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Tematyka dotyczqca kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego to problem, 
ktory jest niezwykle wazny w procesie zmian edukacyjnych zachodzqcych we 
wspotczesnej szkole. Roznorodne sytuacje, dynamicznie zmieniajqce si§ warunki pracy 
kazdego nauczyciela powodujq, ze oczekiwania spoteczne i edukacyjne wobec peda- 
gogow idq szczegolnie w kierunku ksztattowania postawy tworczej. Analiza tekstow i prac 
naukowych pozwala zauwazyc , ze najczqstsze okreslenia pod adresem pedagogow to 
nauczyciel kreator, tworczy nauczyciel, postawa tworcza nauczyciela.Okreslenia takie, 
wyraznie wskazujq na tendencje we wspotczesnej pedagogice.

Stowa kluczowe: kompetencje, nauczyciel wychowania fizycznego, postawa tworcza.

A creative attitude as an element of professional competence of future teach
ers of physical education

The topic of the competences of physical education teachers is a problem which is 
extremely important in the process of educational changes taking place in a modern 
school. The various situations, dynamically changing conditions of working each teacher 
cause that social and educational expectations towards pedagogues go especially towards 
a creative attitude. The analysis of texts and scientific papers makes it possible to note 
that the most common terms for teachers are the creator, the creative teacher, the creative
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attitude of the teacher ... These terms clearly indicate tendencies in contemporary peda
gogy.

Wiek XXI okreslany jest mianem stulecia kompetencji, a system edukacji musi 
nad^zyc za wymogami wspotczesnego swiata. Dynamicznie zmieniaj^ca si§ rzec- 
zywistosc poci^ga za sob^ rowniez m o d y fik a j obszaru kompetencji nauczycielskich. 
Zaistniata zatem koniecznosc wyposazenia nauczycieli w toku ksztatcenia w odpowiednie 
kompetencje by ich praca przynosita poz^dane efekty. Nie mozna pomijac faktu, iz 
nauczyciel wychowania fizycznego to nade wszystko wychowawca, pedagog, ktorego rola 
nie ogranicza si§ tylko do stymulacji rozwoju fizycznego ucznia.

K o n c e p j niezb^dnych kompetencji zawodowych nauczyciela zostata opracowana i 
zaproponowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. 
Wyodr^bniono nast^pujace kompetencje: [za 1, s. 214-217]

- kompetencje prakseologiczne, wyrazaj^ce si§ w trafnym diagnozowaniem 
skutecznym planowaniem, organizowaniem, kontrol^ i ocen^ procesow edukacyjnych;

- kompetencje komunikacyjne, przejawiaj^ce si§ w efektywnym przekazie werbalnym 
w sytuacjach edukacyjnych

- kompetencje wspotdziatania, polegaj^ce na skutecznych zachowaniach 
prospotecznych i sprawnych dziataniach integracyjnych;

- kompetencje kreatywne, objawiaj^ce si§ w nieszablonowych, innowacyjnych i 
tworczych dziataniach nauczycielskich;

- kompetencje informatyczne, czyli sprawne korzystane z nowoczesnych zrodet 
informacji;

- kompetencje moralne, wyrazaj^ce si§ w zdolnosci nauczyciela do pogt^bionej 
refleksji moralnej przy ocenie czynow wtasnych oraz innych osob.

Pedeutolodzy wskazuj^ na znacz^c^ rol§ kompetencji psychospotecznych jako 
waznych determinant efektywnosci zawodowej nauczyciela oraz wyzwanie dla systemu 
ksztatcenia kandydatow na nauczycieli wychowania fizycznego [por. 2, 3, 4]. Jak 
podkresla G. Kosiba wspotczesne wychowanie fizyczne moze i powinno odgrywac istotn^ 
rol§ w zach^caniu do samodzielnosci i kreatywnosci w zdobywaniu wiedzy i umiej^tnosci 
poprzez bardzo rozne doswiadczenia, np. o charakterze wspotdziatania grupowego i 
indywidualnego, dobrze poj^tej rywalizacji z zasadami fair play, poprzez rozumienie 
powi^zan mi^dzy roznymi umiej^tnosciami, wiedzy, a swiadomosci^ potrzeb wtasnego 
ciata, zdrowiem, k o n d y j fizyczn^, w koncu poprzez ekspresj^ i radosc towarzysz^c^ 
uczestnictwu w roznych formach aktywnosci ruchowej. Wychowanie fizyczne powinno tez 
ukazywac potrzeb^ i sens dziatan w obszarze zdrowia, w kontekscie szeroko poj^tej 
jakosci zycia oraz przyczyniac si§ do ksztattowania odpowiedzialnosci za zdrowie wtasne i 
innych ludzi i dokonywania w tym wzgl^dzie wtasciwych wyborow [5 s. 46].

Wychowanie fizyczne znalazto si§ na rozdrozu -  zauwaza Sulisz [6, s. 225], a 
system ksztatcenia nauczycieli (w tym zachowawcze planow i programow studiow) jest 
istotn^ przyczyn^ zaistniatej sytuacji. Standardy ksztatcenia staty si§ przedmiotem krytyki 
wielu badaczy m. in. S. Koziej, D. Klaus- Stanska D, M. Czerepniak -  Walczak czy J. 
Szempruch [por. 8, s. 18-19]. Wspomniani autorzy upatruj^ w nich powazny czynnik ob- 
nizaj^cym efektywnosc nabywania przez studentow kompetencji spotecznych w tym 
kreatywnych. Negatywne spostrzezenia prezentuje Maszczak [8, s. 9], ktory podkresla 
fakt, iz ksztatcenie ma byc skuteczne i pomagac studentom w zdobywaniu wiedzy i 
umiej^tnosci oraz ksztattowaniu ich postaw, a nie przekazywac informacje.

Postawa tworcza jako wazny skladnik pracy nauczyciela
Postawa tworcza to zagadnienie niezwykle istotne dla rozwoju cztowieka, zarowno w 

pracy jak i zyciu codziennym. Mowi^c o postawie tworczej w edukacji mamy na mysli 
zarowno nauczyciela jak i ucznia. Od nauczyciela oczekuje si§ jednak znacznie wi^cej - z
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oczywistych powodow: musi posiadac potencjal i wszystkie niezb^dne cechy, aby mogl 
wplywac na wychowankow.

W literaturze socjologicznej poj^cie postawy opisywane jest w dwojaki sposob:
- pierwszy wyst^puje wtedy, gdy mowimy, ze ktos ma postawy wobec czegos lub 

kogos
- drugi sposob rozumienia postawy zbliza znaczeniowo do uogolnionej normy, bqdz 

cechy osobowosci wyznaczajqcej jednostkowe sposoby reagowania na rzeczywistosc.
Stanislaw Mika pisze [9, s. 112] o trzech grupach definicji postaw:
(1) nawi^zuj^ce do tradycji behawiorystycznej lub psychologii uczenia si§
(2) nawi^zuj^ce do koncepcji socjologicznej (wazny jest tutaj stosunek nosiciela 

postawy do jej przedmiotu)
(3) nawi^zuj^ce do teorii poznawczych w psychologii.
W polskiej literaturze zagadnieniem postaw zajmowal si§ Stanislaw Ossowski. Post- 

awa -  w jego rozwazaniach -  jest cz^sci^ osobowosci i cz^sto nazywa j^  tak zwan^ 
„postawy psychiczn^”. Jednostk^ cechuje „polimorfizm postaw”, ktore pozostaj^ w „ 
zwi^zku przyczynowym ze zlozonosci^ struktury spolecznej, z wielorakosci^ splotu sto- 
sunkow spolecznych, wsrod ktorych zyje jednostka”. Wedlug badacza osobowosc a 
zarazem nasze postawy ksztaltowane s^ przez spoleczenstwo -  „ spoteczenstwo wywiera 
wpfyw krystalizujqcy i stabilizujqcy: kultura zbiorowosci narzuca nam wzory reakcji 
uczuciowych i wzory zachowania si§ poparte spotecznym autorytetem. Na tych wzorach 
swiadomie lub nieswiadomie ksztattujemy swoje postawy”[11, s.118-120].

Wsrod psychologow spolecznych nie ma zupelnej zgody co do definicji „postawy”. 
Wi^kszosc uczonych zgadza si§, ze postawa to trwala ocena -  pozytywna lub negatywna
-  ludzi, obiektow i idei. Na postawy skladaj^ si§ rozne komponenty lub cz^sci. Elementem 
postawy jest: komponent emocjonalny (czyli reakcje emocjonalne wobec przedmiotu post
awy), komponent poznawczy (mysli i przekonania o przedmiocie postawy) i komponent 
behawioralny (dzialania daj^ce si§ zaobserwowac; zachowanie wobec przedmiotu) [11, s. 
313-314].

Musimy zdawac sobie spraw§, ze hamulce i bariery tworczosci pedagogicznej mog^ 
znajdowac si§ po stronie uwarunkowan spolecznych, jak i w funkcjonowaniu osobowosci 
nauczycieli. Ogromny post^p musi dokonac si§ zatem w swiadomosci nauczycieli, wladz 
oswiatowych i wszystkich tych ktorzy ksztalc^ przyszl^ kadr§ pedagogiczn^ [11, s. 314].

Kluczowym staje si§ jednak fakt, iz wszystkie rodzaje kompetencji nauczycielskich 
posiadaj^ w sobie pewien element tworczosci. Na szczegoln^ uwag§ w tymze opracowa- 
niu zasluguj^ kompetencje nazywane powszechnie jako „kompetencje tworcze” czy 
„kompetencje kreatywne”. Ich nieodl^cznym skladnikiem jest postawa tworcza - obok 
wiedzy, umiej^tnosci czy refleksji.

Kompetencje kreatywnosci objawiaj^ si§ u nauczyciela ktory:
- rozumie i zna swoistosc dzialania pedagogicznego jako tworczego
- zna mozliwosci i bezpieczne granice w dokonywaniu tworczych zmian w pracy 

nauczyciela i szkoly;
- potrafi tworzyc i przeksztalcac elementy wlasnego warsztatu pracy;
- rozumie i umie dzialac na rzecz zwi^kszenia autonomii podmiotow edukacyjnych;
- umie myslec krytycznie oraz stymulowac rozwoj samodzielnego i krytycznego 

myslenia, samoksztalcenia i pracy nad sob^ swoich wychowankow;
- umie planowac wlasn^ koncepcji doskonalenia i samoksztalcenia zawodowego;
- umie badac wlasn^ praktyk^, dokonywac nad ni^ refleksji i tworzyc na tej podstawie 

wlasn^ wiedzy zawodow^ (12, s. 123).
W ksi^zce dwoch francuskich pedagogow [13] „Tworcza aktywnosc dziecka” znajdu- 

jemy opini^, ze postawa tworcza to „dyspozycja do tworzenia, ktora w stanie potencjalnym 
istnieje u wszystkich ludzi i w kazdym wieku jest uzalezniona od srodowiska spoleczno- 
kulturalnego”. W opinii R. Gloton, C. Clero, tworcza aktywnosc dziecka uzalezniona jest od
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trzech czynnikow: motywacji wewn^trznej, klimatu porozumienia i potrzeby wolnosci. 
Wyst^powanie tych trzech czynnikow pozwala jednostkom tworczym na uaktywnienie 
funkcji psychicznych i odpowiednich operacji intelektualnych [13, s. 46-47].

Stanistaw Popek wychodzi z zatozenia, ze nauczanie i uczenie si§ moze miec 
charakter tworczy pod warunkiem spetnienia warunkow tworczosci i postawy tworczej. 
Otoz, pewne zachowania, przyj^te sposoby i formy nauczania, mog^ stwarzac warunki do 
tworczosci i aktywowania postawy tworczej. Uruchomienie postaw tworczych umozliwiaj^ 
nast^puj^ce warunki uczenia si§ przez : - nasladownictwo, zrozumienie, dziatanie , 
rozwi^zywanie problemow, uczenie si§ sensoryczne oraz metod^ prob i bt^dow (14, s. 
12).

Aktualnie w obliczu nowych wyzwan edukacyjnych potrzeba ksztattowania postawy 
tworczej przysztych nauczycieli jest bardzo szczegolna. Mtodziez tworcza jest silniejsza 
psychicznie, wykazuje wi^ksz^ statosc uczuc, posiada wysoki poziom samokontroli, jest 
bardziej dominatywna, nonkonformistyczna, perfekcjonistyczna, energiczna, zarozumiata, 
indywidualistyczna, bardziej dojrzata osobowosciowo i spotecznie (15, s. 81-82).

Nauczyciel wychowania fizycznego jest wpierw nauczycielem i wychowawc^, a 
dopiero potem specjalist^ w swojej dziedzinie. Zawod nauczyciela wychowania fizycznego 
zespala rozne rodzaje postaw, a postawa tworcza odgrywa tutaj szczegoln^ rol§. Zawod 
nauczyciela to profesja szczegolnie osobliwa. Oczekiwania spoteczne jak i edukacyjne 
wobec pedagogow id^ szczegolnie w kierunku ksztattowania postawy tworczej. Kultura 
wspotczesnych spoteczenstw stwarza „zapotrzebowanie” na ludzi zdolnych, kreatywnych, 
potrafi^cych radzic sobie w kazdej sytuacji. Do niedawna o postawie tworczej mowito si§ 
tylko w odniesieniu do artystow -  malarzy, rzezbiarzy czy kompozytorow. Aktualnie jest- 
esmy swiadkami tego, jak firmy i organizacje na catym swiecie inwestuj^ ogromne ilosci 
pieni^dzy, by rozwin^c w ludziach ich potencjat tworczy. Przeprowadzone dywagacje s^ 
prob^ uwrazliwienia i zwrocenia uwagi, ze od prozaicznych czynnosci szkolnych 
nauczyciela, zalezy nie tylko jego wtasny rozwoj, ale przede wszystkim rozwoj dzieci i 
mtodziezy. I tak naprawd^, potrzeba wielu umiej^tnosci i staran by sprawdzic si§ w roli do- 
brego pedagoga wychowania fizycznego ( por. 16, s.109).
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