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DEKALOG NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY

Dekalog nauczyciela


Bądźcie zainteresowani swoim przedmiotem - być zafascynowanym tym, co się
wykłada to pierwszy, najważniejszy warunek powodzenia.



Znajcie swój przedmiot - nie sposób wykładać tego, czego się samemu nie rozumie.



Powinniście wiedzieć, że najlepszy sposób na nauczenie się czegokolwiek, to odkrycie
tego samemu.



Starajcie się czytać w twarzach uczniów, dostrzegać ich oczekiwania i trudności,
umieć postawić się na ich miejscu - niemal każde sterowanie, nie odwołujące się do
sprzężenia zwrotnego, będzie nieefektywne.



Przekazujcie uczącym się nie tylko wiadomości, lecz również umiejętności, postawy
myślowe, nawyk pracy metodycznej - dobry nauczyciel to ten, który kształtuje innych
na dobrych nauczycieli.



Niechaj uczą się odgadywać - nakłaniając do śmiałości myślenia, starajcie się, by
zgadywanie było rozumne, oparte na zastosowaniu indukcji i analogii.



Niechaj uczą się udowadniać - dowieść oznacza sprawdzić; ucząc dowodzić - uczycie
ważnej sztuki wartościowania.



Nakłaniając do refleksji, czynicie sprawnego rozumnym.



Nie ujawniajcie od razu całego sekretu - niechaj znajdują sami tyle, ile to jest możliwe
(Wolter: Sekret nudziarza - to powiedzieć wszystko).



Ingerujcie, nie narzucajcie swego zdania - czyniąc tak, zyskujecie współdziałanie
uczącego się.

Dekalog wychowawcy


Nie czuj się osamotniony! Działasz wraz z całym zespołem nauczycielskim,
współpracujesz ze specjalistami i rodzicami dziecka.
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Nieustannie rozwijaj wiedzę i umiejętności wychowawcze! wszystko wokół Ciebie
ulega zmianom, więc podążaj za nowym. Bądź otwarty na ciekawe rozwiązania i
nowości.



Organizuj rozmaite zajęcia pozalekcyjne i wycieczki! Spędzaj więcej czasu z
wychowankami, łatwiej zdiagnozujesz zespół i jednostkę. Nie bądź wyłacznie
belfrem, baw się razem z uczniami.



Staraj się zaangażować rodziców w życie klasy! Wspólne imprezy: uczniowie rodzice - wychowawca pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci i pozwolą uniknąć wielu
problemów.



Dbaj o profesjonalizm w kontaktach z rodzicami uczniów! Staraj się uatrakcyjnić
zebrania, starannie dobieraj tematy pedagogizacji. Naucz się słuchać, a sugestie
rodziców uwzględnij w działaniach wychowawczych.



W sytuacjach wyjątkowych i trudnych bądź otwarty na wywiady środowiskowe!
Dzięki nim poznasz i dom ucznia, rozjaśnisz swój obraz dotyczący dziecka i rodziny.



Stosuj zdrową zasadę kierowców: zaufania! Powinieneś dawać wiarę słowom swoich
podopiecznych, lecz nigdy nie wierz bezgranicznie. Jeśli zaś przekonałeś się, że
komuś nie można ufać, sprawdź po raz kolejny - może coś się zmieniło.



Pamiętaj o zasadzie złotego środka! Jest to tym istotniejsza reguła postępowania, że
Ty jako wychowawca możesz poznać tyle prawd jednego zdarzenia, ilu masz
wychowanków.



Twoja praca wychowawcza jest bezcenna! Jej efekty staną się w pełni widoczne w
przyszłości, gdy obecni wychowankowie staną się wartościowymi dorosłymi ludźmi.

Dekalog nauczyciela i wychowawcy wg myślicieli i filozofów


Traktując człowieka według tego, kim mógłby być, naprawdę takim go czynisz.
Johann Wolfgang vonGoethe



Wychowawca, który nie wtłacza - a wyzwala. , nie ciągnie – a wznosi, nie ugina – a
kształtuje, nie dyktuje – a uczy, nie żąda – a zapytuje, przeżyje z dziećmi wielkie
chwile.
Janusz Korczak
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Potrafię przeżyć dwa miesiące dzięki jednemu tylko komplementowi.
Mark Twain



Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym
przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem.
Albert Einstein



Ten, kto wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala
zapalić pochodnie od swojej; wszak pochodnia jego nie będzie przez to świecić mniej.
Eniusz



Prawdziwy nauczyciel powinien być najpilniejszym uczniem.
Maksym Gorki



Całe życie jest szkołą.
Jan Amos Komeński



Najlepsza lekcja to nie ta, o której sądzi nauczyciel, ani ta o której myślą uczniowie…
Najlepsza lekcja to taka, o której ani nauczyciel, ani uczniowie nie myślą, że to była
lekcja.
Klemens Stróżyński



Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym jest, żeby człowiek w
życiu onym sprawiedliwym był i godnym.
Edward Stachura



Jako nauczyciel dajesz mi słowa, obrazy, idee, na których buduje swoje zycie.
Cokolwiek zbuduję w przyszłości, dzięki Twojej pomocy mam już gotowe fundamenty.
Pam Brown
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