
Z profilu fb Beaty Owczarskiej

10 grudnia późno w nocy

Za nami V. Kongres Edukacyjny Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego pt. „Nauczyciel - 

wyjątkowość i złożoność profesji w świetle rozważań teoretycznych i perspektyw praktyki 

zawodowej”.

Z jednej strony towarzyszy mi ogromna wdzięczność za to, że udało się nam znaleźć termin, w którym mogli 

się spotkać wybitni naukowcy i praktycy edukacji. Mam ogromne uznanie dla prelegentów za przygotowanie 

świetnych, czasami kontrowersyjnych, zawsze głęboko refleksyjnych, wystąpień, oraz dla uczestników za ich

aktywną obecność, za dzielenie się przemyśleniami i stawianie pytań. Było mi bardzo miło przyjmować po 

spotkaniu bezpośrednie i mailowe pozytywne informacje zwrotne, podkreślające niezwykłą wartość 

merytoryczną spotkania. Dziękuję bardzo za nie.

Z drugiej strony odczuwam żal, że jednak dużo miejsc w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi było 

pustych. Wśród uczestników widziałam kilkuosobowe reprezentacje rad pedagogicznych wraz z dyrektorami,

widziałam pojedynczych dyrektorów, pojedynczych nauczycieli. Jak oni to zorganizowali? Jakie inne sprawy, 

zajęcia, terminy, okoliczności odwołali lub przełożyli na później?…

Myślę też o tych, których nie spotkałam na Kongresie…

Wykonujemy zawód z wielu powodów nieporównywalny z innymi. Chcąc sprostać wysokim oczekiwaniom 

społecznym, zróżnicowanym potrzebom uczniów i wychowanków, wymaganiom formalnym i programowym 

urzędów oświatowych, dokonujemy rzeczy wprost niemożliwych. 

Zarabiamy poniżej średniej krajowej, a jakoś dokładamy do swojej pracy – na materiały piśmiennicze, papier,

tusz. Pracujemy tylko 18 godzin, a nasze rodziny wciąż narzekają, że zarywamy noce na przygotowywanie 

zajęć, sprawdzanie klasówek, opracowywanie handoutów*… Efekty naszej pracy poznajemy po latach albo 

wcale. Jak pijane dzieci we mgle…

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za podopiecznych i wychowanków, za ich bezpieczeństwo, rozwój, 

radzenie sobie w życiu. Jesteśmy dla nich ważni. Nierzadko jesteśmy jedyni ważni. Mamy sprawczość i 

moc…

Piękna misja i powołanie. 

Jednak na studia o specjalności nauczycielskiej zgłasza się coraz mniej kandydatów, a strony organów 

prowadzących i nadzoru pełne są ofert pracy dla nauczycieli. 

Co za tym stoi?..

Przez pięć godzin debatowaliśmy o czynnikach makro i mikro, konstatując, jak wiele w tej pracy od nas nie 

zależy i przyznając, jak wiele możemy jednak zrobić za zamkniętymi drzwiami naszych klas.

Źródło: www.facebook.com/beata.owczarska.3?

*Handout (wręcznik, rozdawka) – materiały pomocnicze w formie ulotki, rozdawane słuchaczom w czasie wystąpień publicznych, takich

jak wykłady, prezentacje, odczyty czy referaty w celu ułatwienia zrozumienia i zapamiętania treści wystąpienia. 




