http://codn.codn.edu.pl/struktura/prkzso/index.asp?plik=program_gimnazjum2002 (27.05.2008)
54
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poprzez zapewnienie doskonalenia adekwatnego do faktycznych
potrzeb nauczycieli57


Partnerzy



rozwijanie

w

oświacie

stosunków

polsko



niemieckich.58
Jeśli chodzi o środowisko pedagogiczne, to najintensywniej problematyką
nauczycielską w kontekście reformy systemu oświaty w Polsce zajmuje się były
wiceminister oświaty ( w latach osiemdziesiątych)  Czesław Banach. W 1997 roku
sformułował on  14 podstawowych idei i zasad kształcenia nauczycieli. Wszystkie
te idee i zasady moŜna sprowadzić do pięciu.
1. Humanizacja,
ustawiczność

otwartość,
oraz

innowacyjność,

prospektywność

wielostronność,

czy

antycypacyjność

w kształceniu nauczycieli przy zachowaniu ściśle określonego
kanonu wiedzy i umiejętności obowiązującego wszystkie szkoły
wyŜsze.
2. Zwiększenie
kształcenia

instytucjonalnej
nauczycieli,

i

które

programowej
ma

być

dywersyfikacji
wielopoziomowe

i szerokoprofilowe, przy zachowaniu horyzontalnej i wertykalnej
droŜności oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami
wyŜszymi.
3. Harmonijne przygotowanie do wszystkich funkcji nauczyciela,
z których w polskiej literaturze przedmiotu powszechnie wymienia
się: nauczanie, wychowanie, opieka nad dziećmi i młodzieŜą,
wspomaganie osób uczących się w kształtowaniu ich planów
edukacyjnych i Ŝyciowych, współpracę z rodziną i środowiskiem
lokalnym, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych, działalność
nowatorską i badawczą.
4. Naukowość, interdyscyplinarność, zaznajamianie z najwaŜniejszymi
wyzwaniami cywilizacyjnymi i kulturowymi współczesnej doby,
opanowanie

znajomości

języków

obcych

i

utrzymywanie

bezpośrednich kontaktów zagranicznych, zwłaszcza z krajami
Europy Zachodniej.
57

Insett. OgólnopolskiProgram Doskonalenia Nauczycieli Języka Angielskiego,
http://codn.codn.edu.pl/projekty/insett/index.asp (27.05.2008)
58
M. S. Szymański: Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce  nowe wyzwania,
cyt. wyd. s. 85.

26

5. Zapewnienie integracji i korelacji między studiami przedmiotowymi
a studiami metodycznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi,
a takŜe umoŜliwienie zdobycia kwalifikacji do nauczania dwóch
przedmiotów.59
Wraz z przedstawionymi postulatami, propaguje się i popularyzuje
w polskiej literaturze pedeutologicznej znane i sprawdzone na Zachodzie koncepcje
kształcenia i dokształcania nauczycieli. Są to prace poświęcone kształceniu
nauczycieli autorstwa A. T. Pearson, R. I. Arendsa, E. Perrott, D. Schöna, D. Fisch,
A. Maslowa czy C. Rogersa. 60
Powinnością dyrektora szkoły jest umoŜliwianie nauczycielom udziału
w róŜnego rodzaju spotkaniach mających na celu wymianę doświadczeń, troska
o dostęp do fachowej literatury a takŜe kierowanie nauczycieli na róŜne formy
doskonalenia zawodowego. Dla nauczyciela jest to najczęściej okazją do
odświeŜenia swojej wiedzy, spotkania się z najnowszymi tendencjami w dydaktyce
swojego przedmiotu i skonfrontowanie ich z własnymi działaniami.61 Jednak
szkolenia prowadzone dla nauczycieli w ośrodkach metodycznych nie zawsze są na
odpowiednim poziomie merytorycznym, zawsze są natomiast płatne, co powoduje,
Ŝe wiele osób z nich rezygnuje.62
Rolą dyrektora szkoły jest aranŜowanie spotkań z doradcą metodycznym,
który powinien wskazać obszary stanowiące wdzięczne pole do innowacji oraz
umotywować potrzebę ich podjęcia.63 Niestety radykalnie zmniejszyła się liczba
metodyków, którzy mogliby słuŜyć nauczycielom niezbędną pomocą. Związane jest
to z planowaniem budŜetu przez samorządy, które nie dostrzegają potrzeby
utrzymywania duŜej liczby specjalistów tej profesji. Znacznie ogranicza to dostęp
nauczycieli do wiedzy niezbędnej do wprowadzenia reformy we własnej szkole.
Obok metodyków funkcjonują w szkołach, jako osoby wspomagające procesy
zmian, Liderzy WDN z programu Nowa Szkoła, Edukatorzy programu Kreator,
Moderatorzy WDN. Nie docierają oni jednaj do większości szkół, a jeśli nawet, to
i tak nie znajdują w nich atmosfery współpracy. Większość nauczycieli, w tym takŜe
59

TamŜe, s. 86.
TamŜe, s. 86  87.
61
J. Janowicz: Stymulowanie innowacyjnych postaw nauczycieli, (w:) Zmieniam siebie i swoją
szkołę, red. J. Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczycielski, Jelenia Góra 1997, s.113.
62
L. Wollman  Mazurkiewicz: Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce
na podstawie badań i działalności SNEP. (w:) W. Mikołajewicz (red.): Kształcenie i doskonalenie
nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, s. 112.
63
J. Janowicz: Stymulowanie innowacyjnych postaw nauczycieli, cyt. wyd. s.114.
60
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dyrektorzy, oczekują podania im gotowych rozwiązań, zamiast korzystać z pomocy
w celu wypracowania własnych, wewnątrzszkolnych programów zmian.64
Awans zawodowy nauczycieli wynikający z reformy edukacji, konieczność
pisania planu rozwoju zawodowego, odbywanie staŜu warunkującego awans oraz
podwyŜkę pensji powoduje, iŜ wielu nauczycieli nastawionych jest bardziej na
swoją karierę niŜ na dziecko. Podejmują oni kosztowne szkolenia, studia
podyplomowe, często bardziej dla zdobycia kolejnego tzw. papierka niŜ z potrzeby
doskonalenia i sprostania wymaganiom szkoły i uczniów.65 Nauczyciele hurmem
rzucili się na studia podyplomowe, kursy, konferencje, bynajmniej nie w celu
uzupełnienia wiedzy, ale dlatego, Ŝe brakowało im jakiegoś "papierka"
w dokumentacji. Podczas jednej z konferencji widziałam, jak nauczyciele,
posługując się tabelkami, zbierali od prowadzących wykłady podpisy, aby tych
poświadczeń uczestnictwa było jak najwięcej. Papier stał się bezcenną wartością!66
Niejednokrotnie w planach awansu zawodowego umieszczane są zadania
absolutnie obowiązkowe dla kaŜdego uczciwego nauczyciela, a poświęcanie
dziecku większej uwagi staje się przedmiotem prezentacji, sankcji i gromadzenia
podpisów. Przy tej liczbie dokumentów do wypełnienia, którą mają zwłaszcza
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, brakuje czasu dla dziecka, na rzeczywistą
z nim pracę. Innym natomiast niebezpieczeństwem wynikającym z wymagań
reformy jest skłócenie grona pedagogicznego, brak współpracy, podbieranie sobie
pomysłów,

zawiść wśród

nauczycieli,

inwestowanie niemałych

nakładów

finansowych w swój rozwój, rozpatrywany jedynie w perspektywie awansu
i podwyŜek pensji.67
Reforma nie jest odpowiednio przygotowana pod względem finansowym,
a takŜe w aspekcie wstępnego przygotowania do niej nauczycieli. Wielu z nich
nadal nie zna podstawowych przesłanek zmian, a ci, którzy są przygotowani, nie
mogą realizować jej załoŜeń z przyczyn ekonomicznych lub braku akceptacji
otoczenia. Nauczyciele nie potrafią równieŜ współpracować w swoich gronach, za
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L. Wollman  Mazurkiewicz: Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce
na podstawie badań i działalności SNEP, cyt. wyd. s. 113.
65
TamŜe
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A. Sowińska: Kręte ścieŜki awansu, Edukacja i Dialog 2002 nr 8.
67
L. Wollman  Mazurkiewicz: Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce
na podstawie badań i działalności SNEP, cyt. wyd. s. 113  116.
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duŜo jest wzajemnej zawiści, niechęci do wyróŜniających się oraz zwykłego
lenistwa.68

68

TamŜe, s. 117.
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3. Zasady tworzenia i działalność stowarzyszeń
w Polsce
3.1. Powoływanie stowarzyszenia
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich
zakładania i funkcjonowania jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia
7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104). JuŜ jej preambuła określa intencje,
jakimi kierował się ustawodawca, stanowiąc regulację prawną odnośnie instytucji
stowarzyszenia  została ona powołana do Ŝycia w celu stworzenia warunków do
pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się
zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem
Praw Obywatelskich i Politycznych, umoŜliwienia obywatelom równego, bez
względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w Ŝyciu publicznym
i wyraŜania

zróŜnicowanych

poglądów

oraz

realizacji

indywidualnych

zainteresowań, a takŜe uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek
ruchu stowarzyszeniowego (...).69
Zgodnie z definicją ustawy Prawo o stowarzyszeniach stowarzyszenie jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.70
Ustawa nie zawęŜa przepisami celów, w jakich moŜe być utworzone
stowarzyszenie, podkreśla jedynie, iŜ stowarzyszenia samodzielnie określają swoje
cele. Istotą stowarzyszenia jest to, Ŝe ma ono mieć charakter członkowski,
w związku z czy realizacja celów stowarzyszeń powinna odbywać się w znacznej
mierze poprzez aktywność ludzką, a nie bezpośrednie zaangaŜowanie majątku.71
Pierwszą przewidzianą przez prawo czynnością przedsiębraną w celu
załoŜenia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania załoŜycielskiego. Minimalna liczbę
załoŜycieli stowarzyszenia określono na piętnaście osób.72 Podstawowym zadaniem
załoŜycieli stowarzyszenia jest uchwalenie statutu. Następnie załoŜyciele zwołują
zebranie załoŜycielskie. Plan zebrania załoŜycielskiego wygląda następująco:
69

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie (03.06.2008)
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz.
104)
71
Z. Wejcman: Zasady tworzenia i działalność stowarzyszeń, (w:) B. Walkiewicz (red.),
Stowarzyszenia nauczycielskie w Polsce, CODN Warszawa 2003, s.33.
72
P. Suski: Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s.
105.
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Sporządzenie pisemnej listy obecności.



Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.



Przedstawienie idei stowarzyszenia i jego celów odzwierciedlonych
w statucie.



Wybór komitetu załoŜycielskiego (3 -5 osób)



Omówienie i dyskusja nad statutem.



Przyjęcie statutu i podjęcie odnośnej uchwały.



Wybór pierwszych władz stowarzyszenia zgodnie ze statutem.



Omówienie

dalszych

działań

związanych

z

załoŜeniem

stowarzyszenia.73
Z wyboru komitetu załoŜycielskiego sporządza się protokół. Minimalna
treść protokołu to określenie daty sporządzenia, wskazanie kandydatów na
członków komitetu, liczby głosów na nich oddanych, liczby osób biorących udział
w głosowaniu oraz wskazanie, kto został wybrany. Obowiązkiem komitetu
załoŜycielskiego jest złoŜenie do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie
stowarzyszenia. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd
rejonowy zawiadamia załoŜycieli.74 Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd
rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później
niŜ w ciągu 3 miesięcy od dnia złoŜenia wniosku.75 Byt prawny stowarzyszenia
zarejestrowanego, a zatem i prawna odpowiedzialność organów przewidzianych
statutem, rozpoczyna się dopiero z chwilą wpisania statutu do rejestru stowarzyszeń
zarejestrowanych. Przedtem ani stowarzyszenie prawnie nie istnieje, ani jego
statutowe organy w ramach nieistniejącego statutu działać nie mogą.76

3.2. Statut stowarzyszenia
Uchwalenie

statutu

jest

bardzo

waŜną

czynnością

związaną

z zakładaniem stowarzyszenia. Statut jest najwaŜniejszym aktem wewnętrznym
regulującym działanie stowarzyszenia. Treść statutu decyduje bowiem o charakterze
stowarzyszenia, o jego celach, zakresie działania i zasadach funkcjonowania.
Przepisy prawa pozostawiają członkom stowarzyszenia bardzo duŜą swobodę
73

Z. Wejcman: Zasady tworzenia i działalność stowarzyszeń, cyt. wyd. s.34.
P. Suski: Stowarzyszenia i fundacje, cyt. wyd. s. 107.
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Art. 13 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz.
104)
76
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w kształtowaniu zapisów statutu. Dlatego teŜ nie ma dwóch takich samych statutów,
tak jak nie ma dwóch takich samych stowarzyszeń. Statut stowarzyszenia jest
podstawowym dokumentem, który naleŜy dołączyć do wniosku o rejestrację
stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postanowienia statutu są badane
przez sąd rejestrowy pod względem ich zgodności z prawem. Po zarejestrowaniu
stowarzyszenia rola statutu jest równie istotna. Stanowi on "konstytucję" organizacji
i obok ustawy o stowarzyszeniach jest podstawowym aktem regulującym
działalność stowarzyszenia.77
Czasem statut organizacji jest niezgodny z obowiązującymi przepisami,
przewiduje wewnętrznie sprzeczne rozwiązania lub nie zawiera zapisów uznanych
za standardowe, mimo Ŝe nie występują bezpośrednio w przepisach prawnych.
Niejasne postanowienia statutu mogą niejednokrotnie uniemoŜliwić funkcjonowanie
organizacji w wyniku powstania róŜnic interpretacyjnych, np. w kontaktach
z urzędem skarbowym. Z kolei brak innych zapisów moŜe utrudnić pozyskiwanie
środków od sponsorów, którzy mogą udzielać wsparcia finansowego jedynie
organizacji działającej według określonych zasad, jasno zapisanych właśnie
w statucie.78
Statut stowarzyszenia powinien określać:


nazwę stowarzyszenia odróŜniającą je od innych stowarzyszeń,
organizacji i instytucji,



teren działania i siedzibę stowarzyszenia,



cele i sposoby ich realizacji,



sposób

nabywania

i

utraty

członkostwa,

przyczyny

utraty

członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,


władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania
składu oraz ich kompetencje,



sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych, a takŜe warunki waŜności jego uchwał,



sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek
członkowskich,

77

R. Skiba: Jak napisać statut stowarzyszenia? Broszura z serii 3w* - Broszury dla organizacji
pozarządowych.
http://www.prawo.ngo.pl/x/51924;jsessionid=2E4E3886E5D008156D4AC349EB715ABF
(03.06.2008)
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Z. Wejcman: Zasady tworzenia i działalność stowarzyszeń, cyt. wyd. s. 35.
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zasady dokonywania zmian statutu,



sposób rozwiązania się stowarzyszenia,



strukturę organizacyjną i zasady tworzenia jednostek terenowych,
jeŜeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki.79

3.3. Członkowie stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia powinien regulować sposób nabywania i utraty
członkostwa oraz prawa i obowiązki członków. Prawo tworzenia stowarzyszeń, a co
za tym idzie członkostwo w nich, przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną
zdolność

do

czynności

prawnych

(pełnoletnim,

nieubezwłasnowolnionym)

i niepozbawionym praw publicznych. Członkami stowarzyszeń mogą być równieŜ
osoby niepełnoletnie. Nie mogą one jednakŜe być załoŜycielami stowarzyszenia.
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski mogą tworzyć
stowarzyszenia na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Natomiast
cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą jedynie
przystępować do juŜ istniejących stowarzyszeń - pod warunkiem, Ŝe statut danego
stowarzyszenia przewiduje moŜliwość zrzeszania w nim cudzoziemców. Niektóre
osoby z racji wykonywanego zawodu mają ograniczoną swobodę przystępowania
do

stowarzyszeń

(Ŝołnierze

zawodowi,

policjanci,

funkcjonariusze

StraŜy

Granicznej, itp.).80
Wszystkie stowarzyszenia, w tym takŜe stowarzyszenia nauczycielskie, są
stowarzyszeniami osób fizycznych. Osoba prawna (firma, podmiot publiczny itp.)
moŜe być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenia. Przepisy nie określają
jednak szczegółowo, na czym ma polegać wspieranie stowarzyszenia, dlatego teŜ
najczęściej tę kwestię reguluje statut, który nie moŜe być sprzeczny z ustawą.81
KaŜdy członek stowarzyszenia ma swoje prawa i obowiązki, które określają
przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz postanowienia statutów. Dlatego teŜ
w róŜnych stowarzyszeniach mogą się one róŜnie przedstawiać.82
W literaturze wymienia się róŜne prawa członków, które zaleŜą od celu
stowarzyszenia. Do przykładowych praw naleŜą:
79
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korzystanie z opieki, pomocy i innych świadczeń organizacji, w tym
na zasadzie pierwszeństwa lub na zasadzie ulgowej odpłatności,



uczestniczenie w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach,
szkoleniach, stypendiach organizowanych przez stowarzyszenie,



zaskarŜanie w ramach postępowania wewnątzrorganizacyjnego
uchwał lub orzeczeń władz w sprawach członkowskich,



prawo

udziału

we

wszystkich

posiedzeniach

organów

stowarzyszenia, na których maja zapadać decyzje dotyczące ich
działalności lub postępowania,


prawo

występowania

do

wszystkich

władz

stowarzyszenia

z wnioskami i skargami oraz inicjatywą uchwałodawczą,


prawo krytykowania i oceny działalności wszystkich organów na
forum wewnątrzorganizacyjnym.83

Do obowiązków członka stowarzyszenia najczęściej naleŜy:


aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,



przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,



regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w stowarzyszeniu,



dbanie o dobre imię stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu
jego znaczenia.84

Statut stowarzyszenia musi określać precyzyjnie sposób nabywania
członkostwa w stowarzyszeniu oraz sposób i przyczyny jego utraty. Kwestie te są
bardzo istotne, poniewaŜ członkowie są podstawą działania stowarzyszenia.
Z faktem bycia członkiem wiąŜą się opisane wyŜej liczne prawa i obowiązki.
Najczęściej stosowaną formułą jest zasada, Ŝe członków przyjmuje się na podstawie
pisemnej deklaracji kandydata. W takiej deklaracji kandydat składa oświadczenie
o woli wstąpienia do stowarzyszenia i akceptacji jego celów oraz zobowiązuje się
do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał stowarzyszenia. Czasami statuty
przewidują, Ŝe do nabycia członkostwa konieczne jest uzyskanie rekomendacji
83

M. Wierzbowski: Charakter prawny stosunków w organizacjach społecznych, Warszawa 1976, s.
104  105; Z. Szypuliński: Stowarzyszenia. Wzory pism  statutów i innych aktów z objaśnieniami
oraz przepisami związanymi z prawem o stowarzyszeniach, Poznań 1994, s. 44, 66  67.
84
Z. Szypuliński: Prawo o stowarzyszeniach, Poznań 1997.
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członków stowarzyszenia (osoby wprowadzające). Statut powinien przewidywać
moŜliwość odwołania się od odmownej decyzji zarządu do walnego zebrania
członków lub innego organu stowarzyszenia.85
Podobnie, jak zasady nabywania członkostwa, zasady jego utraty muszą być
dokładnie określone w statucie. Stowarzyszenia są organizacjami dobrowolnymi.
Prawo zakazuje zmuszania do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczania prawa
członków do wystąpienia ze stowarzyszenia. MoŜna natomiast wymagać, aby
deklaracja

o

wystąpieniu

z

organizacji

została

złoŜona

na

piśmie.

Najczęściej organizacje przewidują, Ŝe członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na
skutek dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie zarządowi lub śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego. Członek stowarzyszenia moŜe zostać pozbawiony członkostwa
w organizacji (wykluczony, skreślony z listy członków) z powodu:


nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań przez określony czas,



nieusprawiedliwionego

nieuczestniczenia

w

pracach

stowarzyszenia, utraty praw publicznych,


działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz,



na pisemny umotywowany wniosek określonej liczby członków.

Statut moŜe przewidywać takŜe inne przyczyny wykluczenia członka.
Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa podejmuje zazwyczaj zarząd lub sąd
koleŜeński, jeŜeli statut stowarzyszenia powołanie takiego organu przewiduje. Skoro
istnieje tryb przewidujący wykluczenie ze stowarzyszenia, to musi istnieć równieŜ
tryb odwoławczy. W stowarzyszeniach, w których nie ma sądownictwa
koleŜeńskiego instancja odwoławczą jest zazwyczaj walne zebranie członków.86

3.4. Organy stowarzyszenia
KaŜde stowarzyszenie, zgodnie z ustawą musi posiadać wewnętrzne władze
zwane organami. NajwyŜszą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.
85
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W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał naleŜy do walnego zebrania członków. Statut moŜe
przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub
zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeŜeli liczba
członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut
określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. Stowarzyszenie jest
obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.87
Walne zebranie członków jako najwaŜniejszy organ stowarzyszenia posiada
swoje kompetencje, do których naleŜą:


uchwalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia,



rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz stowarzyszenia,



powoływanie oraz odwoływanie zarządu i komisji rewizyjnej,



udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji
rewizyjnej,



uchwalanie zmian w statucie,



rozpatrywanie wniosków władz stowarzyszenia oraz wniosków
i odwołań poszczególnych członków,



podejmowanie

uchwały

o

rozwiązaniu

stowarzyszenia

i przeznaczeniu majątku.
Walne zebranie moŜe być zwyczajne czyli zwoływane np. raz w roku lub
nadzwyczajne, zwołane przez zarząd na pisemny wniosek pewnej liczby członków
stowarzyszenia.88
Zarząd jest niezbędnym w stowarzyszeniu organem władzy, kierującym
bezpośrednio codziennymi pracami organizacji. Podejmuje decyzje i uchwały
w następujących sprawach:


kierowanie bieŜącą działalnością stowarzyszenia i działanie w jego
imieniu,



zwoływanie walnego zebrania zwykłego i nadzwyczajnego oraz
realizowanie jego uchwał,



opracowanie programu działalności stowarzyszenia oraz prowadzenie
gospodarki finansowej,

87
88
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przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków stowarzyszenia,



ustalanie wysokości składek członkowskich,



powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich
zadań,



rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia powinien zawsze określać tryb powoływania
posiedzeń zarządu, wskazywać osobę, która takie posiedzenie zwołuje, podawać
przyczyny odwoływania członków z pełnionych funkcji. Brak szczegółowej
regulacji w tym zakresie moŜe prowadzić do sytuacji, w której odwołanie
konkretnej osoby z pełnionej funkcji przed upływem kadencji moŜe być
niemoŜliwe.89

3.5. Majątek stowarzyszenia
Prawo o stowarzyszeniach nie określa, co stanowi majątek stowarzyszenia.
Przepisy zawarte w rozdziale czwartym wskazują tylko źródła powstania majątku.
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia
oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących
przepisów, moŜe przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności
publicznej. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą, według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej stowarzyszenia słuŜy realizacji celów statutowych i nie moŜe być
przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie moŜe
otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.90
Zasady otrzymywania dotacji określa ustawa z 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych. Dotacje mogą być udzielane z budŜetu państwa na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom
niezliczonym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom. Dotacje
stowarzyszeni otrzymuje na podstawie umów zawartych z dysponentem części
budŜetowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 roku

89
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o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Umowa powinna określać
szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania, dotacje celową naleŜną
jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności, tryb kontroli wykonywania zadania
oraz

sposób

rozliczenia

udzielonej

dotacji

celowej

i

zasady

zwrotu

niewykorzystanej części dotacji.91

3.6. Federacje i konfederacje stowarzyszeń
Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą załoŜyć związek
stowarzyszeń.92 Tego typu związki stowarzyszeń potocznie zwane są federacjami
lub konfederacjami. Proces powoływania federacji, jej rejestracji, wyboru władz, jak
i prowadzenia bieŜącej działalności oraz zarządzania majątkiem regulowany jest
ustawą lub statutem oraz innymi waŜnymi dla stowarzyszenia dokumentami.
Stowarzyszenia przystępują do federacji z róŜnych powodów i dlatego struktura
federacji powinna zaspokajać najróŜniejsze potrzeby organizacji, a kaŜdy
z programów powinien odpowiadać pewnej kategorii jej potrzeb. Działalność
federacji moŜe zatem obejmować:


usługi świadczone na rzecz organizacji członkowskich i innych
organizacji pozarządowych takie jak organizowanie warsztatów
edukacyjnych, wydawanie publikacji i wsparcie techniczne,



wspieranie

interesów

organizacji

pozarządowych

w

pracach

legislacyjnych i kontaktach z administracją państwową,


badania rynku i oferty usług organizacji pozarządowych,



edukację społeczeństwa w kwestiach dotyczących roli organizacji
pozarządowych,



stworzenie forum dla organizacji pozarządowych, na którym
omawiane będą sprawy dotyczące całego sektora i uzgadniane
wspólne stanowisko organizacji w istotnych kwestiach,



wspieranie

dialogu

pozarządowego.

na

temat

misji

i

dokonań

sektora

93
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3.7. Podsumowanie
Społeczeństwo obywatelskie jest fundamentem państwa demokratycznego.
Zdolność do samoorganizowania się obywateli świadczy o kondycji społeczeństwa
i państwa. Warunki do swobodnego zrzeszania się powstały dopiero po 1989 roku.
Wtedy to zaczęły powstawać organizacje nauczycielskie, a zakładający je
nauczyciele udowodnili, Ŝe potrafią się organizować oraz działać dobrowolnie dla
poŜytku publicznego.94
Nawet

dokładnie nie

wiadomo,

ile powstało

dotąd

stowarzyszeń

nauczycielskich. W raporcie CODN z 2002 roku zaprezentowano ich czterdzieści,
uwzględniając organizacje ściśle zawodowe i zasięgu ogólnopolskim. Skupiają one
pedagogów przewaŜnie jednaj specjalności lub pokrewnych czy jednego rodzaju
kształcenia  na przykład Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 
i liczą na ogół od kilkuset do ponad tysiąca członków.95
Do

najstarszych

naleŜą:

Stowarzyszenie

Nauczycieli

Przedmiotów

Przyrodniczych i Technicznych (rok załoŜenia: 1990), Stowarzyszenie Nauczycieli
Matematyki (1991), Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej

(1991),

Stowarzyszenie

Nauczycieli

Języka

Angielskiego

w Polsce IATEFL (1991), Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce
(1991), Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (1992), Polskie
Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta (1992).96
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wspiera stowarzyszenia
nauczycielskie słuŜąc poradami prawnymi i pomocą organizacyjną, aby ich
załoŜyciele nie musieli tracić energii na wywaŜanie juŜ otwartych drzwi. CODN
organizuje kilka razy w roku spotkania przedstawicieli zarządów słuŜące wymianie
doświadczeń i nawiązaniu współpracy. CODN wystąpił teŜ z ideą utworzenia
Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich. Niestety akces do konfederacji jest na
razie umiarkowany. Członkowie stowarzyszeń obawiają się bowiem, Ŝe moŜe ona
ograniczyć swobodę ich działania. Jednak cele konfederacji są zupełnie inne.
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Głównie chodzi o to, by konfederacja w imieniu wszystkich stowarzyszeń mogła
negocjować z ministerstwem oraz konsultować projekty rozporządzeń.97
Stowarzyszenie to sposób na budowanie nowej toŜsamości nauczycielskiej,
na bycie twórcą i inicjatorem wcielającym w Ŝycie własne pomysły, na szukanie
inspiracji wśród innych nauczycieli tej samej profesji, na zrobieniu czegoś więcej
nie będąc jedynie wykonawcą cudzych poleceń.

97 97
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4. Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej
jako przykład stowarzyszenia nauczycielskiego
w Polsce
4.1. Geneza powstania SNEP
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej powstało w 1999 roku
z inicjatywy grupy nauczycieli biorących udział w warsztatach zorganizowanych
przez Fundację Elementarz w Katowicach. Stworzyły je osoby, które juŜ
wcześniej reformowały oświatę niejednokrotnie próbując swoich sił w klasach
autorskich, mający doświadczenie w tworzeniu własnych programów nauczania 
uczenia się dzieci, doświadczeni przez napotykający opór na drodze swych działań
nowatorskich. Te przykre wspomnienia były powodem chęci zrzeszenia się
w większą grupę, która ma większą moc sprawczą. Na spotkaniu w Katowicach
odnaleźli się pedagodzy o podobnych poglądach na edukację dzieci. Wspólnie
spędzony czas, rozpoczęty emisją filmu Stowarzyszenie umarłych poetów,
zakończył

się

pomysłem

utworzenia

stowarzyszenia

Ŝywych

duchem

nauczycieli.98
W tym samym roku, 8 lipca grupa załoŜycielska sformułowała główne
kierunki działań, przyjęła ostateczną wersję statutu oraz przygotowała wszystkie
dokumenty do rejestracji sądowej. 30 sierpnia Stowarzyszenie zostało wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego, a 24 września 1999 roku odbył się pierwszy Zjazd
w Katowicach, na którym nastąpił wybór Zarządu Stowarzyszenia.99
W skład pierwszego Zarządu weszli: Anna Sowińska  prezeska, Maria
Lorek, Małgorzata Nitka  wiceprezeski, Lidia Wollman  sekretarz, Andrzej
Jabłoński  skarbnik.100
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4.2. Cele SNEP
Celem Stowarzyszenia Edukacji Początkowej, w którego rozumieniu
edukacja

początkowa

obejmuje

wychowanie

przedszkolne

i

kształcenie

zintegrowane, jest:
1. popularyzowanie

wychowania

przedszkolnego,

kształcenia

zintegrowanego i wiedzy o ich nauczaniu i uczeniu się,
2. ułatwianie

wymiany

informacji

i

koleŜeńskich

kontaktów

w środowisku nauczycieli,
3. reprezentowanie członków Stowarzyszenia ich opinii, potrzeb,
interesów wobec społeczeństwa i władz,
4. współpraca z instytucjami oświatowymi i naukowymi.101
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli

wychowania

przedszkolnego

i

kształcenia

zintegrowanego,
2. współudział w inicjowaniu i koordynacji badań na polu edukacji
początkowej,
3. obronę interesów zawodowych nauczycieli,
4. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji,
sympozjów, seminariów, spotkań autorskich oraz warsztatów
pedagogicznych,
5. popieranie i rozwijanie innowacji pedagogicznych,
6. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie
biuletynu poświęconego edukacji początkowej,
7. prowadzenie

działalności

produkcyjnej

w

zakresie

pomocy

dydaktycznych,
8. prowadzenie szkoleń,
9. prowadzenie działalności handlowej,
10. prowadzenie usług turystycznych.102
PrzynaleŜność do SNEP pozwala nauczycielom na co najmniej dwukrotne
w ciągu roku wzięcie udziału w szkoleniach i warsztatach zgodnych z bieŜącym
101

Statut Stowarzyszeni Nauczycieli Edukacji Początkowej
http://www.snep.edu.pl/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=1 (10.06.2008)
102
TamŜe.

42

zapotrzebowaniem. To z kolei umoŜliwia napisanie planu rozwoju zawodowego,
oceniania opisowego, prowadzenia lekcji twórczości, wykorzystania pedagogiki
zabawy w pracy z dziećmi, czy innych metod sprawdzonych w praktyce przez
nowatorów.103

4.3. Władze SNEP
W zaktualizowanej wersji statutu z dnia 21 kwietnia 2001 roku czytamy, iŜ
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej posiada osobowość prawną,
a jego nazwa jest prawnie zastrzeŜona. Terenem działania Stowarzyszenia jest
obszar Polski, a siedzibą władz są Katowice. Władzami SNEP są:
1. Walne zebranie członków.
2. Zarząd.
3. Komisja rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkowie wybrani do władz
Stowarzyszenia mogą te samą funkcję pełnić nie dłuŜej niŜ dwie kadencje. Walne
zebranie członków jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej
50 członków lub co najmniej 20% członków SNEP. Uchwały podejmowane są
zwykłą większością głosów, jeŜeli statut nie stanowi inaczej. W przypadku
ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według
kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie
moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.104
Walne

zebranie

członków

jest

najwyŜszą

władzą

Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, członkowie
wspierający, honorowi i zaproszeni goście. O miejscu, terminie i porządku obrad
Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków moŜe być
zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moŜe
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odbywać się w kaŜdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zwołuje
je Zarząd z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej, na umotywowane
Ŝądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Do
kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności naleŜy:


określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,



uchwalenie statutu i jego zmian,



uchwalenie budŜetu,



wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,



rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,



rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał
zarządu,



nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,



podejmowanie

uchwały

o

rozwiązaniu

Stowarzyszenia

i przeznaczeniu jego majątku,


podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod
obrady.105

Zarząd Stowarzyszeni kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia
oraz reprezentuje je na zewnątrz. Składa się on z 3  5 członków, w tym prezesa,
1  2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu odbywają się
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ 2 razy w roku. Do zakresu działania
Zarządu naleŜy:


realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,



określanie szczegółowych kierunków działania,



ustalanie budŜetu i preliminarzy,



sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,



podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego,

105



powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,



zwoływanie Walnego Zebrania Członków,



organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

TamŜe.
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podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,



prowadzenie dokumentacji członkowskiej,



wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka
honorowego Stowarzyszenia,



ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń.106

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością. Składa się z 3  5 członków, w tym
przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza. Do zakresu działania Komisji
Rewizyjnej naleŜy:


kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,



występowanie

do

Zarządu

z

wnioskami

wynikającymi

z przeprowadzonych kontroli i lustracji,


prawo Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków w razie stwierdzenia, Ŝe Zarząd nie wywiązuje się z jego
statutowych obowiązków, a takŜe prawo Ŝądania zwołania zebrania
Zarządu,



zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go
przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,



składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie
absolutorium władzom Stowarzyszenia,



składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.107

106
107

TamŜe.
TamŜe.
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4.4 Członkowie SNEP
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba
prawna

moŜe

być jedynie

wspierającym

członkiem

SNEP.

Członkowie

Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje
w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji (aneks 1 s. 87).
Członek zwyczajny ma prawo do:


czynnego lub biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,



uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach
itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia,



zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz
Stowarzyszenia,

Członek zwyczajny obowiązany jest do:


aktywnego

uczestniczenia

w

pracach

i

realizacji

celów

Stowarzyszenia,


przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,



regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.108

Członkiem

wspierającym

moŜe

być

osoba

fizyczna

lub

prawna

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego
wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.109

108
109

TamŜe.
TamŜe.
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Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi
dla Stowarzyszenia. Członek honorowy zwolniony jest z opłat członkowskich.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia,
zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu
składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
przez okres przekraczający 3 miesiące.110

4.5. Fundusze SNEP
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2. dochody z nieruchomości i ruchomości oraz środków finansowych
stanowiących

własność

lub

będących

w

uŜytkowaniu

Stowarzyszenia.
3. dotacje,
4. darowizny, zapisy i spadki,
5. wpływy z działalności statutowej,
6. wpływy z działalności gospodarczej.111
Do 2001 roku na swoją działalność stowarzyszenie uzyskało pięć grantów
ministerialnych, dzięki którym mogło wydać dwa pierwsze numery biuletynu
Nauczyciel z klasą oraz zorganizować pierwszy zjazd oraz szkolenia.112

4.6. Zjazdy SNEP
Stowarzyszenie co pół roku organizuje ogólnopolskie zjazdy, które są
płaszczyzną wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z róŜnych stron kraju.
110

Statut Stowarzyszeni Nauczycieli Edukacji Początkowej
http://www.snep.edu.pl/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=1 (10.06.2008)
111
TamŜe.
112
L. Wollman  Mazurkiewicz: Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce
na podstawie badań i działalności SNEP, cyt. wyd. s. 120.
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Zjazdy jesienne odbywają się w Katowicach, na terenie siedziby Stowarzyszenia,
natomiast wiosenne mają za zadanie promować ciekawe rozwiązania edukacyjne
w poszczególnych regionach Polski.113 Do tej pory odbyło się 15 zjazdów :
Tabela nr 1
kolejność

miejsce

czas

I

Katowice

24.09.1999

II

Poznań

19.05.2000

III

Katowice

29  30.09.2000

IV

Łódź

21.04.2001

zjazdów

Temat
Wybory władz stowarzyszenia
Co

ciekawego

w

technikach

teatralnych?
Wzbogacamy warsztat pracy 
awans zawodowy nauczyciela.
Programy, projekty, podręczniki.
Odpowiednia diagnoza i terapia

V

Katowice

październik 2001

źródłem

sukcesów

w

edukacji

małego dziecka.
VI

Warszawa

27.04.2002

VII

Katowice

5.10.2002

Łamanie barier komunikacyjnych
w drodze do zjednoczonej Europy.
Metody aktywizujące w edukacji
początkowej.
Diagnozowanie

VIII

Toruń

20.03.2003

uczniów

po

umiejętności
pierwszym

etapie

kształcenia.
IX

Katowice

22.11.2003

X

Kraków

24.04.2004

Sześciolatek człowiek aktywny 
nowe wybory.
Edukacja

regionalna



moja

miejscowość, Polska, Europa.
Czarodziejski dywan, czyli kanon

XI

Katowice

23.11.2004

dobrej

ksiąŜki

w

edukacji

początkowej.
XII

Katowice

19.11.2005

XIII

Ustroń

22.04.2006

113

Zmysły bliskie i dalekie
Edukacja

w

naturze.

A. Sowińska: Stowarzyszenia nauczycielskie enklawą pracy twórczego nauczyciela, (w:)
Nauczyciel z klasą 2005 nr 1(6), s.3
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Szkoła

i przedszkole jako lokalny ośrodek
rozwoju zrównowaŜonego.
Inauguracja
XIV

Katowice

17.03.2007

projektu

Wieś

przyjazna dzieciom w ramach
konkursu

MEN

Alternatywne

formy edukacji przedszkolnej
Podsumowanie
XV

Łódź

08.03.2008

projektu

Wieś

przyjazna dzieciom Małe dziecko
 wielka sprawa.

KaŜdy zjazd ma swój ściśle określony harmonogram, który otrzymują
uczestnicy zjazdu w specjalnej teczce wraz z innymi materiałami przygotowanymi
dla nauczycieli  uczestników zjazdu. Teczka uczestnika zawiera konspekty
warsztatów przygotowane przez osoby prowadzące zajęcia warsztatowe, biuletyn
stowarzyszenia Nauczyciel z klasą, materiały promocyjne i reklamowe
wydawnictw

edukacyjnych

oraz

zaświadczenie

potwierdzające

udział

w zjeździe(aneks 2 s. 88 ), które jest potrzebne wielu nauczycielom do dokumentacji
związanej z planem rozwoju zawodowego.
Program zjazdu obejmuje:
1. Przyjmowanie gości, akredytację uczestników.
2. Zwiedzanie stoisk wydawniczych.
3. Otwarcie zjazdu, wykład inauguracyjny.
4. Część artystyczną.
5. Zajęcia warsztatowe.
6. Obiad.
7. Spotkanie zarządów Kół SNEP.
8. Podsumowanie i zakończenie zjazdu.
Oferta warsztatowa kaŜdego zjazdu jest związana z tematem głównym
Zjazdu. Zajęcia warsztatowe są bardzo ciekawe a członkowie Stowarzyszenia
chętnie w nich uczestniczą wzbogacając przez to swój warsztat, czerpiąc nowe
pomysły i inspiracje do swojej pracy oraz poznając nowe metody, techniki
i rozwiązania praktyczne. Przykładowo zaprezentuję program jednego ze zjazdów.
Program warsztatowy XII Zjazdu SNEP w Katowicach :
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Tabela nr 2
osoba prowadząca

Tematyka

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu.
Wielozmysłowe nabywanie pojęć

prof. dr hab. Jadwiga Hanisz

geometrycznych przez uczniów edukacji
wczesnoszkolnej.
Strojenie zmysłów  poszerzanie

prof. dr hab. Wiesław Karolak

percepcji zmysłowej.
Dotknąć. Zobaczyć. Zrozumieć.

dr Alina Budniak

Eksperymenty w edukacji małego
dziecka.
Znaczenie ruchu w kształtowaniu

dr Aneta Pasternak

rozwoju wyobraźni muzyczno 
plastycznej dziecka.
Dotyk w zabawie. Wierszyki 

mgr B. Bieg - Panic

masaŜyki. Praktyczne wykorzystanie
metody prof. M. Bogdanowicz.
Zuchy w akcji. Działają, budują,

mgr Renata Bolesta

poznają świat. Polisensoryczne

mgr Joanna Palacz

poznawanie.

mgr E. Drygas

Zobaczyć piosenkę.

mgr J. Hamerski

Śpiew lasu. Edukacja poprzez ruch.
Skarbiec matematyczny czyli jak

mgr BoŜena Kotulska

edukację matematyczną uczynić
przyjazną małemu dziecku.
Polisensoryczne poznawanie świata ze

mgr Joanna Łodzińska  Czoch

szczególnym uwzględnieniem metody

mgr Agnieszka Szop

porannego kręgu.

mgr Anna Sowińska

Pedagogika cyrku.

W aneksie do mojej pracy załączam zdjęcia z XIII zjazdu SNEP
w Ustroniu (aneks 3 s. 89 - 92 ).
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4.7. Koła SNEP
Zgodnie z uchwałą III Walnego Zjazdu SNEP z dnia 30 września 2000 r. 114
członkowie zwyczajni mogą organizować się w koła. Rejestracja kół odbywa się po
zatwierdzeniu regulaminu przez Zarząd. Regulamin powinien spełniać następujące
warunki:


minimum 5 osób,



spotkania członków koła nie rzadziej niŜ raz na dwa miesiące.115

Nauczyciele poczuli potrzebę częstszych spotkań i zaczęli zakładać koła
terenowe SNEP. W całym kraju zarejestrowanych jest 29 kół zrzeszających
nauczycieli z takich miejscowości jak: Łódź, Poznań, Katowice, Szczecin, Czaniec,
śory, Kraków, Andrychów, Częstochowa, Warszawa, Bydgoszcz, Cieszyn,
Oświęcim, Ustroń, Ostrowia Mazowiecka, Jastrzębie Zdrój, Tarnowskie Góry,
Masłowo, Tychy, Gliwice, Rzeszów, Chorzów, Pabianice, Poraj, Wrocław,
Sosnowiec.116

W niektórych miejscowościach działa kilka kół mających swoją

siedzibę w róŜnych szkołach na terenie miasta, natomiast niektóre koła zrzeszają
nauczycieli z róŜnych miejscowości. Przykładem moŜe być koło w Ustroniu, które
skupia nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
z miejscowości: Ustroń, Wisła, Istebna, Jaworzynka, Skoczów, Brenna, Cisownica,
Pierściec, Harbutowice, Wiślica, Jasienica, Ochaby, Iłownica, BaŜanowice,
Kisielów, Puńców, Kowale, Pogórze, Bielsko-Biała.117
Nauczyciele spotykając się w kołach organizują sobie najtańsze w Polsce
dokształcanie,

doskonalenie zawodowe,

wymianę doświadczeń

zapraszając

najlepszych praktyków w swojej okolicy, wydawców, autorów podręczników,
a takŜe naukowców i inne osoby związane z edukacją. Praca w takich kołach
pozwala na wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się od siebie, poznawanie
nowych metod, rozwiązań praktycznych czy uwag na temat wykorzystywanych
podręczników.118
114

http://www.snep.ids.bielsko.pl/o%20nas.htm (10.06.2008)
Statut Stowarzyszeni Nauczycieli Edukacji Początkowej
http://www.snep.edu.pl/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=1 (10.06.2008)
116
www.snep.edu.pl (10.06.2008)
117
http://www.snep.ids.bielsko.pl/o%20nas.htm (10.06.2008)
118
L. Wollman  Mazurkiewicz: Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce
na podstawie badań i działalności SNEP, cyt. wyd. s. 119.
115
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Koła swoją działalność opierają głównie na pracy społecznej swoich
członków. W szeregach Stowarzyszenia moŜna spotkać wielu pasjonatów, którzy
bezinteresownie pracują na rzecz swojego środowiska lokalnego, co przynosi wiele
satysfakcji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy uda się swoimi działaniami zaktywizować
środowisko, które nieustannie zaskakiwane licznymi zmianami, wymogami,
zmianami legislacyjnymi, nie zawsze jest chętne do działań społecznych.119
Niektóre Koła bardzo pręŜnie prowadzą swoją działalność, a kaŜdy
z przewodniczących kół ma juŜ w swoim dorobku wywiad w prasie lokalnej oraz
wymierne sukcesy organizacyjne. Do grupy kół z największym dorobkiem
i zapałem do pracy naleŜą:


Koło nr 15 w Ustroniu, które skupia wokół siebie około 80
nauczycieli z całego regionu, załoŜyło własną stronę internetową
i jest organizatorem i pomysłodawcą regionalnego konkursu wiedzy
dla klas I  III. Ponadto koło w Ustroniu organizuje Międzyszkolny
Konkurs pod nazwą Sowa  mądra głowa. Ma on na celu
prezentowanie przez dzieci swojej wiedzy i zdobytych umiejętności,
rozwijanie zainteresowań oraz chęci zdobywania wiadomości
z róŜnych dziedzin.



Koło nr 13 w Cieszynie, które prowadzi konkurs regionalny
Radosne potyczki. Test składa się z dwóch części: testowej
i zabawowej, a nad konkursem objął patronat Wydział Edukacji
i Kultury Urzędu Miejskiego w Cieszynie.



Koło nr 1 w Łodzi, które zawiązało się jako pierwsze, a jego
przewodnicząca Beata Salmanowicz wraz ze swoim zespołem
zapracowała na miano Koła nr 1. Swoi czarem i ciepłem pozyskuje
do pracy nauczycieli spoza regionu duŜego miasta oraz studentów.



Koło nr 3 w Katowicach, które wraz ze swoją przewodniczącą Beatą
Stachańczyk najwięcej czasu poświęca na tworzenie prac z papieru,
masy solnej i innych oryginalnych materiałów plastycznych.



Koło nr 5 w Czańcu, które poprzez swoje systematyczne i cykliczne
spotkania pokazuje, Ŝe w małej miejscowości moŜna duŜo zrobić

119

A. Sowińska: Stowarzyszenia nauczycielskie enklawą pracy twórczego nauczyciela, (w:)
Wszystko dla szkoły 2006 nr 4  5, s. 18.
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dając jednocześnie wiarę i wiatr w skrzydła przychodzącym na
spotkania nauczycielom.


Koło nr 6 w Szczecinie, które stanowi najdalej wysuniętą na północ
placówkę SNEP w Polsce.120

Społeczna praca na rzecz koła jest cięŜka i nie zawsze doceniana, ale
przynosi z czasem wiele satysfakcji.121

4.8. Biuletyn Nauczyciel z Klasą
Wolność słowa i wypowiedzi to jeden z najwaŜniejszych warunków istnienia
społeczeństwa demokratycznego. Bez moŜliwości swobodnego wypowiadania myśli
i sądów nie ma mowy o kulturowym, społecznym i gospodarczym rozwoju
nowoczesnego państwa. Społeczeństwo polskie korzysta z prawdziwej swobody
słowa dopiero od kilkunastu lat. Tworzony jest rynek medialny wolny od cenzury
ale podatny na wiele zagroŜeń płynących z komercjalizacji mediów. Nowoczesne
media to nie tylko dzienniki ogólnopolskie, kolorowe pisma koncernów
zachodnioeuropejskich, ale równieŜ lokalne i środowiskowe gazety. Dynamiczny
rozwój regionalnych gazet to najbardziej widoczny przejaw budowania rzeczywistej
wolności słowa. Udział w tym procesie ma równieŜ prasa stowarzyszeń
nauczycielskich.

Na

rynku

oświatowym

znajduje

się

wiele

biuletynów

prezentujących dokonania środowisk edukacyjnych. Prowadzenie własnego pisma
jest jednym z najbardziej twórczych przedsięwzięć, podejmowanych przez
członków stowarzyszenia.122
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej takŜe posiada swój
biuletyn Nauczyciel z klasą, którego kolegium redakcyjne zostało wyłonione na
pierwszym walnym zjeździe we wrześniu 1999 roku. Ten tytuł wyraŜa rodzaj
adresata: ( ) kaŜdy nauczyciel ma swoją klasę, czyli zespół uczniów, któremu
słuŜy, ale w tej pracy moŜe, a nawet powinien wykazać się pewną klasą, i dla takich
właśnie nauczycieli jest to pismo.123

120

A. Sowińska: Stowarzyszenia nauczycielskie enklawą pracy twórczego nauczyciela, (w:)
Nauczyciel z klasą 2005 nr 1(6), s.6.
121
TamŜe.
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J. Gospodarczyk: Vademecum wydawcy, czyli stowarzyszenia nauczycielskiego. (w:) B.
Walkiewicz (red.), Stowarzyszenia nauczycielskie w Polsce, CODN Warszawa 2003, s.65.
123
L. Wollman  Mazurkiewicz: Innowacyjne działania nauczycieli na początku XXI wieku w Polsce
na podstawie badań i działalności SNEP, cyt. wyd. s. 119
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Ukazało się juŜ dziesięć numerów biuletynu SNEP, w których publikują
nauczyciele, dzieląc się swymi pomysłami do wykorzystania w praktyce, a takŜe
inne osoby związane z edukacją  w tym i naukowcy.124

4.9. Podsumowanie
Przez dziewięć lat działalności Stowarzyszenia aktywne uczestnictwo
w SNEPie pomogło wielu nauczycielom między innymi w realizacji planu rozwoju
zawodowego nauczycieli. Niestety niektórzy członkowie SNEP po uzyskaniu tytułu
nauczyciela dyplomowanego poŜegnali się ze Stowarzyszeniem. Nie wszyscy
jednak zaprzestali swojej aktywnej działalności na rzecz swojego środowiska
lokalnego, nadal pozostali prawdziwi pasjonaci, którzy pracują nie po to, aby
osiągnąć korzyści, tylko dlatego, Ŝe sprawia im to przyjemność.125
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5. Zagadnienia metodologiczne
5.1. Przedmiot i cel badań
Pedagogika w stosunku do innych dyscyplin nauki stosunkowo późno
zaczęła posługiwać się metodami naukowymi, niemniej jednak tak jak i inne
dyscypliny, obecnie dysponuje określonym zasobem badań. Badania pedagogiczne
w literaturze są róŜnorako definiowane przez wielu autorów. W. Okoń, pod
pojęciem

badań

naukowych

rozumie

(...)

ogół

czynności

i

środków

umoŜliwiających wzbogacenie wiedzy o danej dziedzinie rzeczywistości, bądź
znalezienia sposobów osiągnięcia jakiegoś celu praktycznego.126 W. Zaczyński
posługuje się inną definicją badań pedagogicznych. Określa on badania naukowe
jako złoŜoną czynność w celu rozwiązania jakiegoś problemu. Badanie naukowe
jest wieloaspektowym procesem zróŜnicowanych wewnętrznie działań, mających
zapewnić nam obiektywne, dokładne, wyczerpujące poznanie wybranego wycinka
rzeczywistości przyrodniczej, technicznej, społecznej lub kulturowej.127
Mając wiedzę pozwalającą uchwycić istotę badań pedagogicznych, naleŜy
zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, co moŜna uznać za przedmiot badań oraz
jakie wytycza on cele. Według Z. Skornego przedmiotem badań mogą być
zewnętrzne warunki lub przyczyny zachowania się. Są nimi określone podniety,
sytuacje lub czynniki środowiskowe wpływające na sposób zachowania się128.
Bardziej trafna jest definicja J. Brzezińskiego, według którego przedmiotem
badania jest człowiek i jego zachowanie się. Człowiek jako podmiot zachowania się;
a zachowanie jako najwyŜsze, specyficzne, ludzkie formy zachowania się129.
Zasadniczym

celem

poznania

naukowego

jest

zdobycie

wiedzy

maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie
prostej, o maksymalnej zawartości informacji.130Celem badań pedagogicznych jest
natomiast bliŜsze określenie tego, do czego zmierza badacz, co pragnie osiągnąć
w swoim działaniu. Uzasadnienie potrzeby formułowania celu w koncepcji wydaje
się być zbyteczne, gdy pamiętamy o tym, Ŝe praca badawcza naleŜy do działań
najbardziej na cel ukierunkowanych. Podany w koncepcji cel musi legitymować się
126
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konkretnością, jasnością i realnością. (...) Realność celu polega na wytyczaniu
takich zamierzeń, które leŜą w granicach moŜliwości danego badacza.131 Badania
pedagogiczne podejmowane są w celu rozwiązania konkretnego problemu
i powinny wnosić coś twórczego do zasobu wiedzy pedagogicznej.  Potrzebę badań
pedagogicznych uzasadnia w niemałej mierze aktualność problemu, jaki pragnie się
rozwiązać z ich pomocą. Mówi się wtedy o problemie odpowiadającym na pilne
potrzeby społeczne. Rozwiązanie jego moŜe dopomóc w usprawnieniu lub
unowocześnieniu pracy dydaktycznej i wychowawczej ( ).132 Jednak nie
wszystkie badania pedagogiczne wnoszą coś twórczego do zasobu wiedzy
pedagogicznej ale mają większy sens o ile badacz ( ) potrafi wysnuwać ze swych
rozczarowań wiąŜące wnioski w sprawie dalszych poczynań badawczych.133
Warto równieŜ przytoczyć klasyfikacje celów badawczych. WyróŜniamy
dwa rodzaje celów: zewnętrzne i wewnętrzne. Cele zewnętrzne wynikają z funkcji
jakie pełni nauka w społeczeństwie, w Ŝyciu ludzi, gdy jest stosowana do realizacji
pewnych zadań teoretycznych lub praktycznych. Natomiast cele wewnętrzne to te,
które stawia sobie uczony bezpośrednio w swej pracy badawczej, są one czysto
poznawcze.134
W związku z zainteresowaniami wynikającymi z realizowanych studiów,
przedmiotem moich badań jest oferta i działalność Stowarzyszenia Nauczycieli
Edukacji Początkowej.
Celem mojej pracy magisterskiej jest natomiast określenie przyczyn
zrzeszania się nauczycieli w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji
Początkowej, ocena oferty stowarzyszenia, częstotliwości korzystania z tej oferty
oraz ocena działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej przez
jego członków.

5.2. Problem główny i problemy szczegółowe
J. Pieter stwierdza, Ŝe ( ) problemy badawcze są to pytania, na które
szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych. Wysuwając je zadajemy pytanie
>>przyrodzie<< i >>otoczeniu<<, a nie osobie drugiej. Staramy się znaleźć

131

W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela... cyt. wyd., s. 52.
M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2007, s. 12.
133
TamŜe, s. 15.
134
J. Brzeziński: Elementy metodologii badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1984, s. 6.

132

56

odpowiedzi na postawione przez nas pytanie poprzez własny wysiłek, nie zaś przez
oczekiwanie gotowej odpowiedzi od innego człowieka.135 J. Sztumski natomiast
pisze iŜ problemem badawczym nazywamy to co jest przedmiotem wysiłków
badawczych, czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze.136
Najbardziej zwięzłą definicję przedstawia M. Łobocki. Według niego problemy
badawcze są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań
naukowych137 T. Pilch natomiast rozszerza to pojęcie i definiuje jako prosty
zabieg werbalny, który polega na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania,
problemy. Zabieg ten musi spełniać kilka warunków, by był prawidłowy.138


sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy,
zawartej w temacie badań. Zatem problemy badawcze w bardziej precyzyjny
sposób określają obszar naszych wątpliwości i wyznaczają teren poszukiwań
badawczych.



poprawnie sformułowany problem badawczy winien zawierać wszystkie
generalne zaleŜności między zmiennymi, co pozwoli na uściślenie zakresu
badanych zjawisk.



rozstrzygalność empiryczna oraz wartość praktyczna stanowią kolejny
niezbędny warunek poprawności problemu badawczego.139

W mojej pracy analiza przedmiotu badań prowadzi do postawienia problemu
głównego, który został sformułowany w postaci pytania:
Jaka jest przyczyna zrzeszania się nauczycieli w ramach Stowarzyszenia
Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz jaka jest ocena oferty i działalności tego
stowarzyszenia przez działających w jego ramach członków?
Problem główny rozbiłam na następujące problemy szczegółowe:
1. Jakim stopniem awansu zawodowego charakteryzowali się badani
nauczyciele przed wstąpieniem do SNEP?
2. Czym motywowali się nauczyciele zostając członkami SNEP?
3. Jakim stopniem awansu zawodowego charakteryzują się nauczyciele 
członkowie SNEP?
135
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4. Jakie korzyści przynosi nauczycielom bycie członkami SNEP?
5. Z jakich ofert SNEP najczęściej korzystają jego członkowie?
6. Jak członkowie SNEP oceniają ofertę Stowarzyszenia?
7. Czy członkowie SNEP często angaŜują się pracę swojego Koła?
8. Jak członkowie SNEP oceniają ofertę swojego Koła?
9. Czy członkowie SNEP znają i czytają biuletyn  Nauczyciel z Klasą?
10. Czy biuletyn  Nauczyciel z Klasą jest wykorzystywany przez nauczycieli
w ich pracy zawodowej?

5.3. Hipotezy formułowane do problemów
Skuteczne przeprowadzenie badań naukowych wymaga od badacza
wysunięcia hipotez roboczych. Na temat hipotezy wypowiada się wielu autorów.
Z. Skorny definiuje hipotezę jako przypuszczalną i przewidywalną odpowiedź na
pytanie zawarte w problemie badań. MoŜe ona przy tym dotyczyć związków
zachodzących w danej dziedzinie rzeczywistości, kierujących nią prawidłowości,
mechanizmów funkcjonowania badanych zjawisk lub istotnych właściwości140.
Według W. Zaczyńskiego hipoteza jest pierwszym i koniecznym elementem
badania

jakiegokolwiek

wycinka

rzeczywistości141.

Jest

to

podkład,

przypuszczenie (...) nieobecności danej rzeczy czy zjawiska w określonym miejscu
czy czasie. (...) Hipotezy w szerokim tego słowa znaczeniu związane są z kaŜdą
pracą naukową142.
T. Pilch natomiast podaje definicję za Kotarbińskim, który uwaŜa, Ŝe
hipotezy to wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, przeto takŜe
wszelkie domysły, za pomocą których tłumaczy dane faktyczne i domysły w postaci
uogólnienia osiągniętego na podstawie danych wyjściowych143 M. Łobocki
twierdzi, iŜ nie wszystkie problemy badawcze (...) wymagają koniecznie
wysuwania hipotez roboczych. Są one niezbędne szczególnie w przypadku
problemów dotyczących współzaleŜności pomiędzy określonymi zmiennymi, w tym
zwłaszcza między zmiennymi niezaleŜnymi i zaleŜnymi.144
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Hipoteza główna mojej pracy brzmi następująco:

Prawdopodobnie

nauczyciele

zrzeszają

się

w

ramach

Stowarzyszenia

Nauczycieli Edukacji Początkowej ze względu na własny awans zawodowy
i określają działalność Stowarzyszenia jako dobrą.
Do sformułowanych wcześniej problemów badawczych szczegółowych
postawiłam następujące hipotezy:
1. Nie stawia się hipotezy.
2. Przypuszczam, Ŝe głównym motywem zostania członkiem SNEP był własny
awans zawodowy nauczycieli.
3. Nie stawia się hipotezy.
4. Sądzę, Ŝe nauczyciele zrzeszają się w ramach SNEP w celu podnoszenia
własnych kwalifikacji zawodowych oraz ze względu na moŜliwość udziału
w zjazdach, konferencjach i warsztatach pedagogicznych.
5. Podejrzewam, iŜ członkowie Stowarzyszenia najczęściej spośród oferty
SNEP wybierają uczestnictwo w zjazdach i konferencjach SNEP.
6. Podejrzewam, Ŝe nauczyciele oceniając ofertę SNEP uznają ją za przeciętną.
7. Przypuszczam, iŜ nauczyciele, którzy osiągnęli zamierzony stopień awansu
zawodowego nie angaŜują się w pracę swojego Koła.
8. Przypuszczam, iŜ nauczyciele oceniając ofertę swojego Koła uznają ją
za przeciętną.
9. Sądzę, Ŝe nauczyciele znają i czytają biuletyn Nauczyciel z klasą.
10. Przypuszczam, Ŝe w swojej pracy zawodowej nauczyciele nie wykorzystują
pomysłów i propozycji działań opisanych w biuletynie Nauczyciel z klasą.
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5.4. Zmienne i wskaźniki
Omówione powyŜej problemy i hipotezy badawcze mogą budzić i budzą
z pewnością pewien niedosyt, poniewaŜ niedostatecznie mówi się tam o potrzebie
i sposobach bliŜszego ich uszczegółowienia w wyniku w miarę dokładnego
rozpoznania związanych z nimi zmiennych i wskaźników tych zmiennych.145
Pojęcie

zmiennych

definiowane

jest

bardzo

róŜnorodnie.

Według

Z. Skornego zmienna to pewna kategoria zjawisk, których wielkość, intensywność,
częstość występowania moŜe ulec zmianom zaleŜnie od róŜnych okoliczności.146
W. Dutkiewicz zmienną nazywa dowolną właściwość  cechę, która przybiera
róŜne wartości, a przynajmniej dwie (jest to warunek, by cecha nazwana została
zmienną).147 M. Nowak natomiast uwaŜa, Ŝe zmienna określa jedynie pod jakim
względem interesują nas analizowane przedmioty i zjawiska, specyfikują ich
moŜliwe własności, stany lub zdarzenia którym podlegają, a ponadto jakie typy
relacji będziemy uwzględniać między przedmiotami pod danym względem.148
Współcześnie znane są róŜne klasyfikacje zmiennych. Najbardziej znana
i uŜyteczna w badaniach jest klasyfikacja obejmująca zmienne zaleŜne i niezaleŜne.
Zmienną zaleŜną moŜna określić posługując się łacińskim terminem explanandum
(wyjaśnianie), zaś zmienną niezaleŜną explanans (wyjaśnia). Zmienna zaleŜna to
zjawisko podlegające wpływom innych zjawisk, a niezaleŜna to zjawisko
wpływające na powstanie i przebieg zjawisk będących zmiennymi zaleŜnymi.149
Aby stwierdzić, czy badane fakty lub zjawiska występują w interesującym
nas przypadku, zachodzi konieczność ustalenia wskaźników. Wskaźnik to pewna
cecha, zdarzenie lub zjawisko, na podstawie którego wnioskujemy z całą pewnością
bądź z określonym prawdopodobieństwem wyŜszym od przeciętnego, iŜ zachodzi
zjawisko, jakie nas interesuje.150 Według M. Łobockiego, aby sprawdzić czy
interesujący nas fakt lub zjawisko występuje w istniejącym przypadku, zachodzi
konieczność ustalenia wskaźników, czyli pewnych zmiennych wskazujących na
145
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obecność pewnych faktów lub zjawisk. Tak więc wskaźnikiem jakiegoś zjawiska
Z nazywać będziemy takie zjawisko W, którego obserwacja pozwoli nam określić,
iŜ zaszło zjawisko, jakie nas interesuje.151
Podobnie wskaźnik definiowany jest przez H. Muszyńskiego jako wszelkie
takie zjawiska, których zaobserwowanie pozwala nam stwierdzić, Ŝe wystąpiły
stany rzeczy objęte zakresami pojęciowymi badanych zmiennych.152
Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęłam następujące zmienne oraz wskaźniki,
które korespondują z problemami badawczymi i wysuniętymi hipotezami:
Tabela nr 3
NUMER
HIPOTEZY

ZMIENNA

WSKAŹNIK ZMIENNEJ

Stopień awansu

Wybór jednej z opcji odpowiedzi:

zawodowego osiągnięty
1.

przed wstąpieniem do
Stowarzyszenia Nauczycieli

a.
b.
c.
d.

nauczyciel staŜysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

Edukacji Początkowej.
Wybór jednej z opcji odpowiedzi:
Motyw zostania członkiem
2.

Stowarzyszenia Nauczycieli
Edukacji Początkowej.

3.

Osiągnięty stopień awansu
zawodowego.

z członkostwa
w Stowarzyszeniu
Nauczycieli Edukacji
Początkowej.

151
152

a. nauczyciel staŜysta
b. nauczyciel kontraktowy
c. nauczyciel mianowany
d. nauczyciel dyplomowany
Wybór jednej z opcji odpowiedzi:
a. podnoszenie kwalifikacji
zawodowych
b. moŜliwość publikowania na
stronach SNEP
c. udział w zjazdach,
konferencjach, warsztatach
pedagogicznych
d. moŜliwość wymiany
informacji i kontaktów
koleŜeńskich w środowisku

Korzyści wynikające
4.

a. ciekawa oferta
stowarzyszenia
b. własny awans zawodowy
c. moŜliwość publikacji na
stronach SNEP
d. inne
Wybór jednej z opcji odpowiedzi:

M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii... cyt. wyd., s. 102.
H. Muszyński: Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa 1971, PWN, s. 198.
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nauczycieli
e. inne
Wybór jednej z opcji odpowiedzi:
Oferty z jakich korzystają
5.

członkowie Stowarzyszenia
Nauczycieli Edukacji
Początkowej.

Ocena ofert Stowarzyszenia
6.

Nauczycieli Edukacji
Początkowej w odczuciu

a. ze spotkań i warsztatów
organizowanych przez koła
SNEP
b. z kursów i szkoleń Fundacji
Ekologicznej Wychowanie
i Sztuka Elementarz
c. ze zjazdów i konferencji
SNEP
d. innych
Wybór jednej z opcji odpowiedzi:
a. bogata i ciekawa
b. przeciętna
c. wymaga ulepszenia

jego członków.
Częstotliwość angaŜowania
7.

się w pracę kół
Stowarzyszenia Nauczycieli
Edukacji Początkowej.

8.

a.
b.
c.
d.

raz w miesiącu lub częściej
raz na kwartał
raz na pół roku
raz w roku lub rzadziej

Ocena oferty Koła SNEP,

Wybór jednej z opcji odpowiedzi:

do którego naleŜy osoba

a. bogata i ciekawa
b. przeciętna
c. wymaga ulepszenia
Wybór jednej z opcji odpowiedzi:

badana.
Znajomość biuletynu
9.

Wybór jednej z opcji odpowiedzi:

Stowarzyszenia Nauczycieli
Edukacji Początkowej

a. tak
b. nie

Nauczyciel z Klasą.
Korzystanie z propozycji
10.

i pomysłów zawartych
w biuletynie Nauczyciel
z Klasą

62

Odpowiedzi zawarte w ankiecie.

5.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Istotnym

dopełnieniem

omówionych

dotychczas

problemów

metodologicznych dotyczących badań pedagogicznych, są z pewnością róŜnego
rodzaju metody, techniki i narzędzia badawcze. W literaturze spotykamy wiele
róŜnych definicji tychŜe pojęć, ale równieŜ bardzo róŜne podziały i klasyfikacje
metod i technik badawczych.
Najogólniej moŜna powiedzieć, Ŝe zarówno metody, jak i techniki badań to
sposoby postępowania naukowego, które mają na celu rozwiązanie sformułowanego
uprzednio problemu.153
T. Pilch podaje, Ŝe metoda jest zespołem czynności i zabiegów
zmierzających do poznania określonego przedmiotu. Jest to pewnego rodzaju
charakter działania, jaki podejmujemy dla zdobycia interesujących nas danych.154
Z kolei w innej swojej pozycji, ten sam autor przez metodę badań rozumie
( )zespół

teoretycznie

uzasadnionych

zabiegów

koncepcyjnych

i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza,
zmierzającego

do

rozwiązania

określonego

problemu

naukowego.155

W. Dutkiewicz przyjmuje, Ŝe metody badań to przede wszystkim typowe
i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych
empirycznych,

słuŜące

do

uzyskiwania

maksymalnie

(lub

optymalnie)

uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w nich pytania.156
Wielu autorów posługuje się róŜnymi klasyfikacjami metod badań
w pedagogice. A. Kamiński wyróŜnia:
1

Studium indywidualnych przypadków.

2

SondaŜ diagnostyczny na niewielkiej próbie.

3

Monografię instytucji.157

Metody badań w klasyfikacji T. Pilcha to:
1

Metoda sondaŜu diagnostycznego.

153

M. Łobocki: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2003, s. 27.
154
T. Pilch: Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych, Wrocław  Warszawa  Kraków 
Gdańsk 1971, s.79.
155
T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych... cyt. wyd., s. 42.
156
W. Dutkiewicz: Podstawy metodologii badań... cyt. wyd., s. 69.
157
A. Kamiński. Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej [w:]
Metodologia pedagogiki społecznej, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym R. Wroczyńskiego i
T. Pilcha, Wrocław  Warszawa  Kraków  Gdańsk 1974, s. 65  77.
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2

Metoda monografii pedagogicznej.

3

Metoda indywidualnych przypadków.

4

Eksperyment pedagogiczny.158

Techniką zaś za A. Kamińskim nazywamy czynności praktyczne,
regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie
optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów. Techniki badań są podrzędne
w stosunku do metod, a w sensie rzeczowym są o znacznie węŜszym zakresie niŜ
metoda.159
M. Łobocki dokonał pewnej próby klasyfikacji metod i technik
pedagogicznych i zaproponował następujący podział metod i podporządkowanych
im technik badań pedagogicznych:
1

Metoda obserwacji:
a. techniki

obserwacji

standaryzowanej,

czyli

technika

obserwacji skategoryzowanej i technika obserwacji próbek
czasowych.
b. techniki

obserwacji

obserwacji

niestandaryzowanej,

dorywczej,

obserwacyjnych,

technika

tj.

technika

technika

dzienniczków

obserwacji

fotograficznej

i technika próbek zdarzeń.
2

Metoda szacowania (skale ocen): skale numeryczne i graficzne, skale
przymiotnikowe i opisowe, skale dyskretne i ciągłe, skale
z wymuszonym wyborem i inne.

3

Eksperyment pedagogiczny: technika grup równoległych, technika
rotacji, technika czterech grup, technika jednej grupy i badania quasieksperymentalne.

4

Testy osiągnięć szkolnych.

5

Metoda

socjometryczna:

klasyczna

technika

socjometryczna,

plebiscyt Ŝyczliwości i niechęci, technika Zgadnij kto? i technika
szeregowania rangowego.
6
158
159

Analiza dokumentów:

T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych... cyt. wyd., s.45.
TamŜe, s. 42.
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a. klasyczne techniki analizy dokumentów  analiza wewnętrzna
i zewnętrzna dokumentów,
b. nowoczesne techniki analizy dokumentów,
c. analiza jakościowa, ilościowa i formalna dokumentów,
d. analiza wypracowań, dzienników, rysunków i inne techniki
analizy dokumentów.
7

Metoda sondaŜu:
a. techniki sondaŜu z zastosowaniem ankiety  technika ankiety
audytoryjnej,

pocztowej

i

prasowej,

w

tym

ankieta

anonimowa i jawna,
b. techniki sondaŜu z zastosowaniem wywiadu.
8

Metoda dialogowa: rozmowa indywidualna i grupowa, rozmowa
bezpośrednia
i pośrednia, rozmowa oparta na słuchaniu biernym lub czynnym.

9

Metoda biograficzna wraz z dwiema jej odmianami, tj. metodą
monograficzną i metodą indywidualnych przypadków.160

Aby zamknąć wstępną część ustaleń terminologicznych, wypada jeszcze
określić pojęcie narzędzia badawczego, które podobnie jak metoda bywa mylone
z techniką badawczą. OtóŜ narzędzie badawcze jest przedmiotem słuŜącym do
realizacji wybranej techniki badań. O ile technika badawcza oznacza czynność,
np. obserwowanie, prowadzenie wywiadu, o tyle narzędzie badawcze to instrument
słuŜący do technicznego gromadzenia danych z badań.161 Według W. Dutkiewicza
narzędzia to przedmioty, za pomocą których zbiera się informacje. Do nich między
innymi

zaliczamy:

kwestionariusze,

ankiety,

arkusze

obserwacji,

testy

socjometryczne, testy dydaktyczne, testy do określania inteligencji, do oceny
sprawności fizycznej itp.162
Dla potrzeb swojej pracy przyjęłam odpowiednie metody, techniki
i narzędzia badawcze, które są podyktowane tematem pracy i koniecznością
odpowiedzi na postawione pytania.
Jedną z metod wykorzystaną w badaniach nad motywami zrzeszania się
nauczycieli w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz
160

M. Łobocki: Metody i techniki badań pedagogicznych... cyt. wyd., s. 29 30.
T. Pilch, T. Wujek: Metody i techniki badań w pedagogice w: Pedagogika, pod redakcją M.
Godlewskiego, S. Krawcewicza, T. Wujka, Warszawa 1974, s. 57.
162
W. Dutkiewicz: Podstawy metodologii badań... cyt. wyd., s. 97.
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oceną działalności tego stowarzyszenia jest metoda sondaŜu diagnostycznego.
Metoda sondaŜu diagnostycznego jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach
strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach
i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych
zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych 
posiadających znaczenie wychowawcze  w oparciu o specjalnie dobraną grupę
reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje.163
Metoda sondaŜu diagnostycznego ma bardzo istotne znaczenie w badaniach
pedagogicznych, poniewaŜ pozwala na poznanie zjawiska społecznego, ustalenie
jego zasięgu, poziomu, intensywności, ale przede wszystkim pozwala ustalić ocenę
zjawiska oraz zaprojektować modyfikację.164 Metoda ta najczęściej znajduje swe
zastosowanie w badaniach za pomocą ankiet, rozmowy i wywiadu. Badania te
stanowią podstawowe jej techniki badawcze.165
Najogólniej przez metodę sondaŜu rozumie się metodę badań, której
podstawową funkcją jest gromadzenie informacji o interesujących badacza
problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami.
Cechą podstawową jest

>>wypytywanie<< czy sondowanie opinii. Polega na

zadawaniu pytań respondentom, przy czym odpowiedzi mogą być pisemne lub
ustne. Mówimy wtedy o róŜnych technikach metody sondaŜu, tj. ankiecie lub
wywiadzie( ). Metodę sondaŜu zaleca się stosować szczególnie wtedy, gdy
pragniemy dowiedzieć się o opiniach (takŜe przekonaniach) respondentów na temat
interesujących nas spraw oraz o tym, jak je oni oceniają i w ogóle co o nich wiedzą
lub chcieliby wiedzieć na ich temat.166
Ankieta jest metodą zdobywania informacji przez pytanie wybranych osób
za pośrednictwem drukowanej listy pytań, zwanej kwestionariuszem.167 W mojej
pracy magisterskiej ankieta została wykorzystana do zbadania przyczyny zrzeszania
się nauczycieli w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz
oceny oferty i działalności tego stowarzyszenia przez działających w jego ramach
członków.
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T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych... cyt. wyd., s. 51.
W. Dutkiewicz: Podstawy metodologii badań... cyt. wyd., s. 69  70.
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M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii... cyt. wyd., s. 251
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A. Góralski definiuje ankietę jako zestawienie pytań dotyczących spraw,
w których respondenci powinni być wystarczająco zorientowani, aby móc udzielić
pisemnie odpowiedzi w swobodnej formie albo dokonać wyboru spośród podanych
moŜliwości.168 Z kolei zdaniem T. Pilcha ankieta, jest techniką gromadzenia
informacji polegająca na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego
specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności
lub częściej bez obecności ankietera.169
Pytania ankiety są zawsze konkretne, ścisłe i jednoproblemowe. Najczęściej
teŜ pytania są zamknięte i zaopatrzone w tak zwaną kafeterię, czyli zestaw
wszystkich moŜliwych odpowiedzi. Ankieta dotyczy najczęściej wąskiego
zagadnienia bądź problemu szerszego rozbitego na kilka zagadnień szczegółowych.
Szuka się, więc ścisłych skategoryzowanych, jednoznacznych i porównywalnych
danych na temat jednego zagadnienia. Ze względu na wysoki stopień kategoryzacji
ankieta staje się podstawowym narzędziem kontaktu badanego z badającym. MoŜe
być wypełniana przez samego respondenta bądź przez badającego. Wypełnienie
ankiety polega na podkreśleniu właściwej odpowiedzi lub stawianiu określonych
znaków przy odpowiednich zadaniach kafeterii.170
T. Pilch podaje następujące rodzaje kafeterii: zamknięte i półotwarte oraz
koniunktywne i dysjunktywne. Kafeterią zamkniętą nazywamy ograniczony zestaw
moŜliwych odpowiedzi, poza które odpowiadający wyjść nie moŜe, lecz tylko
wybiera wśród moŜliwości, jakie daje sformułowany zestaw. Kafeterią półotwartą
nazywamy taki zestaw moŜliwych do wyboru odpowiedzi, które zawierają jeden
punkt oznaczony zazwyczaj słowem inne, pozwalający na zaprezentowanie swej
odpowiedzi, jeśli nie mieści się w Ŝadnym zaproponowanym sformułowaniu.
Kafeteria koniunktywna pozwala na wybranie kilku moŜliwych odpowiedzi, dając
potem moŜność obliczenia częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi,
a tym samym utworzenia hierarchii.

Kafeteria dysjunktywna dopuszcza wybór

tylko jednej moŜliwości spośród wymienionych w kafeterii(np.: tak, nie).171
W ankietach spotykamy takŜe pytania otwarte, które pozostawiają
respondentom całkowitą swobodę wypowiedzi. Istnieją róŜne odmiany pytań
otwartych. H. Ogryzko  Wiewiórowski przedstawia ich zwięzłą charakterystykę:
168
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1

Pytania wprowadzające  mają charakter pytań najbardziej ogólnych,
których zadaniem jest skierowanie uwagi respondentów na
zagadnienia będące przedmiotem zainteresowań badacza.

2

Pytania o opinię dotyczącą subiektywnego (osobistego) widzenia
badanych problemów łącznie z ich oceną.

3

Pytania o fakty  odnoszą się do róŜnych, łatwo sprawdzalnych
danych, jak: wiek, płeć, wykształcenie respondenta, osoby mu
najbliŜsze, liczbę rodzeństwa itp.

4

Pytania o źródła informacji jakich udziela respondent  umoŜliwiają
uświadomienie sobie tego, od kogo lub gdzie miał on moŜliwość
zaznajomienia się ze sprawą, o którą jest pytany.

5

Pytania o wiedzę dotyczącą poznania konkretnych wiadomości na
róŜne tematy, np. znajomości określonych nazwisk, dat, definicji itp.

6

Pytania o motywy, czyli pytania typu dlaczego  mają na celu
dotarcie do subiektywnych uzasadnień podejmowanych przez
respondenta lub innych osób róŜnych działań czy teŜ okazywanych
wobec innych określonych postaw.

7

Pytania o sugestie w sprawie propozycji respondentów dotyczących
danego tematu

8

Pytania uzupełniające  stosuje się z zamiarem uzyskania od
respondentów

dodatkowych

informacji,

by

móc

wzbogacić

wcześniejsze jego wypowiedzi na ich temat i lepiej je zrozumieć.
9

Pytania sondujące (moŜliwe raczej tylko w wywiadzie)  są
pytaniami naprowadzającymi respondenta na pełniejszą odpowiedź;
zadawane są zwykle wtedy, gdy osoba zadająca je nie ma pewności,
czy zrozumiała właściwie respondenta lub czy respondent dobrze
zrozumiał zadane mu pytanie.172

W ankiecie oprócz wymienionych powyŜej odmian pytań stosuje się równieŜ
pytania inne np. szczególnego rodzaju pytania sondaŜowe domagające się
odpowiedzi w określonej skali ocen.
Dodatkowo M. Łobocki stawia pytaniom kwestionariuszowym następujące
wymagania:
172

H. Ogryzko  Wiewiórowski: Wprowadzenie do metod badawczych w specjologii, Lublin 1986,
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pytania muszą być jasne, jednoznaczne i dokładne, dostosowane do języka
potocznego środowiska, w którym przeprowadza się badania, oraz do wieku
i wykształcenia pytanych osób,



pytania muszą dotyczyć spraw waŜnych i koniecznych,



zaleca się stosowanie w pytaniach ankiety formy osobowej Pan", Pani",
pytania nie mogą sugerować odpowiedzi,



pytania dotyczące tej samej kwestii nie mogą być stosowane w bliskim
sąsiedztwie.173
Kwestionariusz ankiety, który wykorzystałam przeprowadzając badania

wśród nauczycieli  członków SNEP składał się z szesnastu pytań (aneks 4 s. 93 95). Dziesięć spośród nich opierało się na kafeterii zamkniętej, w których
ankietowani mogli wybrać odpowiedź wśród moŜliwości, jakie dawał im
sformułowany zestaw odpowiedzi. Trzy pytania ankiety opierały się na kafeterii
półotwartej, w których badani nauczyciele oprócz zaproponowanych moŜliwości
odpowiedzi mogli udzielić odpowiedzi własnej, nie zaproponowanej w Ŝadnym
sformułowaniu. Cztery pytania naleŜały do kafeterii koniunktywnej, a dziewięć do
kafeterii dysjunktywnej. Dwa z zamieszczonych w ankiecie pytań były pytaniami
otwartymi, które pozostawiały respondentom całkowitą swobodę wypowiedzi.
Jedno z pytań ankiety było szczególnego rodzaju pytaniem sondaŜowym
domagającym się odpowiedzi w określonej skali ocen. W przypadku omawianej
ankiety posłuŜyłam się skalą numeryczną. Ankietowani za pomocą cyfr określali co
ich zdaniem jest najciekawsze w czasie zjazdów SNEP (gdzie 1 oznaczało bardzo
ciekawe,
5 najmniej ciekawe). Ponadto ankieta zawierała trzy pytania o fakty: wiek, płeć,
miejsce zamieszkania, które pozostają jednak bez wpływu na wyniki badań.

5.6. Dobór i charakterystyka grupy osób badanych
Badania moje skupiły się na grupie nauczycieli  członków Stowarzyszenia
Nauczycieli Edukacji Początkowej zamieszkujących róŜne tereny naszego kraju
oraz naleŜących do róŜnych Kół SNEP. Badania zostały przeprowadzone na grupie
40 osób, w tym 39 nauczycielek oraz 1 męŜczyzny nie będącego nauczycielem,
jednak deklarującego iŜ jest członkiem SNEP.
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Ankietowani nauczyciele byli mieszkańcami poszczególnych miejscowości:


Poznań  5 osób,



Andrychów  6 osób,



Chorzów  17 osób,



Rzeszów  1 osoba,



Zabrze  1 osoba,



Tychy  2 osoby,



Mysłowice  2 osoby,



Ustroń  1 osoba,



śarki  2 osoby,



Jastrząb  1 osoba,



Masłowo  1 osoba,



Poraj  1 osoba.

5.7. Organizacja i przebieg procesu badawczego
Badania rozpoczęłam od zebrania szczegółowych informacji na temat
poszczególnych Kół SNEP. Ze strony internetowej Stowarzyszenia ściągnęłam dane
dotyczące adresów szkół, przy których działają Koła, adresy internetowe oraz
numery telefonów. Następnie porozsyłałam do przewodniczących Kół ankietę
w formie elektronicznej. Niestety tylko jedna osoba odpowiedziała na mojego maila.
W związku z brakiem odpowiedzi ze strony przewodniczących Kół postanowiłam
telefonować do kaŜdego Koła prosząc o pomoc w badaniach, wypełnienie
nadesłanej ankiety oraz w miarę moŜliwości rozprowadzenie jej wśród innych
członków Koła. Nie było to jednak takie proste, gdyŜ dane dotyczące Kół
znajdujące

się

na

stronie

internetowej

Stowarzyszenia

są

niekompletne

i niejednokrotnie sama musiałam szukać informacji i adresów szkół oraz numerów
telefonów. Zdarzało się równieŜ i tak, iŜ dzięki uprzejmości osoby, z którą
rozmawiałam przez telefon dowiadywałam się gdzie obecnie znajduje się siedziba
szukanego przeze mnie Koła i z kim powinnam kontaktować się w tej sprawie.
Wykonując wiele telefonów do Kół znajdujących się na terenie całego kraju
odbyłam bardzo duŜo rozmów telefonicznych z przewodniczącymi Kół, lecz nie
tylko

z

nimi.

Wielokrotnie

telefony

70

odbierały

sekretarki

pracujące

w szkole informując mnie, iŜ dane Koło zawiesiło swoją działalność lub teŜ, Ŝe
przewodniczący Koła nie jest juŜ pracownikiem ich szkoły.
Rozmawiając z nauczycielami  przewodniczącymi Kół otrzymywałam
informacje zapewniające mnie o tym, iŜ postarają się oni pomóc mi w moich
badaniach oraz odeślą nadesłaną przeze mnie ankietę. Pomimo wcześniejszych
zapewnień ankiety nadal nie docierały. Postanowiłam jeszcze raz dzwonić do
wybranych Kół prosząc o wypełnienie ankiety, którą tym razem postanowiłam
rozesłać za pomocą Poczty Polskiej załączając jednocześnie do przesyłki kopertę
zwrotną tak, aby ograniczyć czynności wykonywane przez przewodniczących Kół
do minimum. Nie wszystkie rozesłane tą droga ankiety wróciły do moich rąk.
Ostatnia formą i próbą przeprowadzenia badań była moja obecność na
XV zjeździe SNEP w Łodzi, w czasie którego prosiłam uczestników zjazdu
o wypełnienie ankiety. Mimo bezpośredniego kontaktu z ankietowanymi nie zawsze
wykazywali oni pomocną dłoń i chcieli wziąć udział w badaniach. Ponadto nie
wszyscy uczestnicy zjazdu byli członkami SNEP, co wykluczało ich spośród kręgu
osób badanych.
Próbując zebrać materiał badawczy rozesłałam 15 maili, z czego ostatecznie
tylko 2 wróciły do mnie. Wysłałam 6 przesyłek otrzymując tylko połowę z nich
z powrotem. Wykonałam telefony do 21 szkół dowiadując się iŜ w 5 szkołach Koła
zawiesiły swoją działalność, w kolejnych 5 szkołach osoby, z którymi chciałam
rozmawiać nie mogły podejść do telefonu, były nieobecne lub po przekierowaniu
mnie pod ich wewnętrzny numer niejednokrotnie nie podnosiły słuchawki.
W dwóch szkołach zostawiłam swój telefon kontaktowy i zapewniono mnie, Ŝe
osoba zajmująca się Kołem z pewnością oddzwoni do mnie, co niestety nie
nastąpiło. W czasie Zjazdu SNEP w Łodzi zebrałam 9 ankiet oraz otrzymałam
odmowne odpowiedzi prosząc o przekazanie i rozprowadzenie ankiety wśród
członków swojego Koła.
Spośród 29 Kół SNEP tylko w 11 udało mi się przeprowadzić badania
potrzebne w mojej pracy, których wyniki przedstawię w kolejnym rozdziale.
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6. Prezentacja i interpretacja wyników badań
6.1. Członkostwo w SNEP a awans zawodowy nauczycieli
Jak juŜ wcześniej wspomniałam w poprzednim rozdziale mojej pracy
w badaniach ankietowych, które wykorzystałam w celu zebrania danych
dotyczących członków SNEP wzięli udział nauczyciele z Masłowa, Tychów,
Jastrząbia,

śarków,

Mysłowic,

Ustronia,

Zabrza,

Rzeszowa,

Chorzowa,

Andrychowa, Poznania i Poraju. Wszyscy ankietowani nauczyciele to kobiety.
Tylko jedna z ankiet została wypełniona przez męŜczyznę, który jednak nie jest
nauczycielem, lecz jedynie członkiem SNEP. Jeśli chodzi o przedział wiekowy
ankietowanych to przedstawiał się on następująco:


3 osoby w wieku od 20 do 30 lat



12 osób w wieku od 31 do 40 lat



25 osób w wieku od 41 do 50 lat

Wiek

nauczycieli



członków

SNEP

niewątpliwie

znalazł

swoje

odzwierciedlenie w długości członkostwa w SNEP. Cecha ta przedstawiała się
następująco:

Wykres nr 1
Długość członkostwa w SNEP
12
10
1 rok

8

2 lata
3 lata

6

4 lata
5 lat

4

6 lat i więcej

2
0

Jak widać na zamieszczonym powyŜej wykresie numer 1 ponad
¼ ankietowanych jest członkiem SNEP juŜ od ponad 6 lat. Dziesięć osób
z czterdziestu ankietowanych jest związana ze SNEP od 5 lat, a krótszym okresem
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członkostwa charakteryzują się juŜ mniejsze ilości osób. I tak odpowiednio, co
moŜemy odczytać na wykresie sześciu ankietowanych jest członkiem SNEP od
4 lat, siedmiu od 3 lat, czterech od 2 lat i dwóch od roku.
Poświęćmy teraz nieco uwagi jednej z najbardziej istotnych kwestii, jaka
interesowała mnie w moich badaniach, a mianowicie stopniowi awansu
zawodowego jakim charakteryzują się członkowie SNEP. Dokładniej mam tu na
myśli fakt , czy nauczyciele wstępujący do SNEP osiągają wyŜszy stopień awansu
zawodowego i czy w takim wypadku nie jest to dla nich główny motyw zrzeszania
się w Stowarzyszeniu.
Na początku przyjrzyjmy się jakim stopniem awansu zawodowego
charakteryzowali się ankietowani nauczyciele przed wstąpieniem do SNEP.

Wykres nr 2
Stopień awansu zawodowego przed wstąpieniem do SNEP

nauczyciel staŜysta

3

5

26

nauczyciel kontraktowy

5

nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Wykres numer 2 ilustruje jaki stopień awansu zawodowego osiągnęli
nauczyciele przed zrzeszeniem się w SNEP. Większość z nich, bo aŜ
26 z 40 ankietowanych osób osiągnęło juŜ w swej karierze zawodowej tytuł
nauczyciela mianowanego. Tylko trzy z ankietowanych nauczycielek przed
wstąpieniem do SNEP było nauczycielem staŜystą a po 5 nauczycielek było
odpowiednio nauczycielem kontraktowym i dyplomowanym.
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PoniŜej przedstawię wykres, który zaprezentuje jakim stopniem awansu
zawodowego charakteryzują się obecnie nauczyciele zrzeszeni w SNEP.

Wykres nr 3
Uzyskany stopień awansu zawodowego

0 3

0

9

4

8

nauczyciel staŜysta
nauczyciel kotraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany

27

12

16

20

24

28

32

36

40

Z wykresu tego odczytujemy, iŜ 27 nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela
dyplomowanego, 9 z 40 ankietowanych posiada tytuł nauczyciela mianowanego,
a pozostałych zaledwie 3 jest nauczycielem kontraktowym. A więc czy pokrywa się
to z hipotezą, którą wysunęłam, Ŝe członkostwo w SNEP pomaga uzyskać wyŜszy
stopień awansu zawodowego?
Jakiej odpowiedzi w tej kwestii udzielili ankietowani dowiemy się później
z zamieszczonego w kolejnym podrozdziale wykresu, który będzie ilustrował
uzyskane wyniki badań odnośnie motywów zrzeszania się nauczycieli w SNEP.
Teraz natomiast na podstawie uzyskanych wyników badań moŜemy stwierdzić, Ŝe
większość z nauczycieli po wstąpieniu do SNEP osiąga wyŜszy stopień awansu
zawodowego.
Zamieszczony na kolejnej stronie wykres numer 4 przedstawia procentową
ilość nauczycieli, którzy wstępując do SNEP uzyskali wyŜszy stopień awansu lub
pozostali z tym samym tytułem nauczyciela.
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Wykres nr 4
Awans zawodowy po wstąpieniu do SNEP

23%
ten sam stopień awansu
zawodowego
wyŜszy stopień awansu
zawodowego

77%

Przeanalizowane wyniki badań dały następujące dane: 77% wstępujących do
SNEP nauczycieli charakteryzuje się wyŜszym stopniem awansu zawodowego
aniŜeli przed zrzeszeniem się w Stowarzyszeniu, a pozostałe 23% ankietowanych
członków SNEP pozostało przy dotychczasowym stopniu awansu zawodowego
nauczyciela.
Jak więc widać w uzyskanych wynikach z ankiety większość członków
SNEP po wstąpieniu do Stowarzyszenia uzyskała wyŜszy stopień awansu
zawodowego.
Lecz, czy taki jest główny motyw zrzeszania się nauczycieli w tej
organizacji? Odpowiedź na to pytanie zostanie przedstawiona w dalszej części
pracy, w której zaprezentuję wyniki moich badań na temat motywów zrzeszania się
nauczycieli w SNEP, korzyści z członkostwa i oferty Stowarzyszenia w ocenie jego
członków.

6.2. Motywy zrzeszania się w SNEP, korzyści z członkostwa
i oferta Stowarzyszenia w ocenie członków
W tym podrozdziale pracy pragnę przedstawić uzyskane wyniki badań na
temat ogólnej oceny SNEP w oczach jego członków. Ankietowani odpowiedzieli na
pytanie dlaczego zrzeszają się w Stowarzyszeniu, jak oceniają jego ofertę, co jest
dla nich najciekawsze w SNEP, jak często korzystają z oferty SNEP i jakie korzyści
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czerpią z członkostwa. Uzyskane w trakcie badań odpowiedzi przedstawię na
umieszczonych poniŜej wykresach.
PoniŜszy wykres numer 5 przedstawia odpowiedzi ankietowanych na temat
motywów zrzeszania się w SNEP. Dla ponad połowy nauczycieli biorących udział
w moich badaniach głównym motywem zostania członkiem SNEP była ciekawa
oferta Stowarzyszenia, 16 z 40 ankietowanych przyznało, iŜ wstąpiło do SNEP
przede wszystkim w celu osiągnięcia wyŜszego stopnia awansu zawodowego,
a 7 ankietowanych podało inne przyczyny zrzeszenia się w Stowarzyszeniu, wśród
których wymienić moŜna:


aktywność zawodowa,



spotkania z twórczymi nauczycielami,



moŜliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,



chęć zrobienia czegoś więcej.

Wykres nr 5
Główny motyw zostania członkiem SNEP

0

7

ciekawa oferta stowarzyszenia
własny awans zawodowy

25
16

moŜliwość publikacji na stronach
SNEP
inne

Na kolejnym wykresie pragnę przedstawić, jakie, zdaniem ankietowanych są
główne korzyści płynące z bycia członkiem SNEP. Niewątpliwie największym
atutem dla członków SNEP jest moŜliwość udziału w zjazdach, konferencjach
i warsztatach. AŜ 38% ankietowanych udzieliło właśnie takiej odpowiedzi.
32% badanych stwierdziło, Ŝe ogromną korzyścią jest moŜliwość wymiany
informacji i kontaktów koleŜeńskich w środowisku nauczycieli, 19% ankietowanych
przyznało natomiast, Ŝe dla nich największą zaletą bycia członkiem SNEP jest
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zaledwie 7% nauczycieli  członków SNEP
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uznało, Ŝe dla nich ogromną korzyścią jest moŜliwość publikowania na stronach
SNEP, a pozostałe 4% ankietowanych podało inne powody zostania członkiem
Stowarzyszenia, wśród których pojawiły się m.in.:
o rozwój zawodowy,
o działania społeczne  zmienianie rzeczywistości polskiej oświaty,
o prowadzenie warsztatów,
o poznanie Polski.

Wykres nr 6
Korzyści płynące z bycia członkiem SNEP

4%

19%

32%

7%

38%

podnoszenie kwalifikacji zawodowych
moŜliwość publikowania na stronach SNEP
udział w zjazdach, konferencjach, warsztatach
moŜliwość wymiany informacji i kontaktów koleŜeńskich w środowisku nauczycieli
inne

Kolejny wykres przedstawi nam dane dotyczące ofert SNEP, z których jego
członkowie

korzystają

najczęściej.

Jak

widać

największym

uznaniem

i powodzeniem cieszą się niewątpliwie zjazdy i konferencje SNEP. AŜ
67% członków Stowarzyszenia z tej oferty SNEP korzysta najczęściej. Ponad
połowa ankietowanych, bo aŜ 57% najczęściej uczestniczy w spotkaniach
i warsztatach organizowanych przez SNEP. 1/5 nauczycieli biorących udział
w badaniach przyznała, Ŝe najczęściej korzysta z kursów i szkoleń Fundacji
Ekologicznej Wychowanie i Sztuka Elementarz, a pozostałe 8% ankietowanych
udzieliło innych odpowiedzi. Najczęściej pojawiającą się tu odpowiedzią była
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moŜliwość publikowania na stronie internetowej SNEP i kilku nauczycieli
zadeklarowało, Ŝe właśnie z tej oferty SNEP korzysta najczęściej. Dane te
zamieszczam na poniŜszym wykresie.

Wykres nr 7
Oferty SNEP, z których najczęściej korzystają członkowie

spotkania i warsztaty
organizowane przez SNEP
100

kursy i szkolenia Fundacji
Ekologicznej Wychowanie i
Sztuka "Elementarz"
zjazdy i konferencje SNEP
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40
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Przyjrzyjmy się teraz zatem jak członkowie SNEP ocenili ofertę
Stowarzyszenia, jaką przygotowuje ono w trakcie zjazdów. Ankietowani mieli
w tym pytaniu w skali pięciostopniowej (od 1 do 5) ocenić pięć elementów branych
pod uwagę w czasie zjazdów SNEP. Nauczyciele oceniali:
 materiały promocyjne, które moŜna otrzymać w trakcie zjazdu,
 zajęcia warsztatowe,
 moŜliwość wymiany informacji i kontaktów koleŜeńskich,
 ofertę stoisk wydawniczych,
 wykład inauguracyjny.
Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników badań obliczyłam średnie, które
prezentują się następująco: (wykres numer 8 na kolejnej stronie).
Największą średnią (4,6) uzyskały zajęcia warsztatowe organizowane w czasie
zjazdów SNEP, a najmniejszym uznaniem cieszy się wykład inauguracyjny
oceniony na 2,4.
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Wykres nr 8
Najciekawsze oferty w czasie zjazdów SNEP
materiały promocyjne, które
moŜna otrzymać w trakcie
zjazdu
zajęcia warsztatowe

3,3
4,6

moŜliwość wymiany informacji i
kontaktów koleŜeńskich

3,9
3,75

oferta stoisk wydawniczych

2,4

wykład inauguracyjny
0

1

2

3

4

5

Na koniec tego podrozdziału przyjrzyjmy się jeszcze wykresom, które
prezentują jak członkowie SNEP oceniają ofertę stowarzyszenia i jak często
korzystają z tych ofert.

Wykres nr 9
Oferta SNEP w ocenie członków

25%
bogata i ciekawa
przeciętna

52%

23%
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wymaga ulepszenia

Jak widać na zamieszczonym wcześniej wykresie numer 9 ponad połowa
członków SNEP uwaŜa jego ofertę za bogatą i ciekawą. 23% ankietowanych
stwierdziło, iŜ oferta Stowarzyszenia jest przeciętna, a ¼ jego członków przyznaje,
Ŝe oferta SNEP wymaga ulepszenia.
Podsumowując rozdział poświęcony Stowarzyszeniu przedstawiam wykres
ilustrujący częstotliwość korzystania z oferty SNEP przez jego członków.

Wykres nr 10
Częstotliwość korzystania z oferty SNEP

8%
13%
raz w miesiącu lub częściej
raz na kwartał
raz na pół roku
raz w roku lub rzadziej

42%

37%

PowyŜszy wykres dowodzi, iŜ niestety większość członków Stowarzyszenia
korzysta z oferty SNEP raz w roku lub nawet rzadziej. Zdecydowanie duŜa ilość
ankietowanych, bo aŜ 37% przyznaje, Ŝe korzysta z ofert SNEP nie częściej niŜ raz
na pół roku. Zaledwie 13% członków SNEP deklaruje udział w Ŝyciu
i działalności SNEP co najmniej raz na kwartał, a pozostałe 8% nauczycieli
zrzeszonych w SNEP ma kontakt ze Stowarzyszeniem raz w miesiącu lub nawet
częściej.

6.3. Koła SNEP
W podrozdziale tym pragnę przedstawić dane dotyczące działalności
członków SNEP w poszczególnych Kołach Stowarzyszenia. Jak juŜ wcześniej
zaznaczyłam w badaniach moich wzięli udział nauczyciele  członkowie SNEP
z róŜnych miast, stąd teŜ zadeklarowali oni przynaleŜność do róŜnych Kół SNEP.
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W zaleŜności od miejsca zamieszkania wśród ankietowanych znaleźli się
członkowie następujących Kół:


Koło nr 20 w Tychach



Koło nr 25 w Poraju



Koło nr 9 w Andrychowie



Koła nr 3 i nr 4 w Katowicach



Koło nr 15 w Ustroniu



Koło nr 22 w Rzeszowie



Koło nr 23, nr 26 i nr 28 w Chorzowie



Koło nr 2 w Poznaniu



Koło nr 25 w Masłowie

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iŜ przewaŜająca większość
ankietowanych członków SNEP przyznała równieŜ, iŜ działa w Kole SNEP. Jednak
oferta Kół SNEP w odczuciu jego członków jest nieco gorsza i mniej bogata niŜ
oferta samego Stowarzyszenia. Na zamieszczonym poniŜej wykresie numer 11
prezentuję jak oferta Kół została oceniona przez członków SNEP.
OtóŜ nieco ponad 1/3 ankietowanych, dokładnie 38% uznało ofertę swojego
Koła za bogatą i ciekawą. Podobna ilość ankietowanych, bo 34% stwierdziło, iŜ
oferta proponowana przez ich Koło jest przeciętna, ale satysfakcjonująca. Pozostałe
28% nauczycieli i członków SNEP biorących udział w moich badaniach określiło
ofertę koła jako wymagającą ulepszenia.

Wykres nr 11
Ocena oferty Koła w opinii członków

28%
38%
bogata i ciekawa
przeciętna
wymaga ulepszenia

34%
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Przyjrzyjmy się zatem teraz jak przedstawia się częstotliwość korzystania
z oferty, jaką proponują Koła SNEP przez ich członków. Dane te zawiera poniŜszy
wykres numer 12.

Wykres nr 12
Częstotliwość korzystania z Koła SNEP

26%
raz w miesiącu lub częściej

37%

raz na kwartał
raz na pół roku
raz w roku lub rzadziej
11%

26%

Jak widzimy na powyŜszym wykresie badania wykazały, iŜ nieco ponad
¼ członków Kół korzysta z ich oferty raz w miesiącu lub nawet częściej. Podobnie
26% nauczycieli zrzeszonych w Kołach SNEP przyznaje, Ŝe korzysta z oferty
swojego Koła i angaŜuje się w jego działalność raz na kwartał. 11% członków Kół
korzysta z ich oferty raz na pół roku, a pozostałe 37% ankietowanych członków Kół
SNEP deklaruje, iŜ nie angaŜuje się często w działalność Kół, gdyŜ korzysta z oferty
swojego Koła nie częściej niŜ raz do roku lub nawet rzadziej.

6.4. Biuletyn Nauczyciel z klasą i jego wykorzystanie w pracy
zawodowej przez członków SNEP
W ostatnim podrozdziale pracy poświęconym przedstawieniu uzyskanych
wyników badań zaprezentuję informacje dotyczące biuletynu Nauczyciel z klasą.
PoniŜszy wykres nr 13 przedstawia dane dotyczące czytania i wykorzystania
tego czasopisma przez członków SNEP.
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Wykres nr 13
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Czytanie biuletynu "Nauczyciel z Wykorzystanie biuletynu w pracy
klasą"

Z danych z wykresu odczytujemy, iŜ 34 osoby z 40 ankietowanych
przyznaje, iŜ czyta biuletyn Nauczyciel z klasą, zaś 75% ankietowanych
tzn. 30 nauczycieli deklaruje, iŜ wykorzystuje biuletyn w swojej pracy zawodowej.
Najczęściej wykorzystywane pomysły i propozycje działań opisywane w biuletynie
Nauczyciel z klasą to:
-

przykładowe scenariusze lekcji,

-

pomysły zajęć,

-

inspiracja do realizowania własnych propozycji,

-

pomysły do realizacji zadań dydaktycznych,

-

wiersze do okazjonalnych przedstawień,

-

artykuły do pedagogizacji rodziców,

-

scenariusze zajęć (często tylko fragmentarycznie),

-

ciekawe pomysły propozycje zajęć przyrodniczo  ekologicznych,

-

pomysły na realizację konkretnych tematów,

-

metody,

-

tok zajęć,

-

literatura polecana,

-

sprawdziany,

-

zajęcia plastyczne.
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Ostatni wykres prezentuje natomiast dane liczbowe dotyczące tego, które
działy Nauczyciela z klasą cieszą się największą poczytalnością i uznaniem. I jak
łatwo

zauwaŜyć

i

co

juŜ

moŜna

było

stwierdzić

w przytoczonych powyŜej wypowiedziach nauczycieli największym powodzeniem
cieszą się zamieszczone w biuletynie SNEP scenariusze. AŜ 28 z 40 ankietowanych
przyznało, iŜ ten dział Nauczyciela z klasą jest najczęściej czytanym przez nich
działem. DuŜym uznaniem cieszą się równieŜ działy Mam pomysł, Warto
przeczytać i Prezentacje, a pozostałe z zamieszczonych w biuletynie działów są
mniej popularne, ale kaŜdy z nich ma swoich stałych czytelników.

Wykres nr 14

Najczęściej czytane działy w biuletynie "Nauczyciel z klasą"
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Zakończenie
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie Stowarzyszenia Nauczycieli
Edukacji Początkowej jako jednego ze stowarzyszeń powstałych po przemianach
ustrojowych w Polsce oraz poznanie przyczyny zrzeszania się nauczycieli
w Stowarzyszeniu, określenie częstotliwości korzystania z oferty oraz oceny
działalności SNEP przez jego członków. Problem główny mojej pracy został
sformułowany w postaci pytania: Jaka jest przyczyna zrzeszania się nauczycieli w
ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz jaka jest ocena
oferty i działalności tego stowarzyszenia przez działających w jego ramach
członków?
Problemy szczegółowe dotyczyły następujących kwestii:


Jakim stopniem awansu zawodowego charakteryzowali się badani
nauczyciele przed wstąpieniem do SNEP?



Czym motywowali się nauczyciele zostając członkami SNEP?



Jakim stopniem awansu zawodowego charakteryzują się nauczyciele
 członkowie SNEP?



Jakie korzyści przynosi nauczycielom bycie członkami SNEP?



Z jakich ofert SNEP najczęściej korzystają jego członkowie?



Jak członkowie SNEP oceniają ofertę Stowarzyszenia?



Czy członkowie SNEP często angaŜują się pracę swojego Koła?



Jak członkowie SNEP oceniają ofertę swojego Koła?



Czy członkowie SNEP znają i czytają biuletyn  Nauczyciel
z Klasą?



Czy biuletyn  Nauczyciel z Klasą jest wykorzystywany przez
nauczycieli w ich pracy zawodowej?

Jak wynika z przeprowadzonych badań większość nauczycieli po wstąpieniu
do SNEP osiągnęła wyŜszy stopień awansu zawodowego. Większość nauczycieli
kontraktowych została mianowanymi, a ci, którzy wstępując do SNEP juŜ osiągnęli
stopień nauczyciela mianowanego zostali nauczycielami dyplomowanymi. Te
wyniki pokryły się z moją hipotezą iŜ: Prawdopodobnie nauczyciele zrzeszają się
w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej ze względu na własny
awans zawodowy. Jednak juŜ w pytaniu o motywy zrzeszania się w SNEP ponad
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połowa ankietowanych nauczycieli podała, Ŝe głównym motywem zostania
członkiem SNEP była dla nich ciekawa oferta Stowarzyszenia. Tylko niektórzy
przyznali, iŜ wstąpili do SNEP przede wszystkim w celu osiągnięcia wyŜszego
stopnia awansu zawodowego.
Badania wykazały, iŜ członkowie SNEP najczęściej i najchętniej spośród
oferty Stowarzyszenia korzystają ze zjazdów i konferencji SNEP. W czasie zjazdów
największym powodzeniem cieszą się zajęcia warsztatowe oraz moŜliwość
wymiany informacji i kontaktów koleŜeńskich. W tym wypadku wyniki badań
pokryły się nie tylko z postawionymi przeze mnie hipotezami, ale równieŜ
z załoŜeniami statutowymi SNEP.
Po zanalizowaniu wyników badań okazało się, iŜ niestety większość
członków Stowarzyszenia korzysta z oferty SNEP raz w roku lub rzadziej pomimo,
iŜ ponad połowa członków SNEP uwaŜa jego ofertę za bogatą i ciekawą. Podobnie
przedstawia się sytuacja w kołach SNEP. Członkowie kół w większości
zadeklarowali iŜ korzystają z oferty swojego koła raz do roku lub nawet rzadziej.
Analizując wyniki badań dotyczące biuletynu Nauczyciel z Klasą
zauwaŜyłam, iŜ nauczyciele znają i czytają biuletyn SNEP, co więcej, wykorzystują
pomysły i propozycje działań opisywane w biuletynie w swojej pracy zawodowej.
Mają równieŜ swoje ulubione działy, do których naleŜą głównie te, z których moŜna
zaczerpnąć inspiracji do swojej pracy z dziećmi.
Podsumowując stwierdzić moŜna, iŜ Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji
Początkowej pomogło wielu nauczycielom w realizacji planu rozwoju zawodowego.
Niektórzy z nich poŜegnali się ze Stowarzyszeniem, niektórzy wciąŜ działają jednak
juŜ bez tego entuzjazmu i zapału, który wykazywali wcześniej. Wiele Kół SNEP
zawiesiło swoją działalność, niektóre jeszcze próbują przetrwać ten trudny czas,
tylko kilka najbardziej aktywnych wciąŜ pręŜnie działa. Zjazdy SNEP z roku na rok
odbywają się rzadziej, przyjeŜdŜa na nie coraz mniej nauczycieli. Uzyskane wyniki
skłaniają do podjęcia kolejnych badań na temat czynników, które hamują aktywność
nauczycieli w Stowarzyszeniu. MoŜna by przypuszczać, Ŝe to osiągnięty stopień
awansu

skłania

nauczycieli

do

zaprzestania

aktywnej

działalności

w Stowarzyszeniu, ale czy nie jest to takŜe zwykłe lenistwo tej grupy zawodowej,
a moŜe działa tu czynnik wypalenia zawodowego? Hipotezy te wymagają
zweryfikowania w kolejnych badaniach, które podsuwam pod rozwagę kolejnym
badaczom.
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Aneks 1.

87

Aneks 2.
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Aneks 3.
Wykład inauguracyjny

Program artystyczny
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Stoiska wydawnicze
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Zajęcia warsztatowe
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Aneks 4.

Drodzy Państwo!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone poniŜej
pytania. Ankieta jest anonimowa i słuŜy celom naukowym. Uprzejmie proszę
o pełne i rzetelne odpowiedzi. Proszę o zakreślenie prawidłowej odpowiedzi
w kaŜdym kolejnym punkcie.
Miejscowość
Płeć
Przedział wiekowy:
a) od 20 do 30
b) od 31 do 40
c) od 41 do 50
d) od 51 do 60
e) powyŜej 60

...

1. Jaki stopień awansu zawodowego osiągnął Pan / Pani?
a) nauczyciel staŜysta
b) nauczyciel kontraktowy
c) nauczyciel mianowany
d) nauczyciel dyplomowany
2. Jaki był główny motyw zostania członkiem SNEP ?
a) ciekawa oferta stowarzyszenia
b) własny awans zawodowy
c) moŜliwość publikacji na stronach SNEP
d) inne
3. Jak długo jest Pan / Pani członkiem SNEP ?
a) 1 rok
b) 2 lata
c) 3 lata
d) 4 lata
e) 5 lat
f) 6 lat i więcej
4. Jaki stopień awansu zawodowego osiągnął Pan / Pani przed wstąpieniem do
SNEP?
a) nauczyciel staŜysta
b) nauczyciel kontraktowy
c) nauczyciel mianowany
d) nauczyciel dyplomowany
5. Co daje Panu / Pani bycie członkiem SNEP ?
a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych
b) moŜliwość publikowania na stronach SNEP
c) udział w zjazdach, konferencjach, warsztatach pedagogicznych
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d) moŜliwość wymiany informacji i kontaktów koleŜeńskich w środowisku
nauczycieli
e) inne
6. Z jakich ofert SNEP korzysta Pan / Pani najczęściej?
a) ze spotkań i warsztatów organizowanych przez koła SNEP
b) z kursów i szkoleń Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka
Elementarz
c) ze zjazdów i konferencji SNEP
d) innych
7. Co zdaniem Pana / Pani jest najciekawsze w czasie zjazdów SNEP? (proszę
posłuŜyć się skalą od 1 do 5 , gdzie 1 oznacza bardzo ciekawe, 5 najmniej
ciekawe)
wykład inauguracyjny
oferta stoisk wydawniczych
moŜliwość wymiany informacji i kontaktów koleŜeńskich
zajęcia warsztatowe
materiały promocyjne, które moŜna otrzymać podczas zjazdu
8. Jak ocenia Pan / Pani ofertę SNEP?
a) bogata i ciekawa
b) przeciętna
c) wymaga ulepszenia
9. Jak często korzysta Pan / Pani z oferty SNEP?
a) raz w miesiącu lub częściej
b) raz na kwartał
c) raz na pół roku
d) raz w roku lub rzadziej
10. Do jakiego Koła SNEP naleŜy Pan / Pani?
..
11. Jak często korzysta Pan / Pani z oferty Koła SNEP?
a) raz w miesiącu lub częściej
b) raz na kwartał
c) raz na pół roku
d) raz w roku lub rzadziej
12. Na czym polega Pana / Pani praca w Kole SNEP? (proszę krótko opisać)
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13. Jak ocenia Pan / Pani ofertę swojego Koła?
a) bogata i ciekawa
b) przeciętna
c) wymaga ulepszenia
14. Czy czyta Pan / Pani biuletyn SNEP  Nauczyciel z klasą?
a) tak
b) nie
15. Jaki dział opisywany w biuletynie Nauczyciel z klasą czyta Pan / Pani
najchętniej?
a) Prezentacje
b) Reflektor
c) Mam pomysł
d) Scenariusz
e) Klasa w plenerze
f) Nasz konik skrzydlaty
g) Majster z klepką
h) Kurtyna
i) Warto przeczytać
j) Dialogi
k) Wywiad z
16. Czy w swojej pracy zawodowej wykorzystuje Pan / Pani pomysły i propozycje
działań opisane w biuletynie Nauczyciel z klasą ?
a) nie
b) tak
Jakie?

Dziękuje za wypełnienie ankiety!
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