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O EGZAMINIE PRAKTYCZNYM 
GARŚĆ PRAKTYCZNYCH UWAG

Że dopiero egzamin t. zw. praktyczny daje nauczy-
cielowi pełnię praw zastrzeżonych przez ustawę O sto-
sunkach służbowych nauczycieli, z tego nauczycielstwo 
zdaje sobie sprawę, – jednak często zainteresowani 
zdają się o tem zapominać, ociągając się lek komyślnie 
z poddaniem się temu egzaminowi i krzywdząc się ma-
terjalnie i moralnie. 

Egzamin ten przedstawia się w postaci jakiejś du-
szącej zmory, choć nią zupełnie nie jest. To egzamin 
naprawdę niezwykle łatwy, jeżeli się jest dobrym 
nauczycielem, jeżeli spełnia się sumiennie obo wiązki 
nauczania i wychowywania. 

Wprowadzenie egzaminów tych na terenie własnej 
szkoły spra wę niesłychanie ułatwiło. Dawniejszy egza-
min w seminarjum nau czycielskiem był o wiele niebez-
pieczniejszy, gdyż wymagał znacznie więcej wiedzy teo-
retycznej, nadto skazując nauczyciela na przeprowadze-
nie lekcyj na nieznanym sobie materjale uczniowskim, 
poważnie sytuację jego pogarszał. Nie mógł być nato-
miast sprawdzianem jego istotnej sprawności, bo nie 
dawał możności skontrolowania go w wynikach jego pra-
cy. Moment przypadko wości rezultatu był tam o wiele 
silniejszy. 

Dzisiejszy egzamin jest praktyczny, pedagogiczny 
w dosłow nem znaczeniu tego wyrazu. Podstawą oceny są: 
dwie lekcje przeprowadzone przez kandydata (jedna 
z języka polskiego) w klasie, w której kandydat uczy, 
a więc przyglądnięcie mu się przy jego własnym warsz-
tacie; wypracowania uczniów; sposób wykonywa nia 
przez niego przepisów tyczących się organizacji nauki 
i wy chowania; stan urządzeń szkolnych; dbałość jego 
o kulturę umy słową i moralną młodzieży, o higjenę, 
czystość młodzieży , o este tykę i czystość izby szkol-
nej, – a zatem wszystko, co rzuca świa tło na niego 
jako nauczyciela i wychowawcę· Niech zatem kandydat 
nie zapomina o tem, że na sąd o jego wartości składa 
się wiele czynników, nietylko lekcje, ale sposób po-
prawiania wypracowań, wygląd klasy i dzieci, wszyst-
kie jego zabiegi wychowawcze. 

Przygotowaniem się do tego egzaminu może być tyl-
ko syste matyczna, sumienna praca nad młodzieżą w cią-
gu dłuższego okre su czasu i rozumna praca nad metodą 
nauczania. Dlatego nauczyciel ma obowiązek przygoto-
wywać się starannie na każdy dzień, pisząc konspekty 
lekcyj, względnie protokóły lekcyjne (oceny krytycz-
ne własnych lekcyj, bezpośrednio po ich przeprowadze-
niu, a więc przemyśleć każdą lekcję jako zagadnienie 
dydaktyczno-wychowawcze.) Sprawa ta jest z tego po-
wodu bardzo ważna, że Komisja żąda od kandydata 

przedstawienia planów lekcyjnych przynajmniej 
z ostatniego roku. Nauczyciele zaś często o tym obo-
wiązku nawet nie wiedzą.

Drugą częścią egzaminu jest kollokwjum, o ile kan-
dydat na podstawie bardzo dobrych wyników nie został 
od niego zwolniony. Kollokwjum nawiązuje przedewszyst-
kiem do wizytacji w klasie, do lekcji. Jest rzeczą 
jasną, że nie można dobrze uczyć, jeżeli się nie wie, 
czego wymaga program ministerjalny dla danych przed-
miotów. A jakże często się zdarza, że kandydat nie umie 
choćby najogólniej podać celu nauczania języka pol-
skiego, że nie ma poję cia, jakie zabiegi składają się 
według postanowień programu na sprawę nauczania pol-
skiego w klasie, w której lekcję prowadził! 

A zatem: nie zapominać o dobrem zorjentowaniu się 
w pro gramie przynajmniej tych dwóch przedmiotów, 
z których zostały wyznaczone lekcje! 

Treścią kollokwjum jest następnie omówienie 
z kandydatem jego pracy nad wychowaniem i naucza-
niem ze stanowiska zadań pedagogiki i dydaktyki. 
W praktyce dzieje się to w ten sposób, że kandydat 
przedstawia Komisji streszczenia dwóch dzieł 
pedago gicznych, które dokładnie opracował i prze-
myślał, i wykaz innej przestudjowanej literatury 
pedagogicznej. Tu Komisja spotyka się stale z nie-
zrozumiałem wprost zjawiskiem: streszczenia są, 
bardzo porządne nawet, ale kandydat zapytany o ja-
kąś kwestję tam za wartą, choćby najprostszą, naj-
bardziej ogólnikową, nic nie umie powiedzieć. Robi 
wrażenie, jakby dzieł tych zupełnie nie czytał. (…)

Nie lekceważyć zatem pedagogicznej lektury! Niech 
jej nie będzie wiele, ale niech będzie dobrze przy-
swojona, niech się stanie naprawdę duchową własnością 
kandydata! 

Pozostaje kollokwjum z ogólnej znajomości organi-
zacji szkol nictwa i administracji szkolnej. 

Tu dzieją się nadzwyczajne rzeczy. Kandydat zapy-
tany, gdzie są zebrane prawa i obowiązki nauczycieli, 
nie ma pojęcia, że istnieje jakaś podstawowa przecie 
dla niego ustawa z I. 7. 1926 r! Na pytanie, jak dzie-
li się rok szkolny, baje o trzech trymestrach, nic nie 
wie o zadaniach Rady Pedagogicznej, o istnieniu w Kura-
torjum jakichś wydziałów itd. (…)

Jeszcze jedna prośba do kierowników szkół. Oni, 
jako wychowawcy nietylko młodzieży, ale i swego gro-
na nauczycielskiego, powinni otoczyć szczególną opie-
ką tych swoich najmłodszych ko legów, którzy nie zdo-
byli jeszcze pełni kwalifikacyj nauczyciels kich po-
winni czuwać nad nimi, doradzać, wtajemniczać w ar-
kana administracji szkoły, pouczać o tem, czego od 
nich egzamin prak tyczny będzie żądał, zachęcać, nie 
pozostawiać ich własnemu losowi. 

Jan Biliński.
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