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Wstęp
Europa jest kontynentem złożonym
i wielokulturowym. Na nim właśnie
wedle wzorców chrześcijańskich i klasycznych uformował się wspólny model
społeczeństwa, które wierzy w wartości, które stanowiły model dla ewolucji
historycznej, jaka miała miejsce w znanym nam świecie. To wspólne dziedzictwo stanowi podstawę dla procesu integracji różnych państw europejskich w
skomplikowany system, który zdaniem
niektórych ma doprowadzić do powstania Stanów Zjednoczonych Europy1.
Proces twórczy zjednoczonej Europy,
w całej swojej złożoności, to między innymi tworzenie tożsamości europejskiej,
która winna wypełnić polityczno prawne ramy całego projektu. Tożsamość europejska to poczucie “bycia Europejczykiem”, odczuwanie związku z Europą.

Te dosyć ogólnikowe i popularne stwierdzenia wymagają rozwinięcia. Obecnie
tożsamość europejska, jest raczej w trakcie kształtowania się w wyniku rozwoju
integracji europejskiej, przenikalności
granic, wzmacniania się więzi między
narodami 2.
W dzisiejszej rzeczywistości zjednoczona Europa stoi w obliczu jednego z
największych zagrożeń dla swej jedności, jakim jest wojujący laicyzm, który
stara się usunąć chrześcijańskie korzenie
Europy. Upadek reżimów komunistycznych w Europie Środkowej oraz możliwa
konfrontacja ze społecznościami muzułmańskimi doprowadziły do poważnego
kryzysu w świadomości mieszkańców
państw europejskich 3.
Wizja laicystyczna sprzeciwia się
rozwojowi kultury oraz linii politycznej, którą obrali założyciele integracji
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europejskiej. Jest pewne, że największą
troską współczesnych obywateli Europy jest obrona osiągniętego poziomu
życia. Telewizja umacnia wspólne wartości i członkowie świeżo przyjętych do
Unii społeczeństw Europy Wschodniej,
chcą nam dorównać w porządku materialnym. Ale ważniejsze jest to, że owe
społeczeństwa, choć ciężko doświadczone przez dziedzictwo komunistyczne,
jeszcze zachowują wielką zdolność przetrwania i utrzymania właściwych im
wartości we wrogim otoczeniu4.
Nowe społeczności znajdują się w Unii
Europejskiej, która nie opiera się na rzeczywistości. Rzeczywistość europejska
jest współtworzona przez istnienie od
stuleci wartości chrześcijańskich, powstałych w wyniku procesu dziejowego
trwającego od czasu upadku Imperium
Rzymskiego. Rozsądek nakazuje więc nie
podejmowanie decyzji politycznych czy
kulturowych, które mogłyby naruszyć
delikatną równowagę tworzoną przez
historię, tradycję oraz ludzkie działanie. Taką zaś decyzją byłaby akceptacja
wojującego laicyzmu. Wspólna Europa,
która zaczęła swe istnienie jako “klub”
sześciu i liczyła kolejno 10, 12, obecnie
składa się aż z 27 państw. Ich korzenie są
wspólne, a utrata swego dziedzictwa w
sferze tożsamości doprowadzi do utraty
poszanowania praw osoby ludzkiej5.
Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że prawdziwa wspólnota nie zaistnieje bez określenia własnej tożsamości
opartej na chrześcijańskiej koncepcji
4

osoby. Negując bowiem boski fundament
człowieczeństwa, otwieramy drogę
do powstawania systemów, w których
wartość osoby nie jest szanowana (por.
CA 13). Ojciec święty przypominał wiele razy, że młodzież Europy często ulega
dezorientacji. W wykształceniu zaniedbuje się wychowanie integralne. Aby
zapewnić młodym ludziom przyszłość
– stwierdził Ojciec święty – wychowanie
winno prowadzić do integralnego, harmonijnego rozwoju osoby i dojrzewania
sumienia. Musi ono uwzględniać wymiar
duchowy dorastającej młodzieży6. Formacja szkolna – wskazał papież – jest
jednym z aspektów wychowania, ale nie
może ono do niej się ograniczać. Młodzi
są wrażliwi na świadectwo dawane im
przez dorosłych. Autentyczne wychowanie – dodał Jan Paweł II – musi wychodzić
od prawdy o człowieku, od jego godności
i powołania7. Ważną rolę wychowawczą
odgrywa nauczyciel - wychowawca8.
Zatem zapytajmy: jaki winien być nauczyciel w Europie?, a więc jaki ma być
nauczyciel dzisiejszych czasów? Odpowiadając w formie skróconej można powiedzieć, że kształcimy niedouczonych,
lękliwych nauczycieli, którzy patrząc
na ucznia obawiają się konkretnego, aktywnego zachowania, obawiają się wykrycia ich własnej niewiedzy, obawiają
się samych siebie.
Nauczyciel XXI wieku powinien być
przygotowany do kształcenia człowieka
wielowymiarowego tj. autonomicznego,
wolnego, twórczego, a także otwartego

Por. L. Ciamaga., E. Latoszek., K. Michałowska-Gorywoda., L. Oręziak., E. Reichmann. Unia
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i samodzielnego9. Ma kształtować wychowanka zgodnie z jego potrzebami,
zainteresowaniami, postawami, temperamentem i zdolnościami. Ma on ciągle
doskonalić się intelektualnie estetycznie
i moralnie. Ma być projektodawcą własnego programu kształcenia, a nie nauczać „gotowej” wiedzy z podręczników.
Nade wszystko nauczyciela XXI wieku
jako nauczyciela europejskiego, winno
cechować 8 znamion a mianowicie: europejska tożsamość, europejska wiedza,
europejska kulturowość, europejska
znajomość języków, europejski profesjonalizm, europejskie obywatelstwo,
europejskie miary jakości i europejskie
dziedzictwo wartości10.
1. Europejska tożsamość
Skrótowo można powiedzieć, że nauczyciel współczesny, to nauczyciel,
którego nauczanie wykracza „poza” narodowy program nauczania. Respektuje
współistnienie narodowej i ponadnarodowej świadomości11. Takie jednak
stwierdzenie jest zbyt uproszczone.
Otóż w kontekście procesów integracji
mówi się niekiedy o konieczności “europeizacji Europy”. Idea ta, w pierwszej
chwili, może wydawać się bądź banalna,
bądź wewnętrznie sprzeczna. Obecnie
tożsamość europejska, jest raczej w trakcie kształtowania się w wyniku rozwoju
integracji europejskiej, przenikalności
granic, wzmacniania się więzi między
narodami. Otwarte też jest pytanie, co
9

stanowi istotę tożsamości europejskiej,
jakie wspólne wszystkim Europejczykom
elementy ją tworzą. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czym jest Europa, gdzie
przebiegają jej granice. Tożsamość europejska to wspólnota historyczna losów12.
Historia Europy przekracza ramy czasowe wyznaczone przez istnienie Unii
Europejskiej. Dzieje zaś europejskiej tożsamości są znacznie dłuższe niż trwające obecnie kłopoty z badaniem stopnia
identyfikacji obywateli Starego Kontynentu ze współczesnymi koncepcjami
integracji politycznej i ekonomicznej.
Oznacza to, że terminy takie, jak “europeizacja” czy “tożsamość europejska”,
powinniśmy rozpatrywać w szerszym
kontekście niż dzieje Wspólnot Europejskich. Wydaje się, że aby sensownie mówić o “europeizacji Europy”, konieczne
jest dokonanie rozróżnienia między ideą
europejską, a tożsamością europejską jako formą świadomości. Idea europejska
to przekonanie odnoszące się do tego,
“jaka Europa być powinna”. Wyznacza
więc ona europejską tożsamość – jeśli
tak można powiedzieć - w sensie idealnym. Istniała bowiem ona zanim ludzie
w ogóle zaczęli utożsamiać się z Europą
i postrzegać siebie jako Europejczyków.
Była ona – zdaniem Gerarda Delanty’ego – rodzajem “ramy kulturowej”, wewnątrz której kształtowały się tożsamości etniczne europejskich narodów, a
zarazem siłą napędową w procesie formowania się tożsamości europejskiej13.
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Tożsamość europejska w sensie realnym oznacza, w tym kontekście, stan
świadomości mas mieszkańców Starego
Kontynentu, a więc “to, jaka Europa rzeczywiście jest”. Ponieważ istnienie wielu
narodów jest nierozerwalnie związane z
historią Europy, europejska tożsamość
w sensie idealnym nie może być czymś
konkurencyjnym wobec tożsamości narodowych. Pojęcie to nie może oznaczać
rzeczywistości rozumianej analogicznie
do tożsamości narodowych, a jedynie
wyniesionej na wyższy poziom. W tym
sensie musi ona sama być postnarodowa, potwierdzając tym samym ważność
i aktualność narodowych identyfikacji.
Tożsamość owa, odnosząca się do kontynentu kultury, stanowi pewien kanon
idei i wartości, z których najważniejsza
jest personalistyczna wizja człowieka.
Znajduje ona swój współczesny wyraz
również w dziedzinie politycznej, jako
przywiązanie do idei demokratycznego
państwa prawnego14.
Zaproponowane rozróżnienie między
ideą a tożsamością europejską pozwala
mówić o “europeizacji” i “deeuropeizacji” Starego Kontynentu w zależności od
tego, czy proces rozwoju jego rzeczywistej tożsamości zmierza w kierunku realizacji owej idei, czy też w stronę przeciwną. Odstąpienie od tych tradycyjnych
wartości przez większość mieszkańców
Starego Kontynentu mogłoby być postrzegane właśnie jako deeuropeizacja
Europy. Proces zaś przeciwny, to znaczy
14

coraz głębsze uświadamianie sobie tych
wartości, tradycji i wzorców życia, oraz
ich twórcza kontynuacja, mógłby być
słusznie nazywany europeizacją Europy.
Inaczej mówiąc, “europeizacja Europy”
oznacza upodabnianie się Europy “jaka rzeczywiście jest” do tego, “jaka być
powinna”, zaś “deeuropeizacja” - proces
odwrotny15.
Europa podziela takie wspólne wartości i tradycje jak wolność osobista, prawa
człowieka, tolerancja, oświecenie. Istniejące w zjednoczonej Europie granice nie
tworzą linii podziału, nie zamykają, nie
izolują, lecz stają się pomostem dla wymiany wartości oraz progiem dla otwartości i zrozumienia, ułatwiającym przezwyciężanie stereotypów obciążających
wzajemne stosunki między narodami
europejskimi. Kulturowa różnorodność
narodów europejskich stanowi podstawę tożsamości Europy, ułatwia dialog
między cywilizacjami, co przyczynia się
do eliminacji źródeł potencjalnego konfliktu16.
Należy więc powiedzieć, że tożsamość
europejska oznacza dziś również budowanie coraz głębszych więzi, zwiększanie konkurencyjności gospodarczej,
utrwalanie europejskiego stylu życia, europejskich wartości, z wolnością jednostki na czele, w nawiązaniu do społecznej
zasady solidarności. W coraz bardziej
otwartym świecie, w świecie powiązanym gęstą siecią współzależności, członkostwo w Unii Europejskiej pozwala jej

M. Chełmińska. Rada Europy wobec kultury. [w:] Międzynarodowe stosunki kulturalne.

(red.). Cz. Lewandowski. Wrocław 2001, s. 156-170.
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Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie. (red.). S. Parzymies.,
R. Zięba. Warszawa 2004, s. 503-528.
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J. Hołda., Z. Hołda., D. Ostrowska. Prawne podstawy działalności kulturalnej. Zakamycze
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państwom członkowskim na jednoczesne bycie sobą i czerpanie z doświadczeń
i dorobku innych. Tożsamości narodowej
i kulturowej nie można dzisiaj chronić i
pogłębiać w izolacji. Trzeba to robić pośród i wraz z innymi narodami. Unia Europejska ma to do siebie, że sprawia, iż
kraje członkowskie i ich społeczeństwa
zwracają się bardziej ku sobie17.
Tożsamość europejska to poczucie
“bycia Europejczykiem”, odczuwanie
związku z Europą. Tożsamość europejska oznacza dziś również budowanie
coraz głębszych więzi, zwiększanie konkurencyjności gospodarczej, utrwalanie
europejskiego stylu życia, europejskich
wartości, z wolnością jednostki na czele, w nawiązaniu do społecznej zasady
solidarności. Tożsamości narodowej i
kulturowej nie można dzisiaj chronić i
pogłębiać w izolacji. Trzeba to robić pośród i wraz z innymi narodami. Unia Europejska ma to do siebie, że sprawia, iż
kraje członkowskie i ich społeczeństwa
zwracają się bardziej ku sobie. Jak wygląda tożsamość Europejska w praktyce?
Zapewne wygląda różnie w różnych krajach europejskich18. To zależy od wielu
czynników takich jak kultura, tradycja,
rozwój gospodarczy itd.
2. Europejska wiedza
Nauczyciel żyjący w Europie i żyjący
jej duchem nie może patrzeć tylko na
obszar własnego życia, obszar własnego
środowiska. Takie ograniczone patrzenie
zuboża człowieka, zuboża jego rozwój.
Nowe horyzonty, nowe spojrzenia dają
inspirację człowiekowi ku rozwojowi.
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A więc nauczyciel prawdziwie europejski, to nauczyciel ceniący własny system
edukacji i postrzegający go w odniesieniu do innych systemów europejskich.
Jest on świadomy europejskiej historii i
jej wpływu na współczesne społeczeństwo europejskie19.
Zatem nauczyciel inspirujący do bycia
europejczykiem, to osoba podejmująca działania do poznania wiedzy z innych obszarów życia, z innych dziedzin
wiedzy i nauki. Nauczyciel taki winien
umieć pracować z różnymi rodzajami
wiedzy. Jego wykształcenie powinno mu
umożliwić dotarcie do wiedzy, jej analizę, zatwierdzenie, refleksję i przekazanie
jej przy użyciu nowoczesnej technologii
tam, gdzie jest to właściwe. Posiadane
umiejętności pedagogiczne powinny mu
umożliwić tworzenie sytuacji uczenia
się i kierowania nimi przy zachowaniu
swobody wyboru sposobu przekazywania wiedzy. Umiejętności te oznaczają
też innowacyjność i kreatywność. Dobra
znajomość technologii komputerowej i
informacyjnej pozwoli takiemu nauczycielowi na efektywne włączenie jej w
proces uczenia się i nauczania. Nauczycieli ci powinni umieć kierować i wspierać uczniów w docieraniu i gromadzeniu
informacji. Powinni doskonale znać swoją dziedzinę i traktować uczenie się jako
proces trwający całe życie. Ich praktyczne i teoretyczne umiejętności powinni
umożliwić im uczenie się z własnych doświadczeń i dopasowanie strategii uczenia do potrzeb uczniów.
Systemy edukacyjne na wysokim poziomie wymagają, żeby wszyscy na-

17

M. Mikołajczyk. Jak rodziła się UE. [w:] „Polityka” nr. 17, 28-IV-01.

18

Por. K. Pawłowska., M. Swaryczewska. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i par�

tycypacja społeczna. Kraków 2002.
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E. Białek. Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości. Warszawa 2002.
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uczyciele byli absolwentami szkół wyższych lub ich odpowiedników. Każdy
nauczyciel powinien mieć możliwość
kontynuowania studiów do najwyższego poziomu, by rozwijać swoje kompetencje pedagogiczne i zwiększać możliwości rozwoju w zawodzie. Kształcenie
nauczycieli jest wielodziedzinowe (multidyscyplinarne), co gwarantuje, że nauczyciele posiadają:
1. wiedzę na temat swojego przedmiotu,
2. wiedzę pedagogiczną,
3. umiejętności i kompetencje potrzebne do ukierunkowania i wspierania
uczniów
4. zrozumienie społecznych i kulturowych wymiarów edukacji.
Edukacja nauczycieli, w której powinno się kłaść nacisk na praktyczne
umiejętności oparte na akademickich i
naukowych podstawach, powinna wyposażyć ich w kompetencje i pewność
siebie, które sprawią, że staną się oni
refleksyjnymi praktykami stawiającymi
wymagania w kierowaniu informacją i
wiedzą. Rozwój zawodowy nauczyciela
powinien trwać przez całe ich życie zawodowe i powinni być wspierani przez
systemy doskonalenia na poziomie kraju,
regionu i/lub lokalnie. Powinni doceniać
zdobywanie nowej wiedzy i posiadać
umiejętność wprowadzania innowacji.
Muszą być w pełni zaangażowani w proces uczenia się przez całe życie, muszą
umieć rozwijać się i przystosowywać
przez całe życie zawodowe. Powinni aktywnie uczestniczyć w rozwoju zawodowym, a to powinno być uwzględnione w
systemie.

3. Europejska wielokulturowość
Coraz częściej w literaturze pedagogicznej i ogólnie – w naukach społecznych podnoszony jest problem wielokulturowości (multikulturalizmu). Jednym
z czynników, które kierują zainteresowanie w stronę refleksji nad różnorodnością kultur i jej konsekwencji dla
społeczeństwa i świata edukacji jest
wstąpienie grupy kolejnych państw do
Unii Europejskiej. Wielokulturowość
staje się bowiem czymś coraz wyraźniej
wpisanym w doświadczenie i charakter
życia codziennego. Nieustanny rozwój
mediów i zapośredniczonej komunikacji, która wydaje się zawężać przestrzeń
niewątpliwie zbliża do tego co odmienne kulturowo. Wirtualne doświadczanie
„inności” staje się czymś codziennym 20.
Unia Europejska, na pierwszy rzut oka,
zdaje się być nową jakością – dobrowolnym zjednoczeniem państw – w historii
świata. Warto jednak zastanowić się, czy
historia zna już przypadki powstania podobnych państw o uniwersalistycznym
charakterze, gdzie jednoczą się wszystkie kraje oparte na podobnej kulturze?
Zjednoczenie nie jest czymś unikalnym
w historii. Świat zna już przykłady zjednoczenia się w jeden organizm państwowy. Cały znany ówcześnie świat grecki
(z przyległościami) połączył pod swym
berłem Aleksander Wielki, tworząc wielką syntezę hellenizmu 21.
Również pod berłem Rzymu powstało
imperium, gdzie świat został zjednoczony, a poza jego granicami pozostały tylko
a-cywilizowane hordy barbarzyńców22.
Każda cywilizacja jest bytem żywym

20

E. Levinas. Ethics and Infinity. Conversations with Philippe Nemo. Pittsburgh 1985.

21

R. Skarzyński. Wstęp. Myśl polityczna XX. [w:] Od liberalizmu do totalitaryzmu. T.I. Warszawa

1998, s. 9-30.
22

Tamże
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i przechodzi przez koleje losu podobne do wszelkich żywych organizmów:
rodzi się, żyje, umiera. U narodzin cywilizacji kryje się zawsze zjawisko jej
wyodrębnienia od otoczenia. Cywilizacja powstaje wtedy, gdy dokonuje swej
samoidentyfikacji, a mieszkający w niej
ludzie bezbłędnie rozróżniają kim jesteśmy „my”, a kim są „obcy”23.
„Obcy” różni się wszystkim: strojem,
mową, wartościami, religią, światopoglądem. „Obcy” stanowią odrębny świat
ideowy, zamkniętą kulturową całość,
podobną do kuli. Problem nie tkwi w
tym, że obcy musi być tym gorszym,
wystarczy, że inaczej myśli, jego pojęcia
moralne, etyczne, prawne i polityczne
są odmienne. Samo nauczenie się przez
niego naszego języka nie powoduje, że
staje się jednym z nas, gdyż jego sposób
patrzenia na świat nie uległ zmianie24.
O ile Respublica Christiana zasadzała
się na fundamencie jedności wiary i myślenia, o tyle Unia Europejska zasadza
się na poszanowania wszelkich odmienności, dlatego też mniejszości narodowe, rasowe, religijne są tu traktowane
z wielkim szacunkiem. To co relatywne,
stało się absolutne; to co absolutne, stało
się relatywne. Tu tkwi zasadnicza różnica pomiędzy Europą Karola Wielkiego a
Europą eurokratów25.
23

Jedną z cech tak charakterystyczną
dla współczesnych nam czasów jest wieloetniczność wyróżniająca się szczególnie w państwach, do których masowo
napływają rzesze emigrantów. Dlatego
też zjawisko wielokulturowości czyli
współistnienia odmiennych wartości i
tradycji określonych w ramach jednego
organizmu państwowego nabiera coraz
większego znaczenia i skłania do głębokiej refleksji 26. W czasach globalizacji
panuje duża anonimowość spowodowana masową produkcją i światową dystrybucją wytworów kulturowych. Coraz
mniej słyszalny staje się dyskurs o człowieku jako podmiocie i twórcy kultury27.
Dochodzi do zwiększenia kompetencji w
zakresie komunikacji międzykulturowej
(przekraczanie granic własnej kultury),
wzmocnienia solidarności między partnerami i skłonienia do refleksji nad uwarunkowaniami etycznymi, społecznymi
i politycznymi. W końcu osobiste relacje
pozwalają na poznanie doświadczeń życiowych, uczuć, radości i smutków drugiego28.
Zatem współczesny nauczyciel, nauczyciel europejczyk - daje sobie radę z
wielokulturowym charakterem społeczeństwa europejskiego. Ma pozytywny
stosunek do własnej kultury i jest otwarty na inne. Pracuje z grupami hetero-

Por. M. Jarymowicz (red.). Studia nad postrzeganiem relacji „ja-inni”. Tożsamość, indywidu�

alizacja, przynależność. Wrocław 1988.
24

Por. T. Pilch. O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa 2000; P. Boski., M. Jarymowicz.,

H. Malewska-Peyre (red.). Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa 1992; P. Bourdieu.,
J. C. Passerson. Reprodukcja: Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa 1990.
25

Zob. J. Stewart. Mosty zamiast murów. Warszawa 2002.

26

J. Brzeziński., L. Witkowski (red.). Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań-Toruń 1994,

s.21-25.
27
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Białystok 1995.
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Por. F. J. Eilers. Communicating Between Cultures. Roma 1987.
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genicznymi. Nie tylko, że wychowuje
innych do postawy otwartości na wielokulturowość, ale przede wszystkim sam
jest wzorem w postawie swego życia i
zachowania. Nauczyciel winien widzieć
potrzebę uwzględnienia wielokulturowości w programach edukacyjnych bez
czynienia różnic pomiędzy obszarami
naszego kontynentu. Edukację uwzględniającą komponent kulturowy należałoby zaczynać już od najmłodszych lat
instytucjonalnej socjalizacji dziecka w
systemie szkolnym 29.
4. Europejskie kompetencje
językowe
Podstawową motywacją, którą kierują
się dzisiaj ludzie uczący się języków obcych, jest świadomość, że bez umiejętności językowych trudno jest zrobić karierę w jakiejkolwiek branży. Pracodawcy
zwykle poszukują osób posługujących
się przynajmniej jednym językiem obcym. Znajomość języków obcych ułatwia
także studiowanie na wyższych uczelniach. Zdarza się bowiem, że materiały niezbędne do nauki publikowane są
wyłącznie w wersjach obcojęzycznych.
Poza tym coraz więcej osób decyduje się
dzisiaj na studia poza granicami danego
kraju. Warto też pamiętać, że znajomość
języka (zwłaszcza uniwersalnego angielskiego) przyda się przy każdym wyjeździe za granicę30.
Wśród ludzi młodych (poniżej 35. roku
życia) już ponad połowa deklaruje zna29

jomość języka obcego. W tym względzie
wyróżniają się uczniowie i studenci, z
których 2/3 może porozumiewać się w
językach obcych. Wśród przedstawicieli
generacji wieku średniego (pomiędzy 35.
a 54. rokiem życia) 2/5 może kontaktować
się w języku obcym, natomiast wśród
starszych - tylko 1/4. Jak wynika z badania Eurobarometr większość Europejczyków uważa, iż znajomość drugiego, a
nawet trzeciego języka w sposób zasadniczy wpływa na sukces osobisty i zawodowy. Niemal trzy czwarte mieszkańców
Unii (73%) w nauce języków obcych upatruje większe możliwości dla młodych ludzi na znalezienie lepszej pracy31.
Jeśli się nie ma wewnętrznej motywacji, wynikającej z dojrzałości i umiejętności planowania ścieżki swej kariery, musi
się wyznaczać kolejne cele w trakcie nauki. Najprostszymi celami, jakie można
sobie wyznaczać, będą egzaminy językowe na coraz wyższym stopniu zaawansowania (np. Cambridge lub City&Guilds
Pitman Qualifications). Jeśli nauczyciel
jest szczerze zainteresowany jakąś dziedziną wiedzy, powinien szukać w literaturze fachowej i Internecie tekstów
z tej dziedziny i starać się je wybiórczo
czytać. Jeśli się zainteresuje, nauka języka obcego stanie się dla niego przyjemnością. Jeżeli lubi dużo czytać, korzystne
jest czytanie książek w języku obcym.
Warto także starać się wykorzystywać
każdą nadarzającą się okazję do porozumiewania się z obcokrajowcami 32.

A. Kapciak., L. Karporowicz., Z. Tyszko (red.). Komunikacja międzykulturowa: zderzenia

i spotkania. Antologia tekstów. Warszawa 1990, s.31-45.
30

T. Szkudlarek (red.). Różnica, tożsamość, edukacja – szkice z pogranicza. Kraków 1995;

M. Urlińska (red.). Edukacja a tożsamość etniczna. Toruń 1995.
31

K. Wach. Kreowanie przedsiębiorczej Europy. [w:] „Rzeczpospolita” 2004 nr 27, s.88.

32

L. Goldner. Europocentryzm, wielokulturowość czy kultura światowa? [w:] „Lewa Noga”

(Warszawa) nr 15, 2003.
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Trudno sobie dziś wyobrazić nauczyciela, który nie zna choćby jednego języka zachodniego. Nie znając języka obniża
poziom nauczania, bowiem nie ma klucza sięgania po literaturę obcojęzyczną.
Zamknięcie się tylko na własny rynek
naukowy, badawczy zuboża nauczyciela,
czyni go mało atrakcyjnym. Stąd jedną
z istotnych cech współczesnego nauczyciela to znajomość obcych języków i to
nie tylko zachodnich ale języków sąsiednich krajów. Zanjomość języków daje
szansę na poważny awans społeczny i
zawodowy nauczyciela. Znajomość języków obcych jest już nie tylko przejawem
dobrego tonu, ale niezbędnym standardem umiejętności koniecznych do
wykonywania każdego prawie zawodu
– w tym zawodu nauczyciela. Dotyczy
to w szczególności właśnie nauczyciela,
który nie powinien zostać z tyłu za swoimi uczniami coraz lepiej przygotowanymi językowo do poruszania się w wielojęzycznej Europie33.
5. Europejski profesjonalizm czyli
kompetencje zawodowe
Chociaż edukacja jest tą dziedziną
życia krajów Unii Europejskiej, która
jest najmniej standaryzowana, jednak
zauważono potrzebę pewnej unifikacji,
wynikającej z konieczności dopracowania porównywalności kompetencji reprezentowanych przez przemieszczających
się z kraju do kraju absolwentów różnych
szkół europejskich. Stwierdzono, że najbezpieczniejszym elementem, w którym
33

można by podjąć próby dokonania tego
typu ujednolicenia są kwalifikacje oraz
kompetencje zawodowe nauczycieli 34.
Dookreślenie pojęcia kompetencji w
edukacji spowodowała jednak przede
wszystkim dyskusja wokół Strategii lizbońskiej. W efekcie powołana przez Komisję Europejską grupa robocza opracowała pakiet kompetencji, wymaganych
od europejskiego nauczyciela. Kompetencje związane z procesem uczenia się/
nauczania to przede wszystkim 35 :
1. Umiejętność pracy w wielokulturowej
i zróżnicowanej społecznie klasie;
2. Umiejętność prawidłowej organizacji
procesu edukacyjnego (nauczyciel: ma
być organizatorem procesu uczenia
się, uczynić ze swoich uczniów badaczy, tworzyć programy nauczania, stale się szkolić i doskonalić oraz usprawniać swoją pracę, a także działać w
różnego rodzaju stowarzyszeniach i
organizacjach, powinien być również
animatorem życia społeczno-kulturalnego w regionie);
3. Umiejętność włączenia technologii
informacyjno-komunikacyjnej do codziennego funkcjonowania uczniów;
4.	����������������������������������
Umiejętność pracy w różnych zespołach;
5.	�����������������������������������
Umiejętność współpracy przy tworzeniu programów nauczania, organizacji
procesu kształcenia i oceniania;
6. Umiejętność współpracy z osobami ze
środowiska lokalnego i z rodzicami;
7.	������������������������������������
Umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów;

M. Iwanowska-Maćkowiak. Edukacja europejska w polskiej oświacie. [w:] „Edukacja i dia�

log”, wrzesień 2000, nr 7 (120).
34

Por. E. Goźlińska., F. Szlosek. Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego.

Radom 1997.
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R. Kwaśnica Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. (red.).

H.Kwiatkowska., T. Lewowicki. [w:] ,,Studia Pedagogiczne”. Warszawa 1995.
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8.	������������������������������������
Umiejętność stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.
Z kolei kompetencje związane z
kształtowaniem postaw uczniowskich
to przede wszystkim:
1. Umiejętność wykształcenia w uczniach
postawy obywatelskiej i społecznej;
2. Umiejętność celowego wspierania
rozwoju tych kompetencji, które pozwolą uczniom w przyszłości, z sukcesem funkcjonować w społeczeństwie
opartym na wiedzy (uczeń powinien
zyskać motywację do nauki a także
umiejętności: uczenia się, krytycznego przetwarzania informacji, posługiwania się komputerem i korzystania
z wszelkich urządzeń cyfrowych, rozwiązywania problemów, współpracy z
innymi, skutecznej komunikacji poruszania się w kulturze wizualnej);
3. Umiejętność wykształcenia w uczniach
sprawności posługiwania się kompetencjami ponadprzedmiotowymi w
czasie uczenia się określonego przedmiotu 36.
Tak rozumiany zestaw kompetencji
nauczycielskich mówi przede wszystkim
o tym, że podstawowym zadaniem nauczyciela jest wykształcenie w uczniach
niezbędnych postaw i nawyków warunkujących chęci oraz umiejętność uczenia przez całe życie, do samodzielnego
korzystania z zasobów informacyjnych
oraz zdolności współpracy z innymi i
rozwiązywania problemów37.
36

Komisja Europejska zaproponowała
również ramowe standardy dotyczące
kształcenia i systematycznego uzupełniania kwalifikacji oraz podnoszenia
kompetencji zawodowych przez nauczycieli. Zgodnie z nimi każdy nauczyciel
powinien mieć wyższe wykształcenie.
Każdy nauczyciel powinien mieć też
możliwość kontynuowania studiów do
najwyższego poziomu, by rozwijać swoje kompetencje pedagogiczne i zwiększać możliwości rozwoju w zawodzie38.
Kształcenie nauczycieli powinno mieć
charakter interdyscyplinarny gwarantujący nabycie przez nauczycieli odpowiedniej wiedzy z danego przedmiotu,
wiedzy pedagogicznej, umiejętności i
kompetencji potrzebnych do celowego wspierania uczniów, a także zrozumienie społecznych i kulturowych wymiarów edukacji. Nauczyciele powinni
mieć niezbędne kompetencje w zakresie
wspierania procesów, w wyniku których
uczniowie a następnie absolwenci nabędą nawyku oraz potrzeby wyboru dla siebie kolejnych zadań. Podmioty zajmujące
się kształceniem nauczycieli powinny
współpracować ze szkołami, przemysłem i wszelkimi instytucjami umożliwiającymi kandydatom na nauczycieli
odbywanie praktyk pokazujących im nie
tylko różne aspekty ich przyszłej pracy,
ale również rzeczywisty kontekst przekazywanej uczniom wiedzy. Nauczyciele
powinni ponadto brać udział w aktualnie
prowadzonych badaniach naukowych 39.

Standardy wykształcenia zawodowego nauczycieli opracowane przez Zespół Przygotowania

Pedagogicznego Nauczycieli Rady ds. Kształcenia Nauczycieli Przedstawione przez H. Kwiatkow�
ską na posiedzeniu KNP PAN w dniu 13 listopada 1997 r. w Warszawie.
37

B. Niemiecko. Kodeks etyczny oceniania szkolnego. [w:] „Tarnowski Biuletyn Oświatowy”,

R. 1997, nr 5.
38

S. Wlazło. Kompetencje nauczyciela. [w:] „Dyrektor Szkoły” R. 1999, nr 4.

39

Por. R. Ingarden. Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków 1996.
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Nauczyciel europejczyk to taki, który posiada wykształcenie pozwalające mu uczyć
w dowolnym kraju europejskim. Wymienia się doświadczeniami z nauczycielami z
innych krajów europejskich. Interesuje się
różnymi tradycjami uczenia się i nauczania40. Wykorzystuje badania naukowe z
innych krajów. Z punktu widzenia pedagogiki personalizmu chrześcijańskiego
kompetencje budują ważne płaszczyzny
życia i realizowania się osoby41.
Można powiedzieć, że stoimy przed
zadaniem drugiej ewangelizacji, przed
koniecznością budowy cywilizacji miłości (jeśli ludzka cywilizacja w ogóle ma
istnieć), o czym niestrudzenie naucza
Jan Paweł II. Do spełnienia tych zadań
nauczyciele muszą mieć kompetencje
kluczowe zawodowe. Program „Kreator”
z jego ideą kompetencji kluczowych jest
wyzwaniem dla tych nauczycieli, którzy
w dziecku nie widzą tylko przyszłego
konsumenta wolnego rynku lub przyszłego socjotechnika manipulującego
drugim, lecz przede wszystkim osobę,
która także posiada wymiar nadprzyrodzony, bo nosi w sobie obraz Boga.
Trzeba nam pozytywnie odpowiedzieć
na to wyzwanie i na kursach oraz konferencjach pedagogicznych inspirować
namysł i dyskusję środowiska nauczycielskiego nad taką listą kompetencji

kluczowych, która by wierniej oddawała
prawdziwą antropologię filozoficzną42.
6. Europejskie obywatelstwo
– europejczyk
W krajach członkowskich Unii Europejskiej wielką wagę przywiązuje się do
ochrony prawa i interesów obywateli. W
Traktacie o Wspólnocie Europejskiej znalazł się zapis dotyczący obywatelstwa Unii
Europejskiej. Zgodnie z nim obywatele
państw członkowskich stali się automatycznie obywatelami Unii Europejskiej.
Obywatelstwo UE nie oznacza narodowości unijnej - odnosi się raczej do praw
i przywilejów nabytych w drodze członkostwa we Wspólnocie43. W ten sposób
obywatelstwo unijne dopełnia obywatelstwo narodowe, nie zastępując go jednak.
Prawa obywatelskie UE są więc prawami
dodatkowymi. Każda osoba posiadająca
obywatelstwo państwa członkowskiego
staje się automatycznie obywatelem UE:
ma prawo do swobodnego poruszania się
i przebywania na obszarze wszystkich
państw członkowskich44. Każdy obywatel
Unii zamieszkały na terytorium państwa
członkowskiego, którego nie jest obywatelem, posiada prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych
w tym państwie i do uczestniczenia w
wyborach do Parlamentu Europejskiego45.

40

R. Cierniewska. Ewaluacja jakości pracy nauczyciela. Bydgoszcz 2003.

41

L.Gnitecki., W. Pasterniak. Wychowanie jako poszukiwanie wartości. Gorzów Wielkopolski

1993.
42

Por. Z. Kwieciński. Refleksje pedagogiczne. [w:] K. Kruszewski (red.) Pedagogika w pokoju

nauczycielskim. Warszawa 2000.
43

Traktat o Unii Europejskiej. Art.6.pkt.3.

44

Art.17. pkt. 1. Ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca

przynależność Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii uzupełnia obywatelstwo krajowe,
nie zastępując go jednak. Pkt.2. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom prze�
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widzianym w niniejszym Traktacie. [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
45

Swoboda przemieszczania się i pobytu. Art. II-105. Konstytucja dla Europy.
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Obywatelstwo europejskie jedynie uzupełnia, ale nie zastępuje obywatelstwa poszczególnych państw członkowskich UE46.
Obywatel Unii Europejskiej ma prawo
do uczestniczenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach komunalnych w państwie, w którym jest rezydentem; ma prawo do opieki konsularnej
poza terytorium UE (w każdym przedstawicielstwie państwa członkowskiego),
prawo do nieograniczonego poruszania
się i osiedlania na terytorium UE, prawo
do ubiegania się o pracę, prawo wnoszenia skarg do rzecznika praw obywatelskich UE, prawo składania skarg i petycji w Parlamencie Europejskim i prawo
do informacji o działalności instytucji
europejskich. Obywatelstwo unijne zostało ustanowione na mocy Traktatu z
Maastricht w 1992 r. Kwestię tę ujęto w
Części Drugiej (art.17–22) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Nauczyciel europejczyk zachowuje
się jak „obywatel europejski”. Wykazuje solidarność z obywatelami innych
państw europejskich. Ceni poszanowanie praw człowieka, demokrację, wolność. Mobilność nauczyciela winna być
centralnym komponentem programów
edukacji nauczyciela europejczyka. Dlatego powinno się zachęcać nauczycieli,
żeby wyjeżdżali do innych państw europejskich w celu rozwoju zawodowego.
Kraj goszczący nauczyciela powinien
uznawać jego status, a kraj pochodzenia
uznać i docenić jego udział w procesie.
Jego obywatelstwo daje mu możliwość
podejmowania współpracy ze szkołami
innych państw UE. Podobnie też powinien podejmować swoje praktyki czy dokształcenie ze szkołami i instytucjami z
innych państw.
46

Por. Przypis 44.

Praca nauczyciela europejczyka to
praca w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Mając sam poczucie bycia obywatelem UE powinien przygotowywać
uczniów do roli obywateli Unii Europejskiej i pomagać uczniom zrozumieć bycia obywatelem Europy. Powinien umieć
promować mobilność i współpracę w
Europie i wspierać wzajemny szacunek
i zrozumienie kultur. Winien także wiedzieć, w jakim stopniu edukacja wpływa na kształtowanie się spójnych społeczeństw. Ważnym jest aby rozumiał
równowagę między poszanowaniem i
uświadomieniem sobie różnorodności
kultur, a znajdowaniem wspólnych wartości. Musi rozumieć, co powoduje spójność społeczeństwa, a co wykluczenie
i zdawać sobie sprawę z etycznych wymiarów społeczeństwa wiedzy.
7. Europejskie miary jakości
Mierzenie jakości pracy nauczyciela
może być wewnętrzne i zewnętrzne.
Musimy pamiętać, że jakość nie jest zagadnieniem abstrakcyjnym, powstaje w
wyniku zetknięcia się różnych, często
przeciwstawnych trendów i wpływów,
jest rezultatem przemyślanego kompromisu między nimi. Pojęcie jakości ulega
zmianom w miarę zmian w układzie
i interesach stron, które wpływają na
kształtowanie procesu edukacyjnego.
Ponadto pojęcie jakości ma kontekst nie
tylko lokalny ale i globalny – w naszym
ujęciu europejski.
Nauczyciel europejczyk odnosi się do
wspólnych europejskich miar jakości.
Uczestniczy w osiąganiu europejskich
celów edukacyjnych. Przyjmuje za punkty odniesienia wspólne europejskie narzędzia i znaki jakości w edukacji. Mie-
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rzenie jakości wymaga zdefiniowania
pojęcia „jakość” w odniesieniu do edukacji. Ministrowie edukacji krajów Wspólnoty Europejskiej, w opublikowanym raporcie Schools and Quality (Szkoły i jakość)
An International Report OECD, Paris 1989
określili główne czynniki wpływające
na jakość pracy szkoły, są nimi:
• Program;
• ocenianie, ewaluacja i monitorowanie;
• rola nauczycieli;
• organizacja szkoły;
• posiadane zasoby.
Czynniki te w różnych krajach Europy
są przedstawiane w różnym porządku,
często w innej strukturze, lecz pojęcie
jakości edukacji przyjęło się i jest coraz
szerzej stosowane. Marion Thompson,
ekspert Unii Europejskiej w programie
TERM powiada, że posługiwanie się filozofią jakości oznacza regularne i częste dokonywanie ocen osiąganego postępu oraz
identyfikację silnych i słabych stron organizacji. Dzięki pozyskaniu rzetelnej informacji wyznacza się kierunek rozwoju. Miarą jakości kadry nauczycieli jest głównie
ich działalność dydaktyczna, zawodowa,
naukowa, zaś ta ostatnia mierzona jest
m.in. liczbą publikacji.
8. Europejskie dziedzictwo
wartości
Tylko zachowując i doceniając w pełni
dziedzictwo wartości, odziedziczone po
przodkach, Europa może zapisać nową
kartę swej historii, szanując godność
człowieka oraz odrzucając ostatecznie
zamachy na prawa człowieka. Przypomniał o tym Benedykt XVI w orędziu
do uczestników Spotkania Europejskie-
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go, które w dniach 3-5 maja 2006 roku odbyło się w Wiedniu pod hasłem
„Przywrócić duszę Europie” z inicjatywy Papieskiej Rady Kultury i Wydziału
Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych
Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS). W
tym kontekście Ojciec Święty wzywał
uczestników do budowy swej teraźniejszości i przyszłości w świetle wartości
etycznych i moralnych, które w ciągu
wieków oświecały ich historię, pamiętając jednocześnie o negatywnych doświadczeniach przeszłości47.
Wartości zatem stanowią najcenniejsze dziedzictwo humanizmu europejskiego. Stanowią najbardziej charakterystyczny dorobek intelektualny i
duchowy, który ukształtował tożsamość
europejską na przestrzeni wieków, i
należą do skarbca kultury tego kontynentu48. W szczególności konieczne będą uznanie i ochrona w każdej sytuacji
godności osoby ludzkiej i prawa do wolności religijnej, pojmowanego w trzech
aspektach: indywidualnym, zbiorowym
i instytucjonalnym49. Należy również
uznać i chronić specyficzną tożsamość
oraz rolę społeczną Kościołów i wyznań
religijnych. Zawsze bowiem odgrywały one i nadal odgrywają rolę pod wieloma względami decydującą w zakresie
wpajania istotnych wartości współżycia
— poprzez proponowanie odpowiedzi
na fundamentalne pytania o sens życia,
promocję kultury i tożsamości ludów,
oferowanie Europie tego, co przyczynia
się do stworzenia jej pożądanego i niezbędnego fundamentu duchowego.
W Europie musimy pozostać sobą z
naszym narodowym dziedzictwem. Dla-
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Benedykt XVI. List do uczestników Spotkania Europejskiego, obradującego w dn. 1-3 maja 2006.
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Por. I. Nowosad. nauczyciel -wychowawca czasów polskich przełomów. Kraków 2001.
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Por. M. Mead. Kultura i tożsamość. Warszawa 1978.

ARTYKUŁY
tego powracanie do niego i poznawanie
jego dziejów jest wielkim obowiązkiem
chwili, z którego będziemy rozliczani
przez Boga i historię. To m.in. nauczyciele
mają głosić Bożą prawdę, uwrażliwiając
współczesny świat na dziedzictwo wartości chrześcijańskich, niech ich głównym celem będzie zbliżenie uczniów do
Chrystusa, budowanie wspólnoty Kościoła w duchu poszanowania prawdy,
miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Tak więc kształt przyszłej Europy
zależeć będzie m.in. od tego, jaką rolę
odegrają w jej rozwoju wartości, które
stanowią ważny składnik tradycji europejskiej. Wpływały one kiedyś w istotny sposób na kulturę i na losy naszego
kontynentu. Obecność ta jest potrzebna
także i dziś. Grzechem zaniedbania byłaby izolacja połączona z łatwym ignorowaniem tych problemów, które niesie
przyszłość.
Św. Benedykt, którego 1500-lecie urodzin obchodzimy, wciąż nam wskazuje
na możliwość budowania jedności pośród narodów o różnej historii, tradycji
i poziomie kulturalnym. Jego dzieło odwołuje się do wspólnej narodom Europy
wiary w Boga, Ojca wszystkich. Jest to
stale aktualne wyzwanie dla Europy, w
której uczyniono sporo dla instytucjonalnego tworzenia coraz większej jedności,
a która mimo to nadal jest podzielona.
Z kolei ogłoszenie przez Ojca świętego
Jana Pawła II świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy jeszcze bardziej uwydatnia uniwersalny charakter
dziedzictwa św. Benedykta. Duchowa
jedność Europy tworzona jest przez
dwie równie ważne tradycje: wschodnią
(grecką) i zachodnią (rzymską, łacińską).
Nauczyciel europejczyk – to człowiek,

który rozumie te kwestie, żyje nimi i realizuje nie tylko w życiu prywatnym ale
i społecznym.
Zakończenie
Praca nauczyciela to ciągłe wyzwania
i codzienne stawanie przed różnymi problemami. Specyfiką pracy nauczyciela
jest pełnienie wielu i zróżnicowanych ról
zawodowych. Ich dynamika jest następstwem ogólnych przemian społecznych,
zmian bezpośrednio dotyczących edukacji i modelu współczesnej szkoły oraz
przeobrażeń wewnątrzzawodowych. W
związku z tym pojawia się szereg prób
typologizacji ról zawodowych nauczyciela, które jednak na ogół są modyfikacją tradycyjnego podziału na rolę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
będącego konsekwencją spostrzegania
podstawowych funkcji szkoły.
Konkludując myśl związaną z specyfiką „europejskiego nauczyciela” XXI
wieku, należy podkreślić, że jego obraz
cechuje kilka charakterystycznych znamion niezbędnych do właściwego i w
miarę pełnego realizowania zadań jako
nauczyciela i pedagoga. Zatem nauczyciel europejczyk powinien odznaczać się
następującymi walorami:
1. Otwarty na podejmowanie dialogu z
wychowankami na temat podejmowania jednoznacznych decyzji, bez
względu na okoliczności. Intelektualne
pogłębienie tej problematyki kształtuje konsekwencje w postępowaniu.
2.	������������������������������������
Jest otwarty i wierny na naukę wynikającą z Ewangelii.
3.	�������������������������������������
Cechuje go postawa zachęty do ciągłego doskonalenia siebie i ucznia.
4.	����������������������������������
Permanentne odczytywanie drogi życiowej jako życiowego powołania. Jest
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to proces, który ma swój dynamizm
rozwojowy. Wychowawca powinien
aktywnie uczestniczyć poprzez dialog,
wspomaganie oraz własne świadectwo.
5. W codziennym życiu nie krępuje go
“syndrom katolika” prowadzący do
wstydu, a w konsekwencji do wyparcia się swojej wiary. Dla wielu bowiem
pobożność jest reliktem przeszłości.
6. Pamięta o podatności na depresję stąd
wskazuje i korzysta ze środków przeciwdziałających, takich jak: modlitwa,
życie sakramentalne, aktywność, samodyscyplina i inne.
Zarysowane wyżej cechy i walory
nie są strukturą zamkniętą nauczyciela europejczyka. Stanowią one punkt
wyjściowy do adaptacji w wymiarze europejskim. Zarysowane zostały jedynie –
według autora – pewne istotne elementy
na bazie których winny zaistnieć kolejne. Mówiąc natomiast o cechach osobowych nauczyciela, najczęściej podkreśla
się, że nauczyciela winna cechować:
• otwartość i umiejętność kontaktu z
młodzieżą, empatia,
•	��������������������������������
kompetencja merytoryczna i metodyczna,
•	������������������������������������
poszanowanie godności ludzkiej, podmiotowość,
•	�����������������������������������
sprawiedliwość i obiektywizm w ocenianiu uczniów,
•	����������������������������������
dialogowość, negocjacyjność, demokratyczny styl kierowania,
•	��������������������������������
dyscyplina i wymagalność, konsekwencja w postępowaniu, wspomaganie w kłopotach,
•	������������������������������������
tolerancja, kultura ogólna i pedagogiczna,
•	����������������������������������
umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej,
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•	�����������������������������������
motywacja i umiejętność samokształcenia oraz doskonalenie swojego
warsztatu pracy (rozwój zawodowy),
• poczucie humoru.
Należy zatem życzyć sobie, wszystkim
nauczycielom i uczniom, by w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej
byli nauczyciele odznaczający się zarysowanymi wyżej cechami czy walorami.
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