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Zawód nauczyciel… 
Przewodnik….Trener  
Profesja belferska…  

Nauczyciel, to nie zawód, a raczej stan umysłu, 

gotowość do bycia w szczególnej relacji z drugim człowiekiem.  

 

Nauczyciel staje się nim, kiedy spotyka na swojej drodze ucznia. Jeden 
bez drugiego nie istnieje.  

 

Kto był pierwszy? Nauczyciel czy uczeń? Mój nauczyciel…. 

 



„…Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie 
dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego 
celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, 
opanowania, władania….” 

 



„Dyzio marzyciel”  /Julian Tuwim/ 
 

Położył się Dyzio na łące, 
Przygląda się niebu błękitnemu 
I marzy: 
"Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 
   Nie są z waniliowego kremu... 
   A te różowe - 
   Że to nie lody malinowe... 
A te złociste, pierzaste - 
Że to nie stosy ciastek... 
I szkoda, że całe niebo 
Nie jest z tortu czekoladowego... 

   Jaki piękny byłby wtedy świat! 
   Leżałbym sobie, jak leżę, 
   Na tej murawie świeżej, 
   Wyciągnąłbym tylko rękę 
   I jadł... i jadł... i jadł…” 

 



„...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się 
należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar…” 

 

 



Co to jest szkoła??? 



Przestrzeń odkrywania talentów, pasji, uzdolnień, zainteresowań ……  

Uczniów i Nauczycieli ;-) 

 

Przestrzeń, gdzie uczymy się budowania relacji i bycia w grupie…. 

 

Każdy ma uzdolnienia!!! 

 

 



DOŚWIADCZANIE… perspektywa dziecka (Michał i 

obserwacja świata)  





 

„…Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, 
nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, 
przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym 
wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie 
biały anioł tryumf odnosi…” 

 

 

 

       Łukasz (robimy robota….) 
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Tytułem podsumowania… 

Pewien człowiek wybrał się do lasu i znalazł pisklę, które zabrał do 
domu.  

Jako, że żal mu było pisklęcia, które okazało się być młodym orłem, stąd 
wsadził go do zagrody między kury. Orzeł jadł  kurze jedzenie, grzebał w 
ziemi, nawet czasem próbował trochę frunąć, jak robiły to kury. 

Po 5 latach odwiedził raz tego człowieka pewien leśnik. Gdy szli razem 
przez dziedziniec, zawołał: 
 



„Ten ptak nie jest kurą! To orzeł! Co on tu robi?” 
„Tak, widzisz – powiedział właściciel – to się zgadza. Znalazłem go parę 
lat temu i mógłby latać w przestworzach; tyle, że wychował się na kurę. 
On nie jest już przez to orłem, chociaż jego skrzydła mają 3 metry 
szerokości.” 
„Nie, powiedział tamten, on jest orłem, gdyż ma serce orła, które każe 
mu pofrunąć w górę, w przestrzeń.” 
„Nie, nie – powiedział ów człowiek- on stał się kurą i nigdy nie będzie 
latał jak orzeł.” 

 



Postanowili jednak zrobić próbę. Leśnik wziął orła, uniósł go w górę i 
powiedział z naciskiem: 

 
„Ty, który jesteś orłem, który należysz do nieba, a nie tylko do tej ziemi, 
rozwiń swoje skrzydła i pofruń!” 
Orzeł siedział na wyciągniętej dłoni i oglądał się. Za sobą zobaczył kury 
dziobiące ziarna i zeskoczył do nich. 

 
Gospodarz powiedział: „Mówiłem ci, że to już jest kura.” 
„Nie, powiedział drugi, on jest orłem. Spróbuję jutro drugi raz.” 
 



Następnego dnia wszedł z orłem na dach domu, uniósł go i zawołał: 
„Orle, który jesteś królem ptaków, rozpostrzyj swoje skrzydła i pofruń!” 
Ale orzeł znów obejrzał się na grzebiące w ziemi kury, zeskoczył do nich i 
grzebał razem z nimi. 

 
Wtedy tamten człowiek powiedział: „Mówiłem ci, że to jest teraz kura!” 
„Nic, powiedział drugi, on jest orłem i ma ciągle jeszcze serce orła. 
Pozwól mi jeszcze jeden jedyny raz spróbować; jutro zachęcę go do 
latania.” 

 



Następnego dnia wstał wcześnie rano, wziął orła i wyniósł go z miasta, 
daleko od domów, do stóp wysokiej góry. Słońce właśnie wschodziło i 
ozłacało szczyt góry; wszystkie wierzchołki rozpromieniły się radością 
uroczego poranka. 

 
Leśnik wzniósł orła wysoko i powiedział do niego: 
„Orle, ty jesteś orłem, królem ptaków. Ty należysz do nieba, a nie tylko do 
tej ziemi. Rozwiń swoje skrzydła i pofruń!” 
Orzeł rozejrzał się, zadrżał cały, jakby weszło w niego nowe życie – ale nie 
odfrunął. Wtedy leśnik odwrócił go, aby ten zobaczył inne orły, które 
właśnie szybowały. I nagle orzeł rozpostarł swoje potężne skrzydła, 
wzniósł się z okrzykiem orła, frunął wyżej i wyżej i nie powrócił już nigdy.  

Był orłem, chociaż został wychowany jak kura i oswojony! 
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