
FUNKCJE I ROLA  NAUCZYCIELA W KREATYWNEJ SZKOLE 

 

   Kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji w dorosłym życiu, niezwykle 

cenioną przez pracodawców. To umiejętność,  za której wykształcenie w dużej mierze 

odpowiadają  szkoła ,  nauczyciele. Niezbędne bowiem jest wypracowanie takich zdolności  

i predyspozycji , które pozwolą lepiej i bardziej świadomie funkcjonować młodym ludziom  

w dorosłym życiu i na rynku pracy. Dlatego tez specjaliści z zakresu pedagogiki coraz 

częściej upowszechniają pogląd o potrzebie rozwoju edukacji kreatywnej. Powinna ona 

opierać się na spersonalizowanym nauczaniu i wychowaniu, być dostosowana  

do indywidualnych potrzeb i oczekiwań  uczniów. Ogromna w tym rola nauczyciela-

pedagoga i wychowawcy.  

Chcąc wykształcić w młodych ludziach samodzielność, kreatywność, otwartość,  gotowość  

i odwagę do podejmowania wyzwań, należy odejść od encyklopedyzmu w nauczaniu, 

stereotypowego myślenia i działania. Nauczyciel powinien położyć nacisk na edukację 

alternatywną i innowacyjną, dzięki czemu  jego wychowankowie w sposób odpowiedzialny  

i świadomy będą wykorzystywać zdobycze współczesnej cywilizacji, będą także mogli ją 

współtworzyć i rozwijać. 

W związku z tym  działania pedagoga  w kreatywnej szkole powinny koncentrować się wokół 

kształcenia w uczniach umiejętności krytycznego poostrzegania i oceniania  rzeczywistości, 

zdolności do odkrywania,  analizy i interpretacji pojęć i zjawisk. Rolą edukatora  musi stać się 

tez stawianie wychowankom wyzwań, które wymagać będą poszukiwania, dociekania, 

badania, patrzenia na dany problem z różnych stron, zmobilizują ich do udzielania 

prawidłowej, ale tez odkrywczej , najlepiej niejednej odpowiedzi. 

   Kreatywna edukacja   bazuje więc  na stosowaniu takich metod nauczania, które  pobudzą  

i uaktywnią uczniów do działania, ponieważ ludzie w największym stopniu pamiętają to, co 

robią, w najmniejszym zaś to, co słyszą. Rolą nauczyciela jest zastosowanie na zajęciach 

takich metod jak  np. burza mózgów, dyskusja panelowa, debata za i przeciw, dyskusja 

okrągłego stołu, drzewko decyzyjne, metaplan, studium przypadku, drama, gra dydaktyczna, 

symulacja, analiza SWOT, metoda projektu, mapowanie pojęć i inne. Ciekawą propozycją 

jest tez metoda  synektyki, polegająca na zdobyciu umiejętności łączenia ze sobą elementów , 

które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Wypracować można to stosując kreatywne 



rysowanie, tworzenie jednej historii przez grupę uczniów, poszukiwanie analogii między 

zjawiskami, wizualizowaniu pojęć abstrakcyjnych , np. miłość, wierność, nadzieja, tęsknota, 

szczęście.     

W pracy zbiorowej Trening twórczości wymienia się następujące metody , które nauczyciel  

w kreatywnej szkole powinien zastosować w procesie dydaktycznym: 

• synergia – łączenie różnych elementów w całość, która staje się czymś więcej niż 

sumą poszczególnych części;  

• analogia – szukanie związku pomiędzy strukturami poszczególnych elementów;  

• twórczy ruch – naśladowanie gestami treści przedstawionych za pomocą słów, 

odgrywanie osób, przedmiotów,  itp.;  

• kojarzenie – powiązanie ze sobą różnych wątków;  

• metaforyzowanie – objaśnianie jednej rzeczy słowami odnoszącymi się do innego 

obiektu (nośnika);  

• abstrahowanie – wyróżnianie pewnych cech obiektów (przy pominięciu innych);  

 

• transformacja – przemiana różnych cech obiektu w taki sposób, aby efekt końcowy 

znacznie różnił się od sytuacji początkowej;  

• rozumowanie dedukcyjne – wnioskowanie o następstwach, wyciąganie wniosków;  

• indukcja – formułowanie uogólnień na podstawie dostępnych danych;  

• odroczone wartościowanie – generowanie wielu różnorodnych pomysłów w celu 

późniejszego ich zweryfikowania;  

• odwoływanie się do intuicji – wykorzystywanie przeczuć, impulsów itp.;  

 

• poszerzanie pola uwagi – korzystanie z wiedzy z różnych dziedzin życia;  

• poznawanie znaczenia słów z kontekstu i inne.  

Warto pamiętać, ze chcąc dodatkowo pobudzić w uczniach twórcze myślenie i działanie , 

nauczyciel powinien posługiwać się językiem bogatym w skojarzenia, porównania, symbole. 



Należy również mieć świadomość, że jeżeli  pedagog sam pokaże uczniom swoje 

zainteresowanie światem, pasję, dociekliwość  poznawczą, to niemal pewne jest, że uczniowie 

będą chcieli z nim współpracować a nawet, podświadomie, go naśladować.  

    Kreatywna szkoła powinna także proponować podopiecznym  bogatą ofertę zajęć 

pozalekcyjnych, które rozwijają ich potencjał, zdolności, zachęcają  

do  kolejnej aktywności i niezależności w działaniu. Propozycja zajęć dodatkowych powinna 

być efektem rozpoznania potrzeb wychowanków, którego musi dokonać nauczyciel.   

Rolą nauczyciela  jest także  rozbudzenie w uczniach potrzeby aktywnego udziału  

w życiu społeczności szkolnej, przekonania, że powinni uczestniczyć w kreowaniu szkolnej 

rzeczywistości, tworzyć zespól zgranych i odpowiedzialnych za to ludzi.  

 Do zadań wychowawcy i edukatora w kreatywnej szkole jest także kształtowanie osobowości 

podopiecznych oraz budowanie ich wiary w siebie. Aby  to osiągnąć, pedagog powinien 

zdobyć zaufanie wychowanków, umieć się z nimi porozumieć na różnych płaszczyznach. 

Nieoceniona jest w tym przypadku otwarta komunikacja, szczerość i autentyczność  

w nazywaniu oraz  okazywaniu uczuć i emocji, zarówno przez nauczyciela jak i uczniów. 

Należy  tez wypracować  umiejętność słuchania siebie nawzajem.  W sytuacjach trudnych to 

często zadaniem pedagoga staje się wypracowanie w uczniach sposobów na radzenie sobie   

z przeciwnościami i niepowodzeniami,  zmobilizowanie ich do poszukiwania metod walki  

ze stresem, twórczego rozwiązywania problemów. Ważne jest również zdolność 

powstrzymania się  od krytyki, negacji czyichś wyborów, decyzji, opinii, rezygnacja z chęci 

narzucania swojego zdania  , pouczania.  Wychowawca stawiający sobie za cel rozbudzenie 

kreatywności w swoich uczniach,  powinien więc akceptować  zarówno ich mocne jak i słabe 

strony.  

 

  Spostrzeżenia wyrażone w niniejszym opracowaniu prowadzą do wniosku, że dzięki 

kreatywnemu nauczycielowi i kreatywnej szkole młodzi ludzie będą doskonale przygotowani 

do aktywnego uczestnictwa we współczesnej rzeczywistości. Z pewnością podejmą 

wyzwania, które przed nimi  stawia i będą mieli poczucie, że maja realny wpływ  

na jej kształtowanie oraz  rozwój.  

 

 

Anna Piwowarska - doradca metodyczny ds. języka polskiego  
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