
 

 

 

 

 

 

 

 

Numer SPECJALNY   1/2021                                 
Z okazji   Dnia Nauczyciela i Wszystkich Pracowników Szkoły. 
 
Nauczyciel to piękny zawód. Trudny bardzo. Wymagający bardzo. Niewdzięczny? - zdarza się. 
Obyś cudze dzieci uczył-przestrzegają. 
O nauczycielach myślimy albo ich wspominamy. 
To zawód ważny dla każdego, bo każdy ma lub miał swojego ukochanego BELFRA, który pokazał to 
co ważne albo to co później zaważyło na dalszym życiu lub na nie wpłynęło. 
 
Z okazji święta EDUKACJI NARODOWEJ prezentujemy dla tych, którzy chcieliby dołączyć do świata 
nauczycieli, receptę- 
Jak zostać nauczycielem i konstruktywnie wejść do środowiska ludzi uczących innych, ale i uczących 
się permanentnie. 
Edukacja nauczyciela trwa długo (nauczycielem dyplomowanym można zostać po 25 latach 
kształcenia, rozpoczynając naukę oczywiście od szkoły podstawowej) i tak naprawdę nie kończy się 
nigdy. Od nauczycieli oczekuje się więc stałego doskonalenia umiejętności potrzebnych w 
społeczeństwie opartym na wiedzy 

Jakie kompetencje powinien posiadać nauczyciel:   
kreatywność oraz umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi, 
życzliwość i  łatwość wypowiadania się w mowie i na piśmie, a także: 
podzielność uwagi, 
empatię, 
dobrą pamięć, 
dokładność,                                                     
rzetelność, 
asertywność, 
umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
wytrwałość, 
spostrzegawczość. 
Ważne są również umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, aby wiedzieć jak postępować z 
uczniami i jak prowadzić lekcje, żeby były ciekawe i efektywne. Nie wspominamy o znajomości 
przedmiotu, bo to oczywiste. 
 
 
Nauczycielka j. polskiego o swojej pracy pisze tak: 
Nie lubiłam czytać do czasu, aż mama nie poleciła mi książki ze swojego dzieciństwa - Tajemniczy 
ogród. Po raz pierwszy lektura wciągnęła mnie na tyle, iż miałam ochotę sięgnąć po więcej. Moje 
zainteresowanie literaturą zaowocowało wyborem drogi zawodowej. Po ukończeniu filologii polskiej 
zostałam polonistką. Chciałabym rozbudzać w uczniach ciekawość nie tylko rodzimej, ale też 
zagranicznej literatury. Staram się jak najwięcej rozmawiać o książkach, pytać o losy bohaterów i 
polecać dzieciom nowe pozycje.  W szkole spędzam średnio od pięciu do sześciu godzin dziennie, 
prowadząc w tym czasie zajęcia dla kilku klas. Jednak dzwonek obwieszczający koniec zajęć nie 
oznacza dla mnie końca pracy. W domu czeka na mnie szereg obowiązków, związanych z 
opracowaniem materiałów do kolejnych lekcji, sprawdzaniem prac domowych i sporządzaniem 
dokumentacji wymaganej przez dyrekcję szkoły. Mam przyjemność prowadzić kółko naukowe dla 
chętnych uczniów. Co jakiś czas spotykam się również z rodzicami, aby omówić postępy w nauce i 
porozmawiać o ewentualnych problemach czy potrzebach. Tak jak dzieci, mam długie wakacje, ale 
część z nich muszę poświęcić na dokształcanie i przygotowanie do następnego roku szkolnego - 
wybieram podręczniki i pomoce naukowe, sporządzam plany nauczania i opiekuję się dziećmi na 
różnych obozach, imprezach i zielonych szkołach. Moja praca to dla mnie powołanie.    
 



 
 
 
Słyszeliście o homo construens? 
To człowiek budujący. 
Takim człowiekiem budującym jest NAUCZYCIEL, który tworzy coś, kogoś, więzi, siebie. 
Recept jak zostać i być dobrym nauczycielem jest mnóstwo. Ale bez wątpienia tylko praktyka pozwoli 
znaleźć swój własny pomysł na satysfakcjonującą profesję. 
 
Nauczyciel to piękny zawód. Niedoceniany - bywa! 
Satysfakcjonujący - bardzo. Szczególnie gdy, nie tylko 14 października otrzymujemy: 
Życzenia 
 

 

 

DLA NAUCZYCIELI 

 

Idę do szkoły przez pola, łąki, 

Mijam jaszczurki, żaby, pająki... 

Z buzią radosną i kwiecia pękiem, 

Aby tym kwieciem obdzielić z wdziękiem 

Naszych kochanych nauczycieli, 

By w dniu ich święta to kwiecie mieli. 

Do pęku rośli dodam życzenia: 

Zdrowia, radości, marzeń spełnienia. 

Niech dobra passa nie zwalnia kroku 

Do października przyszłego roku, 

Kiedy to znowu złożę życzenia: 

Zdrowia, radości, marzeń spełnienia... 

 

  Tekst i ilustracja: Klara Cieliczko 

 

 


