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Wstęp 
 
 

Raport z badań powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, 

Przekraczamy granice. Projekt pt. Kompetencje kluczowe w nauczaniu i kształceniu 

realizowany był ramach naboru Funduszu mikroprojektów Praděd, Numer osi priorytetowej: 

11.4, nazwa osi priorytetowej: Współpraca instytucji i społeczności. Partnerem Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu był Uniwersytet „PRIGO” w Hawirzowie. 

Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku w powiecie 

opolskim, nyskim i prudnickim województwa opolskiego po stronie polskiej i w kraju 

morawsko-śląskim po stronie czeskiej. 

Przedmiotem badań były kompetencje krytyczne nauczycieli ze szkół podstawowych 

(klas I-III w Polsce oraz klas I-V w Czechach), nauczycieli akademickich, studentów oraz 

dyrektorów szkół podstawowych z Polski i Czech. 

Problemy badań były zawarte w pytaniach: 

1. Czy poziom kompetencji krytycznych polskich i czeskich nauczycieli szkół 

podstawowych jest identyczny (taki sam), a jeśli nie, to co może być powodem tego 

stanu rzeczy? 

1.1. Czy czynniki demograficzne różnicują poziom kompetencji krytycznych 

polskich i czeskich nauczycieli szkół podstawowych? 

1.2. Czy czynniki związane z wykształceniem i doświadczeniem różnicują poziom 

kompetencji krytycznych polskich i czeskich nauczycieli szkół podstawowych? 

2. Czy poziom kompetencji krytycznych polskich i czeskich studentów jest identyczny 

(taki sam), a jeśli nie, to co może być powodem tego stanu rzeczy? 

2.1. Czy czynniki demograficzne różnicują poziom kompetencji krytycznych 

polskich i czeskich studentów? 

3. Czy poziom kompetencji krytycznych polskich i czeskich nauczycieli akademickich 

jest identyczny (taki sam), a jeśli nie, to co może być powodem tego stanu rzeczy? 

3.1. Czy czynniki demograficzne różnicują poziom kompetencji krytycznych 

polskich i czeskich nauczycieli akademickich? 



 

3.2. Czy czynniki związane z wykształceniem i doświadczeniem różnicują poziom 

kompetencji krytycznych polskich i czeskich nauczycieli akademickich? 

4. Czy poziom kompetencji krytycznych polskich i czeskich dyrektorów szkół 

podstawowych jest identyczny (taki sam), a jeśli nie, to co może być powodem tego 

stanu rzeczy? 

4.1. Czy czynniki demograficzne różnicują poziom kompetencji krytycznych polskich 

i czeskich dyrektorów szkół podstawowych? 

4.2. Czy czynniki związane z wykształceniem i doświadczeniem różnicują poziom 

kompetencji krytycznych polskich i czeskich dyrektorów szkół podstawowych? 

 

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety oraz 

wywiadu. 

Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: 

1. Kwestionariusz Samoooceny Predyspozycji Krytycznych w opracowaniu 

Iwony Czai-Chudyby. Kwestionariusz składał się z 73 stwierdzeń 

zaopatrzonych w pięciostopniową skalę. 

2. Kwestionariusz Oceny Sposobu Zachowania się w Szkole dla Nauczycieli 

w opracowaniu Sławomira Śliwy. Kwestionariusz składał się z 23 opisanych 

sytuacji, do których były zaproponowane po trzy opcje wyboru rozwiązania 

danego problemu. 

3. Kwestionariusz Oceny Sposobu Zachowania się w Szkole dla Dyrektorów 

w opracowaniu Sławomira Śliwy. Kwestionariusz składał się z 16 opisanych 

sytuacji, do których były zaproponowane po trzy opcje wyboru rozwiązania 

danego problemu. 

4. Kwestionariusz wywiadu dla Dyrektorów w opracowaniu Sławomira Śliwy. 

Kwestionariusz składał się z 11 pytań otwartych. 

  



 

 
 

Wyniki badań 
 
 
 

Grupę badawczą stanowiło 170 nauczycieli szkół podstawowych klas I-III w Polsce 

oraz klas I-V w Czechach, z czego 104 (61,2%) osoby badane były z Polski i 66 (38,2%) 

z Czech. Przede wszystkim były to kobiety – 146 (85,6%).  

 

TABELA 1. PŁEĆ BADANYCH NAUCZYCIELI A KRAJ POCHODZENIA 

Kraj 
Płeć 

Kobieta 
Płeć 

Mężczyzna 
Wiersz 
Razem 

Polska 104 0 104 

Czechy 42 24 66 

Razem 146 24 170 
Źródło: badanie własne. 

 

Jeżeli chodzi o wiek, to w grupie wiekowej 26-35 lat brało udział 45 respondentów 

(26,5%), w grupie 36-45 lat – 47 (27,6%), w grupie 46-55 lat – 43 (25,3%) i w grupie 56 lat 

i więcej – 35 (20,6%).  

 

WYKRES 1. WIEK BADANYCH NAUCZYCIELI 
 

 
Źródło: badanie własne. 

 

Byli to raczej nauczyciele z dużym stażem pracy co ilustruje tabela poniżej. 
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TABELA 2. STAŻ PRACY BADANYCH NAUCZYCIELI 
 

 
Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

do 5 lat 26 26 15,3 
od 6 do 15 lat 53 89 31,2 

od 16 do 25 lat 28 117 16,5 
powyżej 25 lat 63 170 37,0 

Razem 170 170 100,0 
Źródło: badanie własne. 

 

 

W większości, co jest zgodne ze stażem pracy, byli to nauczyciele, którzy ukończyli 

jednolite studia magisterskie – 123 osoby (72,%) lub studia II stopnia – 36 osób (21,2%). 

W badanej grupie znalazło się też 7 osób ze stopniem naukowym doktora (4,1%) oraz 4 osoby 

ze stopniem licencjata (2,4%). 

Dodatkową grupę stanowili również dyrektorzy szkół podstawowych, w których były 

przeprowadzone badania ankietowe. W sumie było to 49 osób, 22 (44,9%) dyrektorów 

z Czech oraz 27 (55,1%) z Polski. W większości były to osoby w wieku 46-55 lat (49,0%) 

oraz powyżej 56 lat (30,6%). 

 

TABELA 3. WIEK BADANYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

 
Wiek 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

do 25 lat 2 2 4,1 
26-35 lat 2 4 4,1 
36-45 lat 6 10 12,2 
46-55 lat 24 34 30,6 

56 lat i więcej 15 49 49,0 
Razem 67 49 100,0 

Źródło: badanie własne. 

 

Grupa ta była reprezentowana przez 33 kobiety (37,3%) oraz 16 mężczyzn (32,7%).  

Były to przede wszystkim osoby z długoletnim stażem pracy od 16 do 25 lat i powyżej 

25 lat. 

  



 

TABELA 4. STAŻ PRACY BADANYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

 

 
Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

do 5 lat 4 4 8,2 
od 6 do 15 lat 6 10 12,2 

od 16 do 25 lat 10 20 20,4 
powyżej 25 lat 29 49 59,2 

Razem 49 49 100,0 
Źródło: badanie własne. 

 

Staż pracy na stanowisku kierowniczym przedstawia tabela poniżej. 

 
TABELA 5. STAŻ PRACY BADANYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH NA STANOWISKU KIEROWNICZYM 
 

 
Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

do 5 lat 11 11 22,4 
od 6 do 15 lat 21 32 42,9 

od 16 do 25 lat 11 43 22,4 
powyżej 25 lat 6 49 12,3 

Razem 49 49 100 
Źródło: badanie własne. 

 

W przypadku dyrektorów z Polski wszyscy mieli stopień awansu zawodowego 

nauczyciela dyplomowanego. 

Jeżeli chodzi o studentów, to w badaniach brało udział w sumie 183 studentów, w tym 

105 (57,4%) z Polski i 78 (42,6%) z Czech. W większości były to kobiety – 181 (98,9%). 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku do 25 lat (39,9%) oraz w wieku 26-35 lat 

(34,5%). 

 

TABELA 6. WIEK BADANYCH STUDENTÓW 
 

 
Wiek 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

do 25 lat 73 73 39,9 
26-35 lat 63 136 34,5 
36-45 lat 44 180 24,0 

46 lat i więcej 3 183 1,6 
Razem 183 183 100,0 

Źródło: badanie własne. 



 

 
W badaniach wzięło także udział 67 nauczycieli akademickich – 38 kobiet (56.7%) 

oraz 29 mężczyzn (43,3%). Jeżeli chodzi o narodowość to 36 (53,7%) było z Czech, a 31 

(46,3%) z Polski. 

 

 TABELA 7. WIEK BADANYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
 

 
Wiek 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

do 25 lat 2 2 2,9 
26-35 lat 16 18 23,9 
36-45 lat 15 33 22,4 
46-55 lat 7 40 10,5 

56 lat i więcej 27 67 40,3 
Razem 67 67 100,0 

Źródło: badanie własne. 
 

Jak widać z tabeli najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele akademiccy w wieku 

powyżej 56 lat. Najmniej liczną grupę stanowili nauczyciele akademiccy w przedziale do 25 

lat oraz w przedziale 46-55 lat. 

 Również jeśli chodzi o staż pracy, to grupę najliczniejszą stanowili pracownicy ze 

stażem pracy powyżej 25 lat. Dodatkowo równie liczna grupa była reprezentowana przez 

respondentów ze stażem pracy od 6 do 15 lat. 

 

TABELA 8. STAŻ PRACY BADANYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
 

 
Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

do 5 lat 11 11 16,4 
od 6 do 15 lat 23 34 34,3 

od 16 do 25 lat 7 41 10,5 
powyżej 25 lat 26 67 38,8 

Razem 67 67 100,0 
Źródło: badanie własne. 

 

W badaniach najwięcej wzięło udział pracowników naukowych ze stopniem doktora – 31 

osób (46,3%) oraz magistra – 25 osób (37,3%). Więcej informacji przedstawia tabela poniżej. 

  



 

TABELA 9. STOPIEŃ I TYTUŁ BADANYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
 

 
Czas pracy 

Staż pracy 

Liczba 
Skumulow. 

Liczba 
Procent 

Magister 25 25 37,3 
Doktor 31 56 46,3 
Doktor 

habilitowany 
6 62 8,9 

Profesor 5 67 7,5 
Razem 67 67 100,0 

Źródło: badanie własne. 

 

Wyniki badań dotyczące nauczycieli szkół podstawowych 

 

Nauczyciele szkół podstawowych z Polski przede wszystkim wskazywali na poniższe 

odpowiedzi (1-zdecydowanie trafnie, 5-zdecydowanie nietrafnie): 

 Sądzę, że nauczyciel powinien pozwalać uczniom na pytania (M=1,60); 

 Uważam, że uczniowie powinni zadawać pytania (M=1,64); 

 Sądzę, że nauczyciel powinien korzystać z wielu odmiennych źródeł informacji 

(M=1,73); 

 Mobilizuję uczniów do dociekliwości (M=1,73); 

 Uważam, że uczniowie powinni eksperymentować i prowadzić samodzielnie badania 

(M=1,80); 

 Lubię sytuacje pewne (M=1,85); 

 Często szukam rozwiązania nurtującego mnie problemu (M=1,88); 

 Lubię logikę i porządek (M=1,89); 

 Uważam, że uczniowie powinni aktywnie tworzyć własną wiedzę (M=1,92); 

 Potrafię skupić uwagę na istotnych zagadnieniach (M=1,93); 

 Lubię rozwiązywać zagadki, uczestniczyć w quizach i grach umysłowych (M=1,93); 

 Ucząc dzieci otrzymuję wiele pytań (M=1,95); 

 Sądzę, że wszystkie pomysły i idee mają swoje wady i zalety (M=2,00); 

 Zwracam uwagę na jasność i precyzyjność wypowiedzi dzieci (M=2,02); 

 Podczas zajęć przeciwdziałam mechanicznemu kopiowaniu wiedzy przez uczniów 

(M=2,03); 

 Jestem dociekliwa/y, często zadaję pytania (M=2,05); 



 

 Uważam, że uczniowie powinni wyrażać własne zdanie w każdej sprawie (M=2,10); 

 Staram się rozmawiać z koleżankami/kolegami na poważne tematy (M=2,12); 

 Wszystkie prezentowane przeze mnie podczas zajęć treści są oczywiste i pewne 

(M=2,13); 

 Mam dużo ciekawości intelektualnej (M=2,14); 

 Uważam, że należy szukać wielu różnych prawd (M=2,21); 

 Uważam, że uczniowie powinni wskazywać na błędy nauczyciela (M=2,22); 

 Staram się kontrolować dyskusje z uczniami, nie dać się „zbić z tropu” (M=2,25); 

 Uważam, że nie ma jednej obiektywnej prawdy (M=2,27); 

 Dopuszczam współdecydowanie dzieci w realizowanych przeze mnie tematach 

i  metodach zajęć (M=2,28); 

 Nie lubię sytuacji i treści sprzecznych (M=2,30); 

 Często zastanawiam się, jak we współczesnym świecie można obronić się przed 

manipulacją (M=2,31); 

 Często zastanawiam się, jak we współczesnym świecie należy bronić się przed 

naciskiem (M=2,35); 

 Podczas zajęć przeciwdziałam konformizmowi grupy uczniów (M=2,35); 

 Podczas zajęć zwracam uwagę na relatywizm wiedzy (M=2,40); 

 Zachęcam uczniów do pytań o zmiany we współczesnej nauce (M=2,42); 

 Zadaję dużo pytań innym ludziom (M=2,43); 

 Często zastanawiam się nad użytecznością wiedzy zawartej w podręczniku (M=2,46). 

Dodatkowo w znacznej większości zgadzali się z takimi sytuacjami jak (1-zdecydowanie nie, 
5-zdecydowanie tak): 

 Gdy w szkole jest uczeń, który sprawia duże problemy wychowawcze, a rodzice 

ucznia nie chcą współpracować ze szkołą, twierdząc, że to wina szkoły, to staram się 

pomimo braku chęci współpracy rodziców ze szkołą pomóc uczniowi, głębiej 

analizując przyczyny nieodpowiedniego zachowania ucznia (M=4,75). 

 W mojej klasie mam ucznia, który wciąż przeszkadza mi na lekcji, to uważam, że ma 

problemy, których nie potrafi sam rozwiązać i potrzebna jest mu pomoc. Przyglądam 

mu się uważnie, obserwuję, w jakich sytuacjach zaczyna przeszkadzać na zajęciach, 

szukam źródła złego zachowania (M=4,63). 



 

 Podczas wywiadówki w szkole dowiaduję się od rodziców, że szkoła nie tylko 

powinna nauczać, ale również wychowywać ich dzieci, to zgadzam się z rodzicami, że 

nauczyciele są też wychowawcami dzieci uczących się w szkole, ale informuję 

rodziców, że oni też powinni bardziej postarać się uczyć pewnych norm i zasad swoje 

dzieci w domu (M=4,56). 

 W mojej pracy: poszukuję w różnych źródłach  nowych pomysłów i rozwiązań do 

pracy z moimi uczniami (M=4,54). 

 Uczniowie w mojej klasie poprosili mnie, abym zagrał/a z nimi w kalambury. 

Losowałam/em pierwsza/y i dostałam/em do przedstawienia „uśmiechniętą 

śmieciarkę”, to staram się ze wszelkich sił sprostać zadaniu, traktując je jako dobrą 

zabawę (M=4,50). 

 Na moich zajęciach zachęcam uczniów do korzystania: ze sprawdzonych źródeł 

wiedzy np. podręczników szkolnych, albumów, encyklopedii oraz innych źródeł, 

w tym z Internetu i zachęcam ich jednocześnie, aby wdrażali metody samodzielnego 

poszukiwania wiedzy np. metody WebQuest, za pomocą której uczeń wyszukuje 

informacje w Internecie (M=4,46). 

 W procesie nauczania wolę uczniów, którzy po zadaniu pytania wyrażają swoje zdanie 

i opinie, dyskutują, przy czym starają się też odpowiedzieć wprost na zadane pytanie 

(M=4,37). 

 Podczas swoich lekcji dyskutuję z uczniami o problemach związanych z tematem 

lekcji, a także poruszam inne problemy, które są poboczne, ale dotyczą głównego 

problemu, jeśli tylko wystarczy nam czasu na to (M=4,36). 

 Po mojej ocenie dyrektor placówki stwierdził, że moja praca mogłaby być bardziej 

efektywna, a ja powinnam/powinienem wzbogacić swój warsztat pracy np. poprzez 

wprowadzenie nowych metod w pracy z uczniami, a ja traktuję tą informację jako 

wskazówkę  nad czym muszę popracować (M=4,21). 

 
Z kolei nauczyciele ze szkół w Czechach wskazywali w szczególności na poniższe 

odpowiedzi (1-zdecydowanie trafnie, 5-zdecydowanie nietrafnie): 

 Sądzę, że nauczyciel powinien korzystać z wielu odmiennych źródeł informacji 

(M=1,33); 

 Uważam, że uczniowie powinni aktywnie tworzyć własną wiedzę (M=1,36); 

 Sądzę, że nauczyciel powinien pozwalać uczniom na pytania (M=1,36); 



 

 Uważam, że uczniowie powinni zadawać pytania (M=1,36); 

 Mobilizuję uczniów do dociekliwości (M=1,51); 

 Uważam, że uczniowie powinni eksperymentować i prowadzić samodzielnie badania 

(M=1,66); 

 Sądzę, że wszystkie pomysły i idee mają swoje wady i zalety (M=1,69); 

 Jestem dociekliwa/y, często zadaję pytania (M=1,84); 

 Lubię logikę i porządek (M=1,84); 

 Uważam, że nie ma jednej obiektywnej prawdy (M=1,87); 

 Często rozmyślam o sprawach teoretycznych i naukowych (M=1,93); 

 Potrafię skupić uwagę na istotnych zagadnieniach (M=1,96); 

 Staram się rozmawiać z koleżankami/kolegami na poważne tematy (M=2,00); 

 Uważam, że dzieci powinny podważać wiedzę z mediów (np. Internetu) (M=2,00); 

 Podczas zajęć przeciwdziałam mechanicznemu kopiowaniu wiedzy przez uczniów 

(M=2,06); 

 Często szukam rozwiązania nurtującego mnie problemu (M=2,06); 

 Uważam, że należy szukać wielu różnych prawd (M=2,09); 

 Mam dużo ciekawości intelektualnej (M=2,09); 

 Często zastanawiam się, jak we współczesnym świecie można obronić się przed 

manipulacją (M=2,12); 

 Uważam, że uczniowie powinni wskazywać na błędy nauczyciela (M=2,12); 

 Często zastanawiam się, jak we współczesnym świecie należy bronić się przed 

naciskiem (M=2,15); 

 Zadaję dużo pytań innym ludziom (M=2,18); 

 Lubię rozwiązywać zagadki, uczestniczyć w quizach i grach umysłowych (M=2,21); 

 Uważam, że krytyka ze strony zwierzchnika jest uprawniona (M=2,27); 

 Często zastanawiam się nad użytecznością wiedzy zawartej w podręczniku (M=2,27); 

 Nie lubię sytuacji i treści sprzecznych (M=2,30); 

 Nie zadaję pytań i nie krytykuję innych, bo się nie znam na omawianych 

zagadnieniach (M=2,33); 

 Zawsze, gdy czytam książkę, zastanawia mnie, w jaki sposób autor doszedł do danej 

konkluzji (M=2,33); 

 Staram się kontrolować dyskusje z uczniami, nie dać się „zbić z tropu” (M=2,39); 

 Podczas zajęć zwracam uwagę na relatywizm wiedzy (M=2,39); 



 

 Zwracam uwagę na jasność i precyzyjność wypowiedzi dzieci (M=2,42); 

 Lubię sytuacje pewne (M=2,42); 

 Uważam, że krytyka ze strony uczniów jest uprawniona (M=2,42); 

 Zazwyczaj, zanim odpowiem na pytanie długo zastanawiam się (M=2,45); 

 Ucząc dzieci otrzymuję wiele pytań (M=2,48). 

 

Ponadto nauczyciele czescy w znacznej większości zgadzali się z sytuacjami takimi jak (1-

zdecydowanie nie, 5-zdecydowanie tak): 

 Kiedy z informacji z mediów dowiaduję się, że Minister Edukacji i Nauki podejmuje 

działania, które mają na celu zaszkodzić nauczycielom, to staram się zweryfikować te 

informacje (M=4,48). 

 W mojej pracy poszukuję w różnych źródłach  nowych pomysłów i rozwiązań do 

pracy z moimi uczniami (M=4,39). 

 Uczniowie w mojej klasie poprosili mnie, abym zagrał/a z nimi w kalambury. 

Losowałam/em pierwsza/y i dostałam/em do przedstawienia „uśmiechniętą 

śmieciarkę”, to staram się ze wszelkich sił sprostać zadaniu, traktując je jako dobrą 

zabawę (M=4,39). 

 W szkole dyrektor wpadła na pomysł, aby wprowadzić innowacyjny program 

nauczania. Jednak wymaga on dużego nakładu pracy ze strony nauczycieli (szkolenia, 

opanowanie nowego materiału dydaktycznego, przygotowanie nowych treści 

nauczania, przygotowanie nowych kart pracy, przygotowanie nowych scenariuszy 

zajęć), to ja traktuję ten pomysł jako wyzwanie i możliwość doskonalenia mojego 

warsztatu pracy. (M=4,30). 

 Podczas wywiadówki w szkole dowiaduję się od rodziców, że szkoła nie tylko 

powinna nauczać, ale również wychowywać ich dzieci, to zgadzam się z rodzicami, że 

nauczyciele są też wychowawcami dzieci uczących się w szkole, ale informuję 

rodziców, że oni też powinni bardziej postarać się uczyć pewnych norm i zasad swoje 

dzieci w domu (M=4,27). 

 Po mojej ocenie dyrektor placówki stwierdził, że moja praca mogłaby być bardziej 

efektywna, a ja powinnam/powinienem wzbogacić swój warsztat pracy np. poprzez 

wprowadzenie nowych metod w pracy z uczniami, to traktuję tą informację jako 

wskazówkę  nad czym muszę popracować (M=4,27). 



 

 

 Podczas swoich lekcji dyskutuję z uczniami o problemach związanych z tematem 

lekcji, a także poruszam inne problemy, które są poboczne, ale dotyczą głównego 

problemu, jeśli tylko wystarczy nam czasu na to (M=4,27). 

 W szkole jest uczeń, który sprawia duże problemy wychowawcze. Rodzice ucznia nie 

chcą współpracować ze szkołą, twierdząc, że to wina szkoły, to jednak staram się 

pomimo braku chęci współpracy rodziców ze szkołą pomóc uczniowi, głębiej 

analizując przyczyny nieodpowiedniego zachowania ucznia (M=4,18). 

 Na moich zajęciach zachęcam uczniów do korzystania ze sprawdzonych źródeł 

wiedzy np. podręczników szkolnych, albumów, encyklopedii oraz innych źródeł, 

w tym z Internetu i zachęcam ich jednocześnie, aby wdrażali metody samodzielnego 

poszukiwania wiedzy np. metody WebQuest, za pomocą której uczeń wyszukuje 

informacje w Internecie (M=4,18). 

 W swojej pracy doceniam, gdy uczniowie korzystają z nowych wytworów, 

samodzielnie poznają ich wartość (M=4,18). 

 

Wyniki badań dotyczące dyrektorów szkół podstawowych 

Dyrektorzy ze strony polskiej w stopniu bardzo wysokim wskazywali na następujące 

odpowiedzi: 

 Kiedy w szkole jest uczeń, który sprawia duże problemy wychowawcze. Rodzice 

ucznia nie chcą współpracować ze szkołą, twierdząc, że to wina szkoły i nauczycieli, 

to dyrektorzy deklarują, że starają się pomimo braku chęci współpracy rodziców ze 

szkołą pomóc uczniowi. Wraz z wychowawcą i nauczycielami oraz pedagogiem 

szkolnym chcą włączyć się w diagnozę  przyczyn trudności i wspierać zespół 

nauczycieli w realizacji działań pomocowych nakierowanych na ucznia (M=5,00). 

 W procesie dokonywania oceny pracy nauczyciela starają się pracownikom przekazać 

informacje, które związane są z docenieniem pracy nauczyciela, motywują go, 

wskazują odpowiedni dobór form i metod jakimi pracuje (M=4,62), a także pozwolą 

nauczycielom samodzielnie odkryć słabe i mocne strony własnego warsztatu pracy, 

a jednocześnie będą impulsem do dobrowolnego podjęcia aktywności nakierowanej na 

podniesienie kompetencji zawodowych (M=4,55). 



 

 Zachęcają nauczycieli w swojej szkole do tego by podczas lekcji razem z uczniami 

korzystali ze sprawdzonych źródeł wiedzy np. podręczników szkolnych, albumów, 

encyklopedii oraz innych źródeł, w tym z Internetu i zachęcali ich jednocześnie, aby 

wdrażali metody samodzielnego poszukiwania wiedzy np. metody WebQuest, za 

pomocą której uczeń wyszukuje informacje w Internecie (M=4,55). 

 Kiedy w szkole doszło do konfliktu pomiędzy nauczycielem, a rodzicami ucznia, 

który wciąż przeszkadza na lekcjach zarówno nauczycielom, jak i swoim kolegom. 

Rodzice ucznia zgłosili sprawę do dyrektora, to w tej sytuacji raczej starają się 

rozwiązać sprawę tak, aby zażegnać konflikt, aktywnie włączyć się w diagnozowanie 

przyczyny konfliktu, wspólnie z nauczycielem poszukują możliwych rozwiązań 

(M=4,55). 

 Kiedy jako dyrektor szkoły chcą wprowadzić innowacyjny program nauczania, który 

wymaga dużego nakładu pracy ze strony nauczycieli (szkolenia, opanowanie nowego 

materiału dydaktycznego, przygotowanie nowych treści nauczania, przygotowanie 

nowych kart pracy, przygotowanie nowych scenariuszy zajęć), zamierzam przekonać 

do tego nauczycieli poprzez: przekazanie informacji o programie, wskazują jakie 

korzyści dla uczniów, szkoły oraz samych nauczycieli wynikają z jego realizacji, 

a także omawiają szczegóły z nauczycielami, wspólnie dokonują krytycznej oceny 

programu, generują pomysły na jego wdrożenie i decydują czy podjąć się realizacji 

programu (M=4,51). 

 Gdy w potencjalnej sytuacji organ prowadzący wprowadza oszczędności i postanowił, 

aby w szkole zredukować etaty, to jako dyrektor zmuszony do podjęcia takich decyzji, 

przy redukcji etatów biorą pod uwagę stopień zaangażowania się w pracę oraz 

indywidualny warsztat pracy nauczyciela (M=4,51). 

Z kolei dyrektorzy czescy wskazywali przede wszystkim na: 

 Kiedy jako dyrektor szkoły chcą wprowadzić innowacyjny program nauczania, który 

wymaga dużego nakładu pracy ze strony nauczycieli (szkolenia, opanowanie nowego 

materiału dydaktycznego, przygotowanie nowych treści nauczania, przygotowanie 

nowych kart pracy, przygotowanie nowych scenariuszy zajęć), zamierzam przekonać 

do tego nauczycieli poprzez: informację nauczycieli o tym ,że wprowadzany jest 

w szkole innowacyjny program nauczania, a ich zadaniem będzie to, że powinni 

odpowiednio do tego się przygotować, a także, zbierają od nich sugestie w jaki sposób 

można razem tego dokonać. (M=4,45). 



 

 

 Jako dyrektor placówki starają się podejmować decyzje związane z funkcjonowaniem 

placówki, zaś w sprawach istotnych dla placówki opierają się na stanowisku tych 

nauczycieli, którzy chcą o nich współdecydować, włączając ich do dyskusji (M=4,36). 

 Zachęcają nauczycieli w swojej szkole do tego by podczas lekcji razem z uczniami 

korzystali ze sprawdzonych źródeł wiedzy np. podręczników szkolnych, albumów, 

encyklopedii. (M=4,27). 

 Starają się nie ingerować w sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji swoich 

pracowników. Pozwalają im na samodzielne podejmowanie decyzji w tym zakresie 

(M=4,27). 

 

Wyniki badań dotyczące studentów 

Studenci z Polski wskazywali przede wszystkim na następujące (odpowiedzi 1-zdecydowanie 

trafnie, 5-zdecydowanie nietrafnie): 

 Uważam, że uczniowie powinni zadawać pytania (M=1,43); 

 Sądzę, że nauczyciel powinien pozwalać uczniom na pytania (M=1,45); 

 Uważam, że uczniowie powinni eksperymentować i prowadzić samodzielnie badania 

(M=1,60); 

 Sądzę, że nauczyciel powinien korzystać z wielu odmiennych źródeł informacji 

(M=1,63); 

 Mobilizuję uczniów do dociekliwości (M=1,70); 

 Uważam, że uczniowie powinni aktywnie tworzyć własną wiedzę (M=1,71); 

 Lubię rozwiązywać zagadki, uczestniczyć w quizach i grach umysłowych (M=1,81); 

 Często szukam rozwiązania nurtującego mnie problemu (M=1,81); 

 Sądzę, że wszystkie pomysły i idee mają swoje wady i zalety (M=1,82); 

 Uważam, że uczniowie powinni wyrażać własne zdanie w każdej sprawie (M=1,83); 

 Lubię sytuacje pewne (M=1,86); 

 Ucząc dzieci otrzymuję wiele pytań (M=1,43); 

 Potrafię skupić uwagę na istotnych zagadnieniach (M=1,43). 

 

Natomiast studenci z Czech wskazywali na poniższe odpowiedzi: 



 

 

 

 Sądzę, że nauczyciel powinien pozwalać uczniom na pytania (M=1,51); 

 Uważam, że uczniowie powinni zadawać pytania (M=1,69); 

 Sądzę, że nauczyciel powinien korzystać z wielu odmiennych źródeł informacji 

(M=1,71); 

 Mobilizuję uczniów do dociekliwości (M=1,75); 

 Potrafię skupić uwagę na istotnych zagadnieniach (M=1,79); 

 Uważam, że uczniowie powinni aktywnie tworzyć własną wiedzę (M=1,89); 

 Lubię logikę i porządek (M=1,94); 

 Lubię sytuacje pewne (M=2,03); 

 Często szukam rozwiązania nurtującego mnie problemu (M=2,07); 

 Uważam, że należy szukać wielu różnych prawd (M=2,08); 

 Nie lubię sytuacji i treści sprzecznych (M=2,11); 

 Nie zadaję pytań i nie krytykuję innych, bo się nie znam na omawianych 

zagadnieniach (M=2,14); 

 Sądzę, że wszystkie pomysły i idee mają swoje wady i zalety (M=2,15). 

 

Wyniki badań dotyczące nauczycieli akademickich 

Ostatnia grupa badawcza, nauczyciele akademiccy z Polski odpowiadali przede wszystkim 

w następujący sposób (1-zdecydowanie trafnie, 5-zdecydowanie nietrafnie): 

 Sądzę, że nauczyciel powinien pozwalać uczniom na pytania (M=1,28); 

 Uważam, że uczniowie powinni zadawać pytania (M=1,31); 

 Sądzę, że nauczyciel powinien korzystać z wielu odmiennych źródeł informacji 

(M=1,32); 

 Uważam, że uczniowie powinni aktywnie tworzyć własną wiedzę (M=1,44); 

 Mobilizuję uczniów do dociekliwości (M=1,47); 

 Uważam, że uczniowie powinni eksperymentować i prowadzić samodzielnie badania 

(M=1,49); 

 Jestem dociekliwa/y, często zadaję pytania (M=1,52); 



 

 Podczas zajęć przeciwdziałam mechanicznemu kopiowaniu wiedzy przez uczniów 

(M=1,67); 

 Potrafię skupić uwagę na istotnych zagadnieniach (M=1,68); 

 Mam dużo ciekawości intelektualnej (M=1,82); 

 Uważam, że dzieci powinny podważać wiedzę z mediów (np. Internetu) (M=1,82); 

 Lubię logikę i porządek (M=1,83); 

 Często szukam rozwiązania nurtującego mnie problemu (M=1,83); 

 Uważam, że uczniowie powinni wskazywać na błędy nauczyciela (M=1,88); 

 Często rozmyślam o sprawach teoretycznych i naukowych (M=1,89); 

 Sądzę, że wszystkie pomysły i idee mają swoje wady i zalety (M=1,94); 

 Często zastanawiam się, jak we współczesnym świecie można obronić się przed 

manipulacją (M=1,95);  

 Uważam, że należy szukać wielu różnych prawd (M=1,98); 

 Zwracam uwagę na jasność i precyzyjność wypowiedzi dzieci (M=1,98); 

 Lubię rozwiązywać zagadki, uczestniczyć w quizach i grach umysłowych (M=2,08). 

Czeska kadra naukowa natomiast wskazywała na te odpowiedzi: 

 Sądzę, że nauczyciel powinien korzystać z wielu odmiennych źródeł informacji 

(M=1,05); 

 Uważam, że uczniowie powinni aktywnie tworzyć własną wiedzę (M=1,16); 

 Sądzę, że nauczyciel powinien pozwalać uczniom na pytania (M=1,19); 

 Uważam, że uczniowie powinni zadawać pytania (M=1,25); 

 Jestem dociekliwa/y, często zadaję pytania (M=1,36); 

 Uważam, że uczniowie powinni eksperymentować i prowadzić samodzielnie badania 

(M=1,36); 

 Mobilizuję uczniów do dociekliwości (M=1,47); 

 Potrafię skupić uwagę na istotnych zagadnieniach (M=1,61); 

 Często rozmyślam o sprawach teoretycznych i naukowych (M=1,63); 

 Uważam, że dzieci powinny podważać wiedzę z mediów (np. Internetu) (M=1,63); 

 Często zastanawiam się, jak we współczesnym świecie można obronić się przed 

manipulacją (M=1,66); 

 Lubię logikę i porządek (M=1,69); 



 

 Podczas zajęć przeciwdziałam mechanicznemu kopiowaniu wiedzy przez uczniów 

(M=1,75); 

 Mam dużo ciekawości intelektualnej (M=1,88); 

 Zadaję dużo pytań innym ludziom (M=1,91); 

 Sądzę, że wszystkie pomysły i idee mają swoje wady i zalety (M=1,94); 

 Uważam, że uczniowie powinni wskazywać na błędy nauczyciela (M=1,97); 

 Uważam, że nie ma jednej obiektywnej prawdy (M=1,97); 

 Często szukam rozwiązania nurtującego mnie problemu (M=1,87); 

 Lubię rozwiązywać zagadki, uczestniczyć w quizach i grach umysłowych (M=2,00). 

 

 

Podsumowanie 
 
 
W raporcie pokazano jedynie część wyników z badań jakie uzyskano podczas realizacji 

projektu. Pokazują one jak swoje kompetencje krytyczne oceniają polscy i czescy pedagodzy, 

a także sposoby rozwiązywania przez nich potencjalnych sytuacji problemowych. Na 

podstawie tej można wychwycić różne podejścia do rozwiązywania potencjalnie trudnych 

sytuacji w szkole przez respondentów.  
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