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Annotation:
Romanowska-Tolloczko Anna, 
Miedzinska Beata. Pedagogical and 
psychological pre-service teacher 
training in different types of higher 
education institutions. The research 
undertaken in different types of pedagogical 
institutions of higher education aimed at 
analysing the content of teaching syllabi 
from the perspective of subjects developing 
pedagogical skills. The analysis was 
intended to indicate the differences in pre-
service training between future teachers of 
physical education and teachers of other 
subjects and compare this type of training in 
public and private institutions. The research 
was conducted in the academic year 
2010/11 and was based on a diagnostic 
poll used to explore electronic documents 
located on websites of 42 Polish institutions 
of higher education, including 20 public and 
22 private schools. The research embraced 
teaching syllabi of undergraduate courses 
for future teachers of physical education 
and of other subjects. Only a quarter of the 
investigated schools offer their students a 
wider choice of subjects developing social 
and pedagogical competence.

Романовска-Толлочко Анна, Ми-
едзинска Беата. Психологическо-
педагогическое воспитание будущих 
учителей в разных типах вуза. Рас-
смотрены программы обучения и пер-
спективы их применения в развитии 
педагогических навыков. Исследование 
приводилось в различных видах педа-
гогических учреждений высшего об-
разования. Целью исследования было 
выделение отличий в обучении будущих 
преподавателей физической культуры и 
преподавателей других специальностей 
в государственных и частных учебных 
заведениях. Исследование проводилось 
в учебном году 2010/11 учебном году и 
было основано на результатах опроса, 
а также электронных документах веб-
сайтов 42 польских высших учебных за-
ведений, в т.ч. 20 государственных и 22 
частных. Исследование охватило про-
граммы обучения студентов последнего 
курса. Установлено, что только четвер-
тая часть исследованных вузов пред-
лагают своим студентам более широкий 
выбор тем, развивающих социальную и 
педагогическую компетентность.

Романовська-Толлочко Ганна, 
Мієдзінська Беата. Психологічно-
педагогічне виховання майбутніх 
вчителів в різних типах вузу. Роз-
глянуто програми навчання і пер-
спективи їх використання в розвитку 
педагогічних навиків. Дослідження 
приводилося в різних видах 
педагогічних установ вищої освіти. 
Метою дослідження було виділення 
відзнак в навчанні майбутніх 
викладачів фізичної культури і 
викладачів інших спеціальностей в 
державних і приватних учбових за-
кладах. Дослідження проводилося в 
навчальному році 2010/11 навчально-
му році і грунтувалося на результатах 
опиту, а також електронних докумен-
тах веб-сайтів 42 польських вищих 
учбових закладів, в т.ч. 20 державних 
і 22 приватних. Дослідження охопило 
програми навчання студентів остан-
нього курсу. Встановлено, що тільки 
четверта частка досліджених вузів 
пропонують своїм студентам ширший 
вибір тем, що розвивають соціальну і 
педагогічну компетентність.
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Wprowadzenie1

Absolwent uczelni pedagogicznej rozpoczynając 
pracę w zawodzie nauczyciela, buduje swój wizerunek i 
autorytet poprzez codzienne interakcje z uczniami, które 
mają różnorodny charakter i konsekwencje. Wiedza i 
umiejętności wyniesione ze studiów powinny być młodemu 
nauczycielowi pomocne w nawiązywaniu prawidłowych 
relacji interpersonalnych i radzeniu sobie w sytuacjach 
trudnych. Efektywność działań pedagogicznych w 
ogromnej mierze zależy od kompetencji zawodowych 
nauczyciela, wśród których bardzo ważną rolę odgrywają 
kompetencje wychowawcze [1, s.360]. Czy jednak 
studia wystarczająco przygotowują nauczycieli do pracy 
wychowawczej? Potrzeba tego przygotowania jest 
oczywista i nagłaśniana przez wielu pedagogów, którzy 
niemal „biją na alarm”, że w obliczu zmieniających się 
realiów społecznych, braku autorytetów, pogłębiającej się 
niewydolności wychowawczej wielu rodzin, konieczne 
jest inne niż dotychczas kształcenie nauczycieli. Potrzebą 
chwili staje się wykształcenie nauczycieli o nowych 
kompetencjach: w sensie treści – bardziej łącznych 
niż wysoko specjalistycznych, bardziej otwartych niż 
zamkniętych, bardziej twórczych niż odtwórczych, a w 
sensie charakteru roli zawodowej – odchodzących od 
funkcji przekaziciela i egzekutora do roli przewodnika i 
tłumacza [2, s.17]. Zwraca się więc szczególną uwagę na 
interakcje społeczne, dla prawidłowości których podstawą 
jest szeroka wiedza psychologiczno-pedagogiczna 
© Anna Romanowska-Tołłoczko, Beata Miedzińska, 2012

wyniesiona ze studiów, wzbogacona stosowną praktyką, 
dającą możliwość wykorzystania teorii w działaniu.

Obowiązujące do chwili obecnej Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu [3] z dnia 7 
września 2004 zawiera wymagania stawiane uczelniom 
pedagogicznym w zakresie przygotowania zawodowego 
nauczycieli. Dla potrzeb niniejszego opracowania 
skupiono się wyłącznie na przedmiotach kształcenia 
nauczycielskiego, które powinny być realizowane w każdej 
uczelni pedagogicznej na studiach pierwszego stopnia 
w łącznym w wymiarze co najmniej 360 godzin, w tym 
minimalna liczba godzin psychologii i pedagogiki wynosi 
po 60, dydaktyka przedmiotowa dwóch specjalności – 
minimum 150 godzin oraz przedmioty uzupełniające 
– co najmniej 60 godzin. Pozostałych 30 godzin należy 
przeznaczyć, w zależności od zakresu merytorycznego 
studiów i możliwości szkoły wyższej, na zwiększenie 
wymiaru zajęć z psychologii, pedagogiki, dydaktyki 
przedmiotowej lub przedmiotów uzupełniających. Ustaleń 
w tym zakresie dokonuje szkoła wyższa. 

Studenci po uzyskaniu licencjatu, niejednokrotnie 
kończą edukację i rozpoczynają pracę w zawodzie 
nauczyciela, dlatego po okresie trzyletniego kształcenia 
powinni być do tego zawodu przygotowani. Treść 
Rozporządzenia, na które powołujemy się, obligując 
Uczelnie do przestrzegania określonych w nim wymagań, 
ma na celu zapewnienie przyszłym nauczycielom 
właściwego przygotowania do zawodu. Jednak 
wcześniejsze badania A. Romanowskiej-Tołłoczko [4], 
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dotyczące poczucia kompetencji zawodowych, poddają 
w wątpliwość jakość kształcenia pedagogicznego w 
wielu uczelniach. Dlatego też podjęto kolejne badania 
polegające na bliższym poznaniu wybranych czynników 
mających wpływ na stan kształcenia nauczycieli. Z 
racji rozległości problematyki badawczej skupiono się 
wyłącznie na analizie dotyczącej realizacji przedmiotów 
psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących 
studentów w zakresie umiejętności wychowawczych i 
społecznych, które to działania znajdują się w centrum 
naszych zainteresowań. 

Cel i metoda badań
Mając na uwadze zasygnalizowaną powyżej sferę 

kształcenia studentów, sformułowano cel badań, którym 
była analiza programów nauczania w różnych uczelniach 
pedagogicznych, pod kątem występowania w nich 
przedmiotów przygotowujących przyszłych nauczycieli 
do pracy wychowawczej. Celem szczegółowym było 
określenie różnic pomiędzy kształceniem psychologiczno-
pedagogicznym nauczycieli wychowania fizycznego oraz 
nauczycieli innych przedmiotów, a także porównanie 
specyfiki tego kształcenia w uczelniach publicznych i 
niepublicznych. 

Badania przeprowadzono w roku 2011. Zastosowano 
sondaż diagnostyczny polegający na analizie dokumentów 
elektronicznych zawartych na stronach internetowych 
42 polskich uczelni pedagogicznych. Wśród badanych 
uczelni znalazło się 20 szkół publicznych i 22 szkoły 
niepubliczne. Przeanalizowano programy nauczania na 
studiach pierwszego stopnia kształcących nauczycieli 
wychowania fizycznego (19 uczelni) oraz nauczycieli 
innych przedmiotów (23 uczelnie). 

Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonej analizy programów 

kształcenia studentów w uczelniach pedagogicznych 
można stwierdzić znaczne zróżnicowanie w liczbie godzin 
oraz w sposobach realizacji przedmiotów psychologiczno-
pedagogicznych.

Większość uczelni realizuje wyłącznie minimalne 
obciążenia godzinowe dla poszczególnych przedmiotów 
określone w standardach kształcenia nauczycieli, a tylko 
co trzecia uczelnia proponuje swoim studentom większy 
wymiar zajęć z psychologii i co czwarta z pedagogiki. 

Wśród uczelni realizujących zwiększoną liczbę godzin z 
tych przedmiotów znalazły się głównie uczelnie publiczne 
(tab.1), w tym zaledwie 4 szkoły wyższe z kierunkiem 
Wychowanie Fizyczne (tab.2).

Jeśli chodzi o sposób, w jaki realizowane są zajęcia 
z psychologii i pedagogiki, to należą do nich wykłady 
i ćwiczenia, choć uczelnie same decydują o liczbie 
godzin przeznaczanej na daną formę przekazu treści. 
Można stwierdzić znaczne różnice pomiędzy uczelniami 
w rozdzielaniu godzin dydaktycznych na wykłady 
i ćwiczenia. Najczęściej występującą sytuacją jest 
równomierny podział godzin na te dwie formy zajęć, 
co trzecia uczelnia realizuje obligatoryjne zajęcia z 
omawianych przedmiotów w relacji 1:2 na korzyść 
ćwiczeń, ale jest też znaczna liczba uczelni, wśród których 
dominują szkoły niepubliczne, które proponują studentom 
wyłącznie formę wykładów ( tab.3).

Zestawienie uzyskanych wyników umożliwia 
zauważenie pewnej tendencji w traktowaniu omawianych 
przedmiotów przez uczelnie kształcące nauczycieli. 
Można przypuszczać, że nieco wyższą wagę przypisuje 
się psychologii, co przekłada się na minimalnie większy 
wymiar godzin planowanych na realizację tego przedmiotu. 
Stwierdzono również nieznacznie lepszą sytuację w 
zakresie form realizacji psychologii, gdyż uczelnie 
przeznaczają więcej godzin na zajęcia ćwiczeniowe, choć 
dotyczy to zaledwie kilku przypadków. Pozostałe szkoły 
wyższe traktują psychologię i pedagogikę podobnie, co 
nie oznacza dobrze, ponieważ większość realizuje zajęcia 
w minimalnym wymiarze godzin, ograniczając również 
do minimum formę ćwiczeniową, co jest dla studentów 
bardzo niekorzystne. Wiadomo bowiem, że tylko zajęcia 
stwarzające sytuacje aktywne, dają studentom możliwość 
zdobywania wiedzy wieloma kanałami, których 
różnorodność ma ścisły związek z efektywnością uczenia 
się. Są one również miejscem i okazją praktycznego 
doświadczania relacji społecznych i swoistym treningiem 
radzenia sobie w tych relacjach. Dlatego im mniej jest 
takich zajęć, tym gorzej dla skuteczności kształcenia 
studentów, co w końcowym efekcie przekłada się na 
znaczne braki w wiedzy i umiejętnościach praktycznych, 
których nabycie jest możliwe tylko w wyniku 
indywidualnych doświadczeń jednostki. 

Tab.1. Typ uczelni a liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć z pedagogiki i psychologii 

 Przedmiot i jego wymiar  
 godzinowy 

Typ uczelni

PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony < 
60 godz.

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony 
< 60 godz.

Publiczna 11 9 10 10

Niepubliczna 20 2 18 4
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Analizując programy nauczania pod kątem wymiaru 
godzin przeznaczanych na zajęcia w formie wykładów 
i ćwiczeń stwierdzono, że w uczelniach z kierunkiem 
wychowanie fizyczne, realizacja przedmiotów psychologia 
i pedagogika odbywa się w większym stopniu w formie 
ćwiczeniowej, niż ma to miejsce na innych kierunkach 
nauczycielskich, gdzie dominują wykłady. Szczególny 
przypadek stanowiły dwie szkoły niepubliczne, które 
proponowały studentom z w/w przedmiotów wyłącznie 
wykłady za pośrednictwem Internetu.

Doceniając wagę aktywnych metod nauczania oraz 
konieczność kształcenia przyszłych nauczycieli w 
szeroko pojętym zakresie kompetencji psychologiczno-
pedagogicznych, kolejnym badanym aspektem 
przygotowania nauczycielskiego, jakie realizowane jest 
w uczelniach pedagogicznych, była analiza programów 
nauczania pod kątem występowania w nich propozycji, 
stwarzających studentom możliwość doskonalenia wiedzy 
i umiejętności społecznych i wychowawczych poprzez 
udział w tzw. przedmiotach do wyboru. Analizując 
treści programów kształcenia przyszłych nauczycieli 
stwierdzono, iż zaledwie co czwarta uczelnia organizuje 
takie zajęcia, przy czym tylko 7 z nich (co stanowi 
16%) proponuje formę aktywną. Wśród przedmiotów 
realizowanych jako ćwiczenia lub warsztaty znalazły 

się następujące propozycje: Psychologia komunikacji, 
Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty 
pedagogiczno – psychologiczne, Warsztaty socjoterapii, 
Sztuka komunikowania się, Komunikacja interpersonalna, 
Negocjacje, Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne. 
Wśród dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych 
proponowanych w formie wykładów były: Psychologia 
nauczania i wychowania, Relacje interpersonalne w klasie 
szkolnej, Praca wychowawcza z uczniem, Psychologia 
biegu życia, Psychologia wychowawcza

Wymienione przedmioty znalazły się w programach 
kształcenia wyłącznie uczelni publicznych, wśród 
których były zaledwie 2 szkoły wyższe z kierunkiem 
Wychowanie Fizyczne. Każdy z tych przedmiotów 
stanowi jedyną propozycję uczelni, tak więc żadna z 
badanych szkół nie posiadała w swoim programie dwóch 
lub więcej ofert tego typu zajęć. Wymiar godzin, jaki 
przeznaczany jest na realizację przedmiotów do wyboru 
to 20 – 30 godzin. Biorąc pod uwagę zakres tematyczny 
proponowanych zajęć, można zauważyć, iż dotyczy on 
głównie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, a 
więc zagadnień szczególnie ważnych i potrzebnych w 
relacjach nauczyciela z uczniami. Tematyka pozostałych 
przedmiotów jest równie przydatna dla rozwijania 
kompetencji społecznych i wychowawczych, dlatego 

Tab.2. Kierunek studiów a liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć z pedagogiki i psychologii 

 Przedmiot i jego wymiar  
 godzinowy

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony < 
60 godz.

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony 
< 60 godz.

Wychowanie Fizyczne 16 3 15 4

Inne kierunki nauczycielskie 15 8 13 10

Tab.3. Typ uczelni i kierunek studiów a forma realizacji zajęć z pedagogiki i psychologii  z uwzględnieniem proporcji 
liczby godzin wykładów do ćwiczeń

Typ uczelni
Kierunek studiów

Proporcja wykładów do ćwiczeń (W : Ć)
z przedmiotów PEDAGOGIKA / PSYCHOLOGIA

100% : 0% 50% :50% 25% :75%

Uczelnie publiczne 0 / 0 11 / 8 9 / 12

Uczelnie niepubliczne 8 / 5 10 / 9 4 / 6

Wychowanie Fizyczne 0 / 0 11 / 10 8 / 9

Inne kierunki nauczycielskie 5 / 5 10 / 19 8 / 8
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należy wyrazić uznanie pod adresem nauczycieli 
akademickich, tworzących autorskie programy do 
realizacji takich zajęć. Szkoda tylko, że tak niewiele 
uczelni pedagogicznych dostrzega wagę tych zagadnień 
w kształceniu przyszłych nauczycieli i większość z nich 
oprócz podstawowej oferty programowej w zakresie 
psychologiczno-pedagogicznym nie oferuje nic więcej.

Dyskusja
Problematyka kształcenia nauczycieli od lat zajmuje 

ważne miejsce w literaturze pedagogicznej. Pedeutologia 
obfituje współcześnie w wielość koncepcji, modeli i 
orientacji, które eksponują różne cechy, umiejętności 
i kompetencje, w jakie powinien być wyposażony 
nauczyciel na miarę obecnych czasów. Teorie i postulaty 
są wzniosłe, lecz nie mają przełożenia na praktykę, gdyż 
jak pokazują uzyskane wyniki badań, uczelnie posiadają 
zgoła inne priorytety w kształceniu studentów – przyszłych 
nauczycieli. Kształcenie kierunkowe (merytoryczno-
metodyczne) zdecydowanie dominuje nad kształceniem 
psychologiczno-pedagogicznym, a szczególnie 
niedoceniana jest sfera kształcenia do roli wychowawcy. 
Zauważoną tu tendencję potwierdzają wyniki wcześniej 
prowadzonych badań przez A. Romanowską-Tołłoczko 
[4], które wykazały, że nauczyciele czują się właściwie 
przygotowani w zakresie wiedzy merytorycznej swojego 
przedmiotu, lecz znacznie gorzej w zakresie umiejętności 
wychowawczych, bowiem ta sfera działań jest obszarem 
w pracy zawodowej nauczycieli, który przysparza im 
najwięcej problemów. Wobec powyższego wyrażają 
wiele uwag krytycznych pod adresem uczelni, które nie 
stworzyły im odpowiednich warunków (przedmiotów) do 
rozwijania kompetencji wychowawczych [4].

Do podobnych spostrzeżeń doszły M. Król-Zielińska 
i R. Śleboda, które stwierdziły u nauczycieli niekorzystną 
sytuację w obrębie tychże kompetencji. Wyraziły też opinię, 
że nauczyciele nie posiadają odpowiednio rozwiniętych 
umiejętności społecznych. Wielu nauczycieli radzi sobie 
intuicyjnie lecz wykazuje braki w wiedzy i rozumieniu 
interakcji oraz procesów społecznych [5, s.104]. Nie tylko 
nauczyciele wyrażają swoje negatywne opinie, również 
studenci odczuwają znaczne niedociągnięcia we własnym 
wykształceniu, a niektórzy z nich mają z tego powodu 
obawy przed podjęciem pracy. Niepokój ten w dużym 
stopniu związany jest z brakiem poczucia kompetencji w 
sferze wychowawczej, a generuje go niepewność młodych 
ludzi, czy będą w stanie utrzymać dyscyplinę na zajęciach, 
czy poradzą sobie z trudnymi uczniami i czy tym samym 
sprawdzą się w obranej przez siebie roli zawodowej [6]. 

Podsumowanie
Analizując programy kształcenia studentów pod 

kątem przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 
stwierdzono, że w większości uczelni realizowane są 
tylko podstawowe przedmioty określone w minimum 
programowym, tj, psychologia i pedagogika. Liczba 
godzin przeznaczona na zajęcia z tych przedmiotów jest 
również realizowana w minimalnym wymiarze.

Uzyskane wyniki badań zasygnalizowały, 
zdaniem autorów, znaczne niedociągnięcia uczelni 

w przygotowaniu pedagogicznym studentów. Szkoły 
wyższe działając zgodnie z wymaganymi standardami 
kształcenia nauczycieli w zakresie psychologiczno-
pedagogicznym, czynią to jednak w minimalnym 
zakresie. Przestrzegane są oczywiście określone 
obciążenia godzinowe dla tych przedmiotów, lecz często 
realizowane są one wyłącznie w formie wykładowej, a 
więc najbardziej ekonomicznej dla uczelni, ale najmniej 
przydatnej dla studenta. Ekonomika działań, czyli po 
prostu oszczędności finansowe to szczególnie domena 
uczelni niepublicznych. W tych bowiem uczelniach 
stwierdzono, że dominującym sposobem przekazu treści 
psychologiczno-pedagogicznych jest wykład, często przy 
zupełnym braku zajęć ćwiczeniowych. Dalej posuniętą 
formą ograniczania bezpośredniego kontaktu studenta 
z nauczycielem jest wprowadzanie wykładów metodą 
e-learningową. Oczywiście nauka z wykorzystaniem 
Internetu to realia naszych czasów – z jednej strony 
udogodnienie, w niektórych sytuacjach nawet konieczność, 
a z drugiej ograniczenie możliwości bezpośrednich 
relacji, zadawania pytań i uczenia się poprzez interakcje 
grupowe. Dlatego e-learning w pedagogice i psychologii 
jako uzupełnienie wiedzy – jak najbardziej tak, ale jako 
jedyna forma przekazu – absolutnie NIE. 

Można więc stwierdzić, że w obliczu istniejącego 
i stale pogłębiającego się kryzysu wychowawczego, 
gdzie przygotowanie do roli wychowawcy powinno być 
szczególnie ważne, uczelnie traktują tę sferę działań 
marginalnie. Szkołom kształcącym dzieci i młodzież 
zarzuca się przerost dydaktyki nad wychowaniem 
ale uczelnie nie przygotowują nauczycieli do pracy 
wychowawczej. Istnieje duża dysproporcja pomiędzy 
przygotowaniem merytorycznym i metodycznym a 
praktyczno-wychowawczym. 

Brak należytego traktowania przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego studentów, co przekłada 
się na skromną ofertę dydaktyczną i minimalną liczbę 
zajęć, jest przejawem krótkowzroczności, której 
konsekwencje mogą być dalekosiężne.

Niezwykle ważne wydaje się być uwzględnienie 
zajęć rozwijających inteligencję emocjonalną studentów 
oraz umożliwiających im zdobycie praktycznych 
umiejętności społecznych, których dzisiejsze pokolenie 
epoki informatycznej w wystarczającym stopniu 
nie posiada, dlatego można uznać, iż jest to jedno z 
ważniejszych zadań każdej uczelni pedagogicznej. 
Ponieważ codzienna rzeczywistość ulega dynamicznym 
przemianom, również zadania nauczyciela podlegają 
stałej transformacji, w związku z czym wymaga się od 
niego coraz bogatszego wachlarza kompetencji oraz 
świadomych i adekwatnych do sytuacji zachowań wraz z 
odpowiedzialnością za jego skutki [7]. W związku z czym 
programy kształcenia przyszłych nauczycieli również 
powinny być stale aktualizowane, tak aby nadążyć za 
potrzebami i wymaganiami, jakie niesie życie obfitujące 
w różnorodne trudne sytuacje, do rozwiązywania 
których nauczycielowi niezbędna jest szeroka wiedza i 
profesjonalne umiejętności.
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