
 

 
“This publication has been produced with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union.  
The contents of this publication are the sole responsibility of Canice Consulting Limited  

d  i    b  t k  t  fl t th  i  f th  NA d th  C i i ” 

 

 

 

 

 

Tradycyjne umiejętności 
nauczyciela 

Niżej wymienione zdolności nie są 
czymś nowym, ale są one coraz 
ważniejsze w obecnych czasach. 

# 1 Poświęcenie: Poświęcenie się 
pracy i uczeniu młodych ludzi jest 
niezwykle ważne. Odpowiedzialność, 
która spoczywa na nauczycielu, jest 
duża, i powinien on być jej świadom 
realizując swoje obowiązki, 
poświęcając się pracy w pełni.  

# 2 Przygotowanie:  W dawnych 
czasach właściwe usposobienie samo 
w sobie pozwalało na zostanie 
nauczycielem. Dziś, znalezienie 
nauczyciela bez przygotowania 
akademickiego jest wręcz niemożliwe.  
Ten wymóg stale rośnie wraz z 
rosnącym poziomem wykształcenia 
społeczeństwa. Im lepiej jesteś 
przygotowany jako nauczyciel, tym 
bardziej efektywna będzie Twoja 
praca. Poświęcając się doskonaleniu 
swojego warsztatu, powinieneś mieć 
to na uwadze. 

# 3 Organizacja : Odpowiednie 
przygotowanie programu 

edukacyjnego jest kluczowe dla 
osiągnięcia sukcesu.  Przygotowanie 
lekcji w odpowiedni sposób i 
poświęcenie na nie odpowiedniego 
czasu jest bardzo ważne. Uczniowie 
potrafią w jednej chwili stwierdzić czy 
zajęcia są słabo przygotowane, a kiedy 
zdają sobie sprawę, że ich nauczyciel 
nie angażuje się – oni też przestają się 
angażować. 

# 4 Tolerancja: W coraz bardziej 
zróżnicowanym świecie, nauczyciele 

muszą wyzbyć się wszelkich uprzedzeń 
i traktować swoich uczniów równo, 
nie faworyzując żadnego z nich. To 
ważne, żeby nie wpajać uczniom 
swojego światopoglądu, lecz pozwolić 
im na otwartą dyskusję i 
podejmowanie własnych decyzji.  

#5 Opowiadanie: Jedną z najlepszych 
metod przekazywania wiedzy jest 
opowiadanie historii. Wybitni 
nauczyciele korzystali z tej metody już 
wieki temu. Umiejętność wplatania 
opowieści w prowadzone lekcje jest 
nieoceniona i warto się jej nauczyć. 
Gdy będziesz z niej korzystać, twoi 
uczniowie z niecierpliwością będą 

oczekiwać na ciąg dalszy. 
Zaangażowanie klasy to najlepsza 
metoda na poprawę współpracy. 

#6 Bycie 
otwartym 
na 

pytania: Jeśli chcemy wprowadzić  
nowe techniki i zaangażować w nie 
uczniów, musimy zrozumieć, że 
prowadzenie dyskusji i wspólna praca 
w klasie są kluczowe dla tego 
działania. Nauczyciele muszą 
rozwiewać wszelkie wątpliwości 
uczniów. Nowoczesny nauczyciel 
naprawdę słucha swoich uczniów I 
chętnie udziela odpowiedzi w sposób 
życzliwy, nie podręcznikowy. Czasem 
może się zdarzyć, że sam nie będziesz 
znał odpowiedzi albo miał czasu na jej 
udzielenie. Jeśli tak się stanie, nie 
oddalaj pytania – wyjaśnij, że 
rozpatrzysz tę kwestię i udzielisz 
odpowiedzi w późniejszym czasie. 

Nowe umiejętności 
nauczyciela 

Nowoczesne umiejętności nauczyciela 
pełnią role komplementarną wobec 
tych tradycyjnych. Wiążą się one z 
nowymi technologiami. 
Wprowadzenie tych umiejętności 
sprawi, że staniesz się nowoczesnym 
nauczycielem. 
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# 7 Innowacyjność: Nowoczesny 
nauczyciel musi dążyć do bycia 
innowacyjnym. Musi próbować 
nowych rozwiązań, takich jak aplikacje 
edukacyjne, rozwiązania 
informatyczne i urządzenia 
elektroniczne. Powinien wprowadząc 
je tak szybko, jak się pojawią.  

# 8 Entuzjasta technologii: 
Nowoczesny nauczyciel musi nie tylko 
być innowacyjny, lecz sam powinien 
poszukiwać nowych rozwiązań. 
Niezależnie od tego czy korzystamy z 
iPada, aplikacji czy 
spersonalizowanego środowiska 
nauczania, nowoczesny nauczyciel 
powinien nieustannie poszukiwać 
nowych rozwiązań, które może 
wykorzystać ze swoimi uczniami.  

# 9 Umiejętności społeczne : Jedną z 
tradycyjnych umiejętności nauczyciela 
było pozostawanie otwartym na 
pytania. Nowoczesny nauczyciel 
powinien przenosić konwersację do 
sieci społecznościowych, aby 
uczniowie poszukiwali rozwiązań 
także poza klasą. Rekomendujemy 
“Twitter in the Classroom: Ideas for 
teachers”  aby zapoznać się z tą ideą 
głębiej. 

# 10 Bycie “maniakiem”: Oczywiście 
mamy tu na myśli pozytywne 
znaczenie tego słowa. Internet jest 
najlepszym źródłem wiedzy, jakie 
ludzkość wymyśliła, więc jako 
nauczyciel – musisz być ciekawską 
osobą i musisz korzystać z tego 
narzędzia zawsze, kiedy to możliwe. 
Zaufa nam – jeśli Ty tego nie zrobisz, 
zrobią to Twoi uczniowie! Musisz być 
osobą, która stale prowadzi badania i 
szuka nowych informacji, aby rzucić 
wyzwanie swoim uczniom i 
zaangażować ich w rozmowę 
(zarówno w klasie, jak I w formie 
online). 

Wydarzenie promujące 
rezultaty projektu 

Wydarzenie to miało miejsce w Brukseli 
I wzięło w nim udział ponad 45 osób.  

W trakcie prezentacji, EfVET 
zaprezentował narzędzia online, audyt 
narzędzi i zestaw narzędziowy. Nasz 
zestaw zawiera 24 narzędzia 
podzielone na 10 kategorii. Publika 
miała okazję zapoznać się z tym 
zestawem. Wydarzenie w Brukseli 
zgromadziło ponad 45 osób. 

Rezultaty projektu MODERN zostały 
zaprezentowane ze szczególnym 
naciskiem na konieczność 
wprowadzenia nowych rozwiązań w 
procesie dydaktycznym. Choć zasoby 
cyfrowe stają się coraz ważniejsze, 
nauczyciele wciąż znajdują się krok z 
tyłu, nie potrafiąc ich w pełni 
wykorzystać.  

Innowacyjne Metody 
Uczenia 

Otwarte webinarium o Innowacyjnych 
Metodach Uczenia – uczestniczyło w 
nim ponad 30 osób. W trakcie 
webinarium, Canice Hamill 
przedstawił ideę Innowacyjnego 
Uczenia I jego związek z projektem 
MODERN. Następnie zaprezentowano 

trzy przykłady z wykorzystaniem 
naszych narzędzi:  

• WordPress jako narzędzie do 
zarządzania nauką 

• Grupy na Facebooku jako 
źródło kontaktów 

• Dropbox jako narzędzie 
współpracy 

Webinarium okazało się wielkim 
sukcesem. 

Jeśli chcesz zapoznać się z 
webinarium, kliknij tutaj 

Cyfrowe technologie 
zmieniają uczenie się 

 
Istnieją trzy główne aspekty, które ulegają 
zmianie dzięki technologii. Zanim 
rozpoczęliśmy prace nad połączeniem 
technologii I edukacji – wydawały się 
niewyobrażalne. Mobilne i cyfrowe 
uczenie się zaczyna być skuteczniejsze od 
metod, którymi nas uczono!  

Dostrzegamy wielki rozwój szkolnictwa 
wyższego, a część technologii, która jest 
przy tym wykorzystywana, jest znakomitą 
odpowiedzią na nasze potrzeby. 

Przeczytaj więcej tutaj 
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Strona internetowa: 
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