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Bycie nauczycielem wychowania do ¿ycia w rodzinie opiera siê na ró¿nych
w³aciwociach osobowych i kompetencjach zawodowych. Stanowi wypadkow¹ uwarunkowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych. Uwarunkowania te wynikaj¹
przede wszystkim z obowi¹zuj¹cego prawa owiatowego, kwalifikacji i powinnoci zawodowych nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie czy te¿ jego
w³aciwoci osobowych oraz za³o¿eñ programowych kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³. W znacznym stopniu decyduj¹ o ci¹g³ych
zmianach i modyfikacjach w obszarze okrelonej roli zawodowej. Równie¿
przemiany zachodz¹ce w rzeczywistoci spo³eczno-kulturowej, potrzeby i zainteresowania uczniów oraz oczekiwania rodziców generuj¹ nowe zadania edukacyjne, które nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie zobowi¹zany jest podj¹æ i zrealizowaæ. Wskazuj¹ te¿ na koniecznoæ ci¹g³ego doskonalenia samego
siebie, w³asnych cech i komponentów osobowociowych. To bogactwo czynników zewnêtrznych i wewnêtrznych w znacznym stopniu decyduje o jakoci
aktywnoci zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie, a tym
samym o w³aciwym wype³nianiu jego roli zawodowej. Jednoczenie sprawia, ¿e
trudno jednoznacznie okreliæ obszar jego pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Mo¿na jedynie wskazaæ na podstawowe kwestie, które okrelaj¹ ramy roli zawoAdres/Adresse/Anschrift: prof. dr hab. Anna Zellma, Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, anna.zellma@uwm.edu.pl.
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dowej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie oraz uwra¿liwiæ na potrzebê
rozwijania kreatywnoci, refleksyjnoci, samodzielnoci w myleniu i dzia³aniu
pedagogicznym. W takiej sytuacji uzasadnione wydaje siê podjêcie problematyki
okrelonej w tytule niniejszego opracowania.
Analizuj¹c rolê zawodow¹ nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie,
zwróci siê uwagê na jego dzia³alnoæ dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i opiekuñcz¹.
Wymienione rodzaje aktywnoci s¹ bowiem wa¿nym wyznacznikiem roli zawodowej ka¿dego nauczyciela. W odniesieniu do nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie zostan¹ ukonkretnione przez specyfikê zajêæ fakultatywnych oraz
ich za³o¿enia programowe. To w³anie nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie, maj¹c okrelone ramy programowe, projektuje i realizuje odpowiednie dzia³ania edukacyjne, w zale¿noci od czasu, miejsca, rodowiska materialnego,
grupy uczniów, w³asnej wiedzy i umiejêtnoci oraz dostêpnych rodków dydaktycznych. Sytuacja ta nak³ada na niego koniecznoæ w³aciwego rozumienia roli
zawodowej nie tylko w teorii, ale tak¿e w praktyce pedagogicznej oraz respektowania obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych, zawartych w dokumentach owiatowych. By sprostaæ roli zawodowej nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie jest zobowi¹zany dostosowaæ w³asne w³aciwoci osobowe, potrzeby, idea³y
i kompetencje do wymagañ owiatowych i oczekiwañ spo³eczeñstwa. Wymagania
te koncentruj¹ siê wokó³ nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki.

Wokół rozumienia roli zawodowej
W polskiej myli pedeutologicznej, podobnie jak w praktyce pedagogicznej, termin rola zawodowa jest stosunkowo rzadko u¿ywany1. Zwykle bowiem aktywnoæ edukacyjn¹ nauczyciela okrela siê za pomoc¹ zadañ i funkcji
rozpatrywanych w kategoriach nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki2.
Niejednokrotnie te¿ badacze stosuj¹ okrelenia, które wskazuj¹ na powinnoci
zawodowe nauczycieli3. W tym kontekcie pos³uguj¹ siê czasownikiem modalnym, który wymusza okrelenie  za pomoc¹ innego czasownika w bezokoliczniku  czynnoci, które nauczyciel zobowi¹zany jest podejmowaæ w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej. Przyk³adowo tak w teorii, jak i w praktyce,
1 Zob. np. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008; Idem, To¿samoæ nauczycieli. Miêdzy
anomi¹ i autonomi¹, Gdañsk 2005.
2 Zob. np. K. Denek, Nauczyciel miêdzy idea³em a codziennoci¹, Poznañ 2012; U. Szucik,
E. Kochanowska, E. Majzner (red.), Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian spo³ecznych i edukacyjnych:
wspó³czesne wyzwania, Kraków 2014.
3 Ibidem.
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czêsto pojawiaj¹ siê stwierdzenia typu: nauczyciel powinien byæ przyk³adem,
dobry nauczyciel powinien wykazywaæ kreatywnoæ, wspó³czesny nauczyciel
powinien stosowaæ nowe technologie w czasie lekcji. Zdefiniowanie zatem roli
zawodowej w odniesieniu do nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie
wydaje siê byæ nie³atwe. Dla jednych termin ten bêdzie wymaga³ u¿ycia liczby
mnogiej, bo liczba pojedyncza mo¿e sugerowaæ tylko jeden obszar powinnoci
zawodowych, inni sk³onni s¹ do pos³ugiwania siê kategori¹ zadania nauczyciela lub funkcje nauczyciela. Takie podejcie wydaje siê marginalizowaæ spo³eczny kontekst zawodu nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie, wówczas
pomija siê bowiem wiele debat prowadzonych na gruncie teorii i praktyki. Nie
uwzglêdnia te¿ wspó³czesnych wyzwañ edukacyjnych, przed którymi staje nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie4.
W³aciwe rozumienie roli zawodowej w odniesieniu do nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie wymaga odwo³ania do zakresu znaczeniowego
rzeczownika rola i przymiotnika zawodowa. W S³owniku jêzyka polskiego
pierwsze pojêcie jest definiowane m.in. jako: udzia³ i znaczenie kogo lub
czego w jakich okolicznociach, w jakim przedsiêwziêciu5 oraz jako zadanie do spe³nienia6. Wydaje siê zatem, ¿e zosta³y uwzglêdnione elementy wa¿ne
dla aktywnoci zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie tego rodzaju zajêæ uczestniczy bowiem
w realizacji zadañ edukacyjnych w szkole i spe³nia wa¿n¹ rolê w procesie wspomagania uczniów w integralnym rozwoju.
Ucilenia terminologicznego wymaga równie¿ pojêcie zawód. Wed³ug
S³ownika jêzyka polskiego pojêcie to okrela wyuczone zajêcie wykonywane
w celach zarobkowych7. Z kolei w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku
stwierdza siê, ¿e zawód jest to wykonywanie zespo³ów czynnoci spo³ecznie
u¿ytecznych, wyodrêbnionych na skutek podzia³u pracy, wymagaj¹cych od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejêtnoci, a tak¿e cech psychofizycznych,
warunkuj¹cych wykonywanie zadañ zawodowych powtarzanych systematycznie
i bêd¹cych ród³em utrzymania dla pracownika i jego rodziny8. Takie definiowanie zawodu wydaje siê znacz¹ce dla analiz podjêtych w niniejszym opracowaniu. Aktywnoæ edukacyjna nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie nale¿y
4

Obecnie do takich wyzwañ nale¿y m.in. idea gender i jej wp³yw na wspó³czesne, alternatywne
wobec ma³¿eñstwa i rodziny, modele ¿ycia w ponowoczesnoci. Zob. o tym np. w: K. Slany, J. Struzik,
K. Wojnicka, Gender w spo³eczeñstwie polskim, Kraków 2011.
5 Rola, http://sjp.pwn.pl/slowniki/rola.html (3.01.2016).
6 Ibidem.
7 Zawód, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zaw%C3%B3d.html (3.01.2016).
8 Z. Wiatrowski, Zawód, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, Warszawa 2008, s. 848.
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do wyuczonych, potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami czynnoci zawodowych, za które otrzymuje siê wynagrodzenie.
Na podstawie wy¿ej przywo³anych definicji mo¿na przyj¹æ, ¿e termin rola
zawodowa okrela udzia³ w wykonywaniu zadañ spo³ecznie przypisanych do
konkretnej profesji. Wskazuje te¿ na oczekiwania, jakie wobec jednostki reprezentuj¹cej konkretn¹ grupê zawodow¹ ma spo³eczeñstwo9. Okrela równie¿ zespó³ praw i obowi¹zków oraz nakazów i zakazów wynikaj¹cych z zajmowanej
pozycji zawodowej10. Tak definiowana rola zawodowa wydaje siê znacz¹ca
w kontekcie aktywnoci edukacyjnej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Pozwala okreliæ jego zaanga¿owanie zawodowe w kategoriach nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki oraz wskazaæ na wynikaj¹ce z tego prawa
i obowi¹zki.
Rola zawodowa stanowi jeden z elementów w uporz¹dkowanej strukturze
funkcjonowania spo³ecznego cz³owieka. Wi¹¿e siê z innymi rolami spo³ecznymi
(np. matki, ¿ony, mê¿a, ojca, córki, syna, ucznia, nauczyciela)11. Warunkowana
jest zarówno czynnikami wewnêtrznymi (np. osobowoci¹, obrazem samego
siebie), jak te¿ zewnêtrznymi (np. rodowiskiem pracy, systemem norm obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie). Zwykle te¿ wi¹¿e siê ze statusem spo³ecznym12.
Poszczególne zawody, w tym tak¿e zawód nauczyciela, zajmuj¹ bowiem okrelone miejsce w hierarchii presti¿u spo³ecznego13. Zatem rolê zawodow¹
w odniesieniu do nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie mo¿na rozpatrywaæ jako oczekiwania normatywne spo³eczeñstwa dotycz¹ce aktywnoci zawodowej tej grupy nauczycieli, uregulowane prawem owiatowym, wzmocnione
opiniami spo³ecznymi, które ukszta³towa³y siê na temat pracowników owiaty,
przyswojone przez tê grupê nauczycieli i ukonkretnione w ich dzia³aniu zawodowym. Do tego dodaæ trzeba specyficzne w³aciwoci osobowe i kompetencje
zawodowe nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Wraz z uwarunkowaniami spo³eczno-kulturowymi wp³ywaj¹ one nie tylko na jakoæ postrzegania
przez spo³eczeñstwo roli zawodowej tej grupy nauczycieli, ale tak¿e na ich
funkcjonowanie w ró¿nych sytuacjach edukacyjnych.

9

Zob. szerzej o tym np. w: J. Szpemruch, Nauczyciel w warunkach zmiany spo³ecznej i edukacyjnej, Kraków 2012, s. 177178.
10 Ibidem; por. S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1986, s. 288289.
11 J. Szpemruch, Nauczyciel w warunkach zmiany spo³ecznej i edukacyjnej, s. 177178.
12 W. Rutkowski, Rola zawodowa i styl ¿ycia trenera, Sport Wyczynowy 1112(2001), s. 68.
13 Ibidem.
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Aktywność dydaktyczna – nauczanie
Zgodnie z modelowymi za³o¿eniami programowymi kszta³cenia ogólnego
aktywnoæ dydaktyczna nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie koncentruje siê wokó³ ró¿nych aspektów ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, ¿yciu seksualnym cz³owieka, dojrzewaniu i dorastaniu, zasadach wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartoci rodziny w ¿yciu cz³owieka i spo³eczeñstwa,
problemach rozwojowych dzieci i m³odzie¿y, metodach wiadomej prokreacji,
kompetencjach spo³ecznych oraz zagadnieniach zdrowotnych i profilaktycznych14. Ma zatem wyrany zwi¹zek z procesem nauczania. Nie mo¿na jej jednak
sprowadzaæ tylko do systematycznego przekazywania wiedzy o ma³¿eñstwie
i rodzinie. Koniecznoci¹ staje siê poszerzenie aktywnoci dydaktycznej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie o podejmowanie zagadnieñ zwi¹zanych
z problemami i potrzebami rozwojowymi uczniów oraz zastosowanie rozwi¹zañ
metodycznych, które stymuluj¹ uczniów do twórczego poszukiwania odpowiedzi na stawiane, czêsto trudne, pytania. Co wiêcej, do jego obowi¹zków zawodowych nale¿y te¿ przekaz wiedzy na temat zdrowego stylu ¿ycia, higieny osobistej, tradycji rodzinnych, kontaktów interpersonalnych, znajomoci swoich
praw i obowi¹zków w rodzinie i spo³eczeñstwie, sposobów przezwyciê¿ania
kryzysów w rodzinie i zagro¿eñ spo³ecznych (np. wynikaj¹cych z sytuacji stresowych, korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz
przeciwdzia³ania uzale¿nieniom15. St¹d te¿ wymaga siê od nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie przede wszystkim rzetelnej wiedzy specjalistycznej,
niekiedy nazywanej kierunkow¹ oraz kompetencji metodycznych16. Sama bowiem znajomoæ problematyki okrelonej w dokumentach programowych nie
wystarczy. Wa¿ne wydaj¹ siê równie¿ umiejêtnoci metodyczne zwi¹zane z prowadzeniem zajêæ, zaciekawienie wspólnym poszukiwaniem z uczniami odpowiedzi
na stawiane przez nich pytania. Tego rodzaju kompetencje nauczyciela wychowania do ¿ycia rodzinie bazuj¹ na wiedzy dotycz¹cej sposobów nauczania-uczenia
siê, planowania i realizacji lekcji zgodnie z celami kszta³cenia  wymaganiami
ogólnymi i treciami nauczania  wymaganiami szczegó³owymi oraz predyspozycjami, potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz na dobrej znajomoci
wspó³czesnych problemów z zakresu ¿ycia ma³¿eñsko-rodzinnego i umiejêtnoci wspó³dzia³ania z uczniami17.
14 Zob. Podstawa programowa przedmiotu wychowanie do ¿ycia w rodzinie, https://men.gov.pl/
wp-content/uploads/2011/02/4i.pdf (4.01.2016).
15 Ibidem.
16 Zob. szerzej o tym np. w: A. Putyñska, L. Putyñski, Wychowanie do ¿ycia w rodzinie. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2015, s. 6, 1213.
17 Ibidem.
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Uwzglêdniaj¹c wy¿ej wymienione uwarunkowania oraz przemiany spo³eczno-kulturowe i obowi¹zuj¹ce prawo owiatowe (w tym tak¿e podstawê programow¹ kszta³cenia ogólnego) nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie planuje, organizuje i realizuje zajêcia edukacyjne. On te¿ zobowi¹zany jest do
projektowania przestrzeni klasy szkolnej, w której maj¹ miejsce zajêcia z wychowania do ¿ycia w rodzinie. Spe³niaj¹c rolê dydaktyka, nauczyciel wychowania
do ¿ycia w rodzinie  w miarê mo¿liwoci i stosownie do warunków lokalowych szko³y  ma dbaæ o odpowiedni¹ aran¿acjê wnêtrza klasy szkolnej, w tym
tak¿e o uk³ad mebli, kolorystykê sali lekcyjnej, zagospodarowanie cian klasy
(np. zastosowanie plakatów edukacyjnych i plansz), okien i parapetów18. Aran¿acja sali lekcyjnej, w której odbywaj¹ siê zajêcia z wychowania do ¿ycia
w rodzinie spe³nia bowiem wa¿ne funkcje dydaktyczne. W znacznym stopniu
wp³ywa na efektywnoæ nauczania-uczenia siê, gdy¿ m.in. pozwala odpowiednio planowaæ i realizowaæ zajêcia, wspomaga proces zrozumienia treci, dostarcza pozytywnych doznañ, u³atwia stymulowanie wielostronnej aktywnoci
uczniów i rozbudzanie zainteresowania19.
Wa¿nym komponentem dzia³ania dydaktycznego nauczyciela wychowania
do ¿ycia w rodzinie jest czuwanie nad procesem dydaktycznym oraz monitorowanie jego odpowiedniego przebiegu. U podstaw tych powinnoci zawodowych znajduje siê dobra znajomoæ dydaktyki ogólnej i szczegó³owej (okrelanej niekiedy terminem przedmiotowa) oraz dynamiki grupy20. Co wiêcej,
wymienione elementy wymagaj¹ umiejêtnoci powi¹zania podejmowanej tematyki z aktualnymi problemami i potrzebami uczniów oraz zastosowania odpowiednich sposobów motywowania do aktywnego uczestnictwa w zajêciach z wychowania do ¿ycia w rodzinie21. Sprzyjaj¹ temu m.in. takie czynniki, jak: postawa,
zaanga¿owanie, empatia, kompetencje nauczyciela oraz ciekawoæ poznawcza
i zainteresowanie uczniów. Niemniej istotne s¹ zarówno umiejêtnoci odniesienia
przekazywanej wiedzy do ¿ycia codziennego, jak te¿ odwo³anie do dowiadczenia uczniów i skorelowanie z nim podejmowanych zagadnieñ. Wykonywanie
tych zadañ w ramach zajêæ wychowanie do ¿ycia rodzinie wydaje siê trudne.
Nauczyciel nie dysponuje bowiem zewnêtrznymi sposobami motywacji, które
znajduj¹ wyraz w ocenianiu wiedzy, umiejêtnoci i postêpów edukacyjnych
uczniów. Przeciwnie, brak oceny z wychowania do ¿ycia w rodzinie i zwi¹za18 Zainteresowanych tymi kwestiami odsy³a siê np. do: W. Sikorski, Proksemika klasy szkolnej
 ukryty wymiar edukacji, Edukacja 3 (2013), s. 91105.
19 Ibidem.
20 Zob. wiêcej o tym np. w: W Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje
nauczyciela szko³y wspó³czesnej, Poznañ 2003, s. 2728.
21 A. Putyñska, L. Putyñski, Wychowanie do ¿ycia w rodzinie. Poradnik dla nauczycieli, s. 67,
910, 1416.
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nych z tym obaw przed konsekwencjami, wymaga od nauczyciela wychowania
do ¿ycia w rodzinie podejmowania dzia³añ, które anga¿uj¹ uczniów w ró¿ne
formy aktywnoci edukacyjnej dla osobistej przyjemnoci, zaspokojenia ciekawoci poznawczej, rozwoju zainteresowañ oraz wzbogacenia wiedzy i dowiadczenia ¿yciowego22. St¹d te¿ za istotne uznaæ nale¿y posiadanie i rozwijanie
kompetencji spo³ecznych przez nauczycieli wychowania do ¿ycia w rodzinie.
Tego rodzaju kompetencje znajduj¹ wyraz np. w diagnozowaniu dynamiki grupy
i praktycznym wykorzystaniu wiedzy na temat procesów zachodz¹cych w okrelonym zespole uczniów, umiejêtnoci nawi¹zywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z uczniami, empatii, aktywnym s³uchaniu, rozwi¹zywaniu
konfliktów23 . Dziêki tym kompetencjom mo¿na skutecznie realizowaæ za³o¿enia
programowe, ale tak¿e stwarzaæ uczniom okazje do rozwijania umiejêtnoci
rozwi¹zywania problemów ¿yciowych.

Aktywność w zakresie wychowania i profilaktyki
W roli zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie wa¿ne
miejsce zajmuje aktywnoæ zwi¹zana z udzia³em w realizacji zadañ wychowawczych i profilaktycznych. Wynika ona z powinnoci zawodowych, okrelonych
w Karcie Nauczyciela24 i w podstawie programowej25.
Zgodnie z obwi¹zuj¹cym prawem owiatowym nauczyciel wychowania do
¿ycia w rodzinie ma obowi¹zek wspierania uczniów w holistycznym rozwoju,
a zw³aszcza w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji spo³ecznych oraz w nabywaniu umiejêtnoci niezbêdnych w przygotowaniu do ¿ycia w ma³¿eñstwie
i rodzinie. W realizacji tej powinnoci wa¿nym punktem odniesienia s¹ dokumenty programowe (np. podstawa programowa, program wychowawczy i profilaktyczny szko³y).
Do sta³ych elementów aktywnoci wychowawczej i profilaktycznej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie nale¿y wspomaganie dzieci i m³odzie¿y
w przygotowaniu siê do zrozumienia i akceptacji zadañ rozwojowych zwi¹zanych z ¿yciem w ma³¿eñstwie i rodzinie oraz stymulowanie procesu samowychowania26. Trudno sobie wyobraziæ realizacjê tego zadania bez odwo³ania do
22
23
24

Ibidem.
Ibidem.
Zob. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 191
i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.
25 Zob. Podstawa programowa przedmiotu wychowanie do ¿ycia w rodzinie, https://men.gov.pl/
wp-content/uploads/2011/02/4i.pdf (4.01.2016), s. 16.
26 Ibidem.
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wartoci uniwersalnych i promocji integralnej wizji ludzkiej seksualnoci. St¹d
te¿ za wa¿ne uznaæ nale¿y wspieranie uczniów w rozwoju moralnym i kszta³towaniu hierarchii wartoci, w tym tak¿e w kszta³towaniu poczucia odpowiedzialnoci za siebie i innych oraz w rozwijaniu postawy wolnej od uzale¿nieñ (np.
alkoholu, narkotyków, pornografii, internetu), przemocy i agresji27. Realizacja
tych zadañ wymaga od nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie ustawicznego towarzyszenia uczniom oraz wspierania ich w rozwijaniu dojrza³ych postaw
moralnych i spo³ecznych. Dzia³aniom tym winna towarzyszyæ troska o promowanie trwa³ych zwi¹zków ma³¿eñskich, których podstaw¹ jest wiê emocjonalna, efektywne sposoby komunikowania siê, wzajemne zrozumienie28 oraz ¿ycie
wolne od uzale¿nieñ29. Nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie ma te¿
wspomagaæ dzieci i m³odzie¿ w d¹¿eniu do osi¹gania dojrza³oci psychicznej30.
Wype³nianie wy¿ej wymienionych powinnoci, wynikaj¹cych z roli zawodowej, wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale tak¿e
cech osobowych, które wiadcz¹ o dojrza³oci ludzkiej i odpowiedzialnoci.
Niemniej istotne wydaj¹ siê równie¿ kompetencje spo³eczne nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie31. Warunkuj¹ one jakoæ kontaktów interpersonalnych z uczniami i ich rodzicami oraz z innymi osobami zaanga¿owanymi
w wychowanie m³odego pokolenia. Co wiêcej, poszczególne elementy kompetencji spo³ecznych nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie decyduj¹ m.in.
o umiejêtnoci empatycznego s³uchania, jasnego i spójnego komunikowania siê,
odpowiedzialnego i rzetelnego przekazywania wiadomoci, otwartoci, asertywnoci i zdolnoci do dialogu32. Dziêki tego rodzaju predyspozycjom mo¿na nie
tylko w³aciwie komunikowaæ uczniom cele wychowawcze, ale tak¿e diagnozowaæ problemy wychowawcze i okrelaæ potrzeby w zakresie profilaktyki33.
Z tym wi¹¿e siê równie¿ motywowanie uczniów do samowychowania oraz
wspó³dzia³anie z nimi w procesie rozpoznawania autentycznych wartoci moralnych i ich internalizacji. Dzia³aniom tym zawsze winno towarzyszyæ poszanowanie godnoci ka¿dego ucznia oraz respektowanie zasady podmiotowoci34.
27
28
29
30
31

Ibidem.
Ibidem, s. 6.
Ibidem.
Ibidem.
Zob. wiêcej o tego rodzaju kompetencjach np. w: I. Sosnowska, Kompetencje spo³eczne
nauczycieli, Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze 55 (2015), nr 6, s. 1722.
32 Zainteresowanych tymi kwestiami odsy³a siê np. do: J. Jarmu¿ek, Kompetencje spo³eczne
nauczycieli a skutecznoæ pracy w szkole, Studia Edukacyjne 30 (2014), s. 213227.
33 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szko³y wspó³czesnej,
s. 2526.
34 Zob. wiêcej o tym np. w: A. Rynio, Podmiotowoæ w edukacji, Dydaktyka Literatury 25
(2005), s. 161176.
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W kontekcie wy¿ej opisanych powinnoci wychowawczych nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie na uwagê zas³uguje równie¿ realizacja zadañ
okrelonych w programie wychowawczym i profilaktycznym szko³y. Zadania te
maj¹ na celu kszta³towanie i wzmacnianie postaw po¿¹danych spo³ecznie oraz
zmniejszanie wp³ywu czynników ryzyka na zachowanie uczniów35. Wa¿na przy
tym jest postawa dialogu. Dziêki niej mo¿liwe staje siê otwieranie uczniów na
uniwersalne wartoci, motywowanie do poszukiwania prawdy o ma³¿eñstwie
i roli rodziny w ¿yciu cz³owieka czy te¿ promowanie wartoci prorodzinnych
i ¿ycia wolnego od agresji, przemocy i uzale¿nieñ. S³u¿¹ temu ró¿nego rodzaju
dzia³ania wychowawcze nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Dla przyk³adu wymieniæ mo¿na udzielanie uczniom pomocy we w³aciwym prze¿ywaniu
okresu dojrzewania, wzmacnianie procesu identyfikacji z w³asn¹ p³ci¹, tworzenie
klimatu zaufania i otwartoci oraz rozwijanie w³aciwoci osobowych potrzebnych do budowania wiêzi kole¿eñstwa i przyjani36. Kwesti¹ zasadnicz¹ pozostaje zawsze gotowoæ nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie do udzielania wychowankom ró¿nego rodzaju pomocy oraz wspó³dzia³ania z innymi
nauczycielami i rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.

Aktywność opiekuńcza
Z perspektywy roli zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie wa¿na wydaje siê równie¿ aktywnoæ opiekuñcza. Wyra¿a siê ona w trosce
o wspomaganie rodziny w zaspokojeniu potrzeb (np. biologicznych, psychicznych) uczniów oraz w d¹¿eniu do zapewnienia im poczucia bezpieczeñstwa37.
W dzia³aniach tych, podobnie jak w aktywnoci dydaktycznej i wychowawczoprofilaktycznej, nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie ma obowi¹zek
kierowania siê dobrem uczniów, trosk¹ o ich zdrowie, postaw¹ moraln¹ i obywatelsk¹ z poszanowaniem godnoci osobistej ucznia38. St¹d te¿ wa¿ne jest
odniesienie do wartoci uniwersalnych oraz respektowanie zasad pracy opiekuñczej w ró¿nych sytuacjach w rodowisku szkolnym.
35 A. Maj, Program wychowawczy szko³y  ku integralnemu wychowaniu, Zeszyty Formacji
Katechetów 10 (2010), nr 3, s. 59 i nn.
36 Podstawa programowa przedmiotu wychowanie do ¿ycia w rodzinie, s. 16.
37 K. Appelt, I. Kleczewska, Powinnoci wychowawcze nauczyciela, http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/padziernik,172/powinnosci_wychowawcze_nauczyciela,1187.html (17.01.2016), s. 12;
por. analizy prowadzone przez Z. D¹browskiego, w: Pedagogika opiekuñcza w zarysie, t. 2, wyd. popr.
i uzup., Olsztyn 2006.
38 Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2156 oraz
z 2016 r. poz. 35 i 64, art. 4.
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Niezale¿nie od rodowiska szkolnego i wieku uczniów, nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie jest zobowi¹zany do stwarzania warunków bezpieczeñstwa na zajêciach lekcyjnych i w czasie przerw39. Jego aktywnoæ opiekuñcza w tym zakresie polega przede wszystkim na w³aciwej, zapewniaj¹cej
uczniom bezpieczeñstwo organizacji zajêæ i odpowiedzialnym  zgodnym
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora  pe³nieniu dy¿urów podczas
przerw. Nie ogranicza siê jednak tylko do wype³niania obowi¹zuj¹cych w szkole
instrukcji i regulaminów dotycz¹cych bezpiecznej organizacji nauczania i wychowania. Przeciwnie, wymaga troski o wszechstronny rozwój ucznia, w tym tak¿e
o zaspokajanie potrzeb rozwojowych, rozbudzanie zainteresowañ oraz wspomaganie w odkrywaniu siebie i w³asnych predyspozycji osobowych40. W ró¿nych
sytuacjach edukacyjnych nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie ma udzielaæ uczniom wsparcia, odpowiedzialnie zaspokajaæ ich podstawowe potrzeby
psychofizyczne i wspieraæ we wszechstronnym rozwoju41. St¹d te¿ potrzebna
jest nie tylko wiedza teoretyczna na temat rozwoju cz³owieka i wspomagania go
w tym procesie, ale tak¿e dobra znajomoæ wychowanków i rodowiska szkolnego42. Realizacja tego zadania wymaga od nauczyciela wychowania do ¿ycia
w rodzinie podejmowania  w ramach prowadzonych zajêæ  odpowiednich dzia³añ
diagnostycznych, które pozwalaj¹ w sposób obiektywny rozpoznawaæ potrzeby
uczniów43. Na tej podstawie projektowane s¹ i realizowane dzia³ania kompensacyjne ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów44.
W aktywnoci opiekuñczej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie,
podobnie jak w aktywnoci dydaktycznej i wychowawczo-profilaktycznej, kluczow¹ rolê spe³niaj¹ w³aciwoci osobowe oraz kompetencje spo³eczne45. Niemo¿liwe jest bowiem zapewnienie uczniom bezpieczeñstwa i wspieranie ich
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb psychofizycznych, bez ¿yczliwoci,
sk³onnoci i gotowoci do niesienia pomocy, wra¿liwoci na potrzeby drugiego
cz³owieka, otwartoci, zrozumienia i cierpliwoci46. Wród tych predyspozycji
osobowych szczególne miejsce zajmuje umiejêtnoæ nawi¹zywania i podtrzymy39

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z 2014, poz. 191, 1198 oraz z 2015 r.
poz. 357, 1268 i 1418.
40 Ibidem; por. L. Albañski, Opiekuñczo-wychowawcza dzia³alnoæ szko³y, w: L. Albañski,
S. Gola, Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuñczej, Jelenia Góra 2013, s. 7691.
41 Ibidem.
42 Kodeks etyczny nauczyciela, ftp://ftp.wsap.edu.pl/Biblioteka_@ntykorupcyjna/KODEKS%20
ETYCZNY%20NAUCZYCIELA.pdf (17.01.2016), s. 13.
43 Ibidem.
44 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela szko³y wspó³czesnej,
s. 2627.
45 K. Appelt, I. Kleczewska, Powinnoci wychowawcze nauczyciela, s. 13.
46 Ibidem.
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wania kontaktów interpersonalnych oraz wywierania pozytywnego, wychowawczo po¿¹danego wp³ywu na uczestników zajêæ wychowanie do ¿ycia w rodzinie. Wzmacniaj¹ one jakoæ aktywnoci zawodowej nauczyciela wychowania do
¿ycia w rodzinie. Pozwalaj¹ rzetelnie wype³niaæ rolê zawodow¹, ale tak¿e autentyczne towarzyszyæ wychowankom w poszukiwaniu uniwersalnych wartoci, ich internalizacji oraz w kszta³towaniu dojrza³ych postaw moralnych i spo³ecznych47.

Zakończenie
Zaprezentowane powy¿ej zagadnienia wskazuj¹ na trzy integralnie ze sob¹
powi¹zane komponenty roli zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia
w rodzinie. Odnosz¹ siê wprost do ró¿nych obszarów aktywnoci dydaktycznej, wychowawczo-profilaktycznej i opiekuñczej w rodowisku szkolnym.
Szko³a jest szczególnym miejscem wype³niania roli zawodowej przez nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Aktywnoæ zawodowa zgodna z t¹
rol¹ zale¿y nie tylko od kompetencji, ale tak¿e od predyspozycji osobowych
nauczyciela. Znacz¹ce wydaj¹ siê te¿ uwarunkowania rodowiskowe. Specyfika
szko³y, w³aciwoci podmiotowe i potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców decyduj¹ o specyfice roli zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia
w rodzinie. Warunkuj¹ bowiem jakoæ szczegó³owych zadañ dydaktycznych,
wychowawczo-profilaktycznych i opiekuñczych, które nauczyciele podejmuj¹
w ramach wychowania do ¿ycia w rodzinie. Zawsze jednak wymagaj¹ odwo³ania
do osobistej wiedzy i dowiadczenia oraz uniwersalnych wartoci.
Wype³nianie roli zawodowej pozwala nauczycielom wychowania do ¿ycia
w rodzinie na odpowiedzialne i rzetelne wspomaganie uczniów we wszechstronnym rozwoju. Wymaga jednak pozytywnego przedstawienia wiedzy dotycz¹cej
mi³oci, odpowiedzialnoci, przyjani, seksualnoci, p³odnoci kobiety i mê¿czyzny oraz ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnej mierci. W efekcie tych
dzia³añ mo¿liwe staje siê ukazywanie ma³¿eñstwa jako wartoci i dobra spo³ecznego, a rodziny jako wspólnoty opartej na ma³¿eñstwie kobiety i mê¿czyzny
oraz wspieranie uczniów w internalizacji wy¿ej wymienionych treci i kszta³towaniu postaw prorodzinnych.

47

Ibidem.
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ROLA ZAWODOWA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA
DO ŻYCIA W RODZINIE
(STRESZCZENIE)

Nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie podejmuje ró¿nego rodzaju formy aktywnoci
zawodowej w szkole. S¹ one wa¿nym komponentem jego roli zawodowej. Wynikaj¹ m.in. z obowi¹zuj¹cego prawa, powinnoci zawodowych, za³o¿eñ programowych kszta³cenia w poszczególnych typach
szkó³ i oczekiwañ spo³ecznych. Niemniej istotne znaczenie maj¹ w³aciwoci osobowe oraz kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Wymienione czynniki warunkuj¹ jakoæ aktywnoci zawodowej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Analizuj¹c problematykê okrelon¹ w tytule niniejszego przed³o¿enia, zwrócono uwagê na prawa i obowi¹zki nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie, które
dotycz¹ nauczania, wychowania, profilaktyki i opieki. Odwo³ano siê przy tym do obowi¹zuj¹cych
dokumentów owiatowych i za³o¿eñ programowych. Pozwoli³o to wskazaæ, na czym polega w³aciwe
wype³nianie zadañ dydaktycznych, wychowawczo-profilaktycznych i opiekuñczych przez nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie. Dowiedziono, ¿e niezale¿nie od przemian zachodz¹cych w rzeczywistoci spo³eczno-kulturowej, potrzeb i zainteresowañ uczniów oraz oczekiwañ rodziców, nauczyciel
wychowania do ¿ycia w rodzinie zobowi¹zany jest do rzetelnego i odpowiedzialnego udzia³u w podejmowaniu zagadnieñ dotycz¹cych ma³¿eñstwa i rodziny. Ma te¿ wspieraæ uczniów w integralnym
rozwoju oraz w kszta³towaniu postaw spo³ecznych i moralnych w oparciu o uniwersalne wartoci
moralne i spo³eczne.

THE PROFESSIONAL ROLE OF TEACHER OF EDUCATION
FOR FAMILY LIFE
(SUMMARY)

Teachers of education for family life take all sorts of forms of professional activity in school.
The activities are an important component of teachers professional role. They arise, among others,
from applicable laws, professional obligations, curriculum assumptions in particular types of schools
and social expectations. However, personal characteristics as well as professional qualifications and
competence are of great importance. These factors determine the quality of professional activity of
the teacher of education for family life. By analyzing the issue mentioned in the title of this thesis,
attention was drawn to the rights and obligations of teachers of education for life in the family that
relate to teaching, upbringing, prevention and care. Reference is made at the same time to the existing
educational documents and curriculum assumptions. This made it possible to indicate what the proper
fulfillment of teaching, educational-preventive and caring tasks of the teacher of education for life in
the family depends on. It has been proved that regardless of the changes taking place in the sociocultural realities, the needs and interests of students and the expectations of parents, teachers of
education for life in the family is required to take fair and responsible participation in the issues
relating to marriage and family. He also has to support his students in the integral development and
shape social and moral attitudes based on universal moral and social values.
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DIE BERUFSROLLE DES LEHRERS FÜR DIE ERZIEHUNG
IM BEZUG AUF DAS LEBEN IN DER FAMILIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Lehrer für die Vorbereitung auf das Leben in der Familie unternimmt verschiedene
Berufsaktivitäten in der Schule. Sie sind eine wichtige Komponente seiner Berufsrolle. Sie resultieren
u.a. aus dem geltenden Recht, den Berufspflichten, den Programmgrundlagen in verschiedenen Schultypen sowie aus den gesellschaftlichen Erwartungen. Eine Schlüsselrolle spielen hier jedoch die
persönlichen Qualitäten sowie die beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen. Die aufgezählten
Faktoren beeinflussen die Qualität der Berufsaktivitäten des Lehrers für die Vorbereitung auf das
Leben in der Familie. Bei der Analyse der Titelproblematik des folgenden Artikels wurde die Aufmerksamkeit auf Rechte und Pflichten des Lehrers für die Vorbereitung auf das Leben in der Familie
gelenkt, welche die Erziehung, Prophylaxe sowie die Pflege betreffen. Es wurden dabei die geltenden
staatlichen Bestimmungen sowie Programmgrundlagen herangezogen. Es wurde dabei gezeigt, worin
die eigentliche Erfüllung der didaktischen, erzieherisch prophylaktischen und pflegenden Aufgabe
durch den Lehrer für die Erziehung auf das Leben in der Familie besteht. Es wurde bewiesen, dass
unabhängig von den sozial kulturellen Veränderungen, von Bedürfnissen und Interessen der Schüler
sowie von den Erwartungen der Eltern, der Lehrer für Erziehung auf das Leben in der Familie zur
sorgfältigen und verantwortungsvollen Behandlung der Themen, welche die Ehe und Familie betreffen, verpflichtet ist. Er soll auch die Schüler in der integralen Entwicklung sowie in der Ausgestaltung
der sozialen und moralischen Haltungen unterstützen, die auf moralischen Werten gegründet sind.

