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                                                                 Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,  

                                                               a nową bez ustanku zdobywa,  

                                                                         Ten może być nauczycielem innych 
                                                                                   Lun Yu, Dialogi Konfucjańskie  

 

Wstęp 
 

Zainteresowanie problematyką profesjonalizmu nauczycieli zrodziło się – po 

pierwsze – z moich doświadczeń jako uczennicy szkoły polskiej i amerykańskiej. Własne 

obserwacje i osobiste przeżycia w roli uczennicy Roanoke High School w stanie Wirgi-

nia w USA powodowały już na początku, a następnie przez cały okres nauki, niezamie-

rzone porównania z wcześniejszymi doświadczeniami jako uczennicy szkoły polskiej. 

Patrząc z perspektywy można powiedzieć, że w pewnym sensie były to „badania w dzia-

łaniu”, bowiem analizy tych porównań doprowadziły do odkrycia znacznej odmienności 

obydwu środowisk szkolnych i do stwierdzenia, iż miały one związek ze sposobem wy-

pełniania swojej roli zawodowej przez nauczycieli. Pytania: dlaczego uczniowie amery-

kańscy inaczej niż polscy postrzegają swoich nauczycieli, z czego wynika, że mają oni 

lepsze relacje z nauczycielami i bardziej im ufają, dlaczego są mniej obciążeni ilością 

przedmiotów i mają wsparcie w zakresie ich doboru, z czego wynika to, że mogą oni 

uczyć się zgodnie ze swoimi możliwościami i doświadczać użyteczności opanowywanej 

wiedzy?, oraz jeszcze wiele innych pytań wzmacniały wraz z moim doświadczeniem aka-

demickim potrzebę namysłu nad problematyką profesjonalizacji zawodu nauczyciela. 

Po drugie, wyniki badań porównawczych nad sensem i jakością życia polskiej 

i amerykańskiej młodzieży, przeprowadzone przeze mnie w ramach pracy magisterskiej 

(Muchacka, 2014), zrodziły kolejne refleksje. W moich badaniach okazało się, że zróż-

nicowane kulturowo kręgi są czynnikami różnicującymi sposoby postrzegania świata 

przez młodzież z nich pochodzącą. Młodzież amerykańska uzyskała istotnie wyższy po-

ziom w zakresie poszukiwanego i aktualnego poczucia sensu życia niż grupa młodzieży 

polskiej, co rzutowało na lepsze poczucie jakości ich życia. O własny sens życia pytają 

zwykli, przeciętni ludzie niezależnie od wieku, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, sy-

tuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia czy zawodu, który wykonują, a jak stwier-

dza Frankl (1978), rozwój i stawanie się człowieka, są realizowane poprzez odkrywanie 

sensu życia i wprowadzanie do swojego życia wartości egzystencjalnych. Ta idea teorii 
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Frankla oraz wnioski z własnych badań doprowadziły mnie do uwzględnienia w niniej-

szej koncepcji projektu badawczego potrzeby sprawdzenia, czy w zakresie celu, sensu 

życia oraz oceny siebie, oceny własnego życia, poczucia wolności i odpowiedzialności 

u nauczycieli, podobnie jak u młodzieży z kulturowo różnych środowisk, występują róż-

nice i czy mają one związek z ich profesjonalnym rozwojem. Ponadto inne badania, do-

tyczące wypalenia szkolnego uczniów (m.in. związane z postrzeganiem środowiska 

szkoły przez uczniów polskich i amerykańskich doświadczających syndromu wypalenia 

szkolnego), które od kilku lat są przedmiotem moich dociekań, również stanowiły inspi-

rację do poszukiwań uwarunkowań rozwoju zawodowego nauczycieli związanych z po-

ziomem ich wypalenia zawodowego. Liczne badania z zastosowaniem Skali ESSBS oraz 

Skali SSBS autorstwa A. Aypaya (2011) w adaptacji mojej oraz K. Tomaszek (2018a; 

2018b; 2019a; 2019b; 2019c) pokazały, że współcześni uczniowie doświadczają również, 

tak jak i osoby dorosłe w pracy, nadmiernego obciążenia, w którym nie potrafią funkcjo-

nować w szkole, nie potrafią sobie poradzić z porażkami szkolnymi. Zjawisko wyczer-

pania sił uczniów stanowi jeden z poważniejszych problemów, z jakim spotyka się nau-

czyciel w swojej pracy i może ono być powodem wypalenia zawodowego, a w konse-

kwencji mieć wpływ na plany związane z własnym rozwojem zawodowym (Muchacka-

Cymerman, Tomaszek, 2017, s. 107–108).  

Celem badań naukowych jest przede wszystkim rozwijanie teorii. Niniejsza dy-

sertacja odnosi się do badań nad profesjonalnym rozwojem nauczycieli. Jest potrzebą 

czasu związaną ze zmianami cywilizacyjnymi, globalizującym się światem i potrzebą po-

szukiwania pewnych uniwersalnych sposobów warunkujących sprawność i skuteczność 

zawodową nauczycieli, a te zależą od wielu czynników. Po trzecie zatem, wybór tematu 

niniejszej dysertacji wyniknął z moich dociekań i refleksji teoretycznych na temat profe-

sjonalnego rozwoju zawodowego nauczyciela. Problematykę tę starałam się rozpoznać 

wielokierunkowo i wieloaspektowo – w kontekście porównań związanych z czynnikami 

zewnętrznymi (kulturowymi) i wewnętrznymi (osobowymi). 

Po czwarte, pragnę podkreślić, że nie tylko zainteresowanie tematem i własne do-

świadczenie były powodem podjęcia przeze mnie niniejszych wielokontekstowych ba-

dań, ale moją intencją było zaproponowanie zmiany koncepcji kształcenia przyszłych na-

uczycieli, polegającej na zaproponowaniu rozwiązania mającego na celu wprowadzenie 

modelu kształcenia nauczycieli, w którym akcent pada na podmiotowy i osobisty kontakt 
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w diadzie nauczyciel akademicki–student jako przyszły nauczyciel. Pragnę również wy-

sunąć postulaty dotyczące form wsparcia w profesjonalnym rozwoju nauczycieli, pozwa-

lających pokonywać bariery utrudniające im własny rozwój zawodowy.  

Powyższe przesłanki oraz możliwość rozmów z wieloma nauczycielami polskimi 

i amerykańskimi, a w ostatnim okresie także z japońskimi i portugalskimi na temat ich 

praktyki nauczycielskiej i wynikających z niej różnorodnych problemów, sukcesów 

i trudności związanych z ich doświadczeniami zawodowymi, wyjaśniają również mój 

wybór nauczycieli jako grupy badanych osób. Zagłębienie się w refleksji nad przekona-

niami nauczycieli, z którymi miałam możliwość rozmawiania, doprowadziło mnie do po-

stanowienia poszukiwań powodów poczucia niezadowolenia ze swoich działań, niesku-

teczności czy zmęczenia, ale też eksploracji okoliczności sukcesu i spełnienia w swojej 

pracy. 

 

Ponieważ pojęciem kluczowym dla tej pracy jest profesjonalny rozwój nauczy-

ciela, zatem, ze względu na badania porównawcze obejmujące nauczycieli z czterech kra-

jów, starałam się wyjaśnić, jak polscy, portugalscy, amerykańscy i japońscy pedagodzy 

i psychologowie rozumieją to pojęcie, jak go opisują w literaturze naukowej. W polskim 

piśmiennictwie uznaje się, że rozwój zawodowy jest procesem, który trwa całe życie 

i przebiega przez określone stadia, obejmuje całą osobę nauczyciela, a nie tylko pojedyn-

cze umiejętności (Kwaśnica, 1994, s. 14–15), w jego trakcie zmianie ulegają zarówno 

postawy, wartości, umiejętności, wiadomości, jak i zainteresowania i cechy osobowe 

(Szlosek, 2014, s. 31; Madalińska-Michalak, 2010). Podobnie portugalscy pedeutolodzy 

definiują rozwój zawodowy jako proces – złożony, osobliwy, nieliniowy i powiązany; 

Guimarães (2004, s. 27) jako „…podróż, która odbywa się przez cały cykl życia i obej-

muje rozwój, bycie, odczuwanie, działanie. [...] Ta perspektywa uczenia się przez całe 

życie prowadzi nas do konceptualizacji rozwoju zawodowego jako podróży, która składa 

się z etapów, cykli, które nie mogą być liniowe, co łączy się z różnymi kontekstami…” 

(Oliveira-Formosinho, 2002, s. 42).  

Rozwój zawodowy w japońskiej teorii opisywany jest również przez badaczy 

i praktyków współdziałających ze sobą (Ono, Fuchigami, Hamada i Soyoda, 2004, s. 39–

47), jako proces opierający się na modelu tworzenia wiedzy (Nonaka, 1990). Tak amery-

kańska, jak i europejska oraz japońska teoria postuluje, aby kształcenie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli odbywało się przez „refleksyjną praktykę” i „badania w dzia-

łaniu” (Schön, 1983; 1987; Day, 1999, s. 84; 2004; Ono, Fuchigami, Hamada, Soyoda, 
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2004; Nowak-Dziemianowicz, Gołębniak, 1998, s. 8), a skutkiem kształcenia był „roz-

szerzony profesjonalizm” (Kutrowska, Pereświet-Sołtan, 2014, s. 16; Hamada, 2017). 

Uczeni podkreślają, że w procesie kształcenia, a następnie we własnej praktyce tworzy 

się tożsamość i umiejętność projektowania koncepcji samego siebie (Wenger, 2001; 

Kwiatkowska, 2008, s. 41–45). Jak zaznacza M. Nowak-Dziemianowicz (2014, s. 19) 

„Edukacja, szkoła i nauczyciel (nauczycielka) to dzisiaj najważniejsi pomocnicy biogra-

ficzni, opiekunowie na trajektorii budowania własnego miejsca w świecie, własnej od-

rębności opartej na rozpoznaniu własnych możliwości, potrzeb, dążeń́, ale także poczuciu 

więzi z innymi, zdolności do tworzenia wspólnoty. Tym właśnie jest tożsamość, trakto-

wana dzisiaj nie jako produkt rozwoju, jego cel czy też efekt. Tożsamość jest dzisiaj za-

daniem do zrobienia, jest drogą do przebycia, jest egzystencjalnym zadaniem, od którego 

zależy nasze życie. Edukacja, szkoła, nauczyciel mogą w tym zadaniu pomóc lub prze-

szkodzić, mogą je ułatwić lub utrudnić, a nawet uniemożliwić”. Zatem całożyciowy roz-

wój zawodowy nauczycieli należy dziś traktować jako potrzebę, konieczność i obowią-

zek tak z pedagogicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Ważnym zadaniem ba-

dawczym jest poszukiwanie uwarunkowań rozwoju zawodowego nauczycieli. Najczę-

ściej poszukuje się ich w czynnikach zewnętrznych. Rzadziej badana jest skuteczność 

rozwoju zawodowego w związkach z właściwościami wewnętrznymi nauczyciela 

(Kwiatkowski, 2017, 2018), czy, jak w badaniach japońskich, z własnym wysiłkiem wło-

żonym w rozumienie i zmienianie siebie (Hamada, 2017). Niewiele jest też badań porów-

nawczych uwzględniających równocześnie czynniki kulturowe jak i osobowe, które 

sprzyjają rozwojowi zawodowemu, bądź go utrudniają. Toteż w niniejszej dysertacji 

spróbowałam podjąć badania nad próbą opisania oraz analizy i interpretacji rozwoju za-

wodowego nauczycieli ze szczególnym wskazaniem na czynniki, które mają znaczenie 

w podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w różnych formach doskonalenia własnego 

rozwoju zawodowego. Wyrażam przekonanie, że podjęty przeze mnie temat jest aktualny 

i ważny społecznie. Przemiany świata spowodowane zjawiskiem globalizacji ukształto-

wały nowy typ społeczeństwa, nazywanego dziś „społeczeństwem wiedzy”, czy „społe-

czeństwem informacyjnym”. Preferowany jest „edukacyjny styl życia”, gdzie uczenie się 

przez całe życie staje się potrzebą i koniecznością, które gwarantują rozwój człowieka 

i sukces zawodowy. W sposób szczególny dotyczy to osoby nauczyciela. Konieczność 

samorozwoju i samodoskonalenia nauczycieli wynika z faktu, że kształcenie formalne, 

którego efektem jest uzyskanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu, 
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nie jest wystarczające, aby przygotować ich do radzenia sobie z wyzwaniami wynikają-

cymi z nieustannych przemian świata i reformujących się systemów edukacyjnych. Nau-

czycielowi całe życie zawodowe powinna towarzyszyć refleksja nad sobą i nad własnymi 

działaniami, aby móc angażować się w proces ciągłego uczenia się. Na każdym etapie 

swojej pracy zawodowej powinien zadawać sobie pytania: kim jestem, kim chcę być? Po-

winien umieć krytycznie odnosić się do swojego doświadczenia i do teorii, które kształ-

tują jego codzienne działania. Poprzez refleksję człowiek jest w stanie poznać sposoby 

swojego myślenia, może świadomie przyjrzeć się swoim emocjom, relacjom, może roz-

wijać twórczą postawę wobec wyzwań wychowawczych i edukacyjnych oraz przełamy-

wać utarte schematy, a tym samym przeciwdziałać powstawaniu syndromu wypalenia 

zawodowego czy niskiego poczucia sensu życia.  

  

Niniejsza praca składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycz-

nej wyodrębniłam dwa rozdziały. W pierwszym opisałam podstawowe kategorie poję-

ciowe związane z problematyką dysertacji. Ponieważ rozwój osobowy jest bardzo ważną 

determinantą rozwoju zawodowego, toteż analizę bibliograficzną rozpoczęłam od omó-

wienia wybranych teorii rozwoju osobowego, uzasadniających dążenie jednostki do au-

tonomii. Analiza rozwoju osobowego przedstawiona została w kontekście idei nurtu hu-

manistycznego, ponieważ dominuje w nim kierunek personalistyczny, ukierunkowany na 

samorealizację, kreatywność, refleksyjność, odkrywanie własnej indywidualności i nie-

powtarzalności, a więc cech istotnych w procesie stawania się nauczycielem. W swoim 

rozwoju zawodowym nauczyciel powinien dążyć do niezależności i autonomiczności, 

otwartości na własne doświadczenia zawodowe i brać za nie odpowiedzialność, uświa-

damiać sobie swoje mocne i słabe strony funkcjonowania zawodowego, rozwijać umie-

jętność współpracy z uczniami, innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem. Skon-

centrowałam się w związku z tym na takich ważnych cechach osobowości, jak akceptacja 

siebie i innych, poczucie wspólnoty z innymi, zdolność koncentracji na problemie, umie-

jętności interpersonalne, które są istotne dla pojawienia się procesu samorealizacji. Zwró-

ciłam uwagę na potrzebę budowania we własnym rozwoju osobowym przekonania o wła-

snej skuteczności, które może być dla nauczyciela podstawą dla motywacji do podejmo-

wania przez niego wyzwań. Treści zawarte w tym podrozdziale miały w moim zamiarze 

zwrócić uwagę na potrzebę troski o rozwój osobowy nauczyciela, który jest podstawą dla 

rozwoju zawodowego. W dalszej części tego rozdziału scharakteryzowałam istotne, ze 
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względu na problematykę tej pracy, wybrane koncepcje profesjonalnego rozwoju nau-

czyciela, nawiązujące przede wszystkim do paradygmatów „rozszerzonego profesjonali-

zmu”, „refleksyjnej praktyki”, „badania w działaniu”, które wyjaśniają twórcze realizo-

wanie przez nauczycieli swej zawodowej roli, a również pedeutolodzy portugalscy, ame-

rykańscy i japońscy często mają je za podstawę w swoich rozważaniach. Z twórczym 

działaniem nauczyciela związane są kompetencje rozumiane jako potencjał transgre-

syjny, toteż poświęciłam im miejsce w dalszych dywagacjach. Ponieważ przeprowa-

dzone badania dotyczyły nauczycieli z czterech odmiennych kulturowo krajów, uznałam 

jako zasadne przedstawić w sposób porównawczy kulturowe źródła i kulturowo spo-

łeczne oczekiwania od nauczycieli w Polsce, Portugalii, Stanach Zjednoczonych i Japo-

nii, przedstawić społeczny kontekst rozwoju zawodowego nauczycieli, uwzględniający 

znaczenie i sposoby wsparcia społecznego. Następnie przedmiotem analiz porównaw-

czych uczyniłam status nauczyciela w polskim, portugalskim, amerykańskim i japońskim 

systemie edukacji. Porównania te były przydatne w interpretacjach wyników badań, do-

tyczących kulturowych determinant rozwoju zawodowego.  

W rozdziale drugim skoncentrowałam się na wybranych podmiotowych katego-

riach pozwalających nauczycielom zrozumieć siebie i zapobiec tym czynnikom, które 

przeszkadzają samodzielnie i odpowiedzialnie stawiać cele we własnym rozwoju zawo-

dowym oraz w dążeniu do efektywnych rezultatów swoich działań wychowawczych i dy-

daktycznych. Jednym z takich czynników jest wypalenie zawodowe, będące często po-

wodem niepodejmowania doskonalenia siebie lub nawet rezygnacji z dalszego wykony-

wania zawodu przez nauczycieli. Syndrom wypalenia zawodowego jako czynnika wpły-

wającego na rozwój zawodowy nauczycieli przedstawiłam na początku tego rozdziału. 

Doświadczenia, które postrzegane są przez ludzi jako trudne, wymagają od nich 

umiejętności stosowania efektywnych strategii zaradczych. Dlatego następnie omówi-

łam: istotę stresu, stres w pracy nauczyciela, koncepcje wyjaśniające sposoby radzenia 

sobie ze stresem oraz czynniki warunkujące strategie obronne. Bardzo ważne jest, aby 

nauczyciele umieli rozwijać u siebie autorefleksję, umiejętność słuchania innych, akcep-

tować siebie i znać swoją wartość, aby potrafili wierzyć we własne możliwości, potrafili 

stawiać sobie cele i umieli je osiągać. Toteż przedmiotem dalszych analiz bibliograficz-

nych było omówienie wybranych koncepcji określających istotę sensu życia, niektórych 

czynników warunkujących poczucie sensu życia, a także sposobów poszukiwania, moż-

liwości realizacji sensu życia i własnych działań nauczycieli. Wielu nauczycieli nie wy-

kracza poza działania adaptacyjne. Dlatego refleksja nad transgresją, jako determinantą 
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samokształcenia i samorozwoju, jest przedmiotem analiz teoretycznych zamykających 

ten rozdział.   

Rozdział trzeci przedstawia metodologiczne podstawy podjętych przeze mnie ba-

dań, których przedmiotem badawczego rozpoznania było zawodowe funkcjonowanie 

nauczycieli, ich profesjonalny rozwój zawodowy w przestrzeni specyficznych warunków 

kulturowych i społecznych. Zdecydowałam się na porównanie rozwoju zawodowego na-

uczycieli z Polski, USA, Portugalii i Japonii. Kryterium porządkującym moje intelektu-

alnie doświadczenie było wyznaczenie rodzajów badań i przyjęcie paradygmatów, w któ-

rych te badania zostały przeprowadzone. Zastosowałam dwa rodzaje badań (diagno-

styczne i porównawcze) oraz przyjęłam dwa paradygmaty: ilościowy (pozytywistyczny) 

i jakościowy (interpretatywny), które potraktowałam w tej pracy jako uzupełniające się, 

komplementarne wobec siebie (Urbaniak-Zając, 2018, s. 127).   

Empiryczne badania ilościowe przeprowadziłam za pomocą sondażu diagno-

stycznego i metod statystycznych. Przyjęłam, że decyzja o doskonaleniu (jego podjęciu, 

zakresie, formie i treści) będzie warunkowana zarówno przyczynami zewnętrznymi, jak 

i wewnętrznymi. Badania, z jednej strony, miały ukazać rolę czynników kulturowych 

i socjoekonomicznych – związanych z zewnętrznym motywowaniem nauczycieli do pro-

fesjonalnego rozwoju, z drugiej – ich zamiarem było wykazanie istotności w decyzji 

o podejmowaniu działań związanych z zawodowym doskonaleniem się takich wybra-

nych podmiotowych kategorii, jak: poczucie sensu życia, postawa twórcza czy ochrona 

statusu. Starałam się odpowiedzieć na pytanie, czym warunkowany jest profesjonalny 

rozwój nauczycieli odmiennych kulturowo krajów? Kiedy, w jakich warunkach, od ja-

kich czynników zależy to, czy nauczyciel jest ukierunkowany na samorozwój i transgre-

sję? Założyłam, że dla profesjonalnego rozwoju nauczyciela istotne są: twórczość, wyso-

kie poczucie koherencji, wysoki poziom poczucia sensu życia, nastawienie na zmianę, 

podejmowanie ryzyka i ciekawość poznawcza; a cechuje duża różnorodność form, krea-

tywność i wysoka satysfakcja. Natomiast niepodejmowanie działań związanych z wła-

snym, profesjonalnym rozwojem, niechęć do takich działań, traktowanie ich jako jedynie 

zewnętrznych i narzuconych wymagań potraktowałam jako przejawy zawodowego re-

gresu. Może być on wynikiem i skutkiem syndromu wypalenia zawodowego (gdy decy-

zję taką determinować będą zachowania o charakterze ochronnym, niskie poczucie ko-

herencji oraz niskie poczucie sensu życia, lęk, poczucie frustracji, zewnętrzna motywa-

cja, a samo ono charakteryzować będzie mała różnorodność, rutynowość i niska satys-

fakcja). Empiryczne badania jakościowe pozwoliły wyjść poza dane uzyskane w strategii 
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badań ilościowych, mierzalnych i zastosować metodę indukcyjną. Bowiem w ramach pa-

radygmatu interpretatywnego (Rubacha, 2004, s. 59–70) analizowałam i interpretowałam 

subiektywne doświadczenia nauczycielek, z czterech odmiennych kulturowo krajów, 

własnego rozwoju zawodowego. Zrozumienie działań nauczycielek w zakresie własnego 

rozwoju zawodowego w swoim naturalnym środowisku kulturowym, interpretacja ich 

motywacji, potrzeb i zachowań związanych z własnym rozwojem zawodowym możliwe 

było dzięki wypowiedziom uzyskanym z wywiadu kwestionariuszowego, przeprowadzo-

nego indywidualnie z każdą z czterech nauczycielek z Polski, USA, Portugalii i Japonii. 

W ramach paradygmatu jakościowego starałam się odpowiedzieć na pytania o różnice 

w sferze koncepcji roli nauczyciela, w systemie kształcenia nauczycieli i w procesie 

awansu zawodowego, występujące w regulacjach prawnych polityk edukacyjnych Pol-

ski, Portugalii, USA i Japonii. Ponadto w rozdziale metodologicznym zaprezentowałam 

przyjęte w pracy zmienne i wskaźniki. Następnie scharakteryzowałam metody, techniki 

i narzędzia badawcze oraz etapy badań. Uzasadniłam dobór grupy badanych nauczycieli 

i przedstawiłam ich charakterystykę. Na końcu tego rozdziału opisałam teren badań oraz 

sposób przeprowadzenia badań. 

            W kolejnych trzech rozdziałach empirycznych zaprezentowałam wyniki badań. 

Rozdział czwarty zatytułowany Uwarunkowania kulturowe determinujące decyzje pol-

skich i amerykańskich nauczycieli do podjęcia rozwoju zawodowego oraz rozdział piąty 

pt. Uwarunkowania podmiotowe determinujące decyzje nauczycieli z Polski, USA do 

podjęcia rozwoju zawodowego przedstawiają porównawcze analizy ilościowe i ilo-

ściowo-jakościowe. Porównania te pozwoliły dostrzec podobieństwa i różnice w sposo-

bach rozwijania swojej tożsamości zawodowej, wiedzy o sobie, o formach aktywności, 

kierunkach wsparcia nauczycieli z odmiennych kulturowo krajów.   

Rozdział szósty Rekonstrukcja, opis i interpretacja własnego rozwoju zawodo-

wego w perspektywie porównawczej prezentuje jakościowe analizy indywidualnych do-

świadczeń nauczycielek z czterech krajów, związanych z własnym rozwojem zawodo-

wym.  

Pracę zamyka ustrukturowana dyskusja uwzględniająca syntetyczny opis wyni-

ków badań wraz z wnioskami. Dotyczy ona 1/ koncepcji roli nauczyciela i systemów 

kształcenia w aktach prawnych Polski, Portugalii, USA i Japonii; 2/ procesu rozwoju za-

wodowego nauczycieli w kontekście uwarunkowań kulturowych; 3/ procesu rozwoju za-

wodowego polskich i amerykańskich nauczycieli w kontekście osobowym; 4/ rekon-

strukcji, opisu i interpretacji własnego rozwoju zawodowego polskiej, portugalskiej, 
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amerykańskiej i japońskiej nauczycielki w kontekście podobieństw i różnic z perspek-

tywy rozumienia swojej roli zawodowej, koncepcji kształcenia i doskonalenia zawodo-

wego. 

Myślę, że badania wpisują się w nurt ogólnoświatowej refleksji dotyczącej profe-

sjonalnego rozwoju nauczycieli. Ustalenie czynników warunkujących ten rozwój lub go 

blokujących, czy nawet uniemożliwiających może być według mnie istotnym wkładem 

w rozwój myśli pedeutologicznej, a określenie różnic w procesie rozwoju zawodowego 

nauczycieli z różnych krajów (w tym kontynentów) umożliwi wskazanie kulturowych 

determinantów tego procesu, a – być może – pozwoli też na wykorzystanie wielokultu-

rowych doświadczeń w optymalizacji procesu doskonalenia polskich nauczycieli.  

Mam nadzieję, że przedstawiony w niniejszej pracy zakres badań, ich wyniki 

i wnioski pozwolą Czytelnikowi szeroko i kompleksowo spojrzeć na uwarunkowania, 

które wiążą się z profesjonalnym rozwojem nauczycieli i zachęcą do dalszych refleksji.  
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Rozdział I. Teoretyczny kontekst badań nad rozwojem zawodowym nau-

czycieli  
 

Zawód nauczyciela, tak jak i wszystkie zawody, wymaga systematycznego aktu-

alizowania swojej wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych oraz kształcenia 

przez całe życie. W edukacji całożyciowej odbywa się to w procesie własnego rozwoju 

osobowego, jak i w różnych formach doskonalenia zawodowego instytucjonalnego i po-

zainstytucjonalnego. Rozwój zawodowy prowadzący do profesjonalizmu nie jest jedynie 

związany ze zdobyciem kwalifikacji i kolejnych stopni awansu zawodowego, ale wpływa 

również na rozwój osobowy, przyczynia się do przemian jakościowych związanych 

z rozwojem motywacji i aspiracji, zdolności, zainteresowań, które są z kolei konieczne 

w dążeniu do doskonałości zawodowej.   

W niniejszym rozdziale opisane zostaną podstawowe kategorie pojęciowe zwią-

zane z problematyką dysertacji: rozwój osobowy jako mechanizm rozwoju zawodowego 

nauczyciela i wybrane teorie profesjonalnego rozwoju nauczyciela. Ponadto omówiona 

zostanie polska, amerykańska, japońska i portugalska polityka oświatowa oraz społeczny 

kontekst rozwoju zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem znaczenia, jakie przypisy-

wane jest w tych krajach wsparciu społecznemu nauczycieli w ich rozwoju. 

     

 

1.1. Rozwój osobowy jako mechanizm rozwoju zawodowego nauczyciela 
 

Rozwój osobowy jest procesem trwającym przez całe życie, dającym podstawę 

do coraz lepszego, pełniejszego funkcjonowania jednostki w sferze fizycznej, intelektu-

alnej, społecznej, emocjonalnej, etycznej i duchowej. Człowiek na każdym etapie życia 

może stawiać sobie pytanie, jakim człowiekiem chciałby być i do jakich celów chce dą-

żyć. Każdy może podejmować odmienne decyzje w tym zakresie, ponieważ reprezentuje 

odmienny obraz samego siebie, posiada odmienną od innych hierarchię wartości, potrzeb, 

motywacji, emocji, inne mechanizmy obronne swojej psychiki, inny charakter i osobo-

wość. Reprezentuje też swoisty typ inteligencji, pamięci, sposobu uczenia się czy też 

zdolności. Każdego cechują odmienne sposoby budowania poczucia swoich kompetencji, 

poczucia własnej wartości, zaufania do siebie i do relacji z innymi ludźmi. Każdy czło-

wiek konstruuje więc swoją rolę życiową i zawodową. Wśród różnych ról zawodowych, 
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rola nauczyciela wymaga bardziej niż inne jednoczenia swoich kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych z ciągłym kształtowaniem i doskonaleniem siebie jako jednostki dojrzałej 

osobowo o wysoko rozwiniętej potrzebie samorealizacji (Maslow, 1986), akceptującej 

proces rozwoju i wynikające z niego ciągłe zmiany (Rogers, 1983), która we własnym 

tempie i w oparciu o własne możliwości będzie się rozwijała i tym samym zwiększała 

zakres oddziaływania na otoczenie (Kohlberg, Mayer, 1990). 

Praca nauczyciela polega przede wszystkim na organizowaniu procesu nauczania 

i wychowania w szkole, wymaga od niego ciągłej gotowości wspierania ucznia w jego 

potrzebach.  Sposób wypełniania swojej roli zawodowej i jej efekty zależą m.in. od takich 

cech osobowości, jak poczucie odpowiedzialności, odwagi moralnej, etyczności, cierpli-

wości, rozumienia ucznia i respektowania jego podmiotowości. Aspekt osobowy jest 

szczególnie istotny w stosunku do uczniów, w relacjach z uczniami bowiem nauczyciel 

jest odpowiedzialny za ich przyszłe funkcjonowanie w świecie. Osobowość i rozwój jest 

więc bardzo ważną kategorią rozwoju zawodowego.  Dla skutecznej realizacji roli zawo-

dowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej S.T. Kwiatkowski (2018), 

opierając się na osobowościowym ujęciu zawodu nauczyciela, uznaje za kluczowe: oso-

bowość, inteligencję emocjonalną, kompetencje społeczne, gotowość do przeciwstawia-

nia się, poczucie umiejscowienia kontroli, radzenie sobie ze stresem, poczucie koherencji 

oraz poczucie własnej skuteczności (Kwiatkowski, 2018, s.165-426). Autor uważa, że 

w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli niezbędne wydają się oddziaływania 

ukierunkowane na wzmacnianie ich potencjału. Wśród różnych form jako istotne wyróż-

nia specjalnie zaprojektowane zajęcia o charakterze treningowym, dedykowane rozwija-

niu poszczególnych, plastycznych właściwości wewnętrznych (Kwiatkowski, 2018, 

s. 799).  

Pojęcie „rozwój człowieka” jest różnie definiowane, a zależy to od tego, jaka teo-

ria daje podstawę do określenia jego istoty (Kaczmarek, 2013; Tyszkowa, 2002; Rze-

chowska, 2012). Jednak w wielu definicjach można wyodrębnić pewne cechy wspólne, 

np. jego progresywny charakter, intensyfikację nowych idei lub umiejętności w życiu 

jednostki.   

Dlatego za M. Tyszkową i E. Rzechowską należy przyjąć, że rozwój jest to proces 

ukierunkowany „postępujących w określonym kierunku zmian w systemie psychicznym” 

(Tyszkowa, 2002, s. 49), proces planowy i celowy „nieodwracalny, uporządkowany ciąg 

strukturalnych i funkcjonalnych zmian, zależny od przyczyn zewnętrznych i wewnętrz-
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nych, obejmujący organizmy żywe, zmierzający ku wyższym, pełniejszym i doskonal-

szym stanom osoby” (Rzechowska, 2012, s. 460). Rozwój jest więc czymś ważnym, ko-

rzystnym i cennym – powinien prowadzić do jakościowo lepszego funkcjonowania czło-

wieka i do jego autonomii. Rozwój autonomii jednak nie może nie być w zgodzie ze spo-

łecznym funkcjonowaniem człowieka i jego predyspozycjami do pełnienia zawodu.  

W odniesieniu do pracy zawodowej nauczyciela może pojawiać się pewien dyle-

mat związany z tym, czy ma on w swoim rozwoju przystosowywać się do wymagań śro-

dowiska, czy też dążyć do autonomii. Zgodnie z podejściem koncepcji humanistycznej, 

zaspokojenie potrzeby samoaktualizacji motywuje człowieka do skutecznego realizowa-

nia swojej potencjalności (Maslow, 1986; 1990). Autonomia pozwala na realizowanie 

siebie, swoich celów, pragnień, twórczości, innowacyjności (Rogers, 2002a; 2002b; Dą-

browski, 1997). Autonomia sprzyja dążeniu ku ideałom, stawania się specjalistą w danej 

dziedzinie, jak również stawania się doskonalszym w swoim mniemaniu, bycia sobą i sta-

wania się sobą (Gaś, 2001), a także przekraczaniu siebie (Kozielecki, 1980; 1989; 2000). 

Analiza rozwoju osobowego nauczyciela zostanie przedstawiona w kontekście 

idei nurtu humanistycznego, ponieważ dominuje w nim kierunek personalistyczny, ukie-

runkowany na samorealizację, kreatywność, refleksyjność, odkrywanie własnej indywi-

dualności i niepowtarzalności, na proces stawania się nauczycielem.  

 

Rozwój nauczyciela w myśl idei nurtu humanistycznego 

W kontekście idei nurtu humanistycznego można przywołać wybrane koncepcje 

rozwoju zawodowego nauczyciela, na które wskazał Z. Gaś (2001). Jedną z nich jest kon-

cepcja rozwoju według R. Harre’a (za: Gaś, 2001), której fundamentalną cechą jest sa-

morozwój nauczyciela, uwarunkowany poprzez działania oraz postawy jednostki. Autor 

wyodrębnił cztery etapy profesjonalnego wzrostu pedagoga: konwencjonalizacja  

(w której nauczyciel uczy się pełnienia zawodowej funkcji oraz kultury zawodowej), 

przyswajanie (przyjęcie nowych aktywności ku praktyce zawodowej), transformacja 

(stawanie się specjalistą) oraz uzewnętrznienie (demonstracja jednostki za pośrednic-

twem form i technik, które są jej znane i ich twórcze zaadoptowanie). Model ten pokazuje 

rozwój nauczyciela jako dążenie jednostki przez etapy w celu ewolucji swojej autono-

miczności oraz kreatywnego i twórczego odniesienia teorii w pracy zawodowej. Inną 

koncepcją rozwoju nauczyciela jest koncepcja zaprezentowana w modelu J. Butlera (za: 

Gaś, 2001, s. 41). Autor uznaje nauczyciela za pierwotnego odbiorcę wszystkich moder-

nizacji w kontekście edukacyjnym, natomiast zakłada, że jego rozwój zawodowy zależny 
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jest od rozwoju osobowego, na który składają się czynniki zewnętrzne – wszelkie czyn-

niki społeczne, jak również w tzw. samosterowność nauczyciela, uzależnioną m.in. od 

jego systemu wartości czy poglądów na świat. Z kolei koncepcja „SMART”, według  

C.M. Burke’a i jego współpracowników (za: Gaś, 2001, s. 50), pokazuje nadrzędność 

czynnika społecznego jako wyznacznika wzrostu zawodowego jednostki. Czynnikami 

tymi są m.in. sprawność sieci komunikacyjnej, obserwacja pedagogicznych działań czy 

możliwość zasięgnięcia opinii innych pedagogów. Zdaniem autorów modelu „SMART” 

ważne jest, by jednostka poszukiwała wsparcia oraz była otwarta i gotowa na doświad-

czanie zmian. H. Hamada (2019), japoński badacz profesjonalnego rozwoju nauczycieli, 

a zarazem inicjator uniwersyteckich form doskonalenia zawodowego nauczycieli twier-

dzi, iż ważne jest, aby nauczyciel umiał zachować równowagę, czyli umiał zachować 

swoją autonomię i dostosować się do reguł przyjętych społecznie. Człowiek jest istotą 

społeczną, przyjmuje jakąś rolę społeczną, a więc musi funkcjonować w społeczeństwie, 

w rodzinie, w swojej grupie zawodowej zgodnie z jego oczekiwaniami, czyli funkcjonuje 

zawsze w jakiejś grupie społecznej mającej swoiste cele i powinności.  

 

Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela w cyklu życia   

We współczesnej psychologii rozwojowej dominuje pogląd, że człowiek rozwija 

się przez całe życie. Badania D.J. Levinsona doprowadziły go do wprowadzenia pojęcia 

„indywidualna struktura życia”. W cyklu życia człowieka wyróżnił on cztery ery:  

1) przeddorosłość, 2) wczesna dorosłość, 3) średnia dorosłość, 4) późna dorosłość oraz 

trzy okresy przejściowe znajdujące się pomiędzy nimi (za: Miś, 2000, s. 45–60). Waż-

nymi etapami wczesnej dorosłości jest wchodzenie w role, redefinicja pełnionych ról 

i ustanowienie swojego miejsca w świecie dorosłych. Etap ten jest mocno związany z no-

wymi zadaniami, m.in. z podjęciem pierwszej pracy, której wybór jest istotnym momen-

tem w życiu człowieka. Zawód nauczyciela, zwłaszcza na początku kariery, wymaga 

szczególnego zaangażowania i rozwoju (Rubacha, 2000), ale równocześnie młody doro-

sły podejmując inne zadania życiowe (np. małżeństwo, rodzicielstwo), musi sprostać 

wielu wyzwaniom równocześnie. W tej sytuacji może dochodzić do „nadmiernej eksplo-

atacji sił, zwłaszcza podczas realizacji roli zawodowej, kiedy wymaga się pełnej dyspo-

zycyjności, poświęcania całego swojego czasu, sił fizycznych i psychicznych dla osiąga-

nia coraz lepszych wyników w pracy” (Wojciechowska, 2004, s. 54). Ponadto także brak 

stabilizacji pracy, codzienne trudności, brak wsparcia, brak umiejętności radzenia sobie 

czy wysoki poziom lęku mogą prowadzić do zjawiska „wypalenia zawodowego”, o czym 
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będzie mowa w dalszej części dysertacji. Kolejny etap, środkowej dorosłości, przypada-

jący na ok. 35–60 lat życia, wiąże się z odpowiedzialnością za siebie (za swój rozwój 

osobisty i zawodowy) i za innych (własnych dzieci, uczniów w szkole, podwładnych 

w pracy). Istotne jest zachowanie równowagi między zadaniami wynikającymi z tych od-

powiedzialności, gdyż nie tylko pozwoli to na osiągnięcie stabilizacji w życiu, ale też na 

większe zaangażowanie w twórcze, innowacyjne zadania, poprawę jakości wykonywanej 

pracy (roli) zawodowej i osiągnięć (awansów) w karierze zawodowej. Okres ten jest 

określany jako stadium życiodajności, generatywności i kreatywności (por. Erikson, 

1997) zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. W swej stabilności i osadzeniu, 

szczególnie do osoby nauczyciela, stadium to może być potencjalnie źródłem szeregu 

zasobów, wśród których wymienić można chociażby doświadczenie, mądrość życiową, 

dojrzałość struktury osobowości, wgląd we własne zasoby, poczucie kompetencji 

i sprawstwa, stabilną i adekwatną samoocenę, sieć wsparcia, wzory aktywacyjne, odpo-

wiedzialne za uruchamianie konstruktywnych strategii radzenia sobie z sytuacjami trud-

nymi (Ziółkowska, 2004). 

Inną koncepcją przedstawiającą „bieg życia” jest koncepcja E. Eriksona (1964; 

1997; 2002), w której wyróżnionych zostało osiem stadiów, przez które przechodzi jed-

nostka pokonując tzw. kryzysy. W zależności od wcześniejszego przebiegu rozwoju za-

leży motywacja i powodzenie w podejmowaniu działań w kolejnych stadiach rozwoju 

i efekty tych działań. Ta umiejętność pokonywania kryzysów może przekładać się na 

umiejętność radzenia sobie i powodzenie w pracy zawodowej, co w zawodzie nauczy-

ciela jest bardzo ważne. Podobnie jak D.J. Levinson, również E. Erikson podkreśla zna-

czenie odpowiedzialności człowieka za swój rozwój.   

 

Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela w kontekście rozwoju moralnego  

Moralny rozwój człowieka zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym polega 

na przechodzeniu od niższych do wyższych etapów – od stadium heteronomii do coraz 

większej autonomii moralnej (świadomości moralnej, motywów moralnego postępowa-

nia, prawidłowo ukształtowanego sumienia, zasad i wartości moralnych). Jak pisze  

D. Buksik: „Proces ten można ująć na podstawie głównych nurtów teoretycznych: teorii 

społecznego uczenia się i psychoanalizy, neopsychoanalitycznej teorii rozwoju moral-

nego E. Eriksona oraz teorii poznawczo-rozwojowych (strukturalnych) w ujęciu J. Pia-

geta i L. Kohlberga. Każda z tych teorii ukazuje różne mechanizmy i czynniki rozwo-



 18 

jowe. Wszystkie jednak zmierzają do ukazania rozwoju, przebiegającego od silnego uza-

leżnienia i uległości wobec wpływów zewnętrznych oraz ciągłej walki ze sobą, przez 

przezwyciężanie kryzysów, do autonomii moralnej…” (Buksik, 1997, s. 147). 

Teoria rozwoju moralnego (Kohlberg, 1971) właściwą uwagę kieruje na rozwój 

przekonań moralnych człowieka. L. Kohlberg, podobnie jak E. Erikson, ujmuje rozwój 

jednostki w ciągu całego jego życia. E. Erikson uważał, że w każdym z ośmiu stadiów 

rozwija się jakaś dominująca cecha charakteru człowieka. Teoria L. Kohlberga prezentuje 

trzy główne poziomy rozwoju moralnego: przedkonwencjonalny, konwencjonalny, post-

konwencjonalny. Poziom konwencjonalny uzyskuje jednostka, która postrzega utrzyma-

nie oczekiwań rodziny, grupy, w której żyje, jako wartości samej w sobie, niezależne od 

konsekwencji jakie za tym pociąga. Postawa prezentowana na tym poziomie przez czło-

wieka zgodna jest z oczekiwaniami i obowiązującym porządkiem społecznym, jak rów-

nież postawa ta pociąga za sobą aktywne utrzymanie, wspieranie i identyfikowanie się 

z osobami w grupie. Takim obowiązującym porządkiem społecznym jest dla nauczyciela 

przyjęcie i respektowanie przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem w tej 

grupie zawodowej, jego prawa, zadania i obowiązki wynikające m.in. z Ustawy o syste-

mie oświaty, Podstaw programowych kształcenia ogólnego, Karty Nauczyciela, systemu 

Awansu zawodowego i innych rozporządzeń. w kontekście własnego rozwoju zawodo-

wego, wynikającego z podstawowych zapisów prawnych; nauczyciel doskonali swoje 

umiejętności, dochodząc do profesjonalizmu i wówczas przechodzi na poziom postkon-

wencjonalny. Przejawia się to na przykład w postawie, w której przekonująco inicjuje 

swoje wysiłki związane z umiejętnością definiowania wartości oraz zasad moralnych. 

Owe wartości i zasady przekładają się na ważność niezależnie od przekonania panują-

cego w grupie, są wynikiem wytworzenia przez człowieka autonomicznych wartości mo-

ralnych, co według L. Kohlberga jest osiągnięciem najwyższego poziomu rozwoju w tej 

materii.  

 Psychologiczne teorie rozwoju moralnego człowieka wskazują na rozwój ku doj-

rzałości osobowej. Według D. Buksik: „Rozwój ten choć jest dynamiczny, to jednak jest 

pewnego rodzaju trudem, walką z samym sobą, by stać się bardziej dojrzałym. Ten trud 

przyjmowany jest przez człowieka w ciągu całego życia, gdy musi podejmować decyzje, 

rozstrzygać wiele różnych spraw i problemów, które są również problemami natury mo-

ralnej” (Buksik, 1997, s. 165). 
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Samorealizacja jako motor rozwoju osobowego i zawodowego nauczyciela   

K. Rubacha (1996; 1999; 2000) w swoich badaniach stwierdził, że wielu polskich 

nauczycieli posiada niski i przeciętny poziom samorealizacji, który nie sprzyja budowa-

niu ich autonomii ani rozwojowi aspiracji, wpływa na dystansowanie się od otoczenia, co 

w konsekwencji uniemożliwia optymalne wspieranie uczniów w ich rozwoju. 

Koncepcja hierarchii potrzeb A. Maslowa (1990) jest rozpatrywana jako teoria 

motywacji. Potrzeba w owej koncepcji jest definiowana jako stan lub etap braku czegoś, 

aktywizujący człowieka do osiągnięcia i zaspokojenia tego deficytu i pustki, czyli posia-

dania motywacji do osiągnięcia wyznaczonego celu z zamierzeniem uzyskania gratyfi-

kacji. Motywacja jest zatem istotnym walorem kierującym potencjałem jednostki w celu 

osiągnięcia najwyższego poziomu w hierarchii potrzeb stworzonej przez A. Maslowa – 

samorealizacji. Maslow, jako przedstawiciel koncepcji (nurtu) psychologii humanistycz-

nej, uważał, że każdy człowiek ma potrzebę rozwoju (metapotrzebę), która może być 

określana jako samorealizacja (ang. self-actualisation) lub zdrowie psychiczne (ang. psy-

chological health) (Maslow, 1962, s. 155–156). Potrzeby niższego rzędu – potrzeby fi-

zjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji oraz szacunku i uznania – można rozwa-

żać jako potrzeby braku, a potrzebę samorealizacji jako potrzebę wzrostu, która nie jest 

możliwa do osiągnięcia, jeśli którakolwiek z potrzeb braku nie zostanie zaspokojona. Po-

trzeby jednostki, wedle koncepcji A. Maslowa, układają się według owej hierarchii – po-

jawienie się potrzeby wyższego szczebla zwykle następuje po wcześniejszym zaspokoje-

niu bardziej podstawowej w piramidzie. Koncepcja bazuje na ciągłej potrzebie człowieka 

do osiągnięcia stanu zadowolenia, co wpływa na pozytywną samoocenę jednostki, po-

przez ciągłe stawianie sobie wyższych celów i kierowanie się wyższymi pragnieniami. 

Poza tym mechanizmem motywacyjnym człowieka, drugim sposobem ujęcia samoreali-

zacji przez A. Maslowa jest jej wyjaśnienie w kategoriach regulujących funkcjonowanie 

wszystkich funkcji psychicznych, a także jako kategorii egzystencjalnej. A. Maslow 

zwraca uwagę na pewne cechy osobowości, istotne dla pojawienia się procesu samorea-

lizacji, np. akceptacja siebie i innych, poczucie wspólnoty z innymi, zdolność koncentra-

cji na problemie, umiejętności interpersonalne, dystansowania się od otoczenia. Nauczy-

ciel ma możliwość samorealizowania się w swojej roli zawodowej. Dążąc do perfekcji, 

doskonali siebie i swój warsztat, kształtuje postawę poszukiwania własnych metod 

w celu rozwiązywania napotykanych w swoim doświadczeniu problemów. Dzięki temu 

zaspokaja inne potrzeby, np. zdobywa nowe doświadczenia, zaspokaja potrzebę uznania 
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i przyjaźni, potrzeby ambicji, wysokich aspiracji i planów na przyszłość, potrzeby pro-

społeczne czy związane z uczuciami (Murray, 1968, s. 185). Utożsamianie się nauczy-

ciela ze swoją grupą zawodową wpływa na jego lepsze funkcjonowanie w tej grupie. Me-

chanizm ten kształtuje również obraz samego siebie, właściwą, obiektywną ocenę swoich 

kompetencji, umiejętności i wiedzy, co jest bardzo istotne w projektowaniu samokształ-

cenia, w procesie rozwijania zaangażowania, otwartości, kreatywności i lepszego wyko-

rzystywania swoich możliwości. 

Samorealizacja to potrzeba wzrostu osobistego, która dotyczy rozwoju własnych 

możliwości i zdolności, wypełnienia misji, pragnienia, powołania, stawania się coraz bar-

dziej tym, czym potrafi się stać (Maslow, 1962 s. 31), to siła motywacji, życiowy cel, 

którego motorem jest osobowość, a każdy kto wykształci swoją własną tożsamość i bę-

dzie zdolny do samoregulacji, będzie umiał zaspokajać potrzebę samorealizacji (Allport, 

1988, s. 27–63). Samorealizacja w rozwoju osobowym i zawodowym jest ciągłym dąże-

niem do urzeczywistniania swojego potencjału, przebiega (rozwija się) w sposób autono-

miczny, a jej podstawą jest samowiedza. Zatem w swoim rozwoju zawodowym nauczy-

ciel powinien dążyć do niezależności i autonomiczności, otwartości na własne doświad-

czenia zawodowe i brać za nie odpowiedzialność, uświadamiać sobie swoje mocne 

i słabe strony funkcjonowania zawodowego, rozwijać umiejętność współpracy 

z uczniami, innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem. Powinien również pamię-

tać, aby nadmiernie nie koncentrować się na realizacji własnych potrzeb, ale również 

mieć na uwadze cele wspólnotowe. 

 

Samoocena w wartościowaniu swojego rozwoju osobowego i zawodowego nauczyciela   

Samoocena rozumiana jest jako jest zespół sądów i opinii na temat własnej osoby, 

samoopis uwzględniający jej cechy fizyczne, psychiczne i jej relacje z otoczeniem (Mą-

drzycki, 1996; Reykowski, 1970), a także jako analizowanie własnej pracy i jej efektów 

(Durda, Maciejewska, 2002, s. 69). Człowiek dokonuje samooceny w związku z wyma-

ganiami stawianymi przez otoczenie, opiniami wydawanymi przez inne osoby, a także 

w związku z pojawiającymi się indywidualnie potrzebami, odnoszonymi sukcesami czy 

niepowodzeniami. Wraz ze wzbogacaniem wiedzy na temat własnej osoby samoocena 

jest różnicowana i przekształcana (Wojciszke, Doliński, 2008, s. 214) i jest regulatorem 

postępowania człowieka (Skorny, 1993). Nauczyciel, który potrafi przeanalizować efekty 

swoich działań, dojrzalej określa swoje plany i cele życiowe. Bardziej świadomie wska-
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zuje również kierunki swojej działalności zawodowej, a osiągając sukcesy akceptuje sie-

bie, buduje przekonanie o własnej skuteczności, co daje podstawę dla motywacji do po-

dejmowania następnych trudnych zadań (Kirenko, Zubrzycka-Maciąg, 2011, s. 188). Pra-

widłowa, obiektywna wiedza o sobie, o swoich kompetencjach świadczy o trafności sa-

mooceny (Palczewska, 1999/2000, s. 12–15). Jasno określony ideał własnej osoby może 

być warunkiem ukształtowanej pozytywnie, wysokiej i stabilnej samooceny (Kulas, 

1986, s. 37; Garlej-Drzewiecka, 2000, s. 129–136). Samoocenie powinna towarzyszyć 

autoanaliza i autorefleksja siebie oraz sposobów pracy wychowawczej z uczniami. Jak 

piszą B. Muchacka, M. Kaleta-Witusiak, B. Walasek-Jarosz (2013), „autoanaliza to świa-

doma (aczkolwiek także i – subiektywna) postawa danej osoby wobec siebie samej, 

a przede wszystkim wobec sensu życia, stylu życia i wobec własnego poglądu na temat 

swojej pracy zawodowej. To postawa, która powinna umożliwiać i umożliwia danej oso-

bie z jednej strony – określenie jej predyspozycji osobowościowych, a zwłaszcza jej emo-

cjonalnych reakcji, oraz posiadanych zdolności do efektywnej i twórczej aktywności pro-

fesjonalnej aktywności zawodowej, ze strony drugiej – dokonanie bilansu efektów pracy 

zawodowej, uwzględniającego zarówno zawodowe sukcesy, jak i również zawodowe po-

rażki. Przy okazji, należałoby podkreślić wyjątkowo istotny problemat: bilans efektów 

pracy nigdy nie może i nie powinien stanowić podstawy do oceny wartości własnej 

osoby, ani zwłaszcza do dokonywania sądu nad własną osobą” (Muchacka, Kaleta-Witu-

siak, Walasek-Jarosz, 2013, s. 64). Autoanaliza w praktyce zawodowej nauczycieli po-

winna być podstawą dla samooceny jego pracy w zakresie umiejętności oceniania sa-

mego siebie, budowania wiary w siebie i swoje możliwości, umiejętności dostrzegania 

swoich zalet i wad, określania swoich aspiracji zawodowych zgodnie z możliwościami, 

oceniania swoich zdolności, bycia odważnym i konsekwentnym w realizacji podjętych 

zadań. Równocześnie, aby właściwie funkcjonować w swoim zawodzie, nauczyciel nie 

powinien wpadać w samouwielbienie i samozachwyt, bowiem od oceny samego siebie 

zależy, jak będzie realizował swoją rolę nauczyciela. Należy jednak pamiętać, że na sa-

moocenę mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, wśród których funkcjo-

nuje człowiek. Pojawiające się bariery mogą zaniżać lub zawyżać obraz własnej osoby. 

Brak wiary w siebie i w swoje możliwości, niskie poczucie własnej wartości, negatywne 

nastawienie do życia stanowić może dla nauczyciela poważną przeszkodę w podejmowa-

niu wyzwań, co z kolei będzie uniemożliwiało lub hamowało jego motywację do samo-

realizacji. Samoocena może też być spowodowana złą atmosferą pracy, czy naciskami 

zewnętrznymi spowodowanymi np. zbyt dużą biurokracją. Dlatego bardzo ważne jest to, 
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aby nauczyciel umiał rozwijać samowiedzę, stawiać sobie cele i potrafił do nich dążyć 

(Czykwin, 1998), aby umiał identyfikować swoje ograniczenia wynikające np. z obaw 

czy niewiedzy, preferencje wartości, swoje postawy, kompetencje, styl uczenia się i miał 

świadomość barier czy zagrożeń, na jakie może napotkać w środowisku zewnętrznym 

i wewnętrznym. Samoświadomość ta ma bowiem istotny wpływ na działanie nauczy-

ciela, na podejmowanie ważnych decyzji, kreatywność i innowacyjność we własnej 

pracy.    

 

 

1.2. Charakterystyka różnych koncepcji profesjonalnego rozwoju nauczyciela 
 

Rola nauczyciela polega na nieustannym doskonaleniu siebie i wiąże się z rozwo-

jem zawodowym nauczyciela, czyli zbiorem profesjonalnych umiejętności, wiedzy, war-

tości oraz postaw, którymi musi dysponować każdy nauczyciel, aby mógł efektywnie 

wykonywać swoją pracę. Wielu pedeutologów wyrażało idee profesjonalnego rozwoju 

nauczyciela, przedstawiając swoje koncepcje roli nauczyciela, zaznaczając, że rozwój za-

wodowy powinien zaczynać się już w procesie kształcenia przygotowującego do wyko-

nywania zawodu. Rozwój zawodowy rozumie się bowiem jako proces, który trwa od mo-

mentu przygotowywania się do roli nauczyciela, a następnie przez całe życie zawodowe. 

Przebiega on przez określone stadia i jak pisze R. Kwaśnica (1994, s. 14–15), obejmuje 

całą osobę nauczyciela, a nie tylko pojedyncze umiejętności. W trakcie tego procesu 

zmianie ulegają zarówno postawy, wartości, umiejętności, wiadomości, jak i zaintereso-

wania i cechy osobowe nauczyciela (Szlosek, 2014, s. 31; Madalińska-Michalak, 2010). 

Podobnie uważają portugalscy pedeutolodzy definiując rozwój zawodowy jako proces – 

złożony, osobliwy, nieliniowy i powiązany (Guimarães, 2004, s. 27). Oliveira-Formo-

sinho używając metafory porównuje rozwój zawodowy nauczyciela do podróży, która 

„…odbywa się przez cały cykl życia i obejmuje rozwój, bycie, odczuwanie, działanie. 

[...] Ta perspektywa uczenia się przez całe życie prowadzi nas do konceptualizacji roz-

woju zawodowego jako podróży, która składa się z etapów, cykli, które nie mogą być 

liniowe, co łączy się z różnymi kontekstami…” (2002, s. 42). Rozwój zawodowy w ja-

pońskiej teorii opisywany jest również jako proces opierający się na modelu tworzenia 

wiedzy (Nonaka, 1990), która na różnych etapach rozwoju zawodowego nauczyciela jest 

konstruowana przez badaczy i praktyków współdziałających ze sobą w różnych formach 

i w różnych relacjach (Ono, Fuchigami, Hamada, Soyoda, 2004, s. 39–47).  
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„Profesjonalizacja jest procesem, który wiąże się zarówno z indywidualnym, jak 

i społecznym kontekstem aktywności, kształcenia i działania profesjonalistów oraz kreo-

wania przestrzeni rozwoju zawodowego i zawodowej praktyki” (Kantowicz, 2014, s. 9). 

Spośród wielu koncepcji opisujących proces profesjonalizacji, przydatną do interpretacji 

badań nad profesjonalnym rozwojem zawodowym nauczycieli z odmiennych kulturowo 

krajów, warto przywołać koncepcję A. Abbotta, który wskazuje cztery różne perspek-

tywy umożliwiające opis i interpretację procesu profesjonalizmu: funkcjonalną, struktu-

ralną, kulturową i monopolistyczną (Abbott, 1988, s. 33; za: Kantowicz, 2018, s. 232). 

„W wymiarze funkcjonalnym badania nad profesjonalizacją mogą dotyczyć zarówno 

mierzalnych wskaźników procesu, jak i subiektywnych doświadczeń oraz odczuć samych 

profesjonalistów związanych profesjonalnym wykonywaniem zadań, czy poczuciem by-

cia profesjonalistą” (Kantowicz, 2018, s. 232). Wymiar strukturalny profesjonalizacji do-

tyczy funkcjonowania zawodowego w organizacji społecznej, w której w różnych pod-

systemach kreowana jest przestrzeń działania zawodowego, która wpływa na profesjona-

listów oraz na przebieg procesu profesjonalizacji. Natomiast „kulturowy aspekt profesjo-

nalizacji ma swoje źródła w tradycji i koncepcjach kształtowania się zawodu pracownika 

socjalnego, na które składają się kierunki i poziomy profesjonalnego kształcenia oraz do-

skonalenia zawodowego, polityczno-ekonomiczne warunki funkcjonowania w zawodzie, 

a przede wszystkim pola praktyki zawodowego działania” (Kantowicz, 2018, s. 233). 

Profesjonalizacja rozwoju zawodowego powinna być oparta według D. Gołębniak 

na paradygmatach „rozszerzonego profesjonalizmu”, „refleksyjnej praktyki” i „badania 

w działaniu”, które mogłyby być przydatne dla projektowania edukacji nauczycielskiej, 

zwłaszcza że mają swoje doświadczenie tak w europejskiej, jak i amerykańskiej teorii 

(Gołębniak, 1998, s. 8). „Rozszerzonemu profesjonalizmowi” towarzyszyć powinno stałe 

poszukiwanie zrozumienia swej praktyki poprzez rozważanie teorii i interpretowanie 

szerszych kontekstów (np. teoretycznych, polityki i celów społecznych, praktyki eduka-

cyjnej). Na kształcenie poprzez refleksyjną praktykę, która pod okiem nauczyciela-men-

tora ma prowadzić do profesjonalizmu, jako pierwszy zwrócił uwagę D. Schön (1983; 

1987), a następnie D. Fish (1996), który swoją koncepcję edukacji nauczycielskiej na-

zwał „artyzmem profesjonalnym”, zaś J. Elliot (1991) wskazał na samorefleksję w bada-

niach w działaniu (action research), prowadzącą do „rozszerzonego profesjonalizmu” 

nauczyciela. D. Schön (1983) opowiadał się za dwoma rodzajami refleksyjnej praktyki. 

Po pierwsze, refleksją nad działaniem, która obejmuje refleksję nad doświadczeniem na-

uczyciela i rozważenie tego, co można zrobić inaczej, a także przyjrzenie się pozytywom 
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z tej interakcji. Innym rodzajem refleksji, którą zauważa D. Schön (1983), jest refleksja 

w działaniu lub refleksja nad działaniami nauczyciela w trakcie ich wykonywania, 

z uwzględnieniem najlepszych praktyk w tym procesie. Dla D. Schöna (1983) rozwój za-

wodowy zaczyna się tak naprawdę, gdy człowiek zaczyna patrzeć krytycznie, wątpiąc 

w swoje działania. Wątpliwość prowadzi do myślenia, w którym pytania i kontekst sytu-

acji są „problemami”. Dzięki starannym wyborom wątpliwości są rozwiązywane, a nau-

czyciel może potwierdzić swój sposób myślenia o danej sytuacji, o alternatywnych roz-

wiązaniach i ich skutkach. Z kolei model refleksyjnej praktyki D.A. Kolba (1975) pod-

kreśla koncepcję uczenia się przez doświadczenie i koncentruje się na przekształcaniu 

informacji w wiedzę. Odbywa się to podczas praktyki wymagającej od nauczyciela re-

fleksji nad danym doświadczeniem, zrozumienia go i zaplanowaniu rozwiązania, a na-

stępnie zastosowania tego samego rozwiązania w nowej sytuacji. W ten sposób wiedza 

powstająca z sytuacji jest stale stosowana i ponownie wykorzystywana, w oparciu 

o wcześniejsze doświadczenia i wiedzę praktyczną. 

Analizując model „nowego profesjonalizmu” D. Gołębniak (1998, s. 126) pisze, 

że „każdy model profesjonalnej praktyki, według J. Elliotta, winien zawierać konceptua-

lizację takich wymiarów, jak: kontekst, istota roli, kompetencja, wiedza profesjonalna, 

istota profesjonalnego uczenia się, program i pedagogika”. Istotne znaczenie w wykony-

wanym zawodzie nauczyciela ma cecha refleksyjności, którą cenią zarówno pracodawcy, 

jak i rodzice i sami uczniowie. Refleksja w działaniu ma miejsce, gdy nauczyciel jest 

świadom tej wiedzy oraz posiada umiejętność wykorzystania jej w rozwiązywaniu napo-

tykanych podczas nauczania problemów oraz wszelkich trudności (Schön, 1983). Potrafi 

ocenić własne postępowanie, umie rozwiązać trudne sytuacje, jakie mają miejsce w jego 

pracy. Problematyką refleksji, jak wyszczególniają W. Carr oraz S. Kemis (1986), może 

stać się frustracja lub ograniczenie, jak również rutyna, nawyk, uprzedzenie. O nauczy-

cielu refleksyjnym mowa, gdy docieka i dokonuje analizy swojej pracy oraz jest zorien-

towany, by do tego dążyć (Gołębniak, 2003a; Czerepaniak-Walczak 1997; Dylak, 1996). 

Podczas interpretacji swojej praktyki odwołuje się do teorii i ciągle dąży do dalszego 

rozwoju w sferze twórczej poprzez sięganie do artykułów naukowych, uczestniczenie 

w konferencjach czy projektach badawczych. Bierze również pod uwagę wszelkie uwagi 

i sugestie udzielane przez innych pedagogów (Gołębniak, 2003b). Wszystkie wyżej 

wspomniane dywagacje, które czyni, przekładają się na cyrkularny przebieg ciągle dążą-

cego do perfekcji nauczyciela praktyka (Gołębniak, 2003a). Wskazane jest, by nauczyciel 
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posiadał umiejętności będące konsekwencją podejmowanych przez niego wszelkich tru-

dów umysłowych, często dzięki celowej refleksji nad precedensem dydaktycznym (Obu-

chowski, 1993; Krzychała, 2007). Kolejnym czynnikiem wskazującym na refleksyjność 

pedagoga jest innowacyjność działań podjętych w procesie nauczania (Kwiatkowska, 

2008). Nieodzownym elementem pracy nauczyciela jest bowiem nieprzewidywalność 

oraz złożoność okoliczności, które go spotykają. Dzięki umiejętności myślenia refleksyj-

nego jest zdolny do radzenia sobie z nieznanymi zdarzeniami i przypisywania im okre-

ślonego znaczenia lub funkcji. Z refleksją poniekąd związana jest również deliberacja, 

czyli dyskusja i konfrontowanie z innymi własnych myśli, osądów czy zachowań; ewa-

luacja oraz ocena (Gołębniak, 1998).  

M. Guimarães (2004, s. 27) badając rozwój zawodowy nauczycieli matematyki 

w Portugalii określił cztery jego etapy: wrażliwość, widoczność, kolegialność i auten-

tyczność. „Wrażliwość” jest najbardziej widoczna na początku kariery zawodowej, „Wi-

doczność” koncentruje się planowaniu, realizowaniu, monitorowaniu swojej działalności 

dydaktycznej. „Kolegialność” ułatwia uczenie się w ramach dialogu, refleksji i pracy 

w grupie, natomiast „autentyczność” łączy trzy wymienione wyżej etapy, zachowując 

spójność między tym, co nauczyciel myśli, a tym, jak działa. 

Przyjmując logikę L. Kohlberga, również R. Kwaśnica (1994) opisał etapy roz-

woju zawodowego nauczyciela jako trzy stadia (już wcześniej opisane w rozdziale 1.1). 

Stadium przedkonwencjonalne określa autor jako wchodzenie w rolę zawodową, w któ-

rym problemy praktyczno-moralne i techniczne rozwiązywane są przez naśladowanie 

wzorów zachowań uznawanych za typowe w otoczeniu nauczyciela. Dlatego istotne dla 

jakości jego pracy jest w tym stadium to, z jakimi wzorcami się spotyka, które wzorce 

naśladuje. Stadium konwencjonalne to według R. Kwaśnicy pełna adaptacja w roli zawo-

dowej. Jest to faza rozwoju, w której nauczyciel stara się sprostać uświadomionej kon-

wencji. Rozumie (w przeciwieństwie do pierwszego stadium rozwoju) i akceptuje insty-

tucjonalne przepisy roli zawodowej, ale patrząc krytycznie na mieszczące się w obowią-

zującej konwencji działania techniczne może doskonalić warsztat swojej pracy. Stadium 

postkonwencjonalne autor charakteryzuje jako fazę twórczego przekraczania swojej roli 

zawodowej i wiąże ją z krytycznym posługiwaniem się wiedzą i twórczym jej wykorzy-

stywaniu, dążeniu do emancypacji z zastanych konwencji. Jest to poziom tożsamości au-

tonomicznej (zrównanie powinności zawodowych ze swoimi zobowiązaniami moral-

nymi). Ten poziom rozwoju może być wg R. Kwaśnicy osiągnięty wyłącznie dzięki oso-

bistemu wysiłkowi. Na stawiane przez R. Kwaśnicę (1994, s. 9) pytania: w jaki sposób 
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jednak spożytkować praktykę, w której wszyscy zawodowo czynni nauczyciele są zanu-

rzeni, by na jej podstawie budować własną MĄDROŚĆ, a nie tylko poszerzać wiedzę, 

czy doskonalić raz wyuczone schematy działań? w jaki sposób nauczyciel może doświad-

czać własnej praktyki, aby budować przeciwwagę dla merytorycznych kompetencji, które 

na ogół posiada w stopniu wystarczającym, albo nawet wysokim – rozwijając, niezbędne 

dla wartościowego kontaktu z uczniem, kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, 

praktyczno-moralne? Jak, będąc praktykiem, wejść na drogę ciągłego stawania się profe-

sjonalistą? – podjął próbę odpowiedzi Zespół nauczycieli akademickich z Dolnośląskiej 

Szkoły Wyższej, w ramach realizowanego projektu „Przez praktykę do profesjonalizmu 

– nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” uznając, iż słowa praktyka i pro-

fesjonalizm powinny ściśle wiązać się z budowaniem obrazu współczesnego nauczyciela. 

Zespół ten (B. Kutrowska, D. Gołębniak, M. Nowak-Dziemianowicz, A. Pereświet-Soł-

tan, B. Zamorska i in.) jako podstawę i realizację swojej koncepcji przyjął za A. Gidden-

sem (2003) rozwijanie zdolności do krytycznego myślenia o samym sobie oraz zdolności 

do ciągłej obserwacji i rozumienia własnego działania studentów jako przyszłych kandy-

datów na nauczycieli. Projekt powstał we współpracy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – 

Lidera oraz Gminy Wrocław – Partnera, w imieniu której realizatorem było Wrocławskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Był on działaniem finansowanym w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Dzia-

łanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia 

i doskonalenia nauczycieli. Wieloetapowy projekt skierowany był do dwóch grup uczest-

ników: kandydatów do zawodu nauczyciela i nauczycieli. Prowadzony był w latach 

2011–2014 (Kutrowska, Pereświet-Sołtan, 2014, s. 16). Ten wartościowy projekt pozwo-

lił pokazać w praktyce, jak skutecznie wiązać teorię z codzienną praktyką, jak u przy-

szłego nauczyciela, a także u nauczycieli już pracujących, rozwijać komunikację i empa-

tię w kontaktach z uczniami, nauczycielami, rodzicami, holistyczne rozumienie sytuacji 

podmiotów edukacyjnych, samorefleksję i krytykę służącą pokonywaniu stereotypowych 

sądów i reakcji.   

Jak pisze M. Nowak-Dziemianowicz, twórcze realizowanie swej zawodowej roli 

zależy od wiedzy nauczyciela, którą autorka podzieliła na dwa typy: wiedzę techniczną 

i emancypacyjną. Wiedza emancypacyjna według autorki jest próbą poszukiwania sensu, 

uzasadnienia dla własnego działania, dzięki niej człowiek zdolny jest do dialogu z sobą, 

a dzięki temu, ta jego wiedza jest stale poddawana analizie i krytyce. Dlatego przyszłemu 
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nauczycielowi należy pomóc w odkrywaniu siebie, własnej niepowtarzalności, indywi-

dualności. Tak rozumiane kształcenie w zawodzie nauczyciela jest szukaniem drogi i od-

krywaniem siebie, a proces kształcenia jest procesem umożliwiającym stawanie się nau-

czycielem, budowaniem własnej, refleksyjnej tożsamości. Tożsamość ta jest tożsamością 

epizodyczną – ma charakter narracyjny. Umożliwia ona emancypację, pozwala na rozu-

mienie siebie i świata, w którym żyjemy (Nowak-Dziemianowicz, 2014, s. 41–43). Au-

torka uważa, że dla tworzenia dojrzałej, satysfakcjonującej i prorozwojowej relacji peda-

gogicznej potrzebne są trzy wymiary wiedzy – wiedza o otaczającym świecie, wiedza 

o relacjach ja – świat oraz wiedza o sobie samym (samowiedza nauczyciela). W każdym 

z powyższych obszarów wiedzy mieszczą się jej dwa typy: wiedza techniczna, instru-

mentalna, odpowiadająca na pytanie o cel podjętego działania oraz prowadzące do niego 

metody, formy i środki oraz wiedza emancypacyjna, praktyczno-moralna, będąca próbą 

usensowniania własnej działalności, szukaniem dla niej sensu, usprawiedliwienia. Kon-

cepcja tworząca podstawę rozwoju zawodowego nauczyciela M. Nowak-Dziemianowicz 

została urzeczywistniona w nowej koncepcji kształcenia nauczycieli, zawartej w Stan-

dardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [Rozpo-

rządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie stan-

dardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wraz z załącz-

nikami]. Tak rozumiana wiedza nauczyciela, według autorki umożliwia nauczycielowi 

działanie pedagogiczne; umożliwia nauczycielowi rozumienie rzeczywistości, w której 

funkcjonuje, relacji w jakie wchodzi on sam oraz wszyscy uczestnicy praktyki edukacyj-

nej oraz siebie samego, własnych możliwości, barier i ograniczeń; umożliwia nauczycie-

lowi interpretację rzeczywistości relacji ze światem oraz własnego doświadczenia, inter-

pretację przejawiającą się w zadawaniu pytań o sens i istotę działań własnych oraz dzia-

łań innych osób,  prawomocność tych działań, o źródła wszelkich uprawomocnień (No-

wak-Dziemianowicz, 2018, s. 175–202; 2019, s. 493–508). W wielu systemach eduka-

cyjnych kształcenie nauczycieli skupia się jednak na centralnie przyjętych kryteriach 

efektów kształcenia i poddawaniu się manipulacji polityków i ekonomistów, zamiast 

przyjąć charakter edukacji i profesjonalnego, a nie wąskiego, utylitarnego kształcenia 

(Gołębniak, 1998, s. 8). Ch. Day (1999, s. 84), biorąc pod uwagę złożoność praktyki, 

stwierdza, że aby nauczyciele „kontynuowali rozwój zawodowy, muszą angażować się 

w różnego rodzaju refleksje, badania i narrację przez całą swoją karierę, i być wspiera-

nym, aby sprostać wyzwaniom związanym z takim przedsięwzięciem”. Aby nauczyciel 

mógł stać się kompetentnym profesjonalistą i móc sprostać wyzwaniom edukacyjnym 
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w XXI wieku, należy pamiętać, że „stare” role cały czas przekształcają się w „nowe”, 

uwarunkowane środowiskiem, w którym pracują, oraz własnymi wizjami świata. „Profe-

sjonalne Ja” (Day, 2004) rozumiane jako kompetencja profesjonalna i refleksyjna, wiąże 

się z umiejętnością krytycznej refleksji teoretycznej, umiejętności poszukiwania wyja-

śnień praktyki, a nie tylko aplikowania do niej zdobytej uprzednio wiedzy specjalistycz-

nej. Refleksyjny nauczyciel powinien umieć prowadzić krytyczną refleksję nad swoją 

praktyką, jej przebiegiem, doświadczeniami i efektami, szukać w niej zrozumienia. Wła-

sna praktyka powinna inspirować nauczyciela do nieustannej zmiany, inicjowania takich 

rozwiązań, które będą optymalne dla rozwoju uczniów, a wszystko to będzie możliwe 

poprzez doskonalenie siebie w procesie samorozwoju. Doskonalenie siebie dotyczy, po 

pierwsze, rozwoju osobowego rozumianego jako proces planowy i celowy prowadzący 

do jakościowo lepszego funkcjonowania człowieka i do jego autonomii (Maslow, 1986), 

do bycia sobą i stawania się sobą (Gaś, 2001), a także przekraczania siebie (Kozielecki, 

1980; 1989; 2000).      

 Jak uważa H. Kwiatkowska (2008, s. 228–229), tożsamość nauczyciela to posia-

dana samoocena i intencjonalność, służąca budowaniu wiedzy o sobie samym. Funkcje 

zawodowe nauczyciela przedstawia ewolucyjnie: od przekazu wiedzy do uczenia samo-

dzielności poznawczej i egzystencjalnej, od sterowania do inspirowania rozwoju, od pro-

stego przekazu do wprowadzania ucznia w świat wiedzy, od funkcji przekazu wiedzy do 

czynienia ładu w informacjach, od dominacji intelektu do równowagi świata myśli 

i uczuć w edukacji szkolnej, od alternatywy do dialogu (Kwiatkowska, 2008, s. 41–45). 

Rozwój tych funkcji zawodowych jest możliwy przy równoczesnym realizowaniu zadań, 

które wymagają od nauczyciela coraz większego profesjonalizmu w różnych obszarach 

funkcjonowania. Dzięki tożsamości człowiek jest zdolny do autorefleksji, autooceny 

i dokonywania zmiany związanej z własnym rozwojem, modyfikacji postaw wobec 

uczniów, nauczycieli, środowiska społecznego. H. Kwiatkowska (2005) istotę profesjo-

nalizacji roli nauczyciela ukazuje w kontekście uwarunkowań czasowych związanych 

z dynamicznymi przeobrażeniami życia społecznego, które wymuszają w dzisiejszych 

czasach udział samej jednostki w kształtowaniu swojej tożsamości. Zarówno osobista, 

jak i społeczna tożsamość nauczyciela związana jest z pełnioną przez niego rolą zawo-

dową. „Tożsamość (idem – ten sam) w słownikowym, tradycyjnym ujęciu oznacza nie-

podlegającą zmianom jednakowość, której podłożem jest głównie kod genetyczny. Ter-

min ten bywa określany zamiennie z pojęciami „identyfikacja” i „samookreślenie”. W fi-

lozofii tożsamość przybiera miano self i szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek? 
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(Ricœur, 1992, s. 34). W ujęciu psychologicznym tożsamość wyjaśniana jest podmio-

towo – jako poczucie, świadomość własnej indywidualnej tożsamości (Erikson, 1997, s. 

261), bądź poznawczo – jako element wiedzy o sobie (Jarymowicz, 2008, s. 64). Wystę-

puje w relacjach – stosunku do siebie i do innych ludzi i jest związana z funkcjonowa-

niem w rolach. Socjologowie, wyjaśniając tożsamość, odwołują się do źródeł tożsamości 

(np. narodowość, płeć, klasa społeczna). Obecnie jest on używany w celu podkreślenia 

niepowtarzalności jednostki lub grupy (Nikitorowicz, 2005, s. 60). Tożsamość człowieka 

została określona przez Z. Bokszańskiego jako zbiór wyobrażeń, sądów, przekonań, które 

konstruuje on wobec samego siebie (Bokszański, 1995, s. 350). H. Kwiatkowska anali-

zując pojęcie tożsamości odwołuje się do typologii R. Robbinsa, uwzględniającej trzy 

modele teoretyczne tożsamości (zdrowia, interakcyjny i światopoglądowy), uzupełnionej 

o polskie realia przez Z. Bokszańskiego (za: Kwiatkowska, 2005, s. 40–44). W modelu 

zdrowia przywołuje autorka teorię E. Eriksona, dla którego tożsamość jednostki stanowi 

podstawę zdrowia psychicznego człowieka. Jego koncepcja rozwoju psychospołecznego 

jednostki przedstawiona jest w stadialnym opisie biegu życia i polega na przezwycięża-

niu podczas swojego rozwoju ośmiu kryzysów (Erikson, 2002, s. 36), które wywołują 

potrzebę radzenia sobie z nowymi potrzebami, są okazją do tego, aby człowiek mógł 

dojść do nowych form przystosowania się do środowiska. Dla nauczyciela ta wiedza 

o rozwoju człowieka jest bardzo ważna, bo dzięki niej może planować pracę wychowaw-

czo-dydaktyczną z dziećmi i pomóc im odkrywać siebie. W okresie wczesnej dorosłości, 

w którym ogólnym zadaniem jest osiągnięcie tożsamości osobowej, człowiek podejmuje 

istotne zadania rozwojowe, określa swoją pozycję m.in. w wybranej roli zawodowej. Peł-

niąc swoją rolę zawodową sam nauczyciel zmuszony jest także do nieustannego posze-

rzania i pogłębiania swojej wiedzy, rozwijania swoich umiejętności i kompetencji ze 

względu na specyficzność, niepowtarzalność, wyjątkowość, nietypowość codziennych 

sytuacji wychowawczych i edukacyjnych, w których musi sobie radzić, zróżnicowane 

w klasie szkolnej potrzeby edukacyjne uczniów, czy zmieniające się wymagania for-

malne wobec nauczycieli. Pełnienie roli wymaga od nauczyciela ciągłej profesjonalizacji, 

niezależnie od specyficznych predyspozycji osobowościowych. Proces rozwoju osobo-

wego i zawodowego wpływa na zaspokojenie potrzeby samorealizacji nauczyciela, która 

wiąże się z jego twórczym nastawieniem wobec zadań życiowych i zawodowych, wobec 

pytań egzystencjalnych: kim jestem, kim chcę być? Również zdaniem P.K. Olesia (2009, 

s. 221–227) tożsamość własną można rozpatrywać według teorii E. Eriksona jako posia-
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danie ugruntowanego przekonania kim się jest, świadomość własnych poglądów, decy-

duje ona o intensywności samozadowolenia z własnych osiągnięć i nadaje im sens, jest 

niezmiernie ważna w pełnieniu roli nauczyciela. Natomiast tożsamość rozumiana jako 

atrybucja osobowościowa (personalna przestrzeń wewnętrzna), która swoją stabilność 

buduje na empatii, autonomii, dystansie, asertywności, kierowaniu aktywnością i toleran-

cji wobec siebie i innych (uczniów, nauczycieli, rodziców) również istotna jest w pełnie-

niu roli nauczyciela.  

W modelu interakcyjnym proces tworzenia tożsamości rozumiany jest jako „funk-

cja interakcji społecznej, gdyż jest przez nią wytwarzana, podtrzymywana i zmieniana 

[…] stąd koncepcja aktora społecznego, który nie tyle przyjmuje tożsamość, lecz ją sam 

wytwarza” (Kwiatkowska, 2005, s. 43). Nauczyciel stawiając i próbując odpowiedzieć 

na pytanie kim jestem? identyfikuje siebie, uświadamia sobie swoją tożsamość, natomiast 

stawiając sobie pytanie kim chcę być? tworzy tę tożsamość i projektuje koncepcję samego 

siebie, wytycza drogę do samorealizacji.  

Tożsamość nauczyciela określana też jest jako socjalizacja identyfikująca, rozu-

miana m.in. w aspekcie przekonań, wizji sensu życia, wizją własnego miejsca i znaczenia 

w świecie (Modrzewski, 1995, s. 44–48). 

Tożsamość zawodowa łączy w sobie elementy tożsamości osobistej i społecznej 

(Brzezińska, Appelt, 2000, s. 16). W każdej grupie zawodowej, tak samo i w grupie za-

wodowej nauczycieli, ludzi łączą ich cele, zadania związane z zakresem podejmowanych 

prac, zasady postępowania, zakres i sposoby rozwiązywania problemów wychowaw-

czych i dydaktycznych.  

Proces stawania się nauczycielem zaczyna się od pojawienia się motywacji do 

wyboru zawodu oraz jej dojrzewania, aż do pełniejszej identyfikacji z zawodem i doko-

nuje się przez cały okres aktywności zawodowej. J. Madalińska-Michalak (2010) uważa, 

że w rozwoju zawodowym nauczyciela ważne jest, aby nieustannie zdążał on do zrozu-

mienia siebie i swojego postępowania zgodnego z rozwojem moralnym, warunkującym 

kompetencje etyczne w zawodzie nauczyciela. Wśród wartości zasadnicze miejsce zaj-

mują: odpowiedzialność, dobro dziecka i wychowanie człowieka mądrego. 

Charakterystyka wybranych koncepcji zwracających uwagę na całożyciowy pro-

fesjonalny refleksyjny rozwój nauczyciela wskazuje, iż jest to wymagające zadanie dla 

człowieka (nauczyciela) żyjącego w trudnych i specyficznych warunkach współczesno-

ści, której towarzyszą nieustanne zmiany w różnych jej obszarach, rewolucyjne w zakre-

sie ICT, zmienia się styl życia społeczeństw, występuje zjawisko konkurencji i rosnąca 
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niepewność i złożoność problemów. Z drugiej strony zmieniają się także indywidualne 

oczekiwania i potrzeby uczniów funkcjonujących w przyszłym swoim życiu osobistym 

i społecznym. Uwarunkowania te tworzą nowy kontekst dla indywidualnego jakościo-

wego samorozwoju i rozwoju zawodowego, który powinien prowadzić do samorealizacji 

i osiągania sukcesów swoich i swoich wychowanków. Rozwój nauczyciela zależeć bę-

dzie od odpowiednich warunków i wsparcia, aby mógł on pokonywać bariery i rozwijać 

swoje kompetencje osobiste i społeczne i aby móc przygotować się do wypełniania swo-

jej roli w relacji mistrz-uczeń, być zorientowanym ku przyszłości i nieustannym dosko-

naleniu się.   

 

 

1.3. Kompetencje jako zdolność do samorozwoju nauczyciela   
 

Zadania, które wpisane są w działalność zawodową nauczycieli wymagają od 

niego określonych kompetencji. Wielu pedeutologów starało się zdefiniować kompeten-

cje, przy czym w swoich analizach wskazywali na różne jej aspekty i stanowiska. 

W. Okoń odnosi kompetencję oddzielnie do procesu wychowania i oddzielnie do procesu 

kształcenia. Autor uważa, że „jako zdolność do osobistej samorealizacji kompetencja jest 

podstawowym warunkiem wychowania; jako zdolność do określonych obszarów zadań 

kompetencja jest uważana za rezultat procesu uczenia się” (Okoń, 2001, s. 176). Nato-

miast M. Czerepaniak-Walczak uważa, że „kompetencja to harmonijna kompozycja wie-

dzy, sprawności, rozumienia oraz pragnienia” (Czerepaniak-Walczak, 1997, s. 88). 

H. Kwiatkowska w swojej definicji kompetencji pełniej określa ją jako „zdolność i goto-

wość podmiotu do wykonania zadań na oczekiwanym poziomie. Kompetencja powstaje 

w wyniku zintegrowania wiedzy, dużej liczby drobnych umiejętności oraz sprawności 

w dokonywaniu wartościowań” (Kwiatkowska, 2008, s. 35). Profesjonalizm w rozwoju 

zawodowym można osiągnąć dzięki określonym kompetencjom (Szempruch, 2013), 

które w ciągu życia zmieniają się w wyniku rozwoju, ale też u różnych ludzi mają zróż-

nicowany poziom. Kompetencje nauczycielskie przedstawiane są w literaturze według 

różnych kryteriów ich klasyfikacji. W pedagogice znajdują zastosowanie dwa ujęcia 

kompetencji: zgodnie z pierwszym – kompetencja pojmowana jest jako adaptacyjny po-

tencjał podmiotu, zgodnie z drugim – jako potencjał transgresyjny (Męczkowska, 2003, 

s. 693-696). Podział ten w sposób naturalny można odnieść do oceny efektywności pracy 

nauczyciela w zakresie podstawowych czynności wykonywanych w pracy z uczniami 
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i w samorozwoju. Kompetencja jako adaptacyjny potencjał jest związana m.in. z umie-

jętnością rozwijania wiedzy merytorycznej, metodycznej, wiedzy o uczeniu się i o spo-

sobach własnego rozwoju w celu dostosowania się do potrzeb. Kompetencje jako trans-

gresyjny potencjał związane są z twórczym działaniem nauczyciela. W swojej klasyfika-

cji wśród innych (prakseologicznych, komunikacyjnych, współdziałania, informatycz-

nych, moralnych) K. Denek wymienia jako ważne kompetencje kreatywne (Denek, 1998, 

s. 215–217). R. Kwaśnica (2006, s. 291–319) z kolei kompetencje klasyfikuje w dwóch 

grupach, jako praktyczno-moralne (interpretacyjne, moralne, komunikacyjne) i jako 

kompetencje techniczne (postulacyjne, metodyczne, realizacyjne). Także S. Dylak (1995, 

s. 37) wśród kompetencji określonych przez niego jako konieczne wymienia kompetencje 

interpretacyjne, autokreacyjne i realizacyjne. Ponadto jako ważne, autor wymienia jesz-

cze kompetencje bazowe związane z porozumiewaniem się, i pożądane, czyli umiejętno-

ści pomocne w realizacji zawodu. Bogatszy wykaz kompetencji przedstawia W. Stry-

kowski, a mianowicie kompetencje 1) merytoryczne (rzeczowe), 2) psychologiczno-pe-

dagogiczne, 3) diagnostyczne, związane z poznawaniem uczniów i ich środowiska,  

4) kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania, 5) dydaktyczno-metodyczne, 

6) komunikacyjne, 7) medialne i techniczne, 8) związane z kontrolą i oceną osiągnięć 

uczniów oraz jakościowym pomiarem pracy szkoły, 9) dotyczące projektowania i oceny 

programów oraz podręczników szkolnych, 10) autoedukacyjne, związane z rozwojem za-

wodowym. (Strykowski, 2007, s. 68–80). W pracy nauczyciela najważniejsze z nich to 

kompetencje merytoryczne, które rozwijane są w czasie studiów oraz poprzez samo-

kształcenie i prowadzą do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych dyplomem ukończenia 

studiów, uprawniających do przekazywania treści z zakresu nauczanego przedmiotu. Na-

uczyciel nieustannie musi aktualizować swoją wiedzę, poszerzać ją i pogłębiać, ukazy-

wać jej strukturę i związek pomiędzy wiedzą zawartą w innych przedmiotach szkolnych, 

aby ułatwić uczniowi zdobywanie i tworzenie swojej własnej wiedzy w sposób cało-

ściowy. W zakresie realizowania treści merytorycznych ważne są sposoby pracy 

z uczniami oraz stosowane w procesie kształcenia zasady i środki dydaktyczne. Szcze-

gólne miejsce przypisuje się współcześnie narzędziom technologii informacyjnej, dlatego 

nauczyciel powinien mieć kompetencje informatyczne, czyli m.in. znajomość informa-

tyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w pracy z uczniami, rozumieć or-

ganizację i funkcjonowanie urządzeń elektronicznych, komputerów i sieci kompute-

rowej oraz znać ich wykorzystanie, korzystać z usług w sieciach informatycznych, 

pozyskiwać i przetwarzać informacje. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie obejmują 
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kompetencje dydaktyczno-metodyczne nauczyciela czyli umiejętności wykorzystywania 

w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska 

nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne potrzeby i możliwości grupy, jak i po-

szczególnych uczniów.	Istotne jest to, aby nauczyciel umiał stworzyć warunki do samo-

dzielności poznawczej uczniów i do samorealizacji, co z kolei wymaga od niego dobrego 

kontaktu z uczniami, ciągłego komunikowania się, tak w sposób werbalny, jak i niewer-

balny. Kompetencje komunikacyjne stanowią ważny element w codziennej pracy 

z uczniami i ich rodzicami, sprzyjają właściwym relacjom między nauczycielem 

a uczniem, umiejętności współpracy w celu uzgadniania wspólnego rozumienia zadań 

w dążeniu do uzyskiwania dobrych  efektów uczenia się. Bardzo ważne są kompetencje 

psychologiczno-pedagogiczne podbudowane wiedzą filozoficzną i aksjologiczną, wspo-

magające rozumienie przez nauczyciela procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, na-

uczania i uczenia się. Każdy nauczyciel powinien posiadać kompetencje diagnostyczne 

polegające na umiejętności projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, 

uwzględniających specyfikę funkcjonowania uczniów na różnych poziomach edukacji 

oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego. 

W zakresie kompetencji osobowościowych powinien być świadomy swojej roli, cecho-

wać się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą pro-

społeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny roz-

wój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne. Nauczyciel powinien być reflek-

syjny, tj. posiadać kompetencje w zakresie własnego rozwoju (autoedukacyjne) w tema-

cie m.in. projektowania ścieżki własnego rozwoju, uwzględniając samodoskonalenie 

oraz profilaktykę wypalenia zawodowego, a także analizowania i oceniania prawidłowo-

ści oraz poziomu skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opie-

kuńczych i ustalania obszarów wymagających modyfikacji, ciągłego doskonalenia swo-

jej pracy.  

Szczególnej uwagi wymagają kompetencje kreatywne, gdyż one właśnie warun-

kują efektywny samorozwój nauczyciela. Zmiany postępujące w różnych obszarach ży-

cia wymagają od nauczyciela dużej aktywności, ciągłego rozwoju, aby mógł on twórczo 

realizować swoją rolę zawodową.  

Nauczyciel musi umieć przełamywać pewne schematy związane m.in. z encyklo-

pedycznym przyswajaniem treści, warunkami uczenia się poprzez wykonywanie zadań 

na rzecz środowiska, wspierającego ucznia w rozwoju poprzez rozwiązywanie proble-

mów, badanie, uczestniczenie we wspólnych projektach. Nauczyciel powinien umieć 
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kształtować potencjał twórczy swój i uczniów, rozwijać ciekawość poznawczą uczniów, 

motywować do uczenia się w taki sposób, aby uczniowie czuli radość z poznawania i do-

świadczania, dochodzenia do wiedzy. Powinien kształtować kompetencje współpracy, 

umiejętności radzenia sobie i postawę asertywną, dającą poczucie niezależności i odpo-

wiedzialności za siebie. Twórczy nauczyciel powinien stwarzać warunki do edukacji 

spersonalizowanej i kształtowania osobowości twórczej sprzyjającej procesom samorea-

lizacji i samorozwoju. 

Podstawą poddawania krytycznemu namysłowi wiedzy o własnej praktyce peda-

gogicznej, umiejętność formułowaniu celów kształcenia i wychowania uwzględniających 

potrzeby i potencjał tkwiący w uczniach wymaga rozwijania kompetencji autokreacyj-

nych i twórczych.  „Ugruntowana w naukach o twórczości wiedza o tym fenomenie 

i jego aspektach – procesie twórczym, osobowości twórcy, uwarunkowaniach tworzenia 

i wytworze – powinna stanowić podstawowe wyposażenie intelektualne kogoś, kto chce 

pomagać innym w tworzeniu i badać efekty swojej pracy…” (Szmidt, 2014, s. 27). Dla-

tego w rozwoju zawodowym nauczyciela niezmiernie ważne jest kształtowanie osobo-

wości twórczej (Nęcka, 2003), pomysłowej, otwartej na relacje z uczniami, osoby o ce-

chach oryginalności i płynności myślenia, wytrwałej, tolerancyjnej, z pasją. Osobowość 

twórczą cechuje postawa twórcza czyli „…ukształtowana (genetycznie i poprzez indywi-

dualne doświadczenie) właściwość poznawcza i charakterologiczna, wskazująca tenden-

cje, nastawienie lub gotowość do przekształcania świata rzeczy, zjawisk, a także własnej 

osobowości” (Popek, 1988, s. 27). 

Górniewicz uważa, że do samorealizacji potrzebne jest myślenie twórcze i stwier-

dza, że łączy się ono z wyobraźnią. „Wyobraźnia jako źródło wszelkich transgresji pobu-

dza inne dyspozycje i mechanizmy psychiczne do aktywności […] wyobraźnia staje na 

początku drogi zwanej procesem twórczym, na jej końcu jest konkretny wytwór w formie 

zobiektywizowanej” (Górniewicz, 1995, s. 38). Wyobraźnia i twórczość stanowią nieod-

łączne elementy w procesie samodoskonalenia. Pozwalają analizować i interpretować 

rzeczywistość edukacyjną, uświadamiać własne możliwości i ograniczenia w podejmo-

waniu decyzji, generować oryginalne pomysły, poszukiwać nowych rozwiązań w prak-

tyce edukacyjnej. Nauczyciel staje przed wieloma problemami wymagającymi innowa-

cyjności, twórczego i krytycznego myślenia, umiejętności koncepcyjnych. Twórczy na-

uczyciel potrafi zaangażować się w twórcze nauczanie, które rozwija u uczniów postawy 



 35 

otwartości, dociekliwości, realizmu, umiejętności wychodzenia poza schematy, zaintere-

sowania. Twórcze nauczanie sprzyja rozwijaniu myślenia dywergencyjnego i jego cech: 

płynności, giętkości, oryginalności oraz wrażliwości na problemy (Guilford, 1968). 

Wymienione powyżej cechy indywidualne osobowości twórczej w pracy i w roz-

woju zawodowym nauczyciela pozwalają mu rozpoznać ucznia wybitnie uzdolnionego 

(Nęcka, 2003, s. 167–168), zdolnego (Giza, 2006), ucznia kreatywnego (Szmidt, 2010; 

2013) i twórczego (Szmidt, 2008; 2013), wykorzystać jego oryginalne pomysły i chęć 

poznawania poprzez stawianie mu wyzwań poznawczych. W swoim rozwoju zawodo-

wym, jak stwierdza K.J. Szmidt (2003, s. 98–114), nauczyciel twórczy szczególnie po-

winien rozwijać zdolności diagnostyczne, zdolności w stymulowaniu i podtrzymywaniu 

rozwoju ucznia zdolnego, zdolność do wspierania, pomocy w pokonywaniu barier i kry-

stalizacji zdolności ucznia. W dążeniu do postawy twórczej powinien kształtować swoje 

potencjalne możliwości, rozwijać własne zainteresowania i pasje, swoją osobowość in-

dywidualną i zawodową.   

W sytuacji szybko zmieniającego się świata, jak stwierdza W. Wantuch (2002), 

potrzebni są ludzie o twórczym potencjale. Zajmując się obszarem polonistycznego 

kształcenia nauczycieli, autorka w dyskursie teoretycznym i praktycznym ukazała zwią-

zek między samokształceniem a twórczością nauczycieli. Bardzo ważną umiejętnością 

nauczyciela jest umiejętność organizowania twórczych sytuacji edukacyjnych. W odnie-

sieniu do nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej J. Uszyńska-Jarmoc stwierdza, że: „Aby 

efektywnie pomagać dziecku w rozwoju jego podstawowych kompetencji, nauczyciel 

powinien umieć dokonać diagnozy stanu dotychczasowego rozwoju dziecka, którą najle-

piej przeprowadzić w toku interakcji wychowawczej. Wydaje się, że nauczycielowi, 

który jest kreatywny, łatwiej spostrzegać innych ludzi, rozpoznawać i rozumieć ich stany 

psychiczne i cechy ujawniające się w życiu codziennym zazwyczaj w procesie interakcji. 

Ponadto kreatywny nauczyciel będzie umiał świadomie tworzyć sytuacje edukacyjne lub 

dydaktyczne służące dialogowi, wymianie i negocjowaniu znaczeń” (Uszyńska-Jarmoc, 

2014, s. 72). 

Posiadanie umiejętności komunikacyjnych jest bardzo ważne w społecznym 

funkcjonowaniu człowieka. Określają one zdolność bycia z innymi, pozwalają na nawią-

zywanie relacji, na współdziałanie. W zawodzie nauczyciela są one szczególnie ważne, 

wpływają na efektywność współzależności występującej między nim a jego zwierzchni-

kami, innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami. Komunikacja jest rozpatrywana 

w różnych dziedzinach nauki. Omawiana jest w kontekście relacji międzyludzkich i jako 
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komponent życia społecznego (Mikułowski-Pomorski, Nęcki, Tokarz, 1979). W komu-

nikacji między nauczycielem a uczniami tworzy się dialog pedagogiczny (Matulka, 1994, 

s. 37–43). Z tego wynika, że nie tylko nauczyciel dostarcza uczniowi nowych doświad-

czeń, wiedzy czy informacji, rozwija jego samoświadomość, ale i uczeń zwiększa wiedzę 

nauczyciela, jak i jego samoświadomość.  

W relacjach nauczyciel – uczeń można wyróżnić między innymi komunikację 

werbalną i niewerbalną (Sztejnberg, 2001, s. 17). Przekaz niewerbalny to gestykulacja, 

mimika, dotyk i kontakt, wygląd fizyczny, układ spojrzeń, pozycja ciała (Nęcki, 2000, 

s. 186), mające duże znaczenie komunikacyjne we wzajemnych relacjach nauczyciel – 

uczeń. Jest wyrazem stosunku do uczniów, wskaźnikiem emocji. Zarówno jeden, jak 

i drugi podmiot dialogu kreują odniesienia do siebie, angażują się oraz dzielą swoimi 

doświadczeniami. O tym, czy dana informacja przekazana uczniowi zostanie przez niego 

uznana za wartościową, decydują psychiczne i emocjonalne efekty komunikatów. Ton 

głosu oraz akcentowanie poszczególnych słów przez nauczyciela, według E. de Bono 

(2005), przekładają się na uznanie za ważny danego elementu wypowiedzi. Owo akcen-

towanie ma na celu również odkrycie, jaki jest cel i intencje komunikacyjne (Żegnałek, 

2012; Andrzejewska, 2010; Jachimowicz, 2007). Te dwa czynniki również mogą wpły-

wać na specyfikę pracy w klasie oraz atmosferę, jaka panuje wśród uczniów, ale też i na 

linii nauczyciel – uczeń. 

R.B. Adler, L.B. Rosenfeld i R.F. Proctor II (2007, s. 146) wyróżnili kilka cha-

rakterystycznych cech komunikacji werbalnej, do których zaliczają się m.in. jasny prze-

kaz, jednokanałowość oraz świadomość emitowania. Owe cechy zdają się być istotne 

w procesie nauczania oraz docierania do ucznia, ponieważ komunikat werbalny jest trud-

niej zapamiętywany niż niewerbalny, który angażuje więcej zmysłów. Nauczyciel po-

przez swoje wypowiedzi angażuje zmysł słuchu, lecz by komunikat był przez ucznia le-

piej przyswojony, powinien w miarę możliwości zaangażować inne zmysły, np. poprzez 

prezentację multimedialną, ilustrację, film. Równoczesny przekaz tych komunikatów po-

przez mimikę, gesty, proksemikę czy parajęzyk itp. umożliwia uczniowi trwalsze przy-

swojenie sobie tych wypowiedzi, a nawet zaangażować może uczniów do dialogu z nau-

czycielem. Komunikacja nauczyciela z uczniami służy osiąganiu celów edukacyjnych, 

wychowawczych, przyczynia się do kształtowania osobowości (Kowalska, 2000, s. 32). 

W usprawnianiu komunikacji i współdziałania bardzo ważną rolę odgrywa tolerancja 

i empatia, która przyczynia się do budowania dobrej atmosfery w klasie. Nauczyciel po-
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winien rozwijać w sobie umiejętność dopasowywania komunikatów do aktualnego po-

ziomu samoświadomości rozmówcy. Komunikaty powinny być zwięzłe, jasne, dostoso-

wane do odbiorcy i skłaniające do refleksji. Na różnych etapach życia występuje u ludzi 

inna samoświadomość. Samoświadomość zawodowa też może być zróżnicowana, np. 

w zależności od doświadczenia zawodowego. Nauczyciel powinien być świadomy róż-

nych wzorów komunikacji i jej funkcji, aby móc właściwie konstruować wzorce komu-

nikowania się z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami, sprzyjać motywacji 

uczniów do uczenia się. Istotne znaczenie ma m.in. aktywnie słuchanie, gdyż po pierw-

sze, daje ono możliwość lepszego poznania ucznia, a w związku z tym pozwala na dosto-

sowanie komunikatów adekwatnych do aktualnego poziomu uczniów. Uczniowi zaś daje 

poczucie ważności i szacunku, sprzyja budowaniu dobrej relacji i zaangażowania w niej. 

Aby budować i stymulować swoje relacje z uczniami, powinien nieustannie rozwijać 

swoje umiejętności komunikacyjne.  

 W zawodzie nauczyciela, jak twierdzą S.M. Kwiatkowski i J. Madalińska-Micha-

lak (2014) oraz H. Hamada (2017; 2019), szczególnie istotne są kompetencje przywód-

cze, polegające na efektywnej komunikacji, współpracy i zaangażowaniu uczestników 

grupy, którą mogą stanowić nauczyciel i uczniowie bądź w procesie doskonalenia zawo-

dowego sami nauczyciele.     

 

 

1.4. Kulturowe źródła i kulturowo społeczne oczekiwania od nauczyciela w Polsce, 
Portugalii, Stanach Zjednoczonych i Japonii 

 

W zmieniających się warunkach życia społecznego oraz postępu technologicz-

nego nauczyciel jest zobowiązany nieustannie pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę, musi 

udoskonalać i poszerzać swoje kompetencje oraz zdobywać nowe umiejętności. Organi-

zacja kształcenia nauczycieli w różnych krajach zależy od polityki danego kraju, priory-

tetów ekonomicznych, ale też jest uwarunkowana kulturowo. Od wielu lat tak w Polsce, 

jak i w innych krajach prowadzone są dyskusje naukowe na ten temat. Pomimo tego zróż-

nicowania bardzo często i w oparciu o różne założenia teoretyczne i prawne, podejmo-

wany jest dyskurs o jakości kształcenia nauczycieli, kompetencjach potrzebnych do wy-

konywania zawodu, doskonaleniu i samokształceniu w zawodzie, a także o selekcji do 

zawodu. Wiele krajów opiera swoją politykę wobec kształcenia nauczycieli i przepisy 

wykonawcze na centralizacji, która wyznacza kontrolę państwa nad tym kształceniem, 
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bądź decentralizacji, która związana jest z autonomią uczelni w tym zakresie. Trudno 

stwierdzić, który aspekt lub które jego elementy są lepsze i bardziej sprzyjają podnosze-

niu jakości kształcenia. Kontekst polityczny związany z kształceniem, kwalifikacjami 

i kompetencjami w Polsce, Portugalii, USA i Japonii jest odmienny. Jest on widoczny już 

„na pierwszy rzut oka” w określaniu zawodu.  

Nauczyciela w Polsce rozumie się na ogół jako odpowiednio przygotowanego 

specjalistę do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspierającego każdego 

ucznia w rozwoju, dążącego do rozwoju osobowego (art. 6 Karty Nauczyciela – Ustawa 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 

zm.). Istota zawodu nauczyciela nie jest powiązana z wcześniejszą tradycją (np. A. Frycz 

Modrzewski, J.W. Dawid), nie jest wymagany wzór osobowościowy. Nauczyciel jest za-

wodem niedocenianym społecznie.   

Portugalski „professor” posiada kwalifikacje zawodowe uprawniające do nau-

czania danej grupy wiekowej lub na danym poziomie edukacyjnym, uważany jest za spe-

cjalistę posiadającego badawcze, innowacyjne podejście i stosującego nowoczesne me-

tody nauczania i uczenia, umiejącego motywować uczniów, posiadającego wysokie kom-

petencje społeczne niezbędne do zaangażowanie całego ekosystemu edukacyjnego: nau-

czycieli, uczniów, rodziców, społeczności edukacyjnej i społeczeństwo (Perrenoud i in., 

2001). Jest to zawód o wysokim prestiżu społecznym. 

Pojęciu „teacher” w USA przypisuje się większą wagę do umiejętności praktycz-

nych niż teoretycznych. Jest to osoba przygotowana do samodzielnego ustalania celów 

nauczania, związanych z rozwijaniem u uczniów umiejętności samodzielnej pracy oraz 

ich zainteresowań. Nauczyciel powinien posiadać umiejętności komunikacyjne, toleran-

cję rasową i religijną (Cockron, 2002). Prestiż zawodu nie jest wysoki. 

Pojęcie „Sensei” w Japonii wiąże się z tradycją buddyjską, w której to szacunek 

do osób starszych jest jedną z głównych zasad. W Japonii ocenia się nauczycieli nie tylko 

w zakresie wiedzy i umiejętności, ale też zachowania. Nauczyciele powinni być przykła-

dem pożądanych ludzkich zachowań, zwłaszcza moralności i etyczności. Są odpowie-

dzialni za zachowanie ucznia w szkole i poza nią (Iwata, 2006). Pełnić także muszą do-

datkowe funkcje, takie jak mediator szkoła-środowisko, organizator dodatkowych zajęć 

szkolnych. Nauczyciel jest zawsze do dyspozycji szkoły. Zawód ten jest wysoko ceniony 

społecznie. 

 

Polityka oświatowa   
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Odpowiedzialność za kształcenie nauczycieli 

W Polsce z kształceniem nauczycieli związane są dwa ministerstwa: Minister-

stwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister-

stwo Edukacji Narodowej określa standardy kształcenia nauczycieli. Jak można przeczy-

tać w Zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej „Ministerstwo Edukacji Narodowej 

działa na zasadach określonych w szczególności w: 1) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203); 2) ustawie z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203); 3) ustawie z dnia 26 

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203); 4) ustawie 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)” 

(Zarządzenie nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie re-

gulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej). Z kolei Ministerstwo Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnic-

twa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów 

i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytu-

tów naukowych PAN. W ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, 

polityki naukowej i innowacyjnej państwa MNiSW wspierane jest przez Radę Główną 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego.    

W Portugalii status nauczyciela określa Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEC), 

które odpowiada za ogólną politykę edukacyjną. Do zadań MEC należy m.in.: zatwier-

dzenie programów nauczania i wytycznych dotyczących ich realizacji, w tym programów 

portugalskiej edukacji za granicą; zarządzanie i monitorowanie rozwoju sieci publicz-

nych instytucji szkolnictwa wyższego oraz inicjatyw w dziedzinie edukacji prywatnej; 

wspieranie autonomii szkół poprzez wdrażanie zdecentralizowanych modeli zarządzania 

i wspieranie wdrażania ich projektów edukacyjnych; rozwijanie kultury naukowej i tech-

nologicznej, wspieranie upowszechniania nauki i in. (Diário da República n.º 249/2011). 

Organami doradczymi MEC są: Krajowa Rada Edukacji; Rada Szkoły; Rada Koordyna-

cyjna Szkolnictwa Wyższego. Wszelkie zmiany w kształceniu i kwalifikacjach nauczy-

cieli ministerstwo ustala ze związkami zawodowymi. W całym kraju istnieje kilka związ-

ków nauczycieli, a największą federacją związków nauczycieli w kraju jest (FENPROF) 

National Teachers Federation (Quental, Gouveia, 2018 za: https://www.fenprof.pt (Do-

stęp z dnia: 11.11.2019). 

Najstarsza tradycja amerykańskiego szkolnictwa wyższego, datowana na 

1636 r., to ustanowienie i działanie instytucji szkolnictwa wyższego kierowanych przez 
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wspólnoty religijne (Bok, 2015). W przeciwieństwie do seminariów i podobnych szkół 

tego typu, które przygotowują osoby do powołań kapłańskich i pokrewnych, instytucje 

religijne funkcjonują podobnie do instytucji świeckich, ponieważ oferują różnorodne 

przedmioty, szanują wolność akademicką i przygotowują studentów do pełnienia i wy-

konywania wielu różnych zawodów. Większość z nich kwalifikuje się do uznania przez 

federalny program pomocy studenckiej USA i są w pełni akredytowane przez uznane 

agencje (Devine, 2009). Wiele z nich należy do najbardziej znanych i szanowanych 

uczelni amerykańskich i uniwersytetów, m.in. Uniwersytet Harwarda czy Uniwersytet 

Columbia (na podst. www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-

org-us.html – dostęp 15.01.2018).  

Polityka edukacyjna nauczycieli w Stanach Zjednoczonych jest pogmatwana 

i nieostra (Earley, 2001; Bok, 2015). System edukacji, a także system kwalifikacji 

w USA, jest systemem zdecentralizowanym, regulowanym przez prawa stanowe opiera-

jące się na różnych tradycjach historycznych i legislacyjnych. System ten zależy więc od 

polityki stanowej i władz lokalnych. Przepisy dotyczące tych systemów w poszczegól-

nych stanach ustalane są przez Federalne Departamenty Edukacji (United States Depart-

ment of Education – ED), ale także przez organizacje i stowarzyszenia zawodowe. Rząd 

federalny USA nie ma bezpośredniego wpływu na edukację w Stanach Zjednoczonych. 

W kraju tym nie ma krajowego ministerstwa edukacji oraz ustaw ramowych dotyczących 

edukacji (Kaplan, Owings, 2011; Bok, 2015; Devine, 2009).  Ustawodawstwo, przepisy, 

wytyczne i inne dokumenty dotyczące polityki edukacji nauczycieli można znaleźć 

w Edukacyjnym Departamencie Stanowym (U.S. Department of Education). Nauczy-

ciele oraz kandydaci do zawodu nauczycielskiego mogą zapoznać się np. z aktem ustawy 

na temat każdego ucznia, mogącego osiągnąć sukces i innymi tematami. W USA rola 

federalna w edukacji jest ograniczona (Devine, 2009). Z powodu dziesiątej poprawki 

większość polityki edukacyjnej ustalana jest na szczeblu stanowym i lokalnym. Nauczy-

ciele mają również dostęp do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, przepisów, wytycznych 

i innych dokumentów dotyczących polityki (praw obywatelskich nt. niepełnosprawności, 

orientacji seksualnej czy rasowej) (https://www.ed.gov/category/subject/teacher-educa-

tion – dostęp 27.01. 2018 r.). 

System edukacyjny w Stanach Zjednoczonych nie opiera się na jednej, czy nawet 

kilku ustawach ramowych. Istnieje wiele różnych federalnych, stanowych i lokalnych 

przepisów określających różne aspekty zdecentralizowanego systemu USA (Kaplan, 

Owings, 2011; Ben-Peretz, Feiman-Nemser, 2017). Na przykład 10 grudnia 2015 r. został 
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podpisany przez prezydenta Obamę Every Student Succeeds Act (ESSA), który ponow-

nie zatwierdził 50-letnią Ustawę o Podstawowym i Średnim Wykształceniu (ESEA), kra-

jowe prawo oświatowe i długotrwałe zaangażowanie na rzecz równych szans dla wszyst-

kich uczniów. Nowa ustawa opiera się na kluczowych obszarach postępu w ostatnich la-

tach, dzięki wysiłkom wychowawców, społeczności, rodziców i studentów w całym 

kraju (Devine, 2009).  

Obecnie wskaźniki ukończenia szkół średnich są najwyższe w historii Stanów 

Zjednoczonych. Coraz więcej absolwentów wybiera się na studia. Osiągnięcia te stano-

wią solidną podstawę do dalszych prac nad rozszerzeniem możliwości edukacyjnych 

i poprawą wyników uczniów w ESSA. Poprzednia wersja prawa, ustawa No Child Left 

Behinde (NCLB), została uchwalona w 2002 roku (Berkhart, 2008; Hess, 2007; Roper, 

2008). NCLB stanowiła znaczący krok naprzód dla dzieci pod wieloma względami, 

szczególnie, że rzuciła światło na to, w których aspektach dzieci robiły znaczące postępy 

i gdzie potrzebowały dodatkowego wsparcia, bez względu na rasę, dochód, niepełno-

sprawność czy język ojczysty. Prezydentura Obamy przyjęła uwagi od nauczycieli i ro-

dzin, aby stworzyć lepsze prawo, które koncentrowałoby się na jasnym celu, jakim jest 

pełne przygotowanie wszystkich studentów do sukcesu, w drodze na studia i ich dalszej 

karierze (Hess, 2007). Ustawa ESSA m.in. daje prawo do zwiększenia nakładów na 

szkolnictwo; wymaga, by wszyscy uczniowie byli uczeni na takim samym, wysokim po-

ziomie przygotowującym do podjęcia dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej; pomaga 

wspierać i rozwijać lokalne przedsiębiorstwa czy informuje rodziców, nauczycieli 

i uczniów o postępach, w celu uzyskania wysokich standardów nauczania. ESSA został 

podzielony na wiele podrozdziałów dotyczących m.in. poprawy osiągnięć osób w nieko-

rzystnej sytuacji (edukacja dzieci imigrantów, rodzin niemajętnych itp.), modyfikację 

podstawowych programów obsługiwanych przez lokalne agencje edukacyjne, czy zwró-

cenia uwagi na mniejszości narodowe. (https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/in-

dex.html; https://www.ed.gov/essa?src=policy – dostęp 28.01.2018 r.). 

Ważną rolą rządu federalnego jest także gromadzenie, analiza i publikacja krajo-

wych statystyk edukacyjnych (Devine, 2009). Rząd federalny wspiera także niektóre edu-

kacyjne działania badawcze, które również często są wspierane przez prywatne organi-

zacje, uniwersytety i fundacje (Kaplan, Owings, 2011). Jak pisze D.W. Breneman, Kra-

jowa Izba ds. Postępów w Nauce (NAEP) prezentuje wyniki i postępy w nauce uczniów 

na podstawie Kart Raportowych uzupełnianych przez nauczycieli różnych przedmiotów 

i dyrektorów szkół w USA. Statystyki obejmują szkoły podstawowe, średnie, koledże 
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i uniwersytety. Wyniki wydawane są w Narodowej Karcie Raportu dostępnej dla stanów, 

państwa i w niektórych przypadkach dla okręgów miejskich, by można było opracować 

sposoby poprawy edukacji i uzyskiwanych wyników przez uczniów w kolejnych latach 

(Breneman, 2010). 

W Stanach Zjednoczonych instytucje szkolnictwa wyższego są zorganizowane 

i licencjonowane lub zakładane jako organizacje non-profit lub for-profit, nastawione 

głównie na zysk, niezależnie od ich charakteru, szkół publicznych lub prywatnych. Te 

podmioty korporacyjne są zarządzane przez rady powiernicze mianowane przez guber-

natora lub ustawodawcę (instytucje publiczne), jak również wybierane przez radę (insty-

tucje prywatne). Jak pisze C.E. Cook, spośród ponad 3600 koledżów i uniwersytetów 

55 procent stanowią prywatne (tj. niezależne) instytucje, których budżety pochodzą w du-

żej mierze z czesnego studentów i prywatnych darowizn (Cook, 1998). W ten sposób 

ustanowione instytucje mogą być jednostkami jednoosobowymi, wielocelowymi lub sys-

temami składającymi się z kilku niezależnych instytucji. Instytucje publiczne, oprócz 

funkcji zarządów wyznaczonych przez władze państwowe, otrzymują również roczny 

przydział środków z budżetu państwa (Bruininks, 2005). Niektóre z ich nieruchomości 

mogą być własnością państwa i podlegać przepisom państwowym innego rodzaju, w za-

leżności od charakteru ich związku ze stanem określonym w ich statutach. Instytucje pu-

bliczne są wewnętrznie samorządne i autonomiczne w odniesieniu do akademickiego 

procesu decyzyjnego. Prywatne instytucje są niezależne od kontroli państwa, mimo że są 

licencjonowane lub autoryzowane przez rządy stanowe. Mogą być non-profit lub for-

profit i mogą być świeckie lub stowarzyszone ze wspólnotą religijną. Niektóre instytucje 

prywatne mogą być upoważnione przez rządy stanowe do otrzymywania państwowych 

funduszy operacyjnych i świadczenia niektórych usług publicznych, takich jak np. pro-

wadzenie programów akademickich, w tym także kształcących nauczycieli, finansowa-

nych ze środków publicznych (Cook, 1998; Earley, 2001; Ben-Peretz, Feiman-Nemser, 

2017). 

Zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne mogą pobierać czesne lub opłaty od 

studentów. Mogą również otrzymywać darowizny i pozyskiwać dochody z grantów ba-

dawczych i instruktażowych oraz kontraktów. Instytucje publiczne mają restrykcyjnie 

nałożone przez państwo limity na to, jaką kwotą mogą obciążyć studentów. 

Community colleges to instytucje publiczne oferujące szeroki zakres usług edu-

kacyjnych, począwszy od usług edukacyjnych dla dorosłych, poprzez karierę policealną 
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i kształcenie techniczne, aż po studia akademickie i zawodowe na poziomie uniwersytec-

kim, umożliwiające przeniesienie na studia wyższe na uniwersytetach (Stoops, 1966; 

Boggs, 2005). Niektóre koledże zaczęły oferować akredytowane studia licencjackie. Pra-

wie wszystkie instytucje mają ustalenia dotyczące przeniesienia z lokalnymi uczelniami 

publicznymi i prywatnymi, które umożliwiają studentom, kończącym studia, przejście na 

studia licencjackie – na poziomie do dwóch lat. American Association of Community 

Colleges (AACC) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentującym publiczne koledże 

społeczne i prywatne dwuletnie. Instytucje te nie nadają kwalifikacji nauczycielskich, ale 

umożliwiają realizację kursów umożliwiających preorientację w zawodzie nauczyciela 

(Bok, 2015; Forest, Kinser, 2002). 

W USA „Federalne struktury edukacji są niezmienione i tworzą swoją wersję po-

lityki reform. Własną politykę konstruują poszczególne stany; one też zawiadują infor-

macją. W tym sensie mają władzę zarówno nad rządem federalnym, jak i nad kurato-

riami. Ponadto niektóre dystrykty i szkoły mają niezależne władze (Shober, 2010, s. 4 

in.).  

System edukacji, a także system kwalifikacji w Japonii jest systemem scentrali-

zowanym, regulowanym przez państwo i opiera się na tradycjach historycznych i legisla-

cyjnych. Ministerstwo Edukacji, Nauki, Sportu i Kultury (Monbusho/ MEXT) określa 

krajowe cele i godziny nauczania, zatwierdza i wydaje podręczniki, nadzoruje badania 

naukowe oraz przyznaje stypendia i decyduje o wymianie międzynarodowej uczniów 

i nauczycieli. Do zadań spoczywających na Ministerstwie należy również nadzór szkol-

nictwa wyższego, a tym samym wymagań dotyczących certyfikacji nauczycieli, ich mia-

nowania oraz organizacji szkoleń. Każda z 47 prefektur Japonii odpowiada za organizo-

wanie spotkań nauczycielom. Są także głównymi organizatorami formalnego kształcenia 

ustawicznego (Monbusho, 1996, s. 18–21; 1999, s. 59–74). Japońskie Stowarzyszenie 

Uniwersytetów (JAUE) powołało zespół, który w 2004 roku zalecił każdemu uniwersy-

tetowi, by program studiów opierał się na „Podstawach programowych” (Core Subjects 

for Teacher Education), w których istotne miejsce ma praktyka przyszłego nauczyciela 

na różnych szczeblach edukacji. Innym założeniem programu było stworzenie jasnej 

struktury w programie kształcenia nauczycieli i nawiązanie współpracy między uniwer-

sytetami i szkołami przyłączonymi lub zlokalizowanymi w pobliżu uniwersytetów. Mo-

del ten, nazwany „Praktyka” i „Refleksja”, był głównym trendem w reformowaniu pro-

gramu kształcenia nauczycieli przez same uniwersytety (JAUE, 2004). 
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Duży wpływ na reformy edukacji mają środowiska polityczne i biznesowe. Ist-

nieje powszechne przekonanie, że w ostatnich kilkudziesięciu latach ze względu na roz-

rost szkolnictwa wyższego niepublicznego bardziej widoczne stało się skupienie na czyn-

niku ekonomicznym. W opinii E. Potulickiej: „Kolegia komunalne, które wcześniej ni-

gdy nie były nastawione na generowanie zysków, teraz przejawiają nasiloną orientację 

na przedsiębiorczość. Wyniki badań stają się własnością intelektualną na sprzedaż. Po-

ważne zmiany wiążą się z wprowadzeniem zarządzania korporacyjnego, nie zaś akade-

mickiego […]. Wielu badaczy przeciwstawia się uniwersytetowi przedsiębiorczemu, po-

piera zaś studiowanie skoncentrowane na edukacji obywatelskiej, zaangażowaniu i edu-

kacji demokratycznej…” (Potulicka, 2014, s. 17–18). Jak stwierdzają badacze polityki 

oświatowej (Kumar, Hill, 2009; Weiner, 2007, za: Potulicka, 2014), konkurencyjność 

ekonomiczna edukacji powoduje selekcjonowanie i wykluczanie uczniów oraz studen-

tów, kształtuje korporacyjną tożsamość, rynek i praktyka konserwatywna stwarzają wa-

runki do dewaluacji myślenia krytycznego. 

 

Akredytacja kształcenia nauczycielskiego 

W Polsce organem odpowiedzialnym za ocenę kształcenia w szkolnictwie wyż-

szym jest Polska Komisja Akredytacyjna, określana jako „…niezależna instytucja, dzia-

łająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami 

działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkol-

nictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europej-

skiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepu-

blicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jako-

ści. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wyso-

kiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konku-

rencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich” (http://www.pka.edu.pl/misja/ 

– dostęp 28.01.2018r.). W 2018 roku w ramach działalności PKA został powołany Zespół 

ds. Kształcenia Nauczycieli, którego zadaniem jest ocena jakości kształcenia nauczycieli 

na kierunkach studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela. Kryteria akredytacji 

bazują na przepisach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i na-

uce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny progra-

mowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1529); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 
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z 2016 r. poz. 1596); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 

25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania za-

wodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).  

W Portugalii uczelnie zapewniają certyfikację dokształcającą, doskonalenie za-

wodowe i specjalistyczne wszystkim grupom nauczycieli. Generalny Inspektorat Eduka-

cji i Nauki (IGEC) zapewnia prawidłowości działań realizowanych przez organy MEC 

i sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu edukacji w zakresie edukacji przed-

szkolnej, edukacji szkolnej, obejmującej edukację podstawową, średnią i wyższą oraz 

edukację specjalną, edukację pozaszkolną, naukę i technikę. MEC projektuje, planuje 

i przeprowadza działania kontrolne i audytowe dla instytucji szkolnictwa wyższego, z na-

leżytym poszanowaniem ich autonomii (Diário da República n.º249/2011). W 1998 r. 

rząd portugalski utworzył jednostkę akredytującą ds. programów kształcenia nauczycieli 

– Narodowy Instytut Akredytacji Edukacji Nauczycieli. Jednostka podlega Radzie Ogól-

nej, reprezentowanej przez instytucje szkolnictwa wyższego dla nauczycieli, nauczycieli 

wszystkich cykli kształcenia, rodziców, pracodawców, Departament Ministerstwa Edu-

kacji, studentów kierunków nauczycielskich. Członków Komitetu Akredytacyjnego mia-

nuje Rada Generalna, nie rząd. Organ kontrolny składa się ze specjalistów z danej dzie-

dziny, posiadających uznany dorobek w działalności dydaktycznej, artystycznej, nauko-

wej lub gospodarczej. Zadaniem komisji jest ocena, w jakim stopniu program kształcenia 

prowadzony przez instytucje odpowiada jakości kształcenia. Struktura profesjonalnej 

procedury akredytacji jest złożona i bazuje na wykazie Ministerstwa Edukacji w zakresie 

norm prawnych dotyczących kształcenia nauczycieli, ustaleń jednostki akredytującej na 

temat ogólnych standardów jakości kształcenia nauczycieli (Campos 2000). 

Departament Edukacji USA zapewnia nadzór nad systemem akredytacji poprzez 

przegląd wszystkich federalnie uznanych agencji akredytacyjnych. Departament rozlicza 

agencje akredytujące, upewniając się, że skutecznie egzekwują standardy akredytacji. Po-

nadto, w ramach funkcji nadzorczych Departamentu, Sekretarz Edukacji jest prawnie zo-

bowiązany do opublikowania listy uznanych na szczeblu krajowym agencji akredytacyj-

nych, które Sekretarz określa jako wiarygodne w zakresie jakości kształcenia lub kształ-

cenia zapewnianego przez instytucje szkolnictwa wyższego (Devine, 2009). W Stanach 

Zjednoczonych działają dwie narodowe agencje akredytacyjne: National Council for the 

Accreditation of Teacher Education (NCATE) i Teacher Education Accreditation Coun-

cil (TEAC). Tylko połowa instytucji przygotowujących nauczycieli do pełnienia zawodu 

jest akredytowana (około 1260 wyższych uczelni) (Taubman, 2009). NCATE (1954) jest 
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dobrowolnym organem akredytującym, uznanym przez amerykański Departament Edu-

kacji, który ocenia i akredytuje instytucje do przygotowania nauczycieli szkół podstawo-

wych i średnich, personelu szkolnego i administracji. Normy NCATE koncentrują się na 

ogólnej jakości szkolnictwa zawodowego. Jednostką może być instytucja lub szkoła wyż-

sza, szkoła, departament lub organ administracyjny w instytucji, który jest głównie od-

powiedzialny za wstępne przygotowanie nauczycieli lub organizującym kursy dokształ-

cające (NCATE Professional Standards for the Accreditation of School, Colleges, and 

Departments of Education, 2002, 2006). Sześć norm jest obecnie zorganizowanych w ra-

mach dwóch szerokich kategorii: I kandydata wydajności i II jednostki zdolności. Za-

równo Standard I: Kandydat – wiedza, umiejętności i dyspozycje oraz system oceny Stan-

dard 2 i ocena jednostki należą do kategorii I: Wyniki kandydatów. Normy 3–6 należą do 

kategorii II: Zdolność jednostki. Są to: Standard 3: Doświadczenia i praktyka kliniczna; 

standard 4: Różnorodność; Standard 5: kwalifikacje wydziałowe, wydajność i rozwój; 

oraz Standard 6: Zarządzanie jednostkami i zasoby. Tematy w ramach standardów obej-

mują ramy koncepcyjne, różnorodność, intelektualną witalność, technologię, społeczność 

zawodową i ocenę wyników. Standardy oparte na wydajności są kluczową cechą akredy-

tacji NCATE (Wise, 1998; 2005). Celem NCATE, akredytacja jako forma rozliczalności, 

jest zapewnienie opinii publicznej, że absolwenci akredytowanych instytucji zdobyli wie-

dzę, umiejętności i dyspozycje niezbędne do pomocy wszystkim uczniom (NCATE, 

2002, 2006). Jakość nauczyciela ma być rezultatem. Jak pisze P.M. Taubman, NCATE 

oczekuje programów kształcących nauczycieli, które mają udowodnić, że ich kandydaci 

posiadają wymierny wpływ na swoich uczniów (Taubman, 2009).  

Teacher Eductation Accreditation Council został opracowany w 1998 r. w odpo-

wiedzi na obawy Rady Niezależnych Kolegiów (KIC), że NCATE jest jedynym krajo-

wym stowarzyszeniem akredytującym nauczycieli akademickich i akredytuje mniej niż 

połowę spośród 1260 instytucji szkolnictwa wyższego oferujących programy kształcenia 

nauczycieli (Basinger, 1998; Hartshorne i in., 2013). Misją TEAC jest promowanie pro-

fesjonalnych programów edukacyjnych w szkołach wyższych i uniwersytetach poprzez 

uznanie ich najwyższej jakości. Planuje opracować alternatywny proces akredytacji, 

który opiera się na ciągłej instytucjonalnej samokontroli, wzmocnionej przez audyty ze-

wnętrzne. Cztery zasady jakości są określone przez TEAC: 1. uczenie się przez uczniów, 

2. ocena uczenia się uczniów, 3. uczenie się w instytucjach i 4. zaangażowanie instytu-

cjonalne. W porównaniu z NCATE, TEAC nie opiera się na standardach (Murray, 2005; 

Taubman, 2009).  
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Misją jest promowanie profesjonalnych programów edukacyjnych w szkołach 

wyższych i uniwersytetach poprzez uznanie tych, które są najwyższej jakości. Planuje się 

opracować alternatywny proces akredytacji, który opiera się na ciągłej instytucjonalnej 

samokontroli, wzmocnionej przez audyty zewnętrzne. TEAC wymienia cztery zasady ja-

kości: 1. uczenie się przez uczniów, 2. ocena uczenia się uczniów, 3. uczenie się w insty-

tucjach i 4. zaangażowanie instytutu. TEAC przeprowadzi audyt wewnętrznych proce-

sów instytucji w celu oceny uczenia się przez uczniów i pomoże instytucjom w ciągłym 

doskonaleniu ich programów kształcenia nauczycieli. Instytucja wybierze standardy, któ-

rych będzie używać, a audyt akademicki posłuży jako narzędzie oceny. 

W Stanach Zjednoczonych działa ponadto sześć regionalnych agencji akredyta-

cyjnych, które zajmują się oceną jakości kształcenia oraz „pre-accreditation”, dla 

uczelni, które chcą utworzyć dany kierunek (Iannuzzi, 2000; Heller, 2001):  

1. Middle States Commission on Higher Education – Państwowa Komisja ds. Szkolnic-

twa Wyższego, jest dobrowolnym, partnerskim stowarzyszeniem typu non-profit, które 

przeprowadza ocenę i akredytację publicznych i prywatnych uniwersytetów i szkół wyż-

szych w wybranych regionach Stanów Zjednoczonych i zagranicznych instytucjach. 

Akredytuje szkoły amerykańskie (MSCHE). 

2. New England Association of Schools and Colleges (NEASC), jest regionalnym stowa-

rzyszeniem akredytacyjnym Stanów Zjednoczonych, zapewniającym akredytację eduka-

cyjną na wszystkich poziomach edukacji, od poziomu przedszkolnego do poziomu dok-

toranckiego. NEASC to niezależna, dobrowolna organizacja non-profit, która łączy i ob-

sługuje ponad 2000 publicznych i niezależnych szkół, instytucji technicznych/zawodo-

wych, szkół wyższych i uniwersytetów w sześciu stanach Nowej Anglii (Connecticut, 

Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island i Vermont), a także Szkoły Mię-

dzynarodowe w ponad 65 krajach na całym świecie. 

– (NEASC-CIHE) Commission on Institutions of Higher Education – Komisja ds. 

Instytucji szkolnictwa wyższego; 

– (NEASC-CTCI) Commission on Technical and Career Institutions – Komisja 

ds. Instytucji technicznych i zawodowych (Kampits, 1996; Saunders, 2007); 

3. Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) – Komisja Północno-

Zachodnich Kolegiów i Uniwersytetów, jest niezależną, nienastawioną na zysk organiza-

cją członkowską, uznawaną przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych od 

1952 r. jako organ regionalny ds. jakości kształcenia i skuteczności instytucjonalnej in-

stytucji szkolnictwa wyższego w stanach regionu północno-zachodniego: Alaska, Idaho, 
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Montana, Nevada, Oregon, Utah i Washington. Wypełnia swoją misję, ustanawiając kry-

teria akredytacji i procedury oceny, w ramach których instytucje są weryfikowane (Saun-

ders, 2007). 

4. Higher Learning Commission (HLC) (formerly, North Central Association of Colleges 

and Schools (NCA)) – Komisja ds. Wyższego Uczenia, jest organizacją zajmującą się 

regionalnymi uprawnieniami akredytacyjnymi dla instytucji szkolnictwa pomaturalnego 

w centralnych Stanach Zjednoczonych. Komisja Higher Learning nadzoruje akredytację 

uczelni wyższych i uniwersytetów w dziewiętnastu, głównie w środkowo-zachodnich 

i południowo-centralnych, stanach (Atkinson, Morten, Sue, 1993).  

5. Southern Association of Colleges and Schools (SACS) Commission on Colleges, agen-

cja ta akredytuje ponad 13 000 publicznych i prywatnych instytucji edukacyjnych, od 

przedszkola po koledże w południowych Stanach Zjednoczonych (Atkinson, Morten, 

Sue, 1993). 

6. Western Association of Schools and Colleges (WASC), jest oficjalnym organem aka-

demickim odpowiedzialnym za akredytację publicznych i prywatnych uniwersytetów, 

szkół wyższych, szkół średnich i szkół podstawowych w Kalifornii i na Hawajach. 

WASC dzieli się na trzy grupy: Komisję Akredytacyjną ds. Szkół (ACS WASC), Komi-

sję Akredytacyjną dla Szkół Społecznych i Junior Collages (ACCJC) oraz WASC Senior 

College i University Commission (WSCUC). 

– (WASC-ACCJC) Accrediting Commission for Community and Junior Colleges, 

dla wspólnoty i Junior Collages, 

– (WASC-ACSCU) Accrediting Commission for Senior Colleges and Universi-

ties, dla senior collages i uniwersytetów (Andersen, 1978). 

Rolą rządu federalnego USA jest między innymi: przeprowadzanie federalnych 

programów pomocy, uprzednio zatwierdzonych przez Kongres, egzekwowanie federal-

nych ustaw dotyczących praw obywatelskich o tematyce edukacyjnej czy dostarczanie 

informacji i statystyk w zakresie edukacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Rząd federalny natomiast nie nadzoruje i nie kontroluje szkół amerykańskich, jak rów-

nież nie akredytuje instytucji świadczących usługi edukacyjne na żadnym z poziomów. 

Nie zajmuje się też ustawieniem ogólnych programów nauczania oraz standardami dla 

przedmiotów akademickich. Edukacja w USA regulowana jest i na poziomie federalnym, 

i stanowym. Amerykański Departament Edukacji jest federalną agencją edukacyjną, któ-

rego rola ogranicza się do ustanawiania polityk w zakresie federalnej pomocy finansowej 
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na edukację oraz administrowania programami i funduszami; zbierania danych o amery-

kańskich szkołach i rozpowszechniania badań; skupiania uwagi obywateli na kluczo-

wych kwestiach edukacyjnych oraz zapewniania równego dostępu do edukacji (Hodson, 

Speck, 2010; Devine, 2009). Kontrola edukacji publicznej jest dość złożona i zróżnico-

wana, ponieważ finansowanie pochodzi z krajowego, stanowego i lokalnego okręgu 

szkolnego (Kaplan, Owings, 2011). Większość funduszy szkolnych pochodzi z lokalnych 

podatków od nieruchomości, więc istnieją znaczne nierówności między stanami w zakre-

sie poziomu kształcenia (School Choice International, 2008). Departament Stanu zapew-

nia, że państwo przestrzega federalnych przepisów Departamentu Edukacji dotyczących 

programów finansowanych przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych (Kaplan, 

Owings, 2011). 

Nadzór nad instytucjami edukacyjnymi w USA sprawują także liczne stowarzy-

szenia (Cook, 1998; Kuh i in., 2015), m.in.:  

• Stowarzyszenie Amerykańskich Collegów i Uniwersytetów (AACU), które jest 

krajowym stowarzyszeniem instytucji szkolnictwa wyższego, w tym instytucji 

publicznych i prywatnych, a także uniwersytetów oferujących studia magisterskie 

i kształcenie na poziomie licencjackim (Albertine, 2014).  

• Stowarzyszenie Uniwersytetów Amerykańskich (AAU), będące krajowym sto-

warzyszeniem uniwersytetów badawczych, które koncentrują się na studiach dok-

toranckich w szerokim zakresie tematów i zajmują się kwestiami badań nauko-

wych (Salter, 2013).  

• Council of Independent Colleges (CIC), to krajowe stowarzyszenie prywatnych 

szkół wyższych, w szczególności niezależnych szkół wyższych, małych i śred-

nich uniwersytetów, kładących nacisk na nauczanie na poziomie licencjackim 

oraz na badania. 

• Krajowe Stowarzyszenie Niezależnych Collagów i Uniwersytetów (NAICU), 

które jest krajowym stowarzyszeniem prywatnych instytucji szkolnictwa wyż-

szego wszystkich typów. Kładzie ono nacisk zarówno na nauczanie, jak i badania 

(Salter, 2013). 

Japoński system szkolnictwa wyższego ma podwójną strukturę sektorową – kra-

jowe i lokalne publiczne oraz prywatne uniwersytety. Akredytacja w Japonii dotyczy 

struktury europejskiej w sektorze publicznym i struktury amerykańskiej w sektorze pry-

watnym. W Japonii scentralizowana organizacja zapewniania jakości została wdrożona 
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w styczniu 2000 roku, kiedy powołano Agencję Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie 

Wyższym (INQAA). Amerykański system akredytacji, który jest szeroko rozpowszech-

niony w Azji Wschodniej, nie działał dobrze z powodu wielu uniwersytetów, które nie 

chcą uzyskać akredytacji. W tych okolicznościach faktycznym rozwiązaniem było wpro-

wadzenie samokontroli i samooceny, która stanowi podstawową formę w zakresie za-

pewniania jakości kształcenia w uczelniach. Jak twierdzi wiele uniwersytetów, nie ist-

nieje doskonały system zapewnienia jakości (Yonezawa, 2002, s. 137–138). Warto wspo-

mnieć o badaniach, które przeprowadził Yonezawa i in. (2000), aby poznać mocne i słabe 

strony japońskiego systemu ewaluacyjnego. Ocenę oparł na wynikach krajowego badania 

ankietowego dotyczącego oceny jakości i działań ewaluacyjnych, przeprowadzonego 

przez Research Institute for Higher Education (RIHE) na Hiroshima University w 1998 r. 

RIHE wysłało kwestionariusze do prezydentów wszystkich 586 uniwersytetów w Japonii 

(tj. 98 krajowych, 57 lokalnych publicznych i 431 prywatnych) w styczniu 1998 r. Odpo-

wiedzi otrzymano od 418 (82 krajowych, 44 lokalnych publicznych i 292 prywatnych), 

co dało 71,3% odpowiedzi dotyczących sposobów samooceny. Większość uczelni jest 

zdania, że system wewnętrznych ocen przeprowadzanych przez instytucje i wewnątrz 

nich daje pewien rodzaj elastyczności, pozwalając każdej uczelni na zaprojektowanie sys-

temu zapewniania jakości odpowiedniego do własnych potrzeb, aby stworzyć konkuren-

cyjne środowisko (Yonezawa, 2002, s. 137).  

 W kontekście powyższej charakterystyki, niejednoznaczności polityk akredyta-

cyjnych poszczególnych krajów nasuwają się pytania o to, kto powinien tworzyć politykę 

oświatową, kreować i kontrolować system edukacji – państwo czy struktury stanowe/fe-

deralne, jednostki akredytacyjne, ministerstwo/kuratoria czy podmioty prywatne/biznes-

meni, czy też poprzestać na akredytacji wewnętrznej, tworząc w uczelniach swój własny 

system oceny jakości kształcenia?   

 

Kształcenie nauczycieli  

Kształcenie nauczycieli regulują w Polsce przepisy prawne. Kwestie prawne 

związane z systemem oświaty reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361; z późn. zm.). Natomiast podstawę 

prawną w zakresie kształcenia nauczycieli w Polsce stanowią przepisy ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, 

z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 wrze-
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śnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1596); Roz-

porządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017 r. poz. 279); Rozpo-

rządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie stan-

dardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wraz z za-

łącznikami, zmieniające dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowują-

cych do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-

uczycieli.  

W Polsce dotychczas (do końca roku akademickiego 2018/19) kształcono nauczy-

cieli na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych i kursach. 

W obecnie obowiązującym prawie, tj. od roku akademickiego 2019/20, studia przygoto-

wujące do zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki 

specjalnej są jednolitymi studiami magisterskimi, a nauczycieli przedmiotów można 

przygotowywać w systemie studiów licencjackich i magisterskich, pod warunkiem stu-

diowania tej samej lub pokrewnej dyscypliny.  Nauczycieli kształcą uczelnie publiczne 

i niepubliczne, uniwersytety i szkoły zawodowe, ale także różnego rodzaju instytucje 

współpracujące z uczelniami. Istnieje więc wiele ścieżek kształcenia, co niekoniecznie 

pozytywnie wpływa na jakość kształcenia i wywołuje niepokoje, zwłaszcza wśród kadr 

naukowych. W opinii A. Wiłkomirskiej: „Nie może być tak, aby blisko 670 jednostek 

kształcących nauczycieli w polskich uczelniach, bądź wydziałach istniejących przy in-

nych niehumanistycznych uczelniach, szczególnie prywatnych, przy zróżnicowanych 

programach nauczania, przy chronicznym braku specjalistycznych kadr naukowych, 

warsztatu praktycznego, prowadziło edukację dla najbardziej trudnego i odpowiedzial-

nego odcinka narodowej edukacji, tj. dzieci i młodzieży” (Wiłkomirska, 2005, s. 217). 

 W procesie kształcenia polscy nauczyciele przygotowywani są merytorycznie 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji na danym kierunku studiów, zgodnie 

z przyjętymi efektami kształcenia dla tego kierunku. Ten obszar kształcenia stanowi pod-

stawowy moduł kształcenia (merytorycznego) zgodnego ze Standardami kształcenia na-

uczycieli. Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kształciło się dotychczas 

w Polsce na specjalności w ramach kierunku pedagogika, bądź w niektórych uczelniach 
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na odrębnym kierunku studiów. W tym zakresie kształcenie było mocno zróżnicowane, 

dlatego wymagało gruntownej zmiany (Krause, Muchacka, Przybyliński, 2017). Drugim 

koniecznym modułem kształcenia jest moduł związany z przygotowaniem w zakresie 

psychologiczno-pedagogicznym. Moduł ten obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy 

i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej); 

szczegółowe przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki do pracy z uczniami na 

danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz praktykę, odbywającą się, 

w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej 

się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie 

na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Istotnym elementem kształce-

nia jest także kształcenie w zakresie technologii informacyjnej, emisji głosu, w zakresie 

języka obcego oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci kształcenia 

zgodnego ze standardami kształcenia nauczycieli otrzymują kwalifikacje i tym samym 

uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela. Jednak istnieje powszechne przekona-

nie, że w przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym zbyt wiele miejsca poświęca 

się na nieprzydatne w pracy treści teoretyczne, zamiast na wiązanie tych treści z umiejęt-

nościami praktycznymi przydatnymi w codziennej pracy nauczyciela (np. analizie przy-

padków, pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi, istocie indywidualizacji pracy 

z uczniem i in.). Polscy nauczyciele w 90% są przekonani o stosowaniu metod aktywizu-

jących w pracy z uczniami i wspieraniu uczniów w budowaniu ich wiedzy, rozwijaniu 

czynności umysłowych i samodzielność poznawczą. „Przekonania konstruktywistyczne 

są najsilniejsze wśród nauczycieli szkół podstawowych, niższe wśród nauczycieli gimna-

zjalnych, najniższe zaś wśród uczących w szkołach ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że 

na wyższych etapach edukacyjnych nieco większy nacisk kładziony jest na nabywaną 

wiedzę niż sam proces rozumowania, a nauczyciele częściej za zasadne uznają przedsta-

wienie gotowych rozwiązań, niż umożliwienie uczniom dojścia do nich poprzez własne 

dociekania…” (Piwowarski, 2013, s. 17). Ponadto, jak pokazują badania porównawcze, 

polscy nauczyciele „rzadziej niż pedagodzy z innych krajów stosują techniki w najwięk-

szym stopniu angażujące uczniów (praca w małych grupach, dłuższe projekty). W mniej-

szym stopniu niż nauczyciele z innych krajów zainteresowani są dobrym samopoczuciem 

uczniów i mniej interesują się tym, co uczniowie mają do powiedzenia. Polscy nauczy-

ciele oceniają dyscyplinę w klasie lepiej niż pedagodzy z innych krajów” (Piwowarski, 

2013, s. 11). Bardzo istotne jest to, jakie w trakcie kształcenia nauczyciel nabył kompe-

tencje związane z relacjami z uczniami, tworzeniem odpowiedniego klimatu w klasie, 
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rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów i umiejętnością stosowania metod ak-

tywizujących. Jak pokazują badania międzynarodowe, „…na umiejętności te niewielki 

wpływ mają uwarunkowania krajowe. Najistotniejsze są tu raczej indywidualne cechy 

nauczyciela…” (Piwowarski, 2013, s. 17).  

Portugalska polityka oświatowa zakłada kształcenie nauczycieli wszystkich 

szczebli nauczania, począwszy od przedszkola, na studiach realizowanych w uczelniach 

akademickich – na politechnikach i uniwersytetach przygotowujących do nauczania da-

nej grupy wiekowej lub na danym poziomie edukacyjnym (Formosinho, 2002). W Por-

tugalii nie ma centralnych wykładni do tworzenia programu przygotowującego do za-

wodu nauczyciela. W programach kształcenia nauczycieli zwraca się jednak uwagę na 

sposoby uczenia się w zakresie zdobywania wiedzy merytorycznej, a także na nabywanie 

umiejętności, kompetencji, postaw badawczych oraz na rozwijanie zainteresowań. 

Kształcenie nauczycieli w Portugalii nie może koncentrować się wyłącznie na wiedzy 

merytorycznej (Leite, 2005; Frost, 2010; Eurydice, 2011). Raczej prowadzi nauczycieli 

do zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej i rozwijania przydatnych kompetencji, aby 

poradzili sobie z różnorodnymi problemami, z którymi mogą się spotkać w swojej przy-

szłej karierze (Frost, 2010; Schneider, 2015). Niektóre badania wykazały w odniesieniu 

do przeszłości: poważne niedociągnięcia w przygotowaniu naukowym nowo wykształ-

conych nauczycieli w odniesieniu do niektórych treści zawartych w programach edukacji 

podstawowej lub średniej. Stwierdzono silniejszy związek z wiedzą bardziej typu „kon-

sument wiedzy” niż „producent” (Estrela i in., 2002, s. 24). W tworzeniu koncepcji 

kształcenia nauczycielskiego podstawowe znaczenie teoretycy przypisują wielowymia-

rowości wiedzy zawodowej nauczycieli uzasadniając, iż wiedza ta powinna mieć wymiar 

naukowy, wymiar praktyczny oraz wymiar badawczy i refleksyjny, co jest niezbędne do 

właściwego wypełniania swojej roli. Wiedza zawodowa stanowi specyfikę bycia nauczy-

cielem, a działanie nauczyciela musi opierać się na badaniach, aby mógł on skutecznie 

rozwiązywać problemy w złożonych kontekstach. Wiele uczelni kształcących nauczy-

cieli w Portugalii opiera swój program kształcenia tak, aby byli oni przygotowywani do 

umiejętności identyfikowania zmian społecznych, wobec których ciągle będą musieli do-

stosowywać strategie działania oraz organizować bardziej spersonalizowane nauczanie. 

Dąży się do tego, aby zawód nauczyciela dawał możliwość znalezienia przez nauczycieli 

większej autonomii, aby mogli (ponownie) tworzyć nowe formy budowania tożsamości 

oraz wyobrażania sobie i życia pracą nauczycielską, zakładając pedagogikę zbiorowego 

zaangażowania, odpowiedzialności, krytyczności i refleksji. Jak podkreślają portugalscy 
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pedeutolodzy i politycy edukacyjni, największe wyzwania, przed którymi stoją dziś nau-

czyciele, wymagają złamania konwencjonalnych standardów postępowania i przestrze-

gania zasad uczciwości, zróżnicowania i zarządzania programami nauczania, które ko-

niecznie wymagają od nauczycieli ponownego odkrycia nowego profesjonalizmu (Leite, 

Fernandes, 2010; przyp. za: Rodriguez, 2001, s. 179). Uczelnie kształcące nauczycieli 

starają się włączać te idee w proces kształcenia przygotowującego do roli nauczyciela. 

Chociaż w Stanach Zjednoczonych nie ma centralnych wykładni do tworzenia 

programu przygotowującego do zawodu nauczyciela (w Polsce są to: Podstawy progra-

mowe wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz Polska Rama Kwalifika-

cji), to poszczególne stany, okręgi szkolne i stowarzyszenia krajowe wymagają stosowa-

nia określonych standardów do prowadzenia zajęć szkolnych i zalecają ich doskonalenie. 

Obecnie w USA mocno promuje się zmianę kształcenia nauczycieli w oparciu o zrówno-

ważony rozwój, kompleksowość i równowagę między praktyką a teorią (Cochran-Smith, 

2009). Standardy dla szkół policealnych są głównym obowiązkiem poszczególnych in-

stytucji szkolnictwa wyższego, lecz instytucje te opracowują i egzekwują swoje stan-

dardy w odniesieniu do polityk zarządzanych przez agencje państwowe, zgodnie z wy-

mogami agencji akredytujących, oczekiwaniami zawodowych stowarzyszeń i pracodaw-

ców oraz praktykami instytucji partnerskich. Również podstawowe standardy dotyczące 

stopni naukowych, a także wymagania dotyczące tworzenia nowych programów i pro-

gramów w szkolnictwie wyższym są regulowane przez agencje akredytujące. Szczegól-

nie ważną rolę w ustalaniu i utrzymywaniu standardów w profesjonalnych dziedzinach 

pełnią wyspecjalizowane agencje akredytujące poszczególne, prestiżowe kierunki stu-

diów. Niektóre stowarzyszenia akademickie opracowują standardy dla określonych 

przedmiotów i poziomów kształcenia, takie jak np. komunikacja, socjologia czy nauki 

polityczne (Devine, 2009). 

Szkolnictwo wyższe w USA umożliwia uzyskanie sześciu stopni naukowych: 

asystenta, licencjata, pierwszego specjalisty, magistra, średniozaawansowanego badacza 

i doktora badawczego (Devine, 2009). Stopień licencjata jest pierwszym stopniem uzy-

skiwanym w amerykańskim szkolnictwie wyższym oraz jest stopniem umożliwiającym 

podjęcie dalszej nauki na uniwersytetach. Od absolwentów studiów licencjackich w USA 

wymaga się ukończenia 4 lat studiów w pełnym wymiarze godzin. Stopień licencjata 

przyznaje się na kierunkach akademickich i zawodowych. Tytuł licencjata przyznaje się 

po napisaniu pracy dyplomowej lub wykonaniu specjalistycznego projektu (Bui, 2002). 
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Zarówno uczelnie akademickie, jak i zawodowe mogą kształcić nauczycieli (Ben-Peretz, 

Feiman-Nemser, 2017). 

 Tytuł magistra jest drugim stopniem uzyskiwanym przez studentów w amerykań-

skim szkolnictwie. Na niektórych kierunkach, takich jak nauki behawioralne i przyrodni-

cze, można kontynuować naukę po studiach licencjackich na studiach doktorskich bez 

konieczności zdobywania tytułu magistra. W tych przedmiotach stopień magistra jest 

często uznawany za nieistotny dla celów zawodowych, z wyjątkiem pośrednich kwalifi-

kacji, o które studenci mogą się ubiegać w przypadkach, gdy wymagają takiego stopnia 

w związku z zatrudnieniem. Studia magisterskie zazwyczaj trwają dwa lata, ale okres ten 

może być krótszy lub dłuższy, w zależności od tego, jak ułożony jest program studiów 

(na przykład 12 miesięcy może równoważyć 9-miesięczny program akademicki). Nieza-

leżnie od tego, czy student podejmuje kształcenie w pełnym wymiarze godzin, czy w nie-

pełnym wymiarze, wymagane jest w niektórych uczelniach dodatkowe przygotowanie, 

np. w związku ze studiowaniem określonej dziedziny czy też studiów interdyscyplinar-

nych (Pascarella, Terenzini, 2005). 

 Struktura amerykańskiego programu studiów doktoranckich jest bardziej for-

malna i złożona aniżeli w innych systemach. Doktorat jest przyznawany za pomyślne 

ukończenia studiów i obronę niezależnego i nowatorskiego badania przedstawionego 

w formie rozprawy doktorskiej. Amerykańskie doktoraty objęte są zorganizowanymi 

programami badawczymi. Doktorant wybiera swoją komisję doktorską (zwykle 2–5 wy-

kładowców, często z co najmniej jednym członkiem z innego przedmiotu lub uczelni). 

Osoba pełniąca funkcję doradcy, jak i komitet zatwierdzają propozycję badań rozprawy 

doktorskiej oraz doradzają w sprawie postępów niezależnego programu badawczego 

obranego przez doktoranta. Kiedy kandydat wraz z doradcą oceniają, że badanie zostało 

zakończone, kandydat zostaje wyznaczony do publicznego ustnego egzaminu doktor-

skiego. Na zakończenie obrony ustnej komitet głosuje nad przyznaniem stopnia doktora 

i przyjęciem rozprawy, która jest następnie publikowana za pośrednictwem drukarni uni-

wersyteckich i udostępniana elektronicznie dla społeczności akademickiej (Pascarella, 

Terenzini, 2005; Devine, 2009). 

 Nie ma wyższego stopnia naukowego przyznawanego w amerykańskim systemie 

szkolnictwa akademickiego po doktoracie lub równoważnym stopniu. Zaawansowane 

programy badawcze istnieją jednak zarówno w obszarze czystych badań, jak i w profe-

sjonalnym procesie, dzięki któremu pracownicy akademiccy rozwijają swoją dalszą ka-
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rierę zawodową. System badań habilitacyjnych, powszechnie nazywany „postdocs”, ist-

nieje w większości dziedzin nauki, tj. przyrodniczych, biomedycznych i naukach stoso-

wanych. Prowadzenie badań podyplomowych jest dobrowolne, jednak oczekiwane od 

osób posiadających stopień doktora, by dalej potwierdzały swoje kwalifikacje badawcze.  

Za programy i ich realizowane efekty kształcenia odpowiadają uczelnie amery-

kańskie. Jednak nie wszystkie mogą kształcić nauczycieli. Na 6000 studiów pomatural-

nych i 4000 wyższych uczelni (uniwersytetów i koledżów) istnieje 1875 czteroletnich 

szkół wyższych non-profit, które oferują program przygotowania nauczycieli w Stanach 

Zjednoczonych (Devine, 2009). Tylko 1228 szkół wyższych i uniwersytetów non-profit 

oferuje tytuł licencjata w dziedzinie edukacji, a 1186 szkół wyższych i uniwersytetów 

not-for-profit oferuje poziom magisterski lub wyższy stopień wykształcenia. Ponad 800 

programów dla nauczycieli jest akredytowanych przez NCATE, TEAC lub CAEP 

(https://www.teachercertificationdegrees.com/schools/ – dostęp dnia 27.01.2018 r.). 

W Japonii, podobnie jak w USA, instytucje oferujące licencjat i wyższe stopnie 

często są nazywane „wyższymi” uczelniami (senior colleges) lub uniwersytetami, w celu 

odróżnienia ich od „młodszych” szkół wyższych (junior colleges) i innych instytucji ofe-

rujących dyplom ukończenia studiów wyższych jako najwyższych uzyskanych kwalifi-

kacji. Te instytucje również nie nadają kwalifikacji nauczycielskich, ale przygotowują do 

kształcenia na wyższych szczeblach edukacji. Niektóre uczelnie oferują studia na wszyst-

kich poziomach, od licencjatu do doktoratu, i te mogą nadawać kwalifikacje do zawodu 

nauczyciela (Bok, 2015; Phelan, 1997). Wymagane jest osiągnięcie stopnia uniwersytec-

kiego, by móc zostać nauczycielem: collage junior – certyfikat klasy 2, czteroletnie 

kształcenie w uniwersytecie – certfikat klasy 1, studia podyplomowe – certyfikat specja-

listy. Przygotowanie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej obejmuje zaostrzoną re-

krutację i kształcenie ustawiczne (Jingyu, 2008). W Japonii ocenia się nauczycieli nie 

tylko pod kątem wiedzy i umiejętności, ale też ich zachowania. Nauczyciele powinni być 

przykładem pożądanych ludzkich zachowań, zwłaszcza moralności i etyczności (Iwata, 

2006). 

Obecny system i programy kształcenia nauczycieli w Japonii opierają się na opu-

blikowanych przez Centralną Radę Edukacji w 2014 i w 2015 roku dwóch raportach dla 

edukacji. W grudniu 2015 r. opublikowano i omówiono następujące zalecenia: 1) chiimu 

shite no gakkou no arikata to kongo no kaizen housaku ni tsuite („Odnośnie charakteru 

szkoły jako zespołu i przyszłych strategii doskonalenia”) i 2) kore kara no gakkou 

kyouiku wo ninau kyouin no shishitsu nouryoku no koujou ni tsuite („W odniesieniu do 
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podnoszenia kwalifikacji i umiejętności nauczycieli odpowiedzialnych za przyszłą edu-

kację szkolną”). W pierwszym raporcie podkreślono konieczność „zbudowania systemu 

zespołowego opartego na specjalistycznej wiedzy”, „wzmocnienia funkcji zarządzania 

szkołami” oraz „zapewnienia środowiska umożliwiającego każdemu nauczycielowi 

wniesienie znaczącego wkładu”. Drugi raport wskazuje etapy kariery, które pozwalają 

nauczycielom na podnoszenie kwalifikacji. Istnieje silny wymóg, aby nauczyciele posia-

dali umiejętności systematycznego i kooperacyjnego rozwiązywania problemów poja-

wiających się w praktyce w klasie oraz w obszarze wychowania kładli nacisk na edukację 

moralną i rozwój charakteru (Hamada, 2019). W drugim zaleceniu powyżej wspomnia-

nych raportów zwrócono uwagę na różne problemy, przed którymi stoją szkoły i nauczy-

ciele. Głównym problemem w kształceniu zawodowym nauczycieli jest, jak stwierdzają 

raporty, brak badań akademickich na poziomie uniwersyteckim. Najważniejszymi pro-

blemami spornymi dotyczącymi systemu kształcenia nauczycieli w czasie ich kształcenia 

jest: 

1. Dychotomia między „wiedzą akademicką leżącą u podstaw treści przedmiotów szkol-

nych” a „wiedzą na temat metod nauczania”. 

2. Dążenie do profesjonalizmu nauczyciela poprzez połączenie między badaniami akade-

mickimi na poziomie uniwersyteckim a praktykami edukacyjnymi w klasie. 

3. Nadmierny nacisk na „szkolenie ukierunkowane na praktyczne doświadczenie i umie-

jętności”. 

Największym problemem według autorów raportów jest postrzeganie zawodu na-

uczyciela jako dziedziny „eksperta technicznego” w oparciu o „racjonalność techniczną. 

Dlatego najważniejszą przesłanką reformy jest to, iż kształcenie nauczycieli musi odby-

wać się zgodnie z tezą „nauczyciel jako praktyk refleksyjny” (Schön, 1983). Aby zbudo-

wać prawdziwą edukację zawodową, konieczne jest połączenie akademickich badań 

i praktyk edukacyjnych w szkole. W obliczu rosnącej konkurencji gospodarczej między 

narodami kształcenie nauczycieli może być kluczem do szerokiego spojrzenia na przy-

szłość dzieci na świecie i pionierstwa społeczeństwa ukierunkowanego na „koegzysten-

cję, a nie konkurencję” (Hamada, 2019). 

Omawiane systemy opierają się na demokratycznym podejściu państwa wobec 

kształcenia nauczycieli. Zaznaczają się jednak pewne różnice w podejściu i w realizacji 

tych standardów. Inaczej w poszczególnych krajach podejmowane są decyzje administra-

cyjne. Inne wartości narzucane są przez polityków. Jak pisze B.D. Gołębniak: „w USA 

często spotyka się poglądy ujmujące nauczanie w kategoriach nowoczesnej technologii. 
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Od nauczyciela wymaga się zdolności do stosowania, dla szeroko rozumianego dobra 

publicznego, wysoce specjalistycznej wiedzy i technicznych sprawności. Wiedza eks-

percka, którą nauczyciel ma się posługiwać w praktyce, powstaje poza nią, w ośrodkach 

akademickich” (Gołębniak, 1998, s. 139). Treści kształcenia tworzone są według okre-

ślonych standardów przez pracujących na uniwersytetach profesorów i delegatów związ-

ków i koalicji działających w wyższych uczelniach. Nauczanie na uniwersytetach po-

strzegane jest jako sztywne trzymanie się teorii w celu edukowania studentów o takich 

samych kompetencjach, absolwentów, których umiejętności są znane już na samym po-

czątku studiów. „Na edukację w Stanach Zjednoczonych oddziałuje również polityka, 

która zmierza do wywarcia wpływu na tworzone przez uniwersytety programy. Przedsta-

wiciele rządu mogą inicjować własne projekty. Według studentów, nauczyciele wyko-

rzystujący plany tworzone przez ministerstwo często pracują kreatywniej, efektywniej 

i ciekawiej, aniżeli wykładowcy „realizującego własną wizję edukacyjną” (za: Gołęb-

niak, 1998, s. 139–140).  

Dla badaczy problematyki związanej z kształceniem nauczycieli ciągle otwarta 

pozostaje problematyka dotycząca skuteczności edukacji w kontekście polityki różnych 

państw wobec kształcenia nauczycieli oraz namysł nad kryteriami określania wysokiej 

jakości kształcenia nauczycieli. 

 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela 

 Każde z czterech porównywanych państw wymaga, aby nauczyciel szkół publicz-

nych czy prywatnych posiadał dyplom ukończenia studiów.  

W Polsce do uzyskania kwalifikacji nie jest wymagany egzamin państwowy. 

Ustawą podstawową dla zawodu nauczyciela jest Karta Nauczyciela	 (Ustawa z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2017 r. poz. 1575), która określa obo-

wiązki i ochronę prawną nauczyciela, formułuje prawo do wykonywania zawodu nau-

czyciela. Kwestia kwalifikacji zawarta w Karcie Nauczyciela jest zbieżna z dwoma in-

nymi dokumentami: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1145 z późn. zm.) w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-

cjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, w którym wymieniono 

66 zawodów z nazwą „nauczyciel” oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wy-

maganych od nauczycieli. Między innymi w Rozporządzeniu tym w § 4.1. określone zo-

stały Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach 
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podstawowych (posiada studia pierwszego stopnia ukończone na kierunku pedagogika 

w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wcze-

snoszkolnym). W § 3.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu 

posiada osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 

na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zaję-

ciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej trwają prace nad przygotowaniem nowego rozporządzenia o kwalifikacjach 

nauczycieli, zgodnego z nowymi standardami kształcenia nauczycieli. 

W Portugalii do wykonywania zawodu nauczyciela niezbędne są kwalifikacje 

zawodowe uzyskane na uniwersytecie lub politechnice. Obecne ramy prawne dotyczące 

kwalifikacji zawodowych w nauczaniu zawiera Dekret z mocą ustawy nr 43/2007 z późn. 

zm. Kwalifikacje uprawniają do nauczania danej grupy wiekowej lub na danym poziomie 

edukacyjnym. Kandydat musi również zdać test z zakresu wiedzy i kompetencji, a także 

odbyć staż i uzyskać na jego zakończenie ocenę „dobrą” lub wyższą. Ocena stażu 

uwzględnia pedagogiczne i dydaktyczne kompetencje kandydatów na nauczycieli oraz 

ich umiejętności badawcze, postawy i zainteresowania. Zatrudnianie nauczycieli w sek-

torze publicznym odbywa się poprzez krajowy system rekrutacji, a kwalifikacje akade-

mickie i doświadczenie zawodowe stanowią podstawowe kryteria selekcji. Wyróżnia się 

dwie kategorie nauczycieli portugalskich – nauczyciel oraz starszy nauczyciel. Osoby 

należące do drugiej kategorii koordynują i oceniają pracę grupy pierwszej. 

„Rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela następuje po spełnieniu wymagań 

dotyczących wykształcenia i umiejętności zawodowych (przygotowanie pedagogiczne): 

• Nauczyciele nieposiadający niezbędnych kwalifikacji pozostają poza skalą 

awansu do momentu zdobycia tych kwalifikacji. 

• Nauczyciele specjaliści – absolwenci 1 cyklu wyższych studiów zawodowych 

rozpoczynają pracę na 1 stopniu skali. 

• Nauczyciele specjaliści – absolwenci 1 cyklu studiów uniwersyteckich (tytuł li-

cenciatura) rozpoczynają pracę na 3 stopniu skali. 

• Nauczyciele specjaliści posiadający tytuł magistra rozpoczynają pracę na 4 stop-

niu skali. 

• Nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych rozpoczynają pracę na 

4 stopniu skali”. (https://slideplayer.pl/slide/801668/ - dostęp 8.12.2019). 
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Nauczyciele zatrudnieni w sektorze publicznym posiadają status urzędnika pań-

stwowego.  

W Stanach Zjednoczonych stopień licencjata jest minimalnym wymogiem, by 

nauczyciel mógł starać się o licencję do wykonywania zawodu. W USA oświatowe wła-

dze stanowe ustalają konstytucje stanowe, lokalne ustawy i przepisy, decydujące m.in. 

o udzielaniu licencji lub certyfikatów zawodowych nauczycielom, ustalają standardy eg-

zaminacyjne i licencyjne oraz potwierdzają kwalifikacje w zawodach regulowanych 

(www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite- org-us.html. – dostęp 

27.01. 2018). Kandydat, który chce zdobyć licencję nauczycielską dla pierwszych ośmiu 

lat szkoły musi nabyć umiejętności i wiedzę potrzebną również, aby poprowadzić klasy 

początkowe. Z programem zatwierdzonym przez Radę Edukacji danego stanu, kandydat 

z tytułem magistra edukacji (MEd) w nauczaniu początkowym może przystąpić do egza-

minu dającego mu pięcioletnią licencję uprawniającą do wykonywania zawodu. Egzamin 

koncentruje się na treściach istotnych dla uczniów klas 1–8 oraz metodach i technikach 

adekwatnych dla tego etapu nauczania. Jeśli osoba chce uzyskać certyfikat kierunkowy 

z danego przedmiotu (np. matematyka, język angielski), dodatkowo egzamin obejmuje 

jest wiedzę z tego zakresu. Standardy prowadzące do uzyskania certyfikacji nauczyciela 

wymagają m.in. zrealizowania przewidzianej programem określonej liczby godzin prak-

tyk i zdania egzaminów państwowych. W kształceniu nauczycieli duży nacisk kładzie się 

na kształcenie interdyscyplinarne, projektowe i praktyczne (https://www.ed.gov/cate-

gory/subject/teacher-education - dostęp 27.01. 2018 r.).  

Nauczyciele szkół podstawowych i nauczyciele przedszkoli muszą ukończyć stu-

dia licencjackie z edukacji, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dzieci na wczesnych eta-

pach edukacyjnych itp., natomiast nauczyciele szkół średnich powinni posiadać kwalifi-

kacje z przedmiotu, którego nauczają. W szkołach średnich większość nauczycieli ma 

stopień magistra, a niektóre stany wymagają od nauczycieli przedszkoli i klas początko-

wych, by po uzyskaniu licencjatu również ukończyli studia magisterskie. Osoby, które 

uczą na poziomie szkoły podstawowej, zazwyczaj mają wykształcenie wyższe nauczy-

cielskie i drugie w zakresie przedmiotu, którego mogą uczyć, np. języka, plastyki lub ma-

tematyki. W większości przypadków nauczyciele szkół średnich muszą ukończyć specy-

ficzne studia w zakresie przedmiotu, którego chcą nauczać i w późniejszym etapie uzu-

pełniać swoje kompetencje naukowe dodatkowymi kursami edukacyjnymi. Nauczyciele 

przedszkoli mogą zdecydować się na dwuletni program studiów z zakresu wczesnego 

dzieciństwa lub w pokrewnym obszarze (Goodlad, 1990).  
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 Większość akademickich programów edukacyjnych obejmuje kursy niezbędne do 

ubiegania się o certyfikat nauczyciela państwowego, który każdy nauczyciel musi zdo-

być, by pracować w szkole. Programy certyfikacji są różne, ale zazwyczaj wymagają od 

kandydatów na stanowisko nauczyciela wyboru obszaru tematycznego, którego zamie-

rzają uczyć i odbycia praktycznych zajęć w tej dziedzinie (Grimmett, Young, Lessard, 

2012). Wszystkie programy certyfikacji nauczycieli obejmują doświadczenie w naucza-

niu, a po ukończeniu programu certyfikacji osoby mogą ubiegać się o licencję (Goodlad, 

1990; Kaplan, Owings, 2001; Angrist, Guryan, 2008).  

 Procedura starania się o certyfikat przez nauczyciela w Stanach Zjednoczonych 

przebiega następująco. Na początku trzeba zdecydować się, gdzie i kogo chce się uczyć. 

Ponieważ wymagania certyfikacyjne różnią się w zależności od stanu, tematu i poziomu, 

pierwszym krokiem jest ustalenie, w jakim stanie będzie odbywała się nauka oraz jakiego 

poziomu i przedmiotów i/lub obszarów specjalnych (np. edukacja specjalna, edukacja 

dwujęzyczna) (Kaye, 2012; Levine, 2006) będzie dotyczyła. Kolejnym krokiem jest wy-

bór kursu przygotowującego do zdania certyfikatu. Jednym z powszechnych wymagań 

certyfikacyjnych we wszystkich stanach, przedmiotach i poziomach nauczania jest ko-

nieczność ukończenia kursu przygotowawczego w akredytowanym programie. Aby zna-

leźć taki program TPP (Teaching Preparation Program) skorzystać można z Krajowego 

Katalogu TPP TEACH.org. Kursy takie prowadzi m.in. Educational Testing Service 

(ETS). Dwie firmy odpowiedzialne są za opracowywanie i administrowanie większości 

testów certyfikacyjnych nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, to Educational Testing 

Service (ETS) i grupa systemów oceny Pearson Education. ETS oferuje testy Praxis, 

które są standaryzowane w całym kraju, natomiast Pearson dostosowuje każdy program 

testowy do konkretnego stanu, w którym jest oferowany. Podstawowy test złożony jest 

z trzech obszarów: umiejętności czytania, pisania i matematyki. Każdy stan decyduje 

o teście, który kandydat musi zaliczyć, najczęściej jest to Praxis I. Testy Praxis mierzą 

umiejętności akademickie i wiedzę o treści wymaganej do nauczania, ponadto są podej-

mowane przez osoby rozpoczynające zawód nauczyciela w ramach procesu certyfikacji 

wymaganego przez wiele stanów i profesjonalne organizacje licencyjne. Jeżeli nauczy-

ciel chce specjalizować się w danym przedmiocie, do testu podstawowego zdawać musi 

test wiedzy na temat obszaru tematycznego (Kaye, 2015). Dodatkowo osoby ubiegające 

się o certyfikat składają odciski palców i/lub ich życiorys musi zostać zweryfikowany. 

Zdarza się, że dany stan wymaga dodatkowych egzaminów na teście, np. Alaska wymaga 

od nauczycieli dwóch kursów, z historii Alaski i studiów wielokulturowych w ciągu 
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pierwszych dwóch lat nauczania. Kalifornia wymaga zajęć i zaliczenia egzaminu z ame-

rykańskiej konstytucji. Niektóre stany decydują się na spełnienie pewnych wymagań bez 

poddawania się testowi, wystarczy, że tytuł licencjata uprawnia do wykonywania za-

wodu. Ostatnim etapem procesu jest dostarczenie dokumentacji do państwowej agencji 

certyfikującej. Każdy stan ma swój własny proces i może się różnić w zależności od typu 

stanowiska, o które ubiega się nauczyciel. Certyfikacja Rady Narodowej jest uznawana 

za najbardziej zaawansowaną certyfikację, jaką może uzyskać nauczyciel (Levine, 2006). 

Certyfikat nie jest wymagany, ale ukończenie rygorystycznego i wymagającego procesu 

certyfikacji jest prestiżowym osiągnięciem. Zdobycie certyfikatu National Board po-

zwala dołączyć do sieci wykwalifikowanych nauczycieli i uzyskać wyższą pensję, więcej 

możliwości zawodowych i łatwiejszy transfer certyfikacji między państwami (Kaye, 

2012). 

 Przykładowo (Kaye, 2015), w Kalifornii, by zostać certyfikowanym nauczycie-

lem w szkole podstawowej, wymagane jest ukończenie kompleksowego kursu instrukta-

żowego, w skład którego wchodzi: 

• świadomość fonemiczna, akustyka i dekodowanie, 

• język, literatura i zrozumienie, 

• techniki diagnostyczne i wczesnej interwencji, 

• dwusemestralny kurs jednostkowy dotyczący Konstytucji Stanów Zjednoczo-

nych, 

• kurs na podstawach technologii, w tym ogólnych i specjalistycznych umiejętności 

obsługi komputera w edukacji. 

  W przypadku nauczyciela nauczania początkowego trzeba przedłożyć wszystkie 

części Egzaminu Kalifornijskiego dla nauczycieli (CSET) z następującymi wynikami 

(punktami): 

• Podtest I (czytanie, język i literatura, historia i nauki społeczne): 220, 

• Podtest II (nauka, matematyka): 220, 

• Podtest III (wychowanie fizyczne, rozwój człowieka, sztuki wizualne i performa-

tywne): 220. 

Natomiast nauczyciel przedmiotu kierunkowego musi przedłożyć wyniki testu 

oraz dodatkowo wyniki testu kierunkowego (matematyka, sztuka itp.) 

http://doe.sd.gov/certification/ – dostęp z dnia 1.03.2018).  
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 Departament Edukacji wydaje licencje, certyfikaty i zezwolenia uprawnionym 

nauczycielom do podjęcia pracy zawodowej (The Department of Education (DOE) Li-

censure & Certification Office) (Kaye, 2005; 2012; 2015; Levine, 2006; Foreign Rela-

tions, 1985). Poza Departamentem działa jeszcze National Board Certification, który zo-

stał opracowany w celu rozwijania, utrzymywania i rozpoznawania doświadczonych na-

uczycieli oraz ciągłego doskonalenia w szkołach w całym kraju. Jest to najbardziej sza-

nowany i profesjonalny certyfikat dostępny w edukacji K-12 (Kindergarten to 12 grade – 

przedszkole do szkoły średniej). Nauczyciele mogą uzyskać certyfikat od National Board 

for Professional Teaching Standards. Instytucja ta oferuje certyfikaty nauczyciela z róż-

nych dziedzin, od matematyki po teatr. Ponadto sami nauczyciele często dążą do uzyska-

nia wykształcenia na poziomie magisterskim, np. w formie Master of Arts in Teaching 

(MAT) lub innego zaawansowanego stopnia (https://study.com/requirements_to_be_ 

a_teacher.html – dostęp 29.01. 2018 r.). 

W obliczu braków nauczycieli wiele stanów USA oferuje alternatywne opcje cer-

tyfikacji i zatrudnia osoby, które nie spełniają wymagań standardowej licencji i/lub które 

nie mają wykształcenia wyższego w dyscyplinie, której nauczają.  

Japonia nakazuje wszystkim nauczycielom posiadanie odpowiednich certyfika-

tów i zdanie egzaminów kwalifikacyjnych przed mianowaniem. Ministerstwo Edukacji, 

Szkolnictwa Wyższego, Nauki, Sportu i Kultury (Monbusho) nadzoruje kształcenie nau-

czycieli, nadawanie certyfikatów uprawniających do wykonywania zawodu, stawia wy-

magania wobec całożyciowego doskonalenia zawodowego, wyznacza krajowe cele edu-

kacji, opracowuje podręczniki i przewodniki dla nauczycieli. Monbusho ustanowiło 

w każdej z 47 prefektur i 12 wyznaczonych przez rząd gabinetów (seirei shitei toshi) co 

najmniej jeden uniwersytet narodowy z wydziałem lub wydziałem kształcenia nauczy-

cieli (Aso, Amano, 1972; Shimahara, 1991), które również są odpowiedzialne za certyfi-

kacje. Japońskich nauczycieli obowiązuje odnawianie licencji co 10 lat. 

  

Porównując cztery systemy w zakresie wymaganych kwalifikacji do wykonywa-

nia zawodu nauczyciela trzeba wskazać pewne różnice i podobieństwa. W USA system 

ten jest zdecentralizowany, podczas gdy w Polsce, Portugalii i Japonii scentralizowany. 

W USA wymagania związane z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nau-

czyciele są złożone. To, że kandydat ukończy studia na kierunku nauczycielskim nie 

oznacza, że może on zostać zatrudniony w szkole, ponieważ większość stanów w celu 
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potwierdzenia kwalifikacji wymaga certyfikacji. Dopuszcza się różne ich rodzaje, od któ-

rych zależy uznanie poziomu uzyskanych kwalifikacji oraz wysokość wynagrodzenia. Od 

nauczycieli w USA wymaga się, by po studiach dokształcali się i co pięć lat odnawiali 

certyfikaty uprawniające ich do wykonywania zawodu. Podobnie w Japonii, nauczyciele 

muszą odnawiać certyfikat co dziesięć lat. Nauczyciele muszą stawiać sobie cele i kiero-

wać swoją karierą przez całe życie zawodowe. Podczas gdy w Japonii i Portugalii zawód 

nauczyciela jest uważany za prestiżowy, to wybór kariery nauczycielskiej w Polsce czy 

w USA nie jest uznawany za atrakcyjny i presiżowy. Przyciąganie i utrzymywanie nau-

czycieli stało się poważnym problemem w USA, chociaż koledże i uczelnie co roku pro-

mują nowych nauczycieli, to około 30–40% nigdy nie podejmuje pracy w zawodzie 

(Choy i in., 1993; Haberman, 1996). Podobne zjawisko występuje w Polsce. Ponadto pra-

wie połowa nauczycieli w USA odchodzi z zawodu w ciągu pierwszych 5 lat (American 

Federation of Teachers, 2000; Gold, 1996). Natomiast w Japonii „Gwałtowny i stały 

wzrost wynagrodzeń nauczycieli […] wraz z wiekiem stanowi ekonomiczną zachętę do 

pozostania w zawodzie” (Lewis, 1995, s. 14). 

W Polsce, uzyskanie przez nauczyciela najwyższego stopnia (nauczyciela dyplo-

mowanego) traktowane jest jako również najwyższy poziom kwalifikacji. Nauczyciele 

mogą ten stopień zawodowy uzyskać niezależnie od stażu pracy i później nie wymaga się 

już od nich formalnego aktualizowania swoich kwalifikacji. 

W Japonii nakazuje się wszystkim nauczycielom posiadanie odpowiednich certy-

fikatów. Rygorystycznie podchodzi się do selekcji do zawodu – jeszcze przed mianowa-

niem wymaga się zdania egzaminów kwalifikacyjnych. Certyfikat pierwszego stopnia 

otrzymują absolwenci autoryzowanych uczelni kształcących na poziomie 4-letnich stu-

diów licencjackich. Absolwenci studiów magisterskich otrzymują certyfikat drugiego 

stopnia. Dwuletnie szkoły wyższe oferują certyfikaty do nauczania w przedszkolach (ho-

ikusho). W 2009 r. Japonia wprowadziła system odnawiania licencji nauczyciela. W ra-

mach tego systemu nauczyciele muszą odnowić swoje licencje nauczycielskie, uczestni-

cząc co najmniej 30 godzin w programach rozwoju zawodowego co 10 lat, aby poprawić 

swoją wiedzę i praktyki (MEXT). 

Porównania dotyczące kwalifikacji nauczycieli czterech omawianych krajów ro-

dzi pytanie: czy system kształcenia nauczycieli w Polsce w sposób wystarczający wery-

fikuje kwalifikacje, kompetencje i predyspozycje do wykonywania tego zawodu w ciągu 

całej kariery zawodowej nauczycieli?    
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Tocząca się w Polsce i w innych krajach europejskich i na świecie dyskusja o ja-

kości edukacji, koncentruje uwagę m.in. na efektach uczenia się przez całe życie. Mówią 

o tym m.in. autorzy Raportu o stanie edukacji 2012 „Liczą się efekty” (Warszawa, 2013), 

przygotowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych: „Zachodzące w systemie kwalifi-

kacji zmiany w coraz większym stopniu koncentrują uwagę na osobach uczących się oraz 

osiągniętych przez nie efektach, jednocześnie wskazując na możliwość dochodzenia do 

kompetencji różnymi drogami – przez uczenie się w ramach edukacji formalnej, pozafor-

malnej czy przez samokształcenie”.  W odniesieniu do edukacji formalnej nauczycieli 

wydane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 

2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 

w którym podkreśla się rolę tych placówek we wspomaganiu rozwoju szkół poprzez dłu-

gofalową współpracę placówek doskonalenia nauczycieli z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi, w celu udzielania szkołom szybkiej 

i pełnej informacji o planowanych i wdrażanych w oświacie zmianach.  

Doskonalenie nauczycieli ma wymiar strategiczny, w którym podkreśla się zna-

czenie jakości pracy nauczycieli dla osiągnięć edukacyjnych. Jest to jeden z prioryteto-

wych kierunków działań zmierzających do poprawy systemu edukacji, przewidzianych 

w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego na lata 2014–2020: „…na obecnym etapie roz-

woju polskiej oświaty coraz bardziej kluczowy jest rozwój samych szkół jako organizacji 

uczących się. Po pierwsze, kluczowe jest tu doskonalenie metod nauczania i jakość pracy 

nauczycieli. Największy sukces osiągnęły te kraje OECD, w których nauczyciel jest za-

wodem selektywnym, dostępnym dla najlepszych, a jednocześnie atrakcyjnym” (Strate-

gia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, War-

szawa 2013, s. 50). 

Coraz większe wymagania i oczekiwania, nowe zakresy kompetencyjności wy-

magają od nauczycieli doskonalenia zawodowego. Najbardziej istotne związane są ze 

stopniami awansu zawodowego. Doskonalenie nauczycieli w obecnym systemie w Pol-

sce działa na dwóch poziomach: centralnym – prowadzone jest przez centralne placówki 

doskonalenia nauczycieli jako jednostki podległe ministrowi edukacji narodowej, mini-

strowi kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministrowi rolnictwa, i na poziomie regio-

nalnym – prowadzone jest przez samorządy województw. 
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Doskonalenie odbywa się w formach instytucjonalnych i obejmuje studia pody-

plomowe kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne, kursy, doskonalenie we-

wnątrzszkolne i inne formy. Często podejmowanie wysiłku samodoskonalenia nie wy-

nika z motywacji wewnętrznej, potrzeby wiedzy o sobie samym, lecz np. z działań po-

dejmowanych przez rady pedagogiczne z konieczności do wskaźników ilościowych (Śli-

werski, 2001, s. 202). Celem doskonalenia zawodowego nauczyciela jest rozwijanie swo-

ich cech osobowych, wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z uczniami.	„Obecnie 

coraz większą wagę przywiązuje się do wszystkich form rozwoju zawodowego nauczy-

cieli. Wzrasta liczba badań, których wyniki pokazują pozytywny związek między uczest-

nictwem nauczycieli w rozwoju zawodowym a osiągnięciami uczniów. Rozwój zawo-

dowy, na który poświęca się znaczącą liczbę godzin (w ostatnich 6–12 miesiącach), po-

zytywnie wpływa na rezultaty osiągane przez uczniów…” (Yoon i in., 2007; za: Piwo-

warski, 2013, s. 23). Nauczyciele, jak wynika z badań przeprowadzonych przez IBE, po-

święcają samokształceniu i doskonaleniu zawodowemu ok. 4% tygodniowego czasu 

pracy. 

Samodoskonalenie odbywa się również pozainstytucjonalnie, w procesie samoro-

zwoju poprzez własną praktykę edukacyjną, wypracowywanie własnych strategii radze-

nia sobie, poszerzanie własnej wiedzy merytorycznej i metodycznej dzięki korzystaniu 

z literatury i inne. Kompetencje nauczyciela powinny ulegać przede wszystkim zmianie 

jakościowej (Kwiatkowski, 2015; Sałata, 2009), są one wyznacznikiem efektywności 

pracy z uczniami. Skuteczność doskonalenia zawodowego i wysoką jakość rozwoju za-

wodowego nauczycieli już od pierwszych dni ich pracy zapewnić powinien system do-

radztwa i doskonalenia zawodowego, priorytety szkoły w tym zakresie oraz dobra współ-

praca nauczycieli, dyrekcji szkół oraz instytucji oferujących różne formy kształcenia i do-

skonalenia. 

Celem doskonalenia zawodowego nauczyciela jest rozwijanie swoich cech oso-

bowych, wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z uczniami. Jak pisze R. Piwowar-

ski opierając się na opinii K.S. Yoon i in.:	„Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się 

do wszystkich form rozwoju zawodowego nauczycieli. Wzrasta liczba badań, których 

wyniki pokazują pozytywny związek między uczestnictwem nauczycieli w rozwoju za-

wodowym a osiągnięciami uczniów. Rozwój zawodowy, na który poświęca się znaczącą 

liczbę godzin (w ostatnich 6–12 miesiącach), pozytywnie wpływa na rezultaty osiągane 

przez uczniów” (Yoon i in., 2007; za: Piwowarski, 2013, s. 23). Do planowania własnego 

rozwoju przyszli nauczyciele powinni być przygotowywani już w okresie studiów, 
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a wcześniejsza edukacja powinna dać podstawy poprzez stwarzanie warunków do samo-

rozwoju. Tymczasem na studia trafiają osoby niewdrożone do samowychowania, dlatego 

pracę nad własnym doskonaleniem podejmują niesystematycznie. Przyszli nauczyciele 

mają słabo rozwinięte kompetencje autokreacyjne i autidentyfikacyjne w zakresie oceny 

opanowanych kompetencji, a lepiej w zakresie sukcesów i ugruntowanych umiejętności, 

opowiadają się za wprowadzeniem stosownych warsztatów w trakcie kształcenia przygo-

towującego ich do roli nauczyciela (Smółka, 2012, s. 47–48). 

Doskonalenie zawodowe jest mocno związane z systemem oświaty (Kwiatkowski 

2008). W Polsce wynika ono z programów i strategii europejskich (takich jak: Strategia 

Lizbońska, uczenie się przez całe życie – LLL – life long learning), Polskiej Ramy Kwa-

lifikacji, europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodo-

wym (ECVET). Zagadnienia doskonalenia zawodowego uwzględniają także takie pol-

skie akty prawne (na podstawie: Akty prawne w oświacie: doskonalenie nauczycieli [w:] 

https://men.gov.pl/?s=akty+prawne – dostęp 2.03.2018 r.), jak:   

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm., 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. 

zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 

2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicz-

nych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczy-

cieli, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie do-

skonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewo-

dów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodręb-
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nionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra wła-

ściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków. 

Doskonalenie zawodowe organizowane jest w szkole z inicjatywy dyrekcji i kie-

rowane jest zazwyczaj do wszystkich nauczycieli lub jest podejmowane przez nauczy-

ciela z jego inicjatywy. Formy doskonalenia oferują różne instytucje, m.in. uczelnie wyż-

sze, publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia zawodowego, instytucje rządowe 

i pozarządowe. Wśród organizacji rządowych można wymienić tu inicjatywy: Minister-

stwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), Instytutu Badań Edukacyj-

nych (IBE), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

(WUP) oraz uczelni wyższych. Nauczyciele mogą również podejmować organizowane 

doskonalenie w instytucjach publicznych i niepublicznych (np. pozarządowe instytucje, 

m.in. Zakłady Doskonalenia Zawodowego, uczelnie prywatne, izby rzemieślnicze). Jeśli 

podejmowane jest ono za zgodą dyrekcji szkoły, to może zostać zrefundowane całkowi-

cie lub częściowo. Nauczyciele w Polsce często sami finansują udział w konferencjach, 

szkoleniach i warsztatach i mogą to robić bez przyznania urlopu szkoleniowego. Nie ma 

też określonych terminów w ciągu roku szkolnego, kiedy mogliby podejmować taką 

formę samodoskonalenia. Popularne formy doskonalące kompetencje nauczycieli reali-

zowane są w miejscu pracy jako: Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN), 

zespoły przedmiotowe i zadaniowe (współpraca nauczycieli tego samego przedmiotu), 

działania opiekunów stażu, doradców metodycznych, doskonalenie w sieci (przy wyko-

rzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych).  

Jak pisze M. Rachubka: „W roku 2014/15 na 670 461 zatrudnionych nauczycieli 

różne formy doskonalenia ukończyło 294 530 nauczycieli. Najczęstszymi formami do-

skonalenia były krótkie kursy doskonalące w wymiarze do 20 godzin (254 880), następ-

nie kursy w wymiarze 21–59 godzin (23 019) i w wymiarze 60–90 godzin (6522), kursy 

doskonalące w wymiarze co najmniej 100 godzin, a najrzadziej były podejmowane dłu-

gie formy doskonalenia, tj. studia podyplomowe (3805). Stanowiło to 4,39% odsetka do-

skonalących się nauczycieli” (Rachubka, 2015, s. 29). Nasuwa się refleksja wynikająca 

z tych badań, że aktywność rozwojowa podyktowana była szybkim uzyskaniem zaświad-

czenia o doskonaleniu w celu uzyskania przez nauczycieli awansu zawodowego. Można 

przypuszczać, że działania te były doskonaleniem pozorowanym. Inne badania (TALIS) 
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pokazały natomiast formy i intensywność uczestniczenia nauczycieli w swoim doskona-

leniu zawodowym. „Na podstawie analizy danych wyróżniono 9 form/typów rozwoju za-

wodowego, w których nauczyciele brali udział w ostatnich 12 miesiącach. Uczestnictwo 

w poszczególnych formach rozwoju nauczycieli wszystkich krajów jest bardzo zróżnico-

wane. Najwięcej nauczycieli deklarowało udział w kursach/warsztatach oraz w konferen-

cjach. Polscy nauczyciele uczestniczyli przede wszystkim w kursach doskonalących 

(81%, średnia TALIS: 71%), w konferencjach lub seminariach (52% do 44%), w sieci 

współpracy (41% do 37%), w mentoringu, hospitacjach, coachingu (45% do 30%), a 38% 

w indywidualnych lub wspólnych badaniach (średnia TALIS: 31%). W kursach, warsz-

tatach (przedmiotowych, metodycznych) brał udział zdecydowanie większy odsetek na-

uczycieli dyplomowanych i mianowanych, kontraktowych zaś – w mentoringu i progra-

mach podnoszących kwalifikacje; w tej ostatniej formie uczestniczył także większy od-

setek nauczycieli pracujących do 5 lat. Nauczyciele pracujący powyżej 30 lat częściej 

uczestniczyli w badaniach” (Piwowarski 2013, s. 23). 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest też zróżnicowane ze względu na tema-

tykę podejmowanych form, zależy również od możliwości partycypowania w kosztach 

związanych z opłatami. „Wśród szesnastu zagadnień największym zainteresowaniem 

cieszyły się poświęcone: wiedzy i zrozumieniu przedmiotów, których uczą (62% nauczy-

cieli), kompetencjom pedagogicznym w zakresie swojego przedmiotu (57% nauczycieli), 

a w doskonaleniu i rozwijaniu tej wiedzy i tych kompetencji częściej uczestniczyli nau-

czyciele w wieku do 30 lat” (Piwowarski, 2013, s. 23–24). 

W Portugalii obowiązuje, podobnie jak w Polsce, procedura osiągania stopni spe-

cjalizacji zawodowej. Awans zawodowy i finansowy w karierze nauczyciela w edukacji 

przedszkolnej, podstawowej i średniej uzależniony jest w Portugalii od: stażu pracy, 

oceny pracy nauczyciela, posiadanych kwalifikacji: tytułu licencjata wraz z przygotowa-

niem pedagogicznym, tytułu magistra lub doktora w zakresie nauk pedagogicznych lub 

danego przedmiotu (sumuje się do stażu poprzez dodanie 4–6 lat), avaliação extraor-

dinária, czyli szczególnej, wszechstronnej oceny nauczyciela posiadającego co najmniej 

15-letni staż pracy (komisyjna ocena „bardzo dobra” gwarantuje dodanie 2 lat do owego 

stażu) (https://slideplayer.pl/slide/801668/ – dostęp 8.12.2019). 
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Zdobywanie awansu zawodowego zależy od (tabela 1):  

– w kategorii nauczyciel: spełnienia minimalnego okresu jako nauczyciel na stanowisku 

bezpośrednio poprzedzającym krok, w tym co najmniej dwa okresy oceny wyników 

pracy na ocenę minimum dobrą; 

– w kategorii nauczyciel senior: spełnienia minimalnego okresu jako nauczyciel na sta-

nowisku bezpośrednio poprzedzającym krok, w tym co najmniej trzy okresy oceny wy-

ników pracy na ocenę minimum dobrą; 

– w obu kategoriach: obecności i dobrego wykorzystania modułów doskonalenia nauczy-

cieli (około 25 godzin rocznie) 

 

Tabela 1. Zdobywanie awansu zawodowego przez nauczycieli portugalskich 
Kategoria Krok Lata w każdym w kroków 

Nauczyciel 

1 5 

2 5 

3 5 

4 4 

5 4 

6  

Nauczyciel senior 

1 6 

2 6 

3  

Źródło: OECD (2019) 

 

Treść form doskonalenia zawodowego określają wspólnie centralne władze 

oświatowe, organizacje zawodowe nauczycieli, związki zawodowe nauczycieli, uniwer-

sytety i szkoły (OECD, 2014b). Nauczyciele mogą jednak wybrać kursy doskonalące, 

w których wezmą udział. Punkty kredytowe liczone są zgodnie z ich merytorycznymi 

kwalifikacjami. Wyniki międzynarodowych badań wskazują, że portugalscy nauczyciele 

najczęściej korzystają z kursów doskonalących, a następnie z konferencji i seminariów 

oraz z udziału w sieciach nauczycieli (OECD, 2014a).   

W Portugalii kursy specjalnie zaprojektowane do doskonalenia zawodowego na-

uczycieli organizowane są przez uczelnie wyższe i ośrodki szkolnictwa sieci szkolnych 

(SNTC).  Zgodnie z przepisami prawa portugalskiego doskonalenie rozwoju zawodo-

wego powinno skoncentrować się na następujących obszarach: wiedza merytoryczna, 
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wiedza pedagogiczna; praktyka nauczania, wiedza kulturowa, społeczna i etyka. Priory-

tetowymi tematami w zakresie wspierania rozwoju nauczycieli w ich rozwoju zawodo-

wym jest ukazywanie związku między teorią a praktyką w kontekście interdyscyplinar-

ności; rozwijanie zdolności refleksyjnych nauczycieli; współpracy wszystkich nauczy-

cieli zaangażowanych w szkolenie; realizacja projektów badawczych i ich ocena.   

Nieobowiązkowe szkolenia planuje się centralnie, zgodnie z priorytetami szkoły. 

Doskonalenie zawodowe uważa się za obowiązek zawodowy, a do udziału w nim za-

chęca również fakt, że jest on warunkiem awansu zawodowego i wzrostu wynagrodzenia. 

Nauczyciele w USA pierwszym roku pracy rozpoczynają swoją karierę w profe-

sjonalnym środowisku z niewielką lub żadną pomocą z zewnątrz. Nowi nauczyciele są 

zwykle przydzielani do klas lub szkół dystryktów miejskich i oczekuje się, że poradzą 

sobie bez wsparcia. Od początku zakłada się, że nauczyciele od razu będą posiadać umie-

jętności, pomimo badań wskazujących, że „tradycyjna maksyma ‘utoń lub płyń’ przyczy-

nia się do wysokiego czynnika wypalenia i obniżenia poziom efektywności nauczyciela” 

(Krajowa Komisja ds. Nauczania i Przyszłości Ameryki, 1996, s. 40), oraz to, iż efek-

tywne nauczanie i uczenie się zależy od tego, czy nauczyciele nauczają się wzajemnie 

praktyk nauczania (Little, 1982; Rosenholtz, 1989). W amerykańskich szkołach jednak 

nauczyciele mają mało czasu na interakcję z kolegami i nie oczekuje się od nich rozpo-

wszechniania tego, co wiedzą lub czego się nauczyli w swojej dotychczasowej karierze 

zawodowej (Little, 1987). Rozwój zawodowy i jego promowanie stały się w Stanach 

Zjednoczonych tak ważną kwestią narodową, że niektóre stany i dystrykty określają kon-

kretne obowiązki, które nauczyciel musi spełnić (np. mentoring, tytuł magistra, ściśle 

określony indywidualny plan rozwoju zawodowego dla każdego nauczyciela i dyrektora) 

lub łączą rozwój zawodowy z oceną wydajności nauczycieli. Dynamiczny rozwój zawo-

dowy dotyczy takich czynności podejmowanych przez nauczycieli, jak np. szkolenia czy 

praktyka, a także zapewnia na to czasu oraz dalsze wsparcie ze strony dyrekcji czy kie-

rownictwa szkoły. Skuteczne programy dotykają takich działań edukacyjnych, z których 

nauczyciele będą korzystali w klasach ze swoimi uczniami. Ponadto będą mobilizowały 

ich do dalszego rozwoju. Obecnie promuje się rozwój zawodowy nauczycieli w sieci. 

Edukacja online ma na celu m.in. przygotowanie czynnych nauczycieli poprzez rozwój 

profesjonalny oraz przyszłych nauczycieli do prowadzenia kursów za pomocą wirtual-

nych komunikatorów, np. Skype’a lub Facebooka (Journell i in., 2013). Rozwój nauczy-

cieli poza ich szkoleniem na początku kariery zawodowej może służyć wielu celom, jak 

m.in.: aktualizowaniu i uaktualnianiu ich wiedzy na temat ostatnich osiągnięć w danej 
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dziedzinie; zapoznawaniu ich z efektywnymi technikami nauczania; proponowaniu moż-

liwości radzenia sobie z chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku; wymianie informacji 

i wiedzy między nauczycielami oraz innymi osobami czy instytucjami, np. nauczyciele 

akademicy a praktycy; pomoc słabszym nauczycielom, by stali się bardziej skuteczni 

w pracy (https://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf – dostęp 21.01. 2018 r.). Jak już to 

zostało omówione wcześniej, licencję do wykonywania zawodu nauczyciela otrzymuje 

się po ukończeniu studiów licencjackich, natomiast magisterium jest traktowane jak sto-

pień awansu i promocji w zawodzie. Po zrealizowaniu określonej liczby godzin po za-

kończeniu studiów nauczyciel uzyskuje certyfikat nauczyciela mianowanego. (W Polsce 

nauczyciel przy nadawaniu stopnia awansu zawodowego „nauczyciel mianowany” 

składa ślubowanie – art. 15 Karty Nauczyciela). W niektórych stanach wymaga się od 

nauczycieli ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego poprzez udział w kur-

sach organizowanych w szkole lub poza nią, warsztatach, seminariach czy konferencjach 

(http://tssb.org/ – dostęp 27.01. 2018 r.).  

Podobnie jak w innych stanach, w dystrykcie chicagowskim (J. Tatara, informa-

cja osobista; Tatara, 2008) w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycielskiego wy-

stępują zróżnicowane formy. O ich specyfice świadczy podział szkolnictwa wyższego na 

cztery typy uczelni: uniwersytety, czteroletnie szkoły wyższe, dwuletnie szkoły wyższe 

oraz koledże. Dwuletnie programy szkoleniowe oferowane przez koledże kończą się uzy-

skaniem certyfikatu oraz stopnia Associate Degree, do którego konieczne jest uzyskanie 

60 punktów kredytowych. Uniwersytety czteroletnie oferujące programy Bachelor De-

gree wymagają od studenta uzyskania 120 punktów kredytowych. Są to tak zwane studia 

Undergraduate. Jeśli student zaliczy dodatkowo z tej samej dziedziny 40 punktów kre-

dytowych, uzyska stopień Master Degree. Warunkiem do podjęcia dalszej nauki przez 

studenta są studia magisterskie. Może on wtedy uczestniczyć w studiach podyplomowych 

lub doktoranckich (Salter, 2013). 

Nauczyciel po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów (Bachelor Degree, Ma-

sters Degree) musi podejść do egzaminu stanowego, który da mu licencję na pięć lat 

nauczania wybranego wcześniej przedmiotu. W ciągu tego czasu nauczyciel musi podjąć 

działania kształcące i samodoskonalić się (Danielewicz, 2001). Dokształcanie polega na 

uczęszczaniu na kursy, szkolenia, konferencje oraz dodatkowe przedmioty na uczelniach. 

Nauczyciele są wpisani do systemu danego stanu, dzięki czemu wszelkie informacje 

związane z możliwościami podejmowania kursów są im wysyłane drogą mailową. Nau-

czyciel po upływie pięciu lat musi przedstawić potwierdzenie uczestnictwa w wybranych 
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przez siebie aktywnościach (których suma liczby godzin nie jest mniejsza niż 150), a je-

żeli tego nie zrobi, certyfikat nie zostaje odnowiony i nauczyciel musi raz jeszcze podejść 

do egzaminu stanowego.  

Rozwój zawodowy w Japonii (kenshu) dosłownie oznacza ciężką naukę opano-

wania umiejętności. Zapewnia się szanse rozwoju nauczycielom przez cały okres ich ka-

riery poprzez koordynowanie możliwości doskonalenia na poziomie krajowym, prefek-

turalnym i gminnym, oraz oferowanie możliwości doskonalenia odpowiadającym zmia-

nom w społeczeństwie. W Japonii doskonalenie nauczycieli odbywa się w Centrum Edu-

kacji Prefektury (Ken-Kyoiku-Senta), w którym rolę doświadczonych nauczycieli wobec 

początkujących pełnią nauczyciele mianowani przez prefekturalną komisję edukacji. Po-

czątkujący nauczyciele biorą udział w 30-godzinnych szkoleniach obejmujących „pod-

stawową wiedzę na temat obowiązków i etyki pracowników usług edukacyjnych”, „in-

struktaż tematyczny” oraz „poradnictwo i poradnictwo dla studentów”. Doskonalenie za-

wodowe realizowane jest w takich formach, jak: wykłady, seminaria/szkolenia prak-

tyczne, metodologia badań, uczenie się przez doświadczenie uczestnictwa i wizyt w róż-

nych instytucjach oraz rekolekcje 5-dniowe, które odbywają się często w innym miejscu 

na początku roku szkolnego (kwiecień) i/lub podczas przerwy letniej (Naka, 1996, s. 1–

15). Centra Edukacji Prefektury zapewniają każdemu nauczycielowi pięć dni doskonale-

nia zawodowego jako obowiązkowe szkolenie dla nauczycieli w 5., 10. i 20. roku swojej 

pracy zawodowej. Centra zapewniają również szkolenie dla dyrektorów szkół i dyrekto-

rów programów nauczania. To specjalistyczne szkolenie (senmon-kenshu) koncentruje 

się na takich tematach, jak edukacja moralna, zajęcia pozalekcyjne, poradnictwo dla 

uczniów, poradnictwo zawodowe, edukacja antydyskryminacyjna, zarządzanie klasą 

i zarządzanie szkołą. 

Natomiast początkujący nauczyciele w szkole są wspierani przez szkolny zespół 

doświadczonych nauczycieli oraz mentorów, którymi są przewodniczący szkolnego ko-

mitetu ds. nauczania lub przewodniczący komitetu ds. klas lub komitetu ds. badań/szko-

lenia (Monbusho, 1996). Nauczyciel japoński w pierwszym roku swojej pracy przydzie-

lany jest przez Komisję oświatową do wyznaczonej szkoły i komisja ta przyznaje mu 

mentora (nauczyciela z tej samej szkoły z dłuższym stażem pracy, który ma nadzorować 

i doradzać mu w zakresie warunków i sposobów związanych z uzyskiwaniem wysokich 

efektów kształcenia uczniów (Sato, 1995). Są oni jednocześnie przewodniczącymi szkol-

nego komitetu ds. nauczania, bądź przewodniczącymi komitetu ds. klas, bądź też komi-
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tetu ds. badań. Swoje zobowiązania wobec przydzielonego młodego nauczyciela wyko-

nują w ramach etatu, lecz o pomniejszoną liczbę godzin lekcyjnych wynikających z pen-

sum. Początkujący nauczyciele uczestniczą w obowiązkowym rocznym programie wpro-

wadzającym, obejmującym 60 dni szkolnego szkolenia mentorskiego, a także 30 dni 

szkolenia pozaszkolnego, zazwyczaj w prefekturalnym Centrum Edukacji (Monbusho, 

1999).  

Systematyczny, formalny rozwój zawodowy jest wymagany od wszystkich nau-

czycieli i jest zapewniany przez różne agencje. Ponadto centra doskonalące i Monbusho 

oferują inne, nieobowiązkowe możliwości rozwoju zawodowego (rysunek 1).  

 

Rysunek 1. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Japonii 

Obecna ścieżka doskonalenia nauczycieli 
20 lat 30 lat 40 lat 50 lat 

 
Źródło: Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, Japonia / 
http://www.mext.go.jp [za] Hamada, 2019 
 

 

Samokształcenie nauczycieli 

Nieustannie reformujący się system edukacji w różnych krajach, a także narasta-

jąca wiedza o świecie, odkrycia naukowe we wszystkich dziedzinach życia, wiedza 

o człowieku, o uczeniu się zobowiązują nauczycieli do systematycznego, ciągłego do-
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skonalenia swoich kompetencji, najczęściej podejmowanego w formie studiowania lite-

ratury naukowej, popularnonaukowej i metodycznej, poszukiwania materiałów meto-

dycznych w Internecie i komunikacji w sieci.  

Postulat samokształcenia ma swoją historię w myśli pedagogicznej (Matwijów, 

1994). W Polsce w okresie międzywojennym F. Znaniecki (1930, s. 128) określał samo-

kształcenie jako: „dobrowolne starania, aby własną osobę upodobnić do pewnego 

wzoru”, natomiast J.E. Baranowska (1939, s. 693) uszczegółowiła, iż w dążeniu do osią-

gnięcia założonego wzoru chodzi o wielostronny rozwój umysłowy, duchowy i fizyczny 

człowieka. Stronę wychowawczą samokształcenia dostrzegł W. Spasowski zaznaczając, 

że „stanowi najdoskonalszą metodę w dziedzinie wartości wychowawczych człowieka, 

nie tylko bowiem daje pełną świadomość dokonywanej pracy, lecz – co ważniejsze – daje 

pełnię świadomości celu i zadań na najbliższą i dalszą metę, dostarcza środków samo-

kontroli” (Spasowski, 1961, s. 21), oraz R. Wroczyński, który uważał, że „samokształce-

nie jest syntezą procesów samouctwa i samowychowania. Samouctwem nazywamy sa-

modzielne zdobywanie wiadomości i sprawności, samowychowaniem zaś – samodzielne 

kształtowanie dyspozycji psychicznych i cech charakteru” (Wroczyński, 1965, s. 219–

220). Istotę samokształcenia postrzegano też jako uczenie się wedle planu otrzymanego 

z zewnątrz w celu uzyskania indywidualnych uprawnień lub grupowych zadań społecz-

nych (Radlińska, 1961, s. 338) oraz zgodne z celami, warunkami i środkami ustalanymi 

przez sam podmiot w celu doskonalenia siebie przez całe życie (Okoń, 1981, s. 269). Do 

samokształcenia jako idei kształcenia ustawicznego nawiązywał również S. Kaczor, który 

przyjął następujący pogląd, że „samokształcenie można traktować jako jedną z potrzeb 

człowieka, zrodzoną w toku jego zmagań z otaczającym go światem. W znaczeniu po-

tocznym samokształcenie rozumiemy jako najważniejszy element kształcenia ustawicz-

nego, idei najczęściej wywodzonej z kształcenia dorosłych” (Kaczor, 1978, s. 54). Po-

dobnie J. Półturzycki uważał, że „samokształcenie zatem należy rozumieć jako proces 

uczenia się, prowadzony świadomie, z możliwością wykorzystania różnych form po-

mocy innych osób lub instytucji. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia się, 

którego cele, treść, formy, źródła i metody dobiera i ustala osoba ucząca się. Najbardziej 

widocznym celem samokształcenia jest zdobywanie wiedzy w zakresie wyraźnie okre-

ślonym. Zadanie to może się rozwijać i dynamizować, a jego rezultaty mogą doprowa-

dzić także do zmian w osobowości, rozumianej jako zespół stałych właściwości i proce-

sów psychicznych jednostki, odróżniających ją od innych osób i określających jej zacho-

wanie” (Półturzycki, 1999, s. 158–159). Inne dwie definicje zaproponował S. Scisłowicz 
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(1992): „Pierwszą, bardzo ogólną, zawierającą w swojej definiensie niemal wszystkie do-

tychczasowe ujęcia i drugą, węższą, nawiązującą do idei kształcenia ustawicznego”. Ba-

dacz opisuje więc samokształcenie ogólne, jako „osiąganie przez podmiot wykształcenia, 

w trakcie mniej lub bardziej samodzielnego podejmowania i realizowania różnej wielko-

ści, w różnym stopniu uświadomionych i uwewnętrznionych zadań, podejmowanych 

w celu osiągnięcia ich rezultatów”. Natomiast samokształcenie permanentne jako „cało-

życiowe osiąganie przez podmiot wszechstronnego wykształcenia w trakcie mniej lub 

bardziej samodzielnego, podlegającego autokontroli, samoocenie i autokorekcie, procesu 

sprawnego podejmowania, planowania i realizowania nowych prospołecznych zadań da-

lekich, podejmowanych w celu dostosowania się do ciągłego rozwoju świata lub (i) wy-

wołania w swoim otoczeniu określonych zmian” (Scisłowicz, 1992, s. 193). 

W określeniu roli samokształcenia możemy także odnieść się do dokumentów, 

określających strategie całożyciowego uczenia się, zawarte na przykład w raportach mię-

dzynarodowych i w raportach krajowych. Wyzwaniem dla edukacji XXI wieku jest w ich 

świetle stwarzanie każdej jednostce możliwości odkrywania i wzmacniania potencjału 

twórczego, możliwości wykorzystywania w całym swoim życiu aktualizowania i pogłę-

biania wiedzy, aby móc dostosowywać się do zmieniającego się świata. Jednym z takich 

raportów jest raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI 

wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb” (Le-

arning: The Treasure Within, 1996). Według autorów raportu edukacja powinna skon-

centrować się na czterech aspektach kształcenia: uczyć się, aby wiedzieć (aby opanować 

narzędzia wiedzy i rozumienia poprzez ćwiczenie uwagi, pamięci, myślenia, zamiast 

uczenia się encyklopedycznego), uczyć się, aby działać (aby móc oddziaływać na swoje 

środowisko), uczyć się, aby żyć wspólnie (aby móc współpracować z innymi) i uczyć się, 

aby być. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela powinno w związku z tym 

zmieniać się, bardziej koncentrując się na rozwijaniu kompetencji, a zwłaszcza związa-

nych z porozumiewaniem się, pracy z innymi. Nauczyciele w procesie własnego rozwoju 

powinni nabyć umiejętności rozwijania ciekawości, krytycznego myślenia, rozwiązywa-

nia konfliktów, aby móc te same kompetencje rozwijać u uczniów. Innym raportem, ko-

respondującym z raportem J. Delorsa, jest „Uczyć się, aby być” E. Faurre’a (1972), zwra-

cający uwagę na takie wymiary i obszary kształcenia, jak: innowacyjność i wyposażenie 

ludzi w wolność myśli, autonomię, zmysł innowacyjności. Jest to szczególnie istotne za-

danie w samokształceniu nauczycieli. Pozwala osiągnąć lepszy i pełniejszy rozwój swo-

jej osobowości, rozwijać/zwiększać odpowiedzialność osobistą i zawodową. Również 
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w dokumencie uchwalonym przez Unię Europejską „Biała Księga Komisji Europejskiej: 

Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa” (1995) podkreślony 

jest wyraźnie postulat ciągłego uczenia się i nauczania, konieczności stałego zdobywania 

i rozwijania kompetencji przydatnych w całożyciowym uczeniu się. Te postulaty uczenia 

się całożyciowego (lifelong learning LLL) zostały również zawarte w dokumencie Unii 

Europejskiej Niebieska Karta Unii Europejskiej – „Edukacja dla Europy” (1997). Nau-

czyciel powinien całe życie inwestować w swój własny rozwój, aby umieć wspierać roz-

wój uczniów i przygotowywać ich do zmieniającej się ciągle rzeczywistości. Ale również 

jako pracownik powinien umieć podejmować decyzje, powinien umieć być odpowie-

dzialny za efekty własnej pracy. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie powinno 

mieć przełożenie na model kształcenia przyszłych nauczycieli oraz stworzenie formal-

nych i nieformalnych możliwości przez uczelnie do ich samokształcenia. Przyszły nau-

czyciel powinien stać się bowiem moderatorem, a nie instruktorem uczenia się, przewod-

nikiem w tym procesie, powinien motywować do uczenia się, przygotować uczniów do 

interaktywnego uczenia się i być dla uczniów przewodnikiem w otwartej edukacji (Re-

descker, 2011, s. 40). Proces uczenia się w procesie samokształcenia stawia przed nau-

czycielem wyzwania związane ze zmianą metod kształcenia opartych o odkrycia w dzie-

dzinie badań nad możliwościami mózgu oraz szybkiej możliwości dostępu do informacji 

(Dryden, 2003, s. 17). W procesie samokształcenia nauczyciel powinien móc odkrywać 

swoje możliwości w zakresie inicjatywy i przedsiębiorczości w różnych płaszczyznach 

swojego funkcjonowania. Zachętą do samokształcenia i doskonalenia siebie powinna być 

dla nauczyciela radość i ciekawość poznawcza osiągana również przez odpowiedni dobór 

metod i technik nauczania/uczenia się w zakresie rozwijania kompetencji i umiejętności 

w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej oraz zawodowej. Samokształcenie 

powinno zmierzać do mistrzostwa. Istnieją jednak przeszkody w osiągnięciu skuteczno-

ści tych działań wynikające z dużego we współczesnym świecie tempa przemian, nie-

pewności i niestabilności (Kwiatkowski, 2018).   

Drugim, psychopedagogicznym wątkiem związanym z pojęciem samokształcenia 

i samodoskonalenia się, jest wiedza o sobie samym zawarta w autorefleksji „kim jest?” 

i kierunkująca poszukiwania badawcze w stronę kategorii podmiotowości i tożsamości 

nauczyciela. Samokształcenie ustawiczne wymaga od nauczyciela wysokiej samoświa-

domości w zakresie identyfikowania swoich mocnych i słabych stron, potrzeb i aspiracji 

osobistych i zawodowych, stylów uczenia się i in. Wiedza o zmieniającym się świecie, 
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wiedza o sobie samym pozwala nauczycielowi na samorealizację i zarządzanie swoją ka-

rierą, co we współczesności jest priorytetem nie tylko dla niego, ale także dla szkoły, 

w której pracuje. Zaangażowanie w samokształcenie przyczynia się do jakościowej po-

prawy życia osobistego i zawodowego. Planowanie swojego samokształcenia/ścieżki 

rozwoju wymaga pracy nad sobą w zakresie umiejętności wyznaczania sobie celów do-

stosowanych do potrzeb, priorytetów, określenia możliwości ich osiągnięcia, a następnie 

rozwijania potrzebnych kompetencji umożliwiających podejmowanie nowych wyzwań. 

Ważnym zagadnieniem w kontekście polityki oświatowej jest problematyka 

związana z motywowaniem nauczycieli do samokształcenia. W Polsce takim czynnikiem 

motywującym nauczycieli do samokształcenia jest chęć łatwego uzyskania awansu za-

wodowego. Nauczyciele, kierując się motywacją zewnętrzną, z intencją uzyskania jedy-

nie certyfikatu potrzebnego do awansu, najczęściej jednorazowo uczestniczą w różnorod-

nych szkoleniach, które sami wybierają spośród oferowanych na rynku. Ich niezależność 

związana z wyborami tych ofert niekiedy bywa nieskuteczna, gdyż zaangażowanie i od-

powiedzialność za swoją naukę nie przekłada się na osiągnięcia uczniów, a podyktowana 

jest utrzymaniem pracy czy lepszym wynagrodzeniem. Badania pokazują, iż polscy nau-

czyciele „znacznie częściej szukają pomocy na zewnątrz, niż wśród swoich starszych ko-

leżanek i kolegów. Również zaawansowani stażem nauczyciele, prawdopodobnie chcąc 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości, również szukają pomocy poza szkołą” (Kosiba, 

2012).  

Nauczyciel w Portugalii podlega ewaluacji co dwa lata, w związku z tym anga-

żuje się w seminariach naukowo-metodycznych oferowanych przez uczelnie, bierze 

udział w projektach, współpracuje z wykwalifikowanym „starszym nauczycielem”. Ten 

sposób samokształcenia bardziej sprzyja motywacji wewnętrznej, dzięki której zaspokaja 

własne ambicje, realizuje własne pasje i zainteresowania. Wartościową formą jest dobro-

wolne uczestniczenie nauczycieli i studentów w grupach badawczych i systematycznych 

naukowych grupowych dyskusjach odbywających się pod kierownictwem nauczyciela 

akademickiego. W tym procesie samodoskonalenia na szczególną uwagę zasługuje inten-

sywny refleksyjny i samoocenny aspekt dyskursu, który wymaga pewnej dojrzałości na-

ukowej i znajomości praktyki edukacyjnej. Praktykę taką stosują w Portugalii od dawna 

badacze nauczycieli refleksyjnych (Zeichner, 1993), którzy stwarzają w ten sposób wa-

runki do profesjonalnego rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli i studentów 

jako przyszłych nauczycieli.    
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W Stanach Zjednoczonych bardzo ważne jest, by nauczyciel rozwijał się po stu-

diach (O’Sullivan, Chalnick, 1991; Boser, 2000; Portner, 2008). W stanie Illinois od sie-

demnastu lat występuje recertyfikacja, która opiera się na obowiązkowym uczestnictwie 

w kursach, zajęciach na uniwersytetach czy seminariach (Portner, 2008). Nauczyciele 

uczestnicząc w nich zbierają wymagane punkty, które są podstawą do odnawiania certy-

fikatu wymaganego do wykonywania zawodu. Każdy nauczyciel co pięć lat zobowiązany 

jest przedstawić dokumenty na uczestnictwo w 120 godzinach kredytowych potrzebnych 

do odnowienia certyfikatu (Boser, 2000; Ingvarson, Hattie, 2008). Godziny te potwier-

dzają jego uczestnictwo w różnego rodzaju programach dokształcających. Przymusowa 

nauka jest w pewien sposób rekompensowana poprzez zdobywane punkty, które stano-

wią podstawę do podwyższenia ich uposażnień, honorarium nauczycieli zależne jest bo-

wiem od czasu pracy oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycielskich (OECD, 2005, 

s. 194).  

W Japonii preferowane jest, podobnie jak w USA i Portugalii, wspólne uczenie 

się nauczycieli na sesjach samokształceniowych. Daje to możliwość uczenia się od in-

nych poprzez dyskutowanie indywidualnych problemów, wzajemnie mobilizowanie się. 

Jak wynika z raportu TALIS 2013 (OECD, 2014), nauczyciele w Japonii znacznie powy-

żej średniej (19%) podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, obserwując zajęcia w innych 

szkołach (51%) oraz uczestnicząc w konferencjach (56%). Wynik uzyskany przez nau-

czycieli w tej skali można tłumaczyć uwarunkowaniami kulturowymi, wysokim pozio-

mem entuzjazmu (Igawa, 2014; Isozaki i in., 2017) i przekonaniem wśród nauczycieli, że 

nawet mistrz uczy się od innych. Nauczycielską powinnością jest doskonalić swój poten-

cjał przez całe zawodowe życie. Formalne podniesienie certyfikatu nauczania jest w Ja-

ponii obowiązkowe poprzez uczestnictwo w programach doskonalenia zawodowego, 

a nowi nauczyciele muszą odbyć program stażu przez rok. Roczny program doskonalenia 

zawodowego obejmuje edukację służbową pod nadzorem mentora w szkole, około 20 

wykładów i warsztatów opracowanych przez lokalne centrum edukacji, a także kilka re-

kolekcji i letnich warsztatów (Shimahara, 1998, s. 456). Wprowadzono także nowe me-

tody nauczania, a by zachęcić doświadczonych dorosłych do nauczania, zwiększono wy-

magania w zakresie świadectw certyfikacyjnych (Okano, Tsuchiya, 1999, s. 219–221; 

Shimahara, 1998, s. 454; Shimahara, Sakai, 1995, s. 6). 

 Samokształcenie, jak zaznacza wielu autorów, dotyczy nauczyciela jako osoby, 

która nieustannie rozwija swoje kompetencje psychopedagogiczne (Kwaśnica, 1995; 

Kwiatkowska, 1997; 2008; Szempruch, 2012). Jak zostało to zaznaczone w poprzednim 
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podrozdziale niniejszej dysertacji, aby nauczyciel był przygotowany do realizacji zadań 

związanych z samorozwojem i zarazem do wspierania rozwoju uczniów, w procesie 

kształcenia powinien rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne, takie jak m.in.: sa-

moświadomość, zarządzanie sobą, umiejętności interpersonalne, świadomość społeczna 

i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Postulat ten jest szeroko stosowany w ramach 

samokształcenia w Portugalii, USA i w Japonii, a w mniejszym stopniu w Polsce. Budo-

wanie postawy refleksyjnego praktyka (Zeichner, 1993; Gołębniak, 1998; Mizerek, 1995; 

Dylak, 1996; Kwiatkowska, 1997) gwarantuje osiąganie wysokiej skuteczności uczenia 

się i rozwijania umiejętności samokształceniowych, umiejętności rozpoznawania wła-

snych potrzeb, odpowiedzialności, autorefleksji i rozumienia samego siebie, kreatywno-

ści, umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, wytrwałości i rzetelno-

ści.   

    

 

1.5. Społeczny kontekst rozwoju zawodowego nauczyciela – znaczenie wsparcia spo-
łecznego – aspekt polski i amerykański oraz portugalski i japoński 

 

W rozwoju zawodowym istotne znaczenie ma wsparcie społeczne. Nauczyciel na 

co dzień występuje w roli dawcy wsparcia dla swoich uczniów i ich rodziców, ale też sam 

oczekuje wielostronnego wsparcia.  

Wsparcie społeczne jako specyficzny typ relacji międzyludzkiej najczęściej rozu-

miane jest jako pomoc dostępna dla jednostki w sytuacjach trudnych (Saranson, 1982, za: 

Sęk, Cieślak, 2004). Gwarantowane jest przez osoby znaczące i grupy odniesienia (Ca-

plan, 1981; Saranson, 1980, za: Sęk, Cieślak, 2004) w celu podtrzymywania jednostki 

(Freeman, Sheldon, 1984, s. 393). Również J.S. House (1981) traktuje wsparcie spo-

łeczne jako „interpersonalną transakcję, rodzaj międzyludzkiej wymiany, która może 

obejmować zarówno wymianę emocjonalną (okazywanie empatii, miłości, życzliwości, 

zainteresowania), instrumentalną (w postaci konkretnej pomocy), informacyjną (dziele-

nie się ważnymi informacjami) oraz oceniającą (rozumianą jako przekazywanie danej 

osobie naszego sądu na jej temat). Dostarcza ono jednostce poczucie przynależności, 

a wraz z nim poczucie odpowiedzialności oraz liczne zobowiązania wzajemności” (cyt. 

za: Kacperczyk, 2006, s. 19). Wyróżnia się ponadto (Power, Champion, Aris, 1988, 

s. 349–358) wsparcie odczuwane (perceived support) i wsparcie faktycznie otrzymy-

wane (actual or received support) (cyt. za: Kacperczyk, 2006, s. 19–21). Te rozróżnione 
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w nauce rodzaje wsparcia mogą pomóc nauczycielom w zidentyfikowaniu swoich po-

trzeb w zakresie rodzajów i form pomocy. 

Problematykę wsparcia w profesjonalnym rozwoju nauczyciela w reinterpretacji 

koncepcji rozwoju L.S. Wygotskiego przedstawiły B.D. Gołębniak i B. Zamorska (Go-

łębniak, Zamorska, 2014, s. 116–126). Rozwój zawodowy odnoszą autorki nie do miejsca 

czy etapu, na którym aktualnie znajduje się nauczyciel, ale do jego strefy najbliższego 

rozwoju, która wskazuje „na potencjał rozwojowy nauczyciela, ujawnia się tutaj zakres 

obszarów wymagających wsparcia, albo zaistnienia pewnych warunków, w których będą 

się mogły one uaktywnić i rozwinąć jako nowe kompetencje” (Gołębniak, Zamorska, 

2014, s. 117). W ramach wsparcia powodującego zmianę rozwojową nauczyciel oczekuje 

stwarzania warunków do rozwijania kompetencji refleksyjnych i krytycznych. Potrze-

buje, tak jak uczeń, bezpiecznego oparcia w znaczącej osobie (np. mentora, tutora), do-

dającej mu odwagi i motywującej w autonomicznych działaniach. Autorki wskazują na 

dwie grupy form wsparcia. Pierwszą odnosi do wsparcia w badaniu i (re)interpretacji 

własnej praktyki oraz wzmocnienia siły własnego działania. Potrzeby nauczycieli doty-

czą wsparcia w doborze metod badawczych do uchwycenia i wyjaśnienia problemu, 

z którym się zmagają „w biegu codziennych zdarzeń”. Nauczyciele oczekują również 

wsparcia w rozpoznaniu napięć, sprzeczności, konfliktów i ukazania możliwości ich roz-

wiązania, w analizowaniu i interpretowaniu problemów. W kształceniu nauczycieli 

można to robić stosując np. metodę indywidualnych przypadków. Drugą grupę wsparcia 

B.D. Gołębniak i B. Zamorska określają jako wychodzenie poza zamkniętą społeczność 

szkoły, wchodzenie w sieć współpracy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.  

Wsparcie potrzebne jest nauczycielowi nie tylko wówczas, kiedy wiąże się to 

z jego karierą zawodową, ale również bardzo często wsparcia potrzebują nauczyciele, 

którzy byli społecznie i zawodowo bardzo zaangażowani i nagle stracili wszelki zapał do 

pracy, są przemęczeni, stracili sens życia, czyli osoby wypalone (Pyżalski, Merecz, 

2010). Często wynika to z bierności wobec własnego doskonalenia, nadmiernej biurokra-

tyzacji, co zniechęca do aktywności (Michalski, 2008, s. 9–12). Przyczyn wypalenia za-

wodowego jest wiele, mogą one tkwić też w przełożonych. Z badań wynika, iż liczba 

spotykanych przez nauczyciela stresujących sytuacji oraz jakość i ilość otrzymywanego 

wsparcia społecznego były zapowiedzią późniejszego wypalenia zawodowego. Nauczy-

ciele, którzy w badaniach wskazali na otrzymywane wsparcie (superwizorzy, bliscy, od 

których uzyskiwali pozytywne informacje na temat swoich umiejętności), byli mniej po-

datni na wypalenie (Russell, Altmaier, Van Velzen, 1987). Można więc założyć, że im 
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większe nauczyciel posiada poczucie docenienia i zaangażowania w pracę, tym jego po-

czucie poziomu wsparcia społecznego jest wyższe. Ponadto wsparcie zmniejsza poczucie 

obciążenia pracą. Wsparcie otrzymywane wraz z poczuciem własnej skuteczności 

zmniejsza oznaki owego obciążenia (Van Dick, Wagner, 2001). Satysfakcję nauczycieli 

z otrzymywanego wsparcia społecznego rozpoznawano na podstawie objawów świad-

czących o wypaleniu zawodowym (Fiorilli, Albanese, Gabola, Pepe, 2017). Inne badania 

pokazały, że najbardziej istotne w otrzymywanym wsparciu dla nauczycieli jest: słucha-

nie, zaangażowanie oraz zaufanie (Sarros, 1989). Ponadto nauczyciele z tej samej grupy 

wiekowej są najbardziej wspierającym źródłem. Nauczyciele pracujący w szkole najkró-

cej wskazywali, iż dyrektor zapewnił im najmniejsze wsparcie. Nauczyciele płci żeńskiej 

udzielali większego wsparcia niż nauczyciele płci męskiej, a samo wsparcie było dla nich 

bardziej pomocne (Sarros, 1989). Jak twierdzi C. Maslach, wsparcie społeczne i emocjo-

nalne zapewniane przez rówieśników może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania 

w pracy (Maslach, 1982, s. 111).  

W przypadkach braku zapału do pracy, przemęczenia czy wypalenia zawodo-

wego, polscy nauczyciele muszą szukać tego wsparcia u specjalistów psychologów, np. 

w autoterapii, treningach autogennych i innych formach, lub skorzystać z Artykułu 73 

Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1189 i 2203), który przyznaje nauczycielowi, z tytułu złego stanu zdrowia, prawo 

do rocznego, płatnego urlopu, a w ciągu wszystkich lat pracy prawo do trzech lat urlopu 

płatnego. 

W Polsce istnieją różne możliwości wsparcia nauczycieli w ich rozwoju zawodo-

wym. W ramach wsparcia instytucjonalnego są to najczęściej studia podyplomowe kwa-

lifikacyjne, studia podyplomowe doskonalące, kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, 

konsultacje organizowane przez różne instytucje, a także Internet. Wsparcie w celu wy-

miany doświadczeń jest udzielane przez nauczycieli ze szkoły, w której pracują lub przez 

nauczycieli z innej szkoły. W ramach aktualizowania wiedzy nauczycieli, wsparcia mogą 

udzielać pracownicy naukowi poprzez organizowanie konferencji naukowo-metodycz-

nych. Wsparcia udzielają również ośrodki doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia. Po-

pularne są także formy wewnątrzszkolnego doskonalenia, którego celem jest wsparcie 

nauczycieli w zakresie: poprawienia współpracy i komunikacji podczas rady pedagogicz-

nej, wspierania humanizacji i demokracji życia w placówce szkolnej, refleksji dotyczącej 

zmiany rzeczywistości szkolnej, aktualizowania, wspierania posiadanych już kwalifika-
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cji, konkretyzacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w praktyce, pokonywanie szkol-

nych/wychowawczych problemów i trudności, opracowania koncepcji kształcenia i wy-

chowania, koordynacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, celowego tworzenia boga-

tego życia szkolnego, radzenia sobie z obciążeniami w pracy (Kuźma, 2004, s. 773). Jak 

widać, w systemach istnieją dla nauczycieli podobne formy wsparcia. Jednak efekty tego 

wsparcia nie są takie same. Polscy nauczyciele poszukują wsparcia głównie z powodu 

uzyskania awansu zawodowego. Starają się korzystać z różnych form w celu szybkiego 

uzyskania jak największej liczby zaświadczeń, na podstawie których uzyskują awans. 

Poziom awansu jednak nie gwarantuje wyższych wyników uczniów w nauce.  

W opinii A. Kacperczyk: „Wsparcie społeczne może płynąć z różnych źródeł. 

Singer i Lord (1984) wyróżnili trzy kategorie źródeł wsparcia: osobiste (personal), for-

malne (formal) i profesjonalne (proffessional). Pierwsze z nich stanowią przyjaciele, 

krewni, znajomi. Drugie – różnego typu organizacje, takie jak organizacje charytatywne, 

instytucje powołane do pomagania, pomoc społeczna, kluby sportowe czy grupy i wspól-

noty kościelne. Trzecia kategoria zarezerwowana jest dla poradni profesjonalnie zajmu-

jących się pomaganiem i psychoterapią oraz specjalnie do tego celu powołanych grup 

wsparcia” (za: Kacperczyk, 2006, s. 23). Wymienione źródła wsparcia spełniają swoje 

funkcje wśród nauczycieli. Badania A. Szczęsnej (2010)	 nad wsparciem społecznym 

w środowisku zawodowym nauczycieli i jego wpływem na rozwój zawodowy ukazały 

m.in. niskie poczucie wsparcia nauczycieli szkół gimnazjalnych (35,24%) (Szczęsna, 

2010, s. 127).	Autorka potwierdziła ponadto hipotezę swoich badań, zakładającą zależ-

ność między brakiem sieci wsparcia a niskim poczuciem wsparcia społecznego w środo-

wisku zawodowym (Szczęsna, 2010, s. 160). 

Na uwagę zasługuje również problematyka wsparcia kadry kierowniczej nauczy-

cieli i przeprowadzone na ten temat badania. Otóż „podobnie jak w innych krajach, pro-

blemem w codziennej pracy dyrektorów w Polsce jest niewystarczający budżet i zasoby 

szkoły. Jednak specyficzne dla Polski jest postrzeganie przez dyrektorów systemu wyna-

grodzeń nauczycieli opartego na awansie zawodowym jako bariery. Praca dyrektora 

w Polsce wymaga nie tylko kompetencji menedżerskich i znajomości prawa oświato-

wego, ale także prawa pracy, zamówień publicznych czy prawa budowlanego. We 

wszystkich tych obszarach dyrektorzy zgłaszają umiarkowane lub wysokie potrzeby 

szkoleniowe (od 60 do 70%). Czterech na pięciu dyrektorów w Polsce zgłosiło potrzebę 

zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finan-
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sowych dla szkoły. Aż 1/3 wskazała na wysoki poziom potrzeb w tej dziedzinie” (Piwo-

warski, 2013, s. 11). Problematyka wsparcia polskich nauczycieli wymaga większej 

uwagi w praktyce i w polityce edukacyjnej. 

W Portugalii dokumentem zawierającym warunki jakości kształcenia ustawicz-

nego jest Dekret nr 249 z 1992 roku z poźn. zm. (No ano de 1992 é aprovado o Decreto-

Lei nº 249 que realça a melhoria da qualidade de ensino). Wskazuje podmioty, które 

mogą służyć nauczycielom we wspieraniu ich rozwoju zawodowego. Są to instytucje 

szkolnictwa wyższego, szczególnie nastawione na kształcenie ustawiczne, stowarzysze-

nia mające zgodę Ministerstwa Edukacji, naukowe stowarzyszenia non-profit. Dokument 

ten określa obszary szkoleń w kształceniu ustawicznym w zakresie nauczania/uczenia 

się, specjalistycznych szkoleń związanych z potrzebami szkoły, prowadzenia badań pe-

dagogicznych, warsztatów rozwijających kompetencje osobowe, kulturowe, społeczne, 

informacyjne i technologiczne. Instytucje te prowadzą seminaria, warsztaty, staże, pro-

jekty, koła naukowe. Do udziału w zajęciach i wspólnych badaniach zachęcają też uni-

wersytety. 

W USA i w Japonii określone są jasno procedury, oczekiwania wobec nauczy-

cieli, formy wsparcia bazujące na zaangażowaniu nauczycieli. Koncepcje merytoryczne 

oraz cele, które nauczyciel powinien osiągnąć pod koniec roku szkolnego, są bardzo istot-

nym elementem spajającym całą strukturę edukacyjną tych krajów. W USA owe plany 

powinny zostać zaprezentowane przez nauczycieli i zatwierdzone przez U.S. Office of 

Education przed rozpoczęciem roku, po czym mogą zostać wprowadzone i być realizo-

wane. Jest to działanie objęte aktem prawnym Vacational Education Act z 1917 roku. By 

nauczyciele zapoznali się z zainteresowaniami uczniów, organizuje się wymiany nauczy-

cieli oraz uczniów, szkółki letnie, konferencje oraz sympozja naukowe. Ponadto nauczy-

ciele mogą uczestniczyć w ogólnokrajowych sympozjach, konferencjach i spotkaniach 

naukowych stanowiących podstawę wymiany doświadczeń. Kolejną formą scalającą śro-

dowisko nauczycieli jest publikacja biuletynów, które po wydaniu zostają rozesłane do 

każdej szkoły w USA. W 2005 roku została założona agencja zajmująca się dokształca-

niem kadry nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Dodatkowo agencja 

ta wyszła z propozycją wystawiania certyfikacji ogólnokrajowej (National Certificate), 

mającej zapewnić nauczycielom zatrudnienie w każdym z 50 stanów, bez konieczności 

podchodzenia do zdawania testów stanowych dających kwalifikacje do wykonywania za-

wodu.  
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Kuratorium oświaty (m.in. Chicago Board of Education, Los Angeles Unified 

School District czy New York City Department of Education) stwarza wiele możliwości 

dla nauczycieli do dokształcania, np. poprzez organizację mityngów ze specjalistami 

w dziedzinie m.in. matematyki, psychologii, pedagogiki. Co miesiąc w szkołach pań-

stwowych organizowany jest dzień tylko na dokształcenie i szkolenie kadry nauczyciel-

skiej, a uczniowie mają wtedy dzień wolny (Staff Development Day). Przebieg tego dnia 

jest następujący: połowę stanowią wykłady na temat efektywnych metod nauczania, ana-

lizowane są efekty kształcenia uczniów z danej szkoły oraz organizowane panele dysku-

syjne, na których nauczyciele omawiają trudności, z jakimi spotykają się na co dzień 

(Banks, Mayes, 2001; Blandford, 2001). Rozwój zawodowy nauczycieli uważany jest za 

znaczną część postępu szkoły i zmiany edukacyjnej (Adey i in., 2004). Natomiast C. Day 

uważa, iż udany rozwój szkoły jest ściśle powiązany z udanym rozwojem nauczyciela 

w niej pracującego (1999). 

Ponieważ amerykańskie szkoły charakteryzuje wielokulturowość uczniów, 

w Chicago istnieją dwa ośrodki, które zajmują się dokształcaniem nauczycieli pracują-

cych w programach TBE (Transitional Bilingual Education Program) oraz TPI (Przej-

ściowego Programu Nauczania – Transitional Program of Instruction). W ośrodkach tych 

założone zostały biblioteki, w których można znaleźć bogate zbiory materiałów oraz 

uczestniczyć w szkoleniach dotyczących funkcjonowania danej kultury, jej historii oraz 

obyczajów. Ustawa No Child Left Behind wymusza też na nauczycielach osiąganie coraz 

wyższych kwalifikacji do pełnienia zawodu oraz dokształcania się poprzez uczestnictwo 

w wyżej opisanych programach (Earley, 2001; Berkhart, 2008). Każdy nauczyciel pracu-

jący w tym systemie zobowiązany jest na przykład do uczestnictwa w czterech szkole-

niach w roku, a dodatkową pomocą do zapoznania się z kulturą oraz tradycją kraju, z któ-

rego pochodzą uczniowie, są organizowane przez Chicago Board of Education i Illinois 

Board of Education wyjazdy semestralne dla pedagogów pracujących w English as a Se-

cond Language (angielski jako drugi język) (School Choice International, 2008) (Linn, 

Baker, Betebenner, 2002; Capps i in., 2005).  

Dla wsparcia nauczycieli w USA powołane zostały stowarzyszenia odpowiada-

jące za promowanie profesjonalizmu. To, czy licencja do wykonywania zawodu zostanie 

przedłużona, zależy od zdobytych przez nauczyciela punktów w ciągu 5 lat. Punkty zdo-

bywane są m.in. przez uczestnictwo w konferencjach, projektach badawczych, grantach, 

dodatkowych kursach na uniwersytetach czy zdobywaniu wyższych stopni edukacyjnych 

(np. stopnia doktora). Wiąże się to również z coraz wyższymi zarobkami nauczycieli.  
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Stowarzyszenie Amerykańskich Nauczycieli (AAE) jest największą krajową, nie-

związkową, profesjonalną organizacją edukacyjną, rozwijającą zawód „nauczyciel” po-

przez oferowanie nowoczesnego podejścia do reprezentacji nauczycieli oraz wsparcia 

edukacyjnego. Zapisując się do stowarzyszenia można śledzić najnowsze badania, opie-

rać się na prawach nauczyciela, czytać publikacje na temat edukacji i szkolnictwa w Sta-

nach Zjednoczonych oraz wziąć udział w grantach i badaniach, jednak trzeba przyjąć po-

litykę, na której stowarzyszenie bazuje. Głównymi jego założeniami są trzy podstawowe 

punkty: pedagog dąży do stworzenia środowiska edukacyjnego, które służy do realizacji 

potencjału wszystkich uczniów; pedagog działa z sumiennym wysiłkiem, by wzorować 

się na najwyższych standardach etycznych oraz akceptuje, że każde dziecko ma prawo 

do nieprzerwanej edukacji wolnej od strajków i wszelkich innych metod zatrzymywania 

pracy (https://www.aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-code-of-ethics – dostęp 

21.01.2018 r.). 

Krajowe Stowarzyszenie Szkół Podstawowych (NAESP) jest organizacją po-

wołaną dla dyrektorów szkół podstawowych w USA, Kanadzie i za granicą. Stowa-

rzyszenie wspiera dyrektorów szkół w odnoszeniu sukcesów osiągania wyższych wy-

ników przez dzieci uczęszczające do placówek, jak również wspiera rodziny i spo-

łeczności, w których szkoły są usytuowane. Wspiera również stały rozwój dyrektorów 

należących do stowarzyszenia. Misją NAESP jest wspieranie dyrektorów szkół pod-

stawowych w ich zaangażowaniu na rzecz wszystkich dzieci (https://www.na-

esp.org/about – dostęp 21.01. 2018 r.). 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji na poziomie średniej edukacji (AMLE) jest 

organizacją pomagająca i wspierającą nauczycieli edukacji dzieci klas 6–8. Główną misją 

stowarzyszenia jest stworzenie doświadczeń dla wszystkich uczniów w wieku 10–15 lat 

poprzez dostarczanie nauczycielom wizji, wiedzy oraz zasobów. Organizacja wyznacza 

sobie 3 główne cele: dotrzeć do każdego ucznia, rozwijać profesjonalnie nauczycieli oraz 

tworzyć wspaniałe szkoły (https://www.amle.org/AboutAMLE/AMLEataGlance/ta-

bid/122/Default.aspx – dostęp 21.01. 2018 r.). 

Potrzeba, a zarazem konieczność nieustannego rozwoju zawodowego i osobo-

wego nauczyciela może powodować u nauczyciela kryzysy, stres, wyczerpanie, zagubie-

nie. Dlatego konieczne są różne rodzaje wsparcia w wielu zakresach (w zależności od 

potrzeb danego nauczyciela). Bardzo ważne, związane np. z awansem zawodowym, jest 

wsparcie merytoryczne i metodyczne. Bieżące uzupełnianie nowej wiedzy i umiejętno-

ści, stosowanie nowoczesnej technologii w codziennej pracy nauczyciela jest niezbędne. 
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Istotne jest również wsparcie osobowościowe, które wiąże się z budowaniem u nauczy-

ciela poczucia wiary we własne możliwości, poczucie sensu życia, poczucie własnych 

kompetencji zawodowych. Znaczące jest również wsparcie społeczne w postaci różno-

rodnych profesjonalnych instytucji, psychologów i pedagogów, dyrektora szkoły, dorad-

ców zawodowych, metodyków, mentorów, tutorów i innych osób. 

Ponadto w USA istnieją zasady i ustawy przyjęte przez poszczególne stowarzy-

szenia i instytucje edukacyjne, mające status prawny, a które wspierają proces kształce-

nia i doskonalenia nauczycieli. Stowarzyszenia pozarządowe zapewniają pomoc w po-

dejmowaniu różnych form aktywności doskonalącej. Stowarzyszenia te działają również 

jako organizacje zawodowe (Salter, 2013). 

Nauczyciele japońscy, tak jak i amerykańscy, od początku swojej kariery zawo-

dowej mają wsparcie mentora, znają strategie monitoringu ich pracy (obserwacje ich 

pracy, hospitacje innych nauczycieli, przegląd konspektów, samoocena nauczycieli, 

ocena portfolio, ocena danych dotyczących efektów pracy uczniów, przegląd przykłado-

wych prac uczniów) i są ukierunkowywani na wybór odpowiednich form do określonych 

celów doskonalenia (według potrzeb indywidualnych i potrzeb szkoły). Formy wsparcia 

prowadzą do efektów związanych z podnoszeniem swoich umiejętności, ale również po-

wiązane są ze szczeblem kariery a wraz z nim wynagrodzenia. Wynagrodzenie różni się 

w zależności od indywidualnie osiąganych efektów pracy nauczyciela (w Polsce nie ma 

takiego zróżnicowania).  

Na uwagę zasługuje podkreślenie tego, że w USA prowadzone są wśród nauczy-

cieli systematyczne badania dotyczące ich zadowolenia z wynagradzania za pracę. 

W każdym z omawianych systemów nauczyciele są wynagradzani za swoją pracę o wiele 

lepiej niż w Polsce. 

 

 

1.6. Status nauczyciela w polskim i amerykańskim, portugalskim i japońskim syste-
mie edukacji 

 

Generalnie zawód nauczyciela cieszy się uznaniem społecznym, lecz jego status 

i prestiż jest niejednoznacznie postrzegany w różnych krajach. Rangę zawodu również 

inaczej postrzegają sami nauczyciele, którzy niezależnie od kraju, w którym pracują, 

mogą mieć zróżnicowane poczucie uznania i szacunku, a od tego zależy jakość i efekty 
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ich pracy. Dlatego poniżej przedstawione zostaną wybrane czynniki, które ten status 

kształtują.   

  

Status nauczyciela w myśl regulacji prawnych 

Status nauczyciela w systemie edukacji można analizować w różnych aspektach: 

zawodowym, społecznym, kulturowym, prawnym. Analizować go można z punktu wi-

dzenia określonego systemu filozoficznego czy też koncepcji pedagogicznych. W biegu 

historii tworzono i uzależniano go od czynników ekonomicznych, politycznych, ideolo-

gicznych czy też religijnych.  

W potocznym rozumieniu status nauczyciela utożsamia się niekiedy z typem 

szkoły, w której pracuje, przedmiotem, którego uczy, kategorią zajmowanego w szkole 

stanowiska i stopnia awansu zawodowego (Sławiński, 2012, s. 73–74). Ponieważ status 

zawodu nauczyciela ustalają przede wszystkim akty prawne i ustawodawcze, w tym pod-

rozdziale przedstawione zostaną najważniejsze przepisy go określające. W Polsce prze-

pisy te określane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W polskim systemie edu-

kacji status nauczyciela opiera się przede wszystkim na Prawie oświatowym, w którym 

ustawodawca określił, iż „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro 

całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Pra-

wach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – 

za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwi-

janiu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności…” 

(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203, 

ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.). Karta Nau-

czyciela w Rozdziale 2, w Art. 6 w podobny sposób określa obowiązki nauczyciela: 

„…Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podsta-

wowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 
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związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą de-

mokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów…”. 

W myśl tych dokumentów swój autorytet powinien więc nauczyciel budować w oparciu 

o postawę uczciwości, sprawiedliwości, troski o zrównoważony rozwój uczniów oraz re-

spektowanie zasad etycznych.  

Ustawą podstawową w Polsce jest obowiązująca od dnia 1 lutego 1982 r. Karta 

Nauczyciela zawierająca zasady, warunki i standardy zawodu nauczyciela (Ustawa z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203, ogłoszono dnia 

22 czerwca 2017 r., historia od dnia 7 lipca 2003 r.). Status nauczyciela określa forma 

jego zatrudnienia. W myśl ust. 5 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem mia-

nowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, je-

żeli: 

„…2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-

stępstwo skarbowe; 

4a) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 

3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której 

mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4; 

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska”. 

Zapis ten odwołuje się do podstawowego wymogu dotyczącego prawa do wykonywania 

zawodu nauczyciela i warunkuje jego pozycję zawodową w obszarze etyczno-moralnym.  

Według danych z roku 2013, status zatrudnienia nauczycieli przedstawia się 

w Polsce następująco. Nauczyciele w większości zatrudniani są w ramach umowy 

o pracę na czas nieokreślony, 81% nauczycieli zatrudnionych jest na pełny etat. Nato-

miast badania wskazują, że „nauczyciele pracujący w kilku szkołach w większości (55%) 
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mają w którejś z nich pełny etat. Zatem 45% spośród tej grupy w żadnej ze szkół nie 

realizuje pełnego etatu” (Raport o Stanie Edukacji 2013. Liczą się Nauczyciele, 2014, s. 

62). Częściej w pełnym wymiarze godzin zatrudnione są kobiety (prawie 83%) niż męż-

czyźni (75%). Młodych nauczycieli z krótszym stażem pracy w zawodzie częściej zatrud-

nia się na czas określony, natomiast starsi, którzy otrzymują mianowanie, uzyskują 

umowę na czas nieokreślony (Piwowarski, 2013, s. 13). Jak twierdzą autorzy Raportu 

o Stanie Edukacji 2013. Liczą się nauczyciele (2014, s. 10): „Potrzebna jest nowa regu-

lacja zawodu nauczyciela jako zawodu zaufania publicznego. Powinna ona starannie wy-

ważyć proporcje pomiędzy stabilnością pozycji nauczyciela, a jego mobilnością i otwar-

tością na nowe wyzwania”.  

Przepisy dotyczące obowiązków nauczyciela w USA wyznaczają prawa stanowe. 

Z systemem edukacyjnym USA połączone są m.in. wskaźniki pracy nauczycieli zwią-

zane z określeniem odpowiedzialności za swoją wiedzę merytoryczną, umiejętności na-

uczania i zarządzania nauką uczniów oraz aktywne uczestnictwo w społeczności osób 

uczących się (Dowling, Murphy, Wang, 2007). Wymagania wobec nauczycieli zoriento-

wane są na zachęcanie i zatrzymywanie w szkole nauczycieli osiągających najwyższe re-

zultaty swojej pracy, na doskonalenie zawodowe, które warunkuje wyższy poziom ka-

riery i wynagrodzenia (Mathers, Oliva, 2008). System ewaluacji i certyfikacji musi być 

trwały i wiarygodny zarówno dla nauczycieli, jak i władz oświatowych, a efekty ewalu-

acji są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji kadrowych (http://www.tqso-

urce.org/publications/February2008Brief.pdf). 

Ustawa o systemie edukacji w Portugalii określa następujące regulacje prawne 

zawodu nauczyciela: awans zawodowy nauczycieli i innych pracowników oświaty, za-

robki odpowiadające ich kwalifikacjom, obowiązki służbowe oraz sposób oceniania na-

uczycieli. Statut Zawodowy Nauczycieli, który został opublikowany w 1990 r. (noweli-

zowany w latach 1997, 1998 oraz 2005) w wyniku konsultacji ze związkami zawodo-

wymi nauczycieli, reguluje szczegółowo warunki pracy nauczycieli sektora publicznego 

na poziomie przedszkola, szkoły obowiązkowej ensino basico oraz szkoły średniej 

II stopnia. Do dokumentu dołączone są regulacje dot. wymaganych kwalifikacji, naboru 

i zatrudniania, oceny pracy nauczycieli, kwestii urlopów i rozwiązywania umów, nieo-

becności i zastępstw (https://slideplayer.pl/slide/812712/ – dostęp 8.12.2019). 

Najlepsze regulacje w tym zakresie oferuje nauczycielom rząd japoński. Jak już 

to zostało wcześniej zaznaczone, nauczyciel u progu swojej kariery dostaje bardzo mocne 

wsparcie w szkole i poza nią. Zawód nauczyciela w Japonii jest stabilny, lecz co cztery 
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do siedmiu lat nauczyciel przenoszony jest do innej szkoły. Zaświadczenia o uzyskaniu 

kwalifikacji nauczycielskich wydają wydziały oświaty w prefekturach. Są one dożywot-

nio ważne w całej Japonii.    

  

Uznanie społeczne 

Polscy nauczyciele nie mają przekonania o tym, czy zawód, który wykonują, cie-

szy się prestiżem, jednak na uznanie społeczne tego zawodu wskazują badania Ośrodka 

Badania Opinii Publicznej i Centrum Badania Opinii Społecznej. „Polscy nauczyciele są 

zadowoleni ze swojej pracy oraz mają wysokie poczucie własnej skuteczności […] ale 

[…] największym problemem jest dla nich: przeciążenie pracą, niepewność zatrudnienia, 

niesatysfakcjonujące zarobki i niski prestiż zawodu” (Piwowarski, 2013, s. 10). Potwier-

dzają to badania Instytutu Badań Edukacyjnych (2014, s .12): „…około 60% responden-

tów wskazało, że praca nie daje ani prestiżu, ani pieniędzy (ponad 80% nauczycieli wska-

zało, że problemem w wykonywaniu tego zawodu jest jego niski prestiż, a około 40% 

wymieniła niski autorytet wśród uczniów)”. Możemy zaobserwować różnicę w Raporcie 

Liczą się Nauczyciele, gdzie „nauczyciele mają niezmiennie wysoką pozycję i znajdują 

sią w siódemce najwyżej szanowanych zawodów, darzonych dużym lub bardzo dużym 

szacunkiem przez 74% badanych” (Raport o Stanie Edukacji Liczą się Nauczyciele, 

2014, s. 88). Również w środkach masowego przekazu o nauczycielach mówi się najczę-

ściej negatywnie, opisując przypadki nadużyć lub protesty związków zawodowych. 

Nieco rzadziej do mediów przebijają się informacje o tak zwanych „superbelfrach”. Do-

datkowo w Raporcie o Stanie Edukacji Liczą się Nauczyciele czytamy, że „92% nauczy-

cieli jest zadowolonych z jakości swojej pracy w szkole. Prawie tyle samo odczuwa za-

dowolenie ze swojej pracy” (Raport o Stanie Edukacji Liczą się Nauczyciele, 2014, 

s. 12). W wielu krajach europejskich dyskusje medialne toczą się wokół obniżającej się 

pozycji społecznej nauczyciela. Jednymi z niewielu krajów, w których nauczyciele nie 

odczuwają spadku prestiżu, są Finlandia i Korea. Należy podkreślić, że w obu tych kra-

jach jest duża selekcja do zawodu (http://www.edukator.ore.edu.pl/pozycja-spoleczno-

zawodowa-nauczycieli/ – dostęp 1.02.2017). Na to uznanie społeczne ma wpływ wiel-

kość miejscowości, w której pracuje nauczyciel, styl zarządzania szkołą, relacje ze śro-

dowiskiem, etap edukacyjny, wyniki uczniów, ale też sama osoba nauczyciela i jego ce-

chy, zaangażowanie w pracy z uczniami, czasem płeć.  

Podobnie w USA nauczyciele nie odczuwają spadku prestiżu. Na przykład bada-

nia S.P. Choy (1993, s. 126) potwierdziły, że jednym z czynników warunkujących wybór 
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zawodu nauczyciela jest wysoki jego prestiż. Na zadowolenie nauczyciela z wykonywa-

nia swojego zawodu składają się również czynniki takie, jak otrzymywane wynagrodze-

nie, otrzymywane wsparcie oraz dostęp do pomocy dydaktycznych. Satysfakcję i prestiż 

przynoszą nauczycielowi ponadto zachowania uczniów w klasie względem nauczycieli 

(Bobbitt i in., 1994). W recepcji zarówno rodziców (Perie, Baker, 1997), jak i uczniów 

(Lee, Drick, Smith, 1991) nauczyciel cieszy się wysokim prestiżem. Wyższym prestiżem 

cieszą się w USA nauczyciele szkół publicznych niż szkół prywatnych (Mehta, 2012). 

Prestiż publiczny nauczycieli portugalskich maleje, podobnie jak i nauczycieli 

polskich, co najmniej z dwóch powodów. W Portugalii po roku 1974, a w Polsce po roku 

1989 demokratyzacja polityki doprowadziła do umasowienia kształcenia nauczycieli, co 

wpłynęło na jakość ich kształcenia. Konsekwencją tego były wyniki badania OECD 

PISA, w których wielokrotnie polscy i portugalscy 15-latkowie zajmowali słabe pozycje, 

zwłaszcza w wynikach z fizyki i matematyki, co z kolei wielu uczniom zamykało dostęp 

do renomowanych uczelni. Toteż w opinii społecznej prestiż zawodu spadał systematycz-

nie. Obwiniano zarówno system edukacji, jak i oskarżano nauczycieli, a w szczególności 

kształcenie nauczycieli.  

W Japonii zawód nauczyciela ma wysoki prestiż społeczny. W badaniu TALIS 

2013 aż 84% nauczyciele krajów azjatyckich wysoko ocenia swoją satysfakcję z zawodu 

i sądzi, że zawód nauczyciela jest ceniony w społeczeństwie. 

Podsumowując należy stwierdzić, że nauczyciele japońscy i amerykańscy cieszą 

się prestiżem społecznym i mają satysfakcję ze swojej pracy, podczas gdy nauczyciele 

polscy są przeciążeni pracą, niepewni zatrudnienia, mają niesatysfakcjonujące zarobki 

i niski prestiż zawodu. 

  

Status warunkowany hierarchią w zawodzie 

Jak już zostało to wcześniej napisane, w Polsce o kwalifikacjach nauczyciela de-

cydują wymagania formalne związane z ukończeniem studiów wyższych licencjackich 

(dających uprawnienia do pracy w przedszkolu i w szkole podstawowej) i magisterskich 

(dających uprawnienia do wyższych etapów edukacyjnych, tj. powyżej szkoły podstawo-

wej. Karta Nauczyciela (Rozdział 3a, z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1189 i 2203) przewiduje konieczność uzyskiwania przez czynnych nau-

czycieli stopni awansu zawodowego: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, 

nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. W dokumencie tym zawarte 

są szczegółowe procedury związane z osiąganiem tych stopni. Nauczycielowi stażyście 
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stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły; nauczycielowi kontrakto-

wemu stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę; nauczycie-

lowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nad-

zór pedagogiczny (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1189 i 2203, ogłoszono dnia 22 czerwca 2017 r., obowiązuje od dnia 1 lutego 

1982 r., historia od dnia 7 lipca 2003 r.). 

Realizacja stopni awansu zawodowego obowiązuje od 2000 roku nauczycieli, któ-

rzy są zatrudnieni w szkołach publicznych na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierp-

nia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 

z 2000 r. nr 70, poz. 825). W roku szkolnym 2014/15 na 670 461 zatrudnionych, było 

29 771 nauczycieli stażystów, 104 806 nauczycieli kontraktowych, 174 520 nauczycieli 

mianowanych i 334 399 nauczycieli dyplomowanych. Bez stopnia awansu pracowało 

26 965 nauczycieli (Rachubka, 2015, s. 16). Niestety, pomimo że nauczyciele osiągają 

najwyższy stopień, tj. nauczyciela dyplomowanego, „w wielu szkołach, w których nawet 

80 proc. nauczycieli ma status dyplomowanych, dzieci osiągają fatalne wyniki na egza-

minach zewnętrznych” (Igielska, 2010, s. 27). Ten brak pozytywnego związku między 

stopniem awansu zawodowego a osiągnięciami uczniów wskazuje na formalne podejście, 

zamiast na większej koncentracji na rozwoju nauczycieli (Wiłkomirska, Zalewska, 2013). 

Nauczyciele gromadzą obszerne teczki i certyfikaty nabytych umiejętności w trakcie kil-

kugodzinnych lub kilkudziesięciu kursów w dodatku wydawanych nieraz przez mało 

znane instytucje. Teczki te przedkładane są następnie komisji ds. awansu w celu oceny 

doświadczenia nauczyciela. Procedura ta jest krytykowana przez środowiska akademic-

kie, ale też przez samych nauczycieli i oceniana jako zbyt łatwa i uniemożliwiająca 

obiektywną, faktyczną ocenę poziomu rozwoju osobowego i zawodowego nauczyciela. 

Jak pisze T. Kautz: „1. Kolejny stopień awansu uzyskać można stosunkowo łatwo, ponad 

70% nauczycieli w polskich szkołach ma najwyższy bądź poprzedzający stopień zawo-

dowy. 2. Karta Nauczyciela umożliwia wielokrotne powtarzanie procedury awansu na 

kolejny stopień. 3. Karta Nauczyciela przewiduje wprawdzie możliwość wymierzania kar 

dyscyplinarnych (do zwolnienia z pracy włącznie), przepisy te stosowane są jednak spo-

radycznie i raczej nie z powodu braku kompetencji pedagogicznych” (Kautz, 2011, 

s. 199).  

Nauczyciele w Polsce podlegają też systematycznej ocenie dyrektora z jego ini-

cjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady szkoły czy rady rodziców. W rzeczywistości 

trudno jest jednak zmotywować do własnego rozwoju osobowego i zawodowego słabych 
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nauczycieli, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić skuteczności weryfikacji ich 

kompetencji, a tym samym jakości ich pracy. Trudno też z tej perspektywy określać jego 

status zawodowy. 

W USA Bachelor’s Education Degrees (BEd) to kształcenie na poziomie licen-

cjatu w nauczaniu lub kształceniu ogólnym. Treści, które prowadzone są na studiach, 

obejmują szeroki wachlarz humanistycznych przedmiotów (socjologia, psychologia) 

z przedmiotem kierunkowym – pedagogiką. Po uzyskaniu tytułu oraz zdobyciu certyfi-

katu krajowego lub stanowego, zdaniu egzaminu nauczycielskiego, osoba uzyskuje po-

zwolenie na pracę w swoim stanie.	Post-Professional Certificate (BEd.+jednostki kre-

dytu) przeznaczony jest dla nauczycieli z kilkuletnim doświadczeniem pracy zawodowej, 

chcącym zdobyć awans zawodowy, poszukującym dalszego rozwoju lub odnawiającym 

wygasającą lub wygasłą licencję. Program kształcenia ustawicznego sięga 8–30 jedno-

stek kredytowych do uzyskania certyfikatu. Niektóre z programów są krótkotrwałe, 

można je ukończyć w jeden weekend, niektóre trwają rok. Wszystkie programy oferują 

możliwości doskonalenia umiejętności, doświadczenia i dalszych perspektyw w zakresie 

nauczania. Master’s Education Degree (MEd.) jest odpowiednikiem studiów magister-

skich, jednak dyplom nie jest w Stanach Zjednoczonych wymagany. Czasami różnica 

między tytułem licencjatu a magistra wynosi 15 kredytów przedmiotowych, jednak nie-

które programy nauczycielskie wymagają dodatkowego roku do dwóch lat nauki. Osoby 

z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na uniwersytecie, jednocześnie zdobywa-

jąc tytuł magistra online. Master’s in Teaching (MAT) jest tytułem magistra w zakresie 

nauczania, pozwalającym podnieść swoje kompetencje, umiejętności. Nauczyciel ze 

stopniem MAT specjalizuje się w określonej dziedzinie, m.in. Master of Arts in Special 

Education (tytuł magistra sztuki w specjalnej edukacji). Doctoral Degrees in Education 

(EdD) jest stopniem doktora w edukacji. Przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy zdo-

byli tytuł magistra i chcą podnieść swoje kompetencje i umiejętności w zakresie zaawan-

sowanych wymagań dyplomowych lub dla innych celów zawodowych, np. zarobków. 

Wielu nauczycieli z tym tytułem współpracuje w tworzeniu programów nauczania.  

Educational Specialist (EdS) to stopień podstawowego przygotowania dla psy-

chologów pracujących w szkołach oraz dyrekcji. Specjaliści z tym dyplomem nadzorują 

postępy uczniów oraz kontrolują pracę nauczycieli z tytułem zawodowym magistra. Naj-

częściej wybierane specjalizacje z tego obszaru to: specjalista ds. edukacji w psychologii 

szkolnej, edukacji specjalnej czy administracji (https://www.alleducationschools.com/ 

degrees-licensing/guide-to-education-degrees/). 
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W zakresie rozwoju kariery zawodowej w USA wymagane jest duże zaangażo-

wanie nauczyciela. W karierze (awansie zawodowym) możliwe są trzy etapy. Pierwszy, 

wczesny etap, dotyczy nauczycieli młodych, wchodzących w praktykę swojej roli zawo-

dowej. W tym okresie są oni traktowani jako członkowie grupy zadaniowej, ale równo-

cześnie mają zapewnione wsparcie i mentoring. Mają jasno sprecyzowane oczekiwania 

wobec siebie i znają strategie monitoringu, który m.in. związany jest z osiągnięciami 

uczniów. We wczesnym okresie swojej pracy nauczyciel musi nauczyć się stawiać cele 

swojego doskonalenia zawodowego. W drugim etapie, nazywanym „średnim”, nauczy-

ciel może wspierać młodych stażem nauczycieli, pełnić funkcję lidera zespołu lub do-

radcy innych (peer coach). W trzecim etapie kariery, w wyniku pozytywnych ocen ewa-

luacji, może stać się doradcą dydaktycznym, pracować w kierownictwie szkoły lub re-

gionalnych władzach oświatowych. Widać więc, iż wraz z wysoką jakością doświadcze-

nia zawodowego nauczyciele w USA awansują, by już jako pracownicy administracyjni 

wraz z nauczycielami być wspólnie zaangażowani w opracowywanie ewentualnych 

zmian w polityce oświatowej. 

Status zawodowy portugalskich nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, 

łącznie ze szkolnictwem wyższym, wyróżnia dwie kategorie nauczycieli (nauczyciel se-

nior, np. profesor tytularny, oraz nauczyciel klasy, np. professores). Na mocy ustawy 

15/2007 art. 22  wprowadzono dwie kluczowe inicjatywy (Diário da República 

n. 249/2011). Jedna z nich dotyczy warunków rekrutacji do kariery nauczycielskiej, któ-

rym jest egzamin z „wiedzy i kompetencji”. Druga inicjatywa to tzw „rok próbny”, we-

ryfikujący umiejętności młodego nauczyciela przez starszego nauczyciela ze specjali-

stycznym przygotowaniem (mentora). Rolą nauczyciela seniora jest m.in. wspieranie in-

dywidualnego projektu planu pracy i monitorowanie jego wdrażania z uwzględnieniem 

podstaw naukowych, pedagogicznych oraz dydaktycznych, ewaluacja oraz sporządzanie 

raportu na temat poziomu rozwiniętych umiejętności. Młody nauczyciel bierze udział 

w szkoleniach, obserwuje zajęcia innych nauczycieli i angażuje się w pracę zespołową 

sugerowaną przez nauczyciela-mentora. Warunki te po raz pierwszy zostały wprowa-

dzone w roku 2009/2010. Nauczyciel senior oprócz obowiązku nauczania odpowie-

dzialny jest za koordynację w szkole oraz superwizję i ewaluację innych nauczycieli.   

Japońscy nauczyciele przy osiągnięciu określonego wieku, w trakcie swojej ka-

riery zawodowej mogą awansować ze stanowiska nauczyciela na stanowisko dyrektora 

przedmiotu, a następnie dyrektora. Wynagrodzenie jest ściśle związane z wynikami 
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pracy. Pomimo że niektórzy nauczyciele nigdy nie są awansowani na nauczyciela przed-

miotu, to w ciągu lat pracy ich pensja wzrasta z 29 000 USD rocznie do ponad 60 000 

USD rocznie pod koniec kariery zawodowej. Szczegółowe wymagania dotyczące awansu 

na poziom dyrektora są ustalane na poziomie każdej prefektury (OECD Education, 2019). 

Poniższa tabela 2 przedstawia drabinę awansu zawodowego. 

 

Tabela 2. Drabina awansu zawodowego nauczycieli japońskich 

Wiek Pozycja i praca 

18-23 Szkolenie wstępne (na Wydziale Edukacji) 

22-28 Nowo przyjęty nauczyciel (egzaminy powoływane) - czasem w niepełnym wymiarze 
godzin przed uzyskaniem stałego stanowiska 

32-35 Dyrektor przedmiotu 

38-45 Dyrektor szkolnego programu nauczania 

42-50 
Egzaminy promocyjne na stanowiska administracyjne (zalecenie Dyrekcji dotyczące 
aplikacji) 
Opiekun Prefektury Rady Edukacji 

45-55 Zastępca dyrektora 

48-57 Dyrektor 
Superwizor senior/ superintendent 

60 Emerytura 
Źródło: Masakata Ogawa (2002) 

 

W każdej szkole tworzony jest Komitet ds. Promocji Kształcenia, który odpo-

wiada za opracowywanie programu doskonalenia zawodowego. W skład komitetu wcho-

dzi kilku nauczycieli reprezentujących różne poziomy edukacji, dyrektor szkolnego pro-

gramu nauczania i dyrektor. Komitet opracowuje roczny plan doskonalenia, który następ-

nie jest przedstawiany nauczycielom do dyskusji i proponowania sugestii zmian i uzupeł-

nień.     

Hierarchia w zawodzie nauczyciela w każdym z krajów jest związana z awansem 

zawodowym bądź wykonywaną funkcją i wszędzie skutkuje lepszym wynagrodzeniem.  

 

Status społeczno-ekonomiczny nauczycieli 

Na status społeczno-ekonomiczny jako składniki obiektywne składają się wy-

kształcenie, pozycja zawodowa, dochód, a jako składniki subiektywne odczuwana satys-

fakcja, ocena sytuacji ekonomicznej (Marshall, 2005 s. 357). Badania nad satysfakcją 

z życia wielokrotnie wskazywały na zarobki jako ważny wyznacznik poziomu zadowo-

lenia badanych (Wilson, 1967). Inne wskaźniki, takie jak wydarzenia życiowe, zajęcia 
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relaksacyjne, sposoby spędzania czasu wolnego wypływają z warunków materialnych 

(za: Klebaniuk 2006; Czapiński, 2013). Status społeczno-ekonomiczny jest ważnym 

czynnikiem preferencji wobec wyboru określonego zawodu.   

W Polsce kwestie wynagrodzenia nauczycieli reguluje Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wy-

sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-

ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy (na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 

2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 oraz 

z 2017 r. poz. 60).  

Stawki wynagrodzenia są zależne od poziomu wykształcenia (1. Tytuł zawodowy 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym; 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygoto-

wania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem peda-

gogicznym;  

3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych; 

4. Pozostałe wykształcenie) oraz stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Średnie wy-

nagrodzenie nauczycieli w Polsce stanowi według Karty Nauczyciela (Rozdział 5, 

Art. 30, p. 3) dla: 

„…1) nauczyciela stażysty – 100%, 

2) nauczyciela kontraktowego – 111%, 

3) nauczyciela mianowanego – 144%, 

4) nauczyciela dyplomowanego – 184%,  

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej…”. Wyna-

grodzenia nauczycieli w Polsce są więc silnie zróżnicowane w zależności od stopnia 

awansu zawodowego. Trudno zgodzić się jednak z faktem, czy ten sposób wynagradza-

nia jest optymalny i czy w związku z łatwym osiągnięciem stopnia awansu w pełni od-

zwierciedla jakość pracy nauczycieli. Przytoczone wcześniej badania (Igielska, 2010; 

Wiłkomirska, Zalewska, 2013) potwierdzają, że ten związek nie występuje. 

Status ekonomiczny nauczycieli w Stanach Zjednoczonych jest tak jak w Polsce 

związany z procedurą osiągania stopni awansu zawodowego. Nauczyciel z tytułem ma-

gistra w zakresie nauczania pozwala uzyskać pensję w wysokości średnio 52 000 $. Doc-

toral Degrees in Education (EdD) pozwala uzyskać wyższe zarobki – średnio 63 000 $. 
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Zarówno w Polsce, jak i w USA poziom wynagradzania związany jest z pozio-

mem wykształcenia, stopniem awansu zawodowego i stażem pracy. Istotną różnicę sta-

nowi to, że w USA wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest powiązana z włożonym 

wysiłkiem i wynikami ewaluacji ich pracy. Zróżnicowanie wynagrodzenia jest związane 

ponadto z pełnioną funkcją lidera pracującego na rzecz rozwoju szkoły, mentora mają-

cego pod opieką nowych nauczycieli, nauczyciela z dodatkowymi kwalifikacjami (np. do 

uczenia innego przedmiotu czy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych), za podnoszone wyniki swojej pracy. Można powiedzieć, że swój prestiż nauczy-

ciel buduje swoim wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem wyniesionym z procesu 

kształcenia w uczelni, umiejętnościami łączenia teorii z praktyką, umiejętnościami 

współpracy. Swój prestiż nauczyciel buduje w aktywnym uczestniczeniu w społeczności 

osób uczących się, ze swojego doświadczenia (Ingersoll, 2001). Na prestiż zawodu nau-

czyciela mają wpływ kompetencje merytoryczne i dydaktyczne ukierunkowane na prak-

tyczne sposoby nauczania/uczenia się uczniów i na rozwijanie umiejętności wykorzysty-

wania wiedzy w praktyce, które są bardzo cenione przez środowisko pracy. Duże znacze-

nie ma w tym zakresie odpowiedzialność nauczyciela za zarządzanie nauką uczniów, za 

monitorowanie efektów uczenia się (Darling-Hammond, 2005).  

Wynagrodzenie nauczyciela w Portugalii i jego wzrost wiąże się z pozycją nau-

czyciela w szkole (dodatkowe funkcje i obowiązki) i wynika z warunków zapisanych 

w legislacji, uzgodnionych pomiędzy rządem i związkami zawodowymi. I tak, w paź-

dzierniku 2001 r., przyjęto 10-stopniową siatkę płac nauczyciela w szkołach państwo-

wych (czyli nauczyciela posiadającego status urzędnika państwowego w zawodzie) 

(https://slideplayer.pl/slide/801668/ – dostęp 8.12.2019). Średnia roczna pensja nauczy-

ciela z piętnastoletnim stażem w zawodzie wynosi 43279 € (za OECD, 2019). 

Roczna pensja dla nowych nauczycieli japońskich wynosi około 3,5 miliona je-

nów. Wynagrodzenie to rośnie każdego roku, do około 7 milionów jenów w wieku około 

40 lat. Kiedy nauczyciele osiągną wiek emerytalny (60 lat), ich roczne wynagrodzenie 

wynosi około 9 milionów jenów. Wynagrodzenia nauczycieli są o około 4% wyższe niż 

średnia urzędnika państwowego z wykształceniem wyższym. Przez całą swoją karierę 

nauczyciele muszą zmieniać szkoły co kilka lat. Muszą pracować w małej szkole na wsi 

przynajmniej raz w swojej karierze. Oczywiście mogą poprosić o zmianę szkoły na pre-

fekturalną radę oświatową. Uważa się, że podczas długotrwałego zatrudnienia w charak-

terze urzędnika płynna zmiana miejsca pracy nauczycieli szkół publicznych przyczynia 

się do ich rozwoju zawodowego i wiedzy specjalistycznej (Yamasaki, 2016, s. 9–28). 
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Podsumowanie 

We wszystkich omawianych krajach funkcjonują odmienne modele statusu nau-

czyciela i są one związane ze specyfiką i tradycją kulturową. Zróżnicowane są sposoby 

zatrudnienia nauczyciela: przez władze państwowe czy też centralne lub regionalne wła-

dze oświatowe; na podstawie mianowania lub umowy o pracę. W dokumentach daje się 

zauważyć odmienne sposoby spojrzenia na rolę nauczyciela w poszczególnych krajach. 

Poszczególne kraje różnią się wymaganiami, jakie musi spełnić kandydat na nauczyciela 

i w odmienny sposób podchodzą do kwalifikacji wymaganych od nauczycieli podejmu-

jących pracę w zawodzie. Także w zakresie doskonalenia zawodowego zaznaczają się 

odmienne wymagania. Zróżnicowane jest wynagrodzenie za pracę i prestiż zawodu. Róż-

nice w koncepcji nauczyciela w kontekście uwarunkowań socjokulturowych ilustruje ta-

bela 3.     

 

Tabela 3. Koncepcja nauczyciela i jego rozwój – uwarunkowania socjokulturowe   

Koncepcja nauczyciela i jego rozwój – uwarunkowania socjokulturowe  

 Europa USA           Azja 

Polska 
„Nauczyciel” 

Portugalia 
„Professor” 

 USA 
„Teacher” 

Japonia  
„Sensei”   

System scentralizowany scentralizowany zdecentralizowany scentralizowany 

Sylwetka specjalista do prowa-
dzenia pracy dydak-
tyczno-wychowaw-
czej;  
nie jest powiązany 
z wcześniejszą trady-
cją – nie jest wyma-
gany wzór osobowo-
ściowy 
„model teoretyczno-
praktyczny”   

specjalista posiada-
jący umiejętności 
merytoryczne, pe-
dagogiczne i ba-
dawcze;  
model „Praktyka”, 
„Badania” i „Re-
fleksja” 

osoba przygotowana 
do samodzielnego 
ustalania celów nau-
czania; 
powinien posiadać 
umiejętności komuni-
kacyjne, tolerancję ra-
sową i religijną, słabe 
upowszechnianie ba-
dań wśród nauczycieli  
„model praktyczny” 

silnie związany z trady-
cją buddyjską, w której 
szacunek do osób star-
szych jest jednym 
z głównych zasad; 
moralny, etyczny, od-
powiedzialny za za-
chowanie ucznia 
w szkole i poza nią; 
zawsze do dyspozycji 
szkoły; 
model „Praktyka” 
i „Refleksja”  

Prestiż zawód nie jest presti-
żowy, jest niedoce-
niany społecznie 

zawód nie jest pre-
stiżowy 

zawód nie jest presti-
żowy; w ciągu 5 
pierwszych lat pracy 
połowa nauczycieli 
odchodzi z pracy 

prestiżowy zawód; 
stały wzrost wynagro-
dzeń nauczycieli wraz 
z wiekiem stanowi 
ekonomiczną zachętę 
do pozostania w za-
wodzie 

Rekrutacja brak sprecyzowanych 
kryteriów, matura 

bez warunków 
wstępnych, matura  

warunki rekrutacyjne 
są zróżnicowane;  kan-
dydaci na nauczycieli 
zazwyczaj pochodzą 

duża konkurencja – 
dla wszystkich kandy-
datów wspólny test 



 100 

z niższych kwartylów 
absolwentów na pod-
stawie testu umiejętno-
ści cholastycznych 
(SAT) lub American 
College Testing Pro-
gram (ACT); w niektó-
rych stanach wyma-
gany jest wolontariat 
w szkole/przedszkolu 
i esej oraz rozmowa 
kwalifikacyjna 

podstawowy przepro-
wadzany przez Naro-
dowe Centrum Egza-
minów Wstępnych na 
Uniwersytet (daigaku 
nyushi senta). 

Instytucje 
kształcące i na-
dające kwalifi-
kacje 

kształcenie realizo-
wane jest przez uczel-
nie akademickie po-
siadające uprawnie-
nia naukowe oraz 
przez wyższe szkoły 
zawodowe i niepu-
bliczne uczelnie; 
certyfikat uwzględ-
niający zgodność ze 
„Standardami kształ-
cenia nauczycieli” 
MNiSW (aktualnie 
równolegle z 2012 
i 2019) 

kształcenie realizo-
wane jest przez 
uczelnie posiadające 
uprawnienia akade-
mickie i uprawnienia 
do kształcenia nau-
czycieli; 
od 1980 system bi-
narny wyższej edu-
kacji – politechnik 
i uniwersytetów.  
Instytucje politech-
niczne przyznają ty-
tuł licencjata uni-
wersytety tytuł ma-
gistra i doktora    

kształcenie realizo-
wane jest przez uczel-
nie akademickie po-
siadające uprawnienia 
do kształcenia nau-
czycieli oraz inne in-
stytucje, które (w ob-
liczu braków nauczy-
cieli do pracy) 
w wielu stanach ofe-
rują alternatywne op-
cje certyfikacji 

kształcenie realizo-
wane jest przez uczel-
nie akademickie po-
siadające uprawnienia 
do kształcenia nau-
czycieli; bardzo rygo-
rystyczny program 
kształcenia; nakazuje 
wszystkim nauczycie-
lom posiadanie odpo-
wiednich certyfika-
tów i zdanie egzami-
nów kwalifikacyj-
nych przed mianowa-
niem 

Doskonalenie/ 
rozwój zawo-
dowy 

„rozwój zawodowy” 
procedura osiągania 
stopni specjalizacji 
zawodowej; 
losowy wybór form  

„desenvolvimento 
profissional do 
professor” 
procedura osiągania 
stopni specjalizacji 
zawodowej; 
  
 

„professional deve-
lopment” 
procedura osiągania 
stopni specjalizacji 
zawodowej; systema-
tyczne certyfikacje, 
losowy wybór form 

„kenshu” 
rozwój zawodowy 
oparty jest na wza-
jemności, planowaniu 
i zarządzaniu; 
[budowa „szkoły jako 
zespołu” i „nauczy-
ciel jako uczeń usta-
wiczny”]; 
systematycznie odna-
wiane certyfikacje, na 
poziomie krajowym, 
prefekturalnym 
i gminnym 

Wsparcie: 
 
 
 
 
 
 materialne 
 
 
 
instytucjonalne 

nauczyciele z 15-let-
nim stażem pracy 
w zawodzie dolar/ 
rok wg OECD (2019) 
26 428 

nauczyciele z 15-
letnim stażem pracy 
w zawodzie dolar/ 
rok wg OECD 
(2019) 43 279 

nauczyciele z 15-let-
nim stażem pracy 
w zawodzie dolar/rok 
wg OECD (2019) 
64 426 

nauczyciele z 15-let-
nim stażem pracy 
w zawodzie dolar/rok 
wg OECD (2019) 
51 339 

doskonalenie jest czę-
ściowo dofinansowy-
wane 

doskonalenie jest 
dofinansowywane 

doskonalenie jest czę-
ściowo dofinansowy-
wane 

państwo bierze odpo-
wiedzialność finan-
sową na siebie 

MCDN, ORE – 
formy doskonalenia 
są dowolnie wybie-
rane przez nauczy-
cieli 

formy doskonalenia 
są proponowane 
przez szkołę;  
spotkania naukowo-
metodyczne nau-
czycieli szkoły ćwi-

zróżnicowane w za-
leżności od stanu 
(mentoring, studia 
magisterskie, indywi-
dualny plan rozwoju 
zawodowego i inne); 

istnieją zasady for-
malnego rozwoju; ob-
owiązkowy mento-
ring i różne jego 
formy oraz wszyscy 
nauczyciele są zobo-
wiązani w dzieleniu 
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czeń z nauczycie-
lami akademickimi 
i studentami 

wobec braku struktur 
wspierających nauczy-
ciele uczą się samo-
dzielnie doskonalić 
swój rozwój stosownie 
do postawionych sobie 
celów, ma wsparcie 
cancelera 

się pomysłami i do-
świadczeniem; 
spotkania naukowo-
metodyczne nauczy-
cieli szkoły ćwiczeń 
z nauczycielami aka-
demickimi i studen-
tami 

Ocena stopnie specjalizacji 
zawodowej, gwaran-
tujące zatrudnienie 

awans zawodowy 
w dwóch katego-
riach: nauczyciel, 
nauczyciel senior 

zasada odnawiania 
certyfikatu uprawnia-
jącego do wykonywa-
nia zawodu, rozło-
żona jest na systema-
tyczne przedziały cza-
sowe 

zasada odnawiania 
certyfikatu uprawnia-
jącego do wykonywa-
nia zawodu, rozło-
żona jest na systema-
tyczne przedziały cza-
sowe (w 5., 10. i 20. 
roku pracy), najważ-
niejszy pierwszy rok 
pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów.   
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Rozdział II. Wybrane uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli  

  

Wraz z szybko następującymi zmianami współczesnego świata, jego coraz więk-

szą złożonością nauczyciele znajdują się w sytuacji podejmowania coraz to nowych wy-

zwań w zakresie swojej działalności wychowawczej i edukacyjnej (Kwiatkowski, 2018). 

Od współczesnych nauczycieli oczekuje się tego, aby potrafili wykraczać poza standar-

dowe treści, stereotypowe metody i formy pracy, tradycyjne środki dydaktyczne, poza 

formalistyczne pojmowanie swojej roli. Podejmowanie samodzielnych i odpowiedzial-

nych decyzji związanych ze środowiskiem pracy i z własnym rozwojem zmusza ich do 

ciągłego samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego oraz nieustannego doskona-

lenia siebie. Dlatego niniejszy rozdział poświęcony został wybranym kategoriom, pozwa-

lającym nauczycielom zrozumieć siebie i zapobiec tym czynnikom, które przeszkadzają 

samodzielnie i odpowiedzialnie stawiać cele we własnym rozwoju zawodowym oraz 

w dążeniu do efektywnych rezultatów swoich działań wychowawczych i dydaktycznych. 

W pierwszym podrozdziale omówiony został syndrom wypalenia zawodowego 

jako czynnik wpływający na rozwój zawodowy nauczycieli. Korzystając z klasyfikacji 

C. Maslach (1986), skoncentrowano się na trzech składnikach wyróżniających syndrom 

wypalenia zawodowego, takich jak wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz ob-

niżone poczucie dokonań osobistych. Scharakteryzowano przyczyny i skutki wypalenia. 

Drugi podrozdział dotyczy poczucia koherencji nauczycieli w kontekście budowania 

wiedzy o sobie samym. Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym jest bowiem skuteczne, 

kiedy nauczyciel potrafi dokonać samooceny własnego zdrowia psychicznego, rozpoznać 

i zrozumieć swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co wymaga od 

niego podstawowej wiedzy o stresie i różnych strategiach i sposobach radzenia sobie 

z nim. Ponieważ stres, brak umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi prowadzi 

często do poczucia braku sensu wypełniania swej roli zawodowej, do ogólnego przygnę-

bienia, zniechęcenia i zobojętnienia, to tej problematyce poświęcony został podrozdział 

trzeci. Podrozdział czwarty natomiast nawiązuje do transgresji jako determinanty samo-

doskonalenia i samokształcenia nauczycieli. Transgresję łączy się ze świadomością nau-

czyciela ważności samowiedzy, samokształcenia i samorozwoju. W procesie samokształ-

cenia i samodoskonalenia nauczyciel powinien systematycznie przekraczać poziom swo-
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jej wiedzy i swoich umiejętności. Umiejętności te uwarunkowane są poziomem kompe-

tencji kreatywnych, motywacją, twórczą postawą wobec wyzwań wychowawczych i edu-

kacyjnych. 

2.1. Wypalenie zawodowe jako czynnik wpływający na rozwój zawodowy nauczy-
cieli 

 

Jak trafnie zauważa H. Sęk: „Ryzyko wypalenia w zawodach usług społecznych 

wzrasta w okresach przemian cywilizacyjnych, w sytuacjach dehumanizacji tych zawo-

dów i rozszerzania się alienacji pracy” (Sęk, 2000, s. 83). W Encyklopedii pedagogicznej 

(2007, s. 83) wypalenie zawodowe zdefiniowane jest jako „jedna z wielorakich reakcji 

organizmu na stres, związany z pracą w zawodach, w których elementem łączącym jest 

bezustanny kontakt z innymi ludźmi oraz zaangażowanie w ich problemy”. 

Według H. Freudenberga (1974) wypalenie zawodowe to stan wyczerpania czło-

wieka, który jest następstwem nadmiernych zadań stawianych mu przez fizyczne lub spo-

łeczne środowisko pracy. Osiowe symptomy wypalenia na poziomie fizycznym to chro-

niczne zmęczenie, bóle głowy, apatia, większa zachorowalność. Syndrom obejmuje też 

zmiany na poziomie psychicznym i behawioralnym, tj. zmienność zachowania, zmien-

ność nastrojów, łatwość wpadania w złość, negatywne stany emocjonalne. Jest to „stan 

fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przez długo-

trwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod względem emocjonalnym” 

(Aronson, 1988, s. 9). Podobnie symptomy wypalenia zawodowego wskazywał G. Gre-

ene, który uważał, że jest to „ostateczny stan wyczerpania energii oraz innych możliwo-

ści, jakie posiada człowiek” (za: Sęk, 2012, s. 15). Jak pisze A. Pines (2000), wypalenie 

dotyka tylko te osoby, które są silnie zaangażowane w swoją pracę oraz charakteryzują 

się głęboką motywacją. Wypalenie jest definiowane przez W. Schaufeli i D. Enzmann 

jako „przewlekły, negatywny stan psychiczny, wywołany pracą zawodową […], które 

początkowo charakteryzuje poczucie wyczerpania, a następnie zniechęcenie, zmniejsze-

nie skuteczności działań, obniżenie motywacji oraz negatywne postawy i zachowania 

utrudniające przystosowanie w pracy […]. Stan ten jest spowodowany brakiem zgodno-

ści między aspiracjami zawodowymi a rzeczywistymi warunkami w pracy” (za: Kirenko, 

Zubrzycka-Maciąg, 2011, s. 15). Inni badacze (Sekułowic, 2002; 2005; Chrzanowska, 

2004; Bibik, 2008; Tucholska, 2008; 2009; Aypay, 2011; Sęk, 2012; Bianchi, Schonfeld, 

Laurent, 2015) syndrom wypalenia zawodowego określają również jako emocjonalne 
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wyczerpanie, depersonalizację, obniżenie zadowolenia z osiągnięć zawodowych, niedo-

stateczną efektywność zawodową, brak satysfakcji z pełnionej roli oraz techniki dystan-

sowania: etykietowanie, intelektualizacja, izolowanie sytuacji, poczucie humoru i żarto-

wanie, wycofanie się. 

Syndrom wypalenia dotyczy też innych grup niż zawodowe, jako „powoli zaczy-

nający się lub nagle ujawniający się stan wyczerpania cielesnego, duchowego lub uczu-

ciowego, występujący […] w czasie wolnym od pracy, w kręgu przyjaciół, w związku 

partnerskim i w rodzinie, często powiązany z awersją, mdłościami i myślami o ucieczce” 

(Fengler, 2001, s. 85). Z kolei C. Cordesa i T. Dougherty (1993, za: Schultz, Schultz, 

2002, s. 447) rozumieją ten syndrom jako stres występujący w pracy na skutek przepra-

cowania. Dla osób doświadczających wyczerpania sił charakterystyczne są: spadek ener-

gii, utrata zainteresowania wykonywaną pracą, wyczerpanie emocjonalne, apatia, pesy-

mizm i depresyjność, poirytowanie i znudzenie oraz niska jakość ich pracy.  

We współczesnej literaturze niezaprzeczalnie najbardziej znaną badaczką tego 

syndromu jest C. Maslach (1986; 1996). Autorka odnosiła wypalenie do osób pracują-

cych w grupie zawodów społecznych, wśród których znajduje się grupa zawodowa nau-

czycieli. Podobnie S. Tucholska (2009, s. 26) zwróciła uwagę, iż wypalenie zawodowe 

najczęściej występuje u osób, które wykonują zawody polegające na pomocy innym, 

a więc zawody z misją społeczną. Zawody te są szczególnie narażone na ryzyko, a często 

pozbawione wsparcia, i określa to zjawisko jako stan wyczerpania, w którym jednostka 

staje się cyniczna na temat wartości swojej pracy oraz swojej zdolności do niej. C. Ma-

slach (1986) na podstawie obserwacji ludzi wykonujących prace społeczne sprecyzowała 

składniki wyróżniające syndrom wypalenia zawodowego i jego psychologiczne konse-

kwencje w postaci psychologicznego zespołu wyczerpania emocjonalnego, depersonali-

zacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych. Wyczerpanie emocjonalne odnosi 

się do poczucia danej osoby, że jest nadmiernie obciążona emocjonalnie, a jej zasoby 

emocji zostały w znacznym stopniu uszczuplone. Depersonalizacja dotyczy negatyw-

nego, bezdusznego lub zbyt obojętnego reagowania na innych ludzi, którzy zwykle są 

odbiorcami usług danej osoby lub przedmiotem opieki z jej strony. Obniżone poczucie 

dokonań osobistych odnosi się do spadku poczucia własnej kompetencji i sukcesów 

w pracy (Maslach, 1986; 1996). Wypalenie C. Maslach ostatnio analizuje jako zjawisko 

antynomiczne, dwubiegunowe w aktywności zawodowej człowieka. Badaczka „umiesz-

cza […] aktywność zawodową na kontinuum, na którego jednym krańcu jest zaangażo-

wanie, na drugim zaś wypalenie” (za: Wołowska, 2015, s. 89), przy czym zaangażowanie 
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charakteryzuje się energią działania i dużym poświęceniem (Pyżalski, 2010, s. 37). Oby-

dwie skrajności mogą spowodować kryzys aktywności zawodowej. 

 

 

2.1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego   

Nauczyciel jest narażony na niekorzystne zjawiska, takie jak obciążenie wymo-

gami pracy, oczekiwaniami uczniów i ich problemami. Syndrom wypalenia zawodowego 

dotyczy zarówno młodszych stażem nauczycieli, u których występuje brak równowagi 

między oczekiwaniami a rzeczywistością zawodową, jak i u nauczycieli pracujących 

długo, a w swojej pracy często doświadczających stresu. Każdy nauczyciel ma pewne 

oczekiwania i wyobrażenia odnośnie do swojej pracy, a rzeczywistość w jego doświad-

czeniu jest inna ponieważ „…wypalenie nie jest problemem samych osób, ale otoczenia 

społecznego, w którym przyszło im pracować. Struktura i funkcjonowanie miejsca pracy 

kształtują sposób, w jaki ludzie ze sobą współdziałają i jak wykonują swoją pracę…” 

(Maslach, Leiter, 2011, s. 35). C. Maslach i M. Leiter (2011, s. 59) wymieniają następu-

jące przyczyny wypalenia zawodowego: nadmierne obciążenie pracą, brak poczucia kon-

troli, niewystarczająca nagroda, załamanie wspólnoty, brak sprawiedliwego traktowania 

i konflikt wartości. Potwierdziły to niektóre badania naukowe, które wskazują na to, że 

wypełnianie roli zawodowej przez współczesnego nauczyciela wiąże się z wieloma czyn-

nikami wywołującymi u niego stres. Mogą to być na przykład: niepewność utrzymania 

pracy, nieodpowiednie warunki pracy, niskie uposażenie, obowiązek ciągłego doskona-

lenia swoich kompetencji (por. Needle i in., 1980; Koczoń-Żurek, 2000; Pyżalski, 2007).  

Nauczyciele, bardziej niż inne grupy zawodowe, narażeni są na stres, częściej doświad-

czają niższej satysfakcji z pracy i problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Ba-

dania 1790 nauczycieli brytyjskich reprezentujących różne typy szkół (Travers, Cooper, 

1993) wykazały inne specyficzne symptomy stresu doświadczanego przez nauczycieli, 

a inne przez dyrektorów szkoły. W wyniku tych badań wyodrębniono dziesięć grup czyn-

ników stresogennych ze względu na ich źródło. Stwierdzono m.in., że niezadowolenie 

z pracy wynika najczęściej z hierarchiczności instytucji szkoły, braku wsparcia dla nau-

czycieli ze strony dyrekcji, ale też z poczucia niezrozumienia dyrektorów przez ich pod-

władnych, niekorzystnych warunków pracy i częstych zmian dotyczących doskonalenia 

kwalifikacji i kompetencji, niepewności zakresu odpowiedzialności zawodowej. Polskie 

badania nad przyczynami ryzyka wypalenia zawodowego spowodowanego stresem jako 

najbardziej istotne w odczuciach nauczycieli wskazały m.in. na: niski prestiż społeczny 
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zawodu, zakres odpowiedzialności, zachowania uczniów, zarobki niewspółmierne do na-

kładu pracy, nadmierne wymagania i konieczność ciągłego doskonalenia i dokształcania 

przy równoczesnym braku wsparcia finansowego (por. badania: Sęk, 2000; Putkiewicz 

i in, 1999; Parafiniuk-Soińska, 2000 – za: Muchacka-Cymerman, Tomaszek, 2017, s. 

101).  

W badaniach I. Arvidsson i in. (2016) zaobserwowano, iż poczucie własnej sku-

teczności, przywództwo, ich zapotrzebowanie na pracę oraz brak urlopu zdrowotnego 

wśród szwedzkich nauczycieli były najczęstszymi czynnikami wpływającymi na wypa-

lenie zawodowe. Nauczyciele starszych roczników byli bardziej dotknięci syndromem 

wypalenia niż nauczyciele przedszkoli i klas podstawowych (van Horn i in., 1997; 

Arvidsson i in., 2016). Z kolei wyniki badań Caruso i in. (2014) sugerują, iż zaufanie 

społeczne oraz klimat w pracy wpływają na zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród 

nauczycieli. Ponadto wypalenie można zminimalizować poprzez pozytywną relację mię-

dzy nauczycielem a uczniem, jednak może też być tak, że nauczyciele z niższym pozio-

mem wypalenia to ci, którzy potrafią budować trwałe i partnerskie relacje z uczniami 

(Caruso i in., 2014). 

Zdaniem C. Maslach (2010; 2011), czy A. Pines i A. Aronson (2011) syndrom 

wyczerpania sił jest następstwem długotrwałego i/lub powtarzającego się nadmiernego 

obciążenia emocjonalnego powstałego z uwagi na zbyt intensywne angażowanie się czło-

wieka w jakąś aktywność. Dłuższy okres czasu, w którym jednostka jest zmuszona zma-

gać się z różnymi stresorami, wzmaga ryzyko wypalenia (Bartkowiak, 2005; Kraczla, 

2013).  

Ryzyko wypalenia zawodowego C. Maslach (2000) ustrukturowała w trzech 

płaszczyznach: 1/ organizacyjnej; 2/ interpersonalnej i 3/ indywidualnej. Czynnikami or-

ganizacyjnymi mogą być nadmierne obowiązki wynikające np. ze zbyt licznych klas, 

w których trudno jest zapanować nad dyscypliną, braku właściwych warunków pracy, np. 

małych sal lekcyjnych, braku pomocy dydaktycznych i in. Czynniki interpersonalne naj-

częściej mogą być związane z niewłaściwą komunikacją w relacjach nauczyciela z dy-

rektorem, rodzicami, uczniami. Czynniki osobowościowe dotyczą cech indywidualnych 

nauczyciela, np. braku obiektywnej oceny swoich możliwości, słabej odporności na stres 

czy zbyt silnego zaangażowania w pracę (por. Tomaszek, Muchacka-Cymerman, 2017). 

Podobnie według R. Vandenberghe i A.M. Huberman (1999, s. 4) na wypalenie zawo-

dowe składają się także trzy czynniki: wsparcie społeczne – uzależnione od polityki, kon-
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tekstu i ekonomii szkoły, cech zadania oraz cech organizacyjnych, które są indywidual-

nymi cechami nauczyciela. Wszystkie te czynniki składające się na wypalenie, wpływają 

na zachowanie nauczyciela, postrzeganie go przez uczniów oraz wyniki i zachowanie sa-

mego ucznia, co znów oddziałuje na poziom wypalenia nauczyciela (Vandenberghe, Hu-

berman, 1999, s. 4).  

Badaniami wypalenia zawodowego dotychczas najczęściej obejmowano osoby do-

rosłe, reprezentujące różne środowiska zawodowe. Znacznie mniej jest badań poświęco-

nych wypaleniu szkolnemu uczniów, a zjawisko to niestety występuje, choć także w prak-

tyce nie jest dostrzegane. Tymczasem współcześni uczniowie doświadczają również, tak 

jak i osoby dorosłe w pracy, nadmiernego obciążenia, w którym nie potrafią funkcjonować 

w szkole, nie potrafią sobie poradzić z porażkami szkolnymi. Uczniowie wyczerpani są ak-

tywnościami szkolnymi, narażeni przez dłuższy okres czasu na te same stresory, tj. nega-

tywny klimat szkoły/klasy, wygórowane wymagania nauczycieli, trudności w relacjach 

społecznych w środowisku szkolnym. Uczniowie wyczerpani mogą popadać w gniew 

i agresję. Dorośli, jak pisze A. Gurycka, popełniają błąd wychowawczy, rozumiany przez 

autorkę jako „…takie zachowanie wychowawcy, które stanowi realną przyczynę (lub ry-

zyko) powstania szkodliwych dla rozwoju wychowanka skutków” (Gurycka, 1990, s. 24), 

prowadzący do takich niekorzystnych dla rozwoju dziecka konsekwencji, jak: błąd rygo-

ryzmu, błąd agresji, błąd hamowania aktywności dziecka, błąd obojętności, błąd ekspono-

wania siebie, błąd ulegania dziecku, błąd zastępowania dziecka, błąd idealizacji dziecka 

i błąd niekonsekwencji. Ze strony nauczycieli błędy wychowawcze przejawiają się w ta-

kich postawach, które pozbawiają uczniów poczucia odrębności, depersonalizują relacje, 

uprzedmiotowiając uczniów i w konsekwencji uczeń staje się pozbawiony poczucia auto-

nomii i wiary w siebie i innych (Maslach, 2000, s. 13–31).  

Badania przeprowadzone przez K. Tomaszek i A. Muchacką-Cymerman (2018, 

s. 12) miały na celu określenie predyktorów wypalenia szkolnego uczniów, związanych 

ze sposobem reagowania na sytuacje stresowe, tj. prezentowaniem silnie rywalizacyjnych 

zachowań oraz różnych sposobów radzenia sobie. W badaniach zastosowano skalę 

ESSBS A. Aypaya w adaptacji autorek. Dla wypalenia szkolnego kluczowe znaczenie 

ma subiektywna, negatywna ocena wypełniania roli ucznia, tj. uznawanie siebie za sła-

bego ucznia. Analiza i interpretacja badań pozwoliła stwierdzić, że uznanie siebie za sła-

bego ucznia, pośpiech i wrogość, niski poziom dyspozycji do aktywnego radzenia sobie 

ze stresem oraz dłuższy czas działania tych samych stresorów (wiek) wyjaśnią w 42% 
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poziom wyczerpania sił u badanych. Czynnikiem chroniącym dzieci i młodzież przed do-

świadczaniem wyczerpania sił okazała się jedynie dyspozycja do aktywnego stylu radze-

nie sobie ze stresem. Uczniowie ze szkół podstawowych w większym stopniu odczuwali 

wyczerpanie sił związane z presją rodziców, niedopasowanie do wymogów szkolnych 

oraz brak zainteresowania szkołą. Gimnazjaliści byli bardziej wyczerpani aktywnościami 

szkolnymi. Dane z badań pokazują, że jednym z predyktorów wypalenia w grupie gim-

nazjalistów jest wiek osób badanych, im niższy wiek, tym wyższe wskaźniki wypalenia 

szkolnego. 

Wiedza o wypaleniu szkolnym uczniów, jego przyczynach i skutkach jest bardzo 

ważna dla nauczyciela, bowiem wypaleni nauczyciele mogą powodować wypalenie 

uczniów. Bardzo ważne jest to, aby nauczyciele potrafili zdiagnozować problem 

u uczniów, wiedzieli, jakie są przyczyny i mogli zastosować stosowne formy wsparcia. 

Z drugiej strony, zapoznając się ze zjawiskiem poprzez doskonalenie i samokształcenie 

w tym zakresie, będą mogli wyeliminować jedną z przyczyn swojego wypalenia zawo-

dowego, spowodowanego m.in. nieradzeniem sobie z problemami wychowawczymi 

swoich uczniów, mających przyczynę w szkolnym wypaleniu.  

 

2.1.2. Skutki wypalenia zawodowego 

Z powodu wzrastających ciągle wymagań zawodowych stawianych pracownikom 

w ich miejscach pracy, coraz częściej opisywane są skutki zwiększonej aktywności za-

wodowej.  Zwiększanie obowiązków pracowniczych może powodować stres, a długo-

trwałe doświadczanie stresu jest szkodliwe dla zdrowia (Łuczak, Żołnierczyk-Zreda, 

2002; Gólcz, 2007). Badania opisujące przyczyny i konsekwencje stresu spowodowane 

zwiększaniem obowiązków pracowniczych (Kowal, 2002, s. 64) wskazują na obniżenie 

jakości pracy oraz powstawanie chorób fizycznych i psychicznych. Długotrwały stres 

może prowadzić do wypalenia zawodowego (Sęk, 2007). Problem ten dotyczy również 

grupy zawodowej nauczycieli, którzy są szczególnie intensywnie zaangażowani w pracę 

z uczniami, ich rodzicami, a równocześnie muszą spełniać coraz nowsze standardy swo-

jej pracy. Dlatego swoją refleksją nauczyciel powinien uczynić wnioski płynące z badań 

o wypaleniu zawodowym i o możliwościach zapobiegania temu zjawisku. Wiedza ta jest 

szczególnie ważna, aby nauczyciele w porę mogli rozpoznać i zminimalizować bądź wy-

kluczyć stresory zawodowe przyczyniające się do wypalenia zawodowego. 
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Jak już to zostało zaznaczone w poprzednim rozdziale, status nauczyciela okre-

ślają m.in. warunki jego codziennego zawodowego funkcjonowania. Z własnej pracy na-

uczyciel powinien czerpać satysfakcję. Jednak „w pogoni” za tą satysfakcją doprowa-

dzają do wypalenia. Ponadto w miejscu pracy nauczyciele są na co dzień zagrożeni stre-

sem zawodowym, który powoduje wypalenie zawodowe. Zawód nauczyciela jest profe-

sją wymagającą specyficznych cech osobowościowych, w której specyfikę wpisane są 

ciągłe kontakty z uczniami, inicjowanie współpracy z rodzicami oraz zaangażowanie 

w swój własny rozwój. Nieustanne poczucie presji społecznej może wywoływać u nau-

czycieli niepokój i napięcia, co prowadzi do ich wypalenia, a w konsekwencji daje efekt 

złej jakości edukacji.   

Skutki wypalenia zawodowego i wypalenia szkolnego widoczne są w wymiarze 

indywidualnym (w sferze psychicznej i fizjologicznej), a także w wymiarze społecznym. 

Niekorzystna zmiana w człowieku spowodowana jest systematycznym wyniszczaniem 

zdrowia psychicznego (Litzke, Schuh, 2007, s. 167) i prowadzi często do depresji lub 

uzależnień (Anczewska i in., 2005, s. 74). Wypalenie zawodowe może prowadzić do sze-

regu zaburzeń psychicznych (Anczewska, Świtaj, Roszczyńska, 2005, s. 74), a także do 

zjawiska ogólnego zaniku motywacji, sensu życia, braku perspektyw na przyszłość 

(Bańka, 1992, s. 142). Z badań wynika, iż wypalenie szkolne jest ściśle związane z obja-

wami depresji (za: Tomaszek, Muchacka-Cymerman, 2017). Mogą również występować 

choroby somatyczne, np. wrzody żołądka, choroby nowotworowe (Kozak, 2009, s. 144), 

zaburzenia w funkcjonowaniu w relacjach (Tucholska, 2009; Piotrowska 2006; Kozak, 

2009). 

 

2.1.3. Z badań nad wyczerpaniem emocjonalnym 

Wypalenie zawodowe pojawia się, jak stwierdza B. Śliwerski (1999), gdy czło-

wiek ma poczucie całościowego wyczerpania. Również A. Shirom i S. Melamed (2006) 

uważają, iż wyczerpanie jest podstawowym, jak również często jedynym wymiarem wy-

palenia zawodowego. Wyczerpanie emocjonalne jest powiązane z emocjonalnymi wy-

maganiami danego zawodu (Ybema, Smulders, 2002). Najczęściej zgłaszane dolegliwo-

ści emocjonalne związane z wypaleniem, to wyczerpanie emocjonalne, drażliwość, nie-

pokój, poczucie winy, depresja i poczucie bezradności (Beck, Gargiulo, 1983; Sakharow, 

Farber, 1983). 

 Rezultaty dociekań badawczych A.R. Hochschilda (1983) pokazują, że już samo 

ukrywanie stanów emocjonalnych przed uczniami jest dla nauczycieli w pracy stresujące. 
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Jak wynika z innych badań, wyższe poczucie dokonań osobistych mają nauczyciele emo-

cjonalnie realizujący się swojej pracy w formie głębokiej (Näring, Briët, Brouwers, 2006; 

Cheung i in., 2011). Ten fakt potwierdzają również inni autorzy wskazując, że płytka 

praca emocjonalna wiąże się z emocjonalnym wyczerpaniem i depersonalizacją, nato-

miast głęboka – z poczuciem spełnienia (Bazińska i in., 2010; Hülshegera, Schewe, 

2011). Natomiast M. Wróbel (2013) wskazuje na rolę empatii i pracy nad emocjami 

w rozwoju osobistym, w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u nauczycieli.   

W swoich badaniach A. Nalaskowski (1997) dowiódł, iż 2/3 nauczycieli z do-

świadczeniem 10 lat pracy zawodowej doświadcza objawów wypalenia. Natomiast 

M. Sekułowicz (2002) wskazuje na 1/5 nauczycieli wypalonych, a ponad połowę dekla-

rujących wyczerpanie wykonywaną pracą. Ci nauczyciele, którzy cechowali się wysokim 

wskaźnikiem własnej skuteczności, nie są narażeni w takim stopniu, jak nauczyciele z ni-

skimi wynikami, na utratę przyjemności z wykonywanego zawodu (Brudnik, 2009). Ba-

dania przeprowadzone przez H. Sęk (1994) wśród nauczycieli szkół podstawowych oraz 

ponadgimnazjalnych ujawniły, iż bardziej wyczerpane w zawodzie nauczyciela są ko-

biety, natomiast wskaźnik depersonalizacji jest wyższy u mężczyzn. Ponadto wyniki 

świadczące o wyższym poziomie wypalenia zawodowego osiągali nauczyciele szkół 

średnich (Sęk, 1994). Te same wnioski w badaniu uzyskały M. Kliś i J. Kossewska 

(1998). W rezultacie stwierdzono, że wypalenie zawodowe częściej dotyka nauczycieli 

szkół ponadgimnazjalnych. 

 

2.1.4. Z badań nad depersonalizacją 

Jak już pisano wcześniej, z ryzykiem wypalenia zawodowego C. Maslach (2000) 

wiąże trzy płaszczyzny – indywidualną, interpersonalną i organizacyjną. 

Najbardziej skorelowana z osobowością i samooceną nauczyciela jest depersona-

lizacja indywidualna, dotycząca poczucia siebie. D. Chan (2005) w badaniach wykazał, 

że nauczyciele z Hongkongu osiągnęli średni poziom wypalenia w podskalach emocjo-

nalnego wyczerpania i osiągnięć osobistych, podczas niskich wyników w podskali deper-

sonalizacji. Nauczyciele młodsi, niezamężni/nieżonaci, nieokreślający siebie w religij-

nych przekonaniach, o mniejszym doświadczeniu, bez ukończonego profesjonalnego 

szkolenia, byli bardziej wypaleni. Podczas gdy wiek był najsilniejszym predyktorem 

emocjonalnego wyczerpania i depersonalizacji, ranga i stopień zajmowany przez nauczy-

ciela jest najlepszym predyktorem osobistych osiągnięć. G. Poraj (2009) przeprowadził 
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badania na grupie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimna-

zjalnych na temat osobowości, jako predyktora wypalenia zawodowego. Stwierdził, że 

osobowość jest kluczowym przejawem wypalenia zawodowego. Wyniki ukazały po-

nadto, iż spośród trzech badanych grup, nauczyciele gimnazjów mają najwyższy wynik 

depersonalizacji. W badaniu przeprowadzonym przez E.R. Greenglass, R.J. Burke oraz 

R. Konarskiego (1997) poddano analizie czynniki poprzedzające wypalenie zawodowe 

oraz jego konsekwencje. Badaniem objęto nauczycieli wszystkich szczebli szkół kana-

dyjskich. Większe wsparcie otrzymywane przez nauczycieli od współpracowników przy-

czyniło się do zmniejszenia depersonalizacji i zwiększenia poczucia spełnienia w pracy. 

Jednak, jak stwierdziła w swoich badaniach M. Sekułowicz (2006, s. 131), nauczyciele 

o skrajnym wyczerpaniu emocjonalnym i z niskim poczuciem osobistych osiągnięć wy-

kazują stosunkowo wysoki poziom zaangażowania, bez oznak depersonalizacji.  

  Depersonalizacja interpersonalna u nauczyciela najczęściej wyraża się we wrogim 

nastawieniu do uczniów, poprzez m.in. bezosobowe zwracanie się do nich lub odnoszenie 

się do nich w sposób obojętny oraz przedmiotowe traktowanie uczniów (Chan, Hui, 

1995).  

Ryzyko wypalenia zawodowego związane jest również z płaszczyzną organiza-

cyjną. Badania J.R. Malanowski i P.H. Wood (1984) wykazały, że nauczyciele posiada-

jący większą liczbę uczniów w klasie osiągają wyższe wyniki w podskali depersonaliza-

cji testu MBI (Maslach).  

 

2.1.5. Z badań nad obniżonym poczuciem osobistych dokonań 

Jak zauważa J.F. Garmon (1997, s. 4), szkoła kładzie duży nacisk na utrzymanie 

wysokich standardów nauczania. Nauczyciele nie mogą zawieść i muszą utrzymywać 

wysoki poziom szkoły. Owe oczekiwania powodują u nauczycieli chroniczny stres, przy-

czyniający się w znacznym stopniu do obniżenia poczucia dokonań osobistych, czyli we-

dług C. Maslach (1986) spadku poczucia własnej kompetencji i sukcesów w pracy, a co 

za tym idzie wypalenia zawodowego.  

Jak stwierdzają w swoich badaniach M.E. Roloff i L.A. Brown (2011) nauczy-

ciele, którzy doświadczają syndromu wypalenia zawodowego, charakteryzują się obni-

żonym morale, obniżonym poczuciem własnej wartości oraz są fizycznie wyczerpani. 

Niski poziom moralny prezentowany przez nauczycieli koreluje z osiągnięciami ich 

uczniów. Im nauczyciel ma niższe morale, im niższe są osiągnięcia uczniów w jego klasie 

(Raines, 2011). Wypalenie zawodowe nauczycieli bywa także jednym z powodów, dla 
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których nauczyciele efektywni rezygnują z dalszego wykonywania zawodu (Roloff, 

Brown, 2011). W kontekście wyników tych badań nasuwa się jednak pytanie, czy nau-

czyciele z wysokim morale, którzy nie radzą sobie ze spełnianiem standardów związa-

nych z wykonywaniem swojego zawodu, doświadczają syndromu wypalenia zawodo-

wego. 

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyczy przede wszystkim osób pracujących 

w zawodach z misją społeczną, a do takich należy zawód nauczyciela. Liczne studia teo-

retyczne i badania naukowe potwierdzają potrzebę dalszych badań. Istotnej wiedzy do-

starczyłyby na przykład badania porównawcze dotyczące przyczyn wypalenia zawodo-

wego nauczycieli w zależności od polityki oświatowej i edukacyjnej państw, statusu na-

uczyciela w tych państwach oraz różnych form wsparcia udzielanego nauczycielom w za-

pobieganiu występowania tego zjawiska, niekorzystnego dla nauczyciela i dla każdego 

człowieka. 

Ponieważ wielu specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy 

i in.) wypowiada się na temat problemu wypalenia zawodowego, jako niezwykle istotna 

jawi się potrzeba wsparcia dla nauczycieli i innych grup zawodowych. Mogłoby ono po-

legać m.in. na propagowaniu, umożliwianiu i upowszechnianiu szkoleń, różnorodnych 

form grupowej pracy i treningów podnoszących satysfakcję z pracy, rozwijających opty-

mizm i poczucie własnych kompetencji oraz wzmacniających poczucie misji. Jak już to 

zaznaczano wcześniej (Tomaszek, Muchacka, 2017), pozytywny rezultat mogą dawać na 

przykład treningi doskonalenia kompetencji emocjonalnych (Koper, 2008) czy też tre-

ningi związane z podniesieniem optymizmu (Fosnaugh, Geers, Wellman, 2009). Stwier-

dzono, że wsparcie społeczne przewiduje zmniejszenie stresu, a tym samym niweluje 

symptomy wypalenia u dyrektorów szkół (Froehlich i in., 2017). Skuteczną propozycją 

zaradczą przeciw wypaleniu zawodowemu jest według C. Maslach i Leiter (2011, s. 106–

107) zniwelowanie niedopasowania między osobą a wykonywaną przez nią pracą. Ko-

nieczna jest w tym celu koncentracja zarówno na osobie, jak i na miejscu pracy, nie tylko 

na samej jednostce.  

 

 

2.2. Poczucie koherencji nauczycieli w budowaniu wiedzy o sobie samym 
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Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za analizę własnego zachowania, wycią-

ganie stosownych wniosków i wytyczanie dróg dalszego uczenia się i doskonalenia sie-

bie oraz swoich umiejętności zawodowych. Jednak warunki pracy nie zawsze odpowia-

dają możliwościom funkcjonowania nauczyciela w środowisku pracy, a niekiedy także 

rozwojowi jego osobowości (Grzegorzewska, 2006; Ogińska-Bulik, 2006), stwarzaniu 

warunków do samorealizacji (Rubacha, 1999; 2000). W ostatnich latach wielu nauczy-

cieli zauważa u siebie wysoki poziom stresu, który jest między innymi konsekwencją 

stawianych przed nimi coraz większych wymagań. Jednocześnie zjawisku temu przypi-

suje się pozytywne cechy, motywujące do działania, a więc dające szansę na rozwój. Do-

świadczenia, które postrzegane są przez ludzi jako trudne, wymagają od nich 

umiejętności stosowania efektywnych strategii zaradczych. Każdy człowiek inaczej od-

biera i odczuwa stres, stosuje bardziej lub mniej efektywne sposoby radzenia sobie z nim. 

Natomiast brak takich umiejętności może doprowadzić do wypalenia. Jak pisze J. Różań-

ska-Kowal (2004), najistotniejszym predyktorem wypalenia jest stres. Ten podrozdział 

poświęcony jest problematyce radzenia sobie ze stresem w kontekście pracy nauczyciela. 

Aby przybliżyć ten problem, omówione zostaną: istota stresu, stres w pracy nauczyciela, 

koncepcje wyjaśniające sposoby radzenia sobie ze stresem oraz czynniki warunkujące 

strategie obronne. 

 

2.2.1. Stres w pracy nauczyciela 

Jedną z podstawowych form aktywności człowieka dorosłego jest praca. Osoby 

pracujące w różnych zawodach bardzo często odczuwają stres. Nauczyciele nie są wyjąt-

kiem, a wręcz odwrotnie, należą do tej grupy zawodowej, która uważa, że w pracy czują 

się zestresowani i mają niewielkie wsparcie zapobiegające ich poczuciu bezpieczeństwa. 

Stres doświadczany przez nauczycieli w miejscu pracy nazywany jest stresem zawodo-

wym (organizacyjnym). Rozumie się go jako „stan psychiczny pracownika i towarzy-

szące mu różnorodne zachowania wynikające z doświadczanej niezgodności między za-

sobami osobowościowymi a warunkami i wymaganiami środowiska pracy” (Korczyński, 

2014, s. 33). Z aktywnością zawodową, jak pisze J. Terelak (2008, s. 33), wiążą się na-

stępujące kategorie stresorów: treść pracy (np. tryb pracy, monotonność, odpowiedzial-

ność, bezpieczeństwo, pośpiech); warunki pracy (np. hałas, nieodpowiednie oświetlenie, 

za niska lub za wysoka temperatura, zatłoczenie, niezdrowa pozycja ciała, praca na wy-

sokości lub pod ziemią, wymagająca dużego wysiłku fizycznego); warunki zatrudnienia 
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(brak umowy o pracę, za niskie wynagrodzenie, praca zmianowa, niepokój o stałość za-

trudnienia) oraz relacje społeczne w pracy (relacje ze współpracownikami, system wyna-

grodzeń, pakiety motywacyjne, brak możliwości awansu, zbyt wymagający i niewyrozu-

miały szef, dyskryminacja).  

Aby móc skutecznie przeciwdziałać sytuacjom stresowym, nauczyciele powinni 

umieć dokonać samooceny własnego zdrowia psychicznego, rozpoznać i zrozumieć 

swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co wymaga od nich podstawo-

wej wiedzy o stresie i różnych strategiach oraz sposobach radzenia sobie z nim.  

Istnieją różne koncepcje stresu: biologiczne, medyczne, socjologiczne, pedago-

giczne, psychologiczne. Jak twierdził W. Cannon (1932), gdy jednostka postrzega dane 

zdarzenie jako zagrażające lub szkodliwe, to wówczas pojawia się reakcja walki-ucieczki 

(fight-or-flight response). Autor wyróżnił stres incydentalny i stres chroniczny, który 

może występować jako zespół zmian fizjologicznych niespecyficznych (niepowiązanych 

bezpośrednio ze stresorem) i lokalnych (związanych bezpośrednio ze stresorem), dążą-

cych do obrony organizmu. Definicja stresu według H. Selyego (1936) opisuje go jako 

niespecyficzną reakcję organizmu człowieka na każdą zmianę. Autor (Selye, 1950) two-

rząc koncepcję Ogólnego Zespołu Adaptacyjnego (GAS), stres scharakteryzował jako 

uaktywnienie przez jednostkę fizjologicznych mechanizmów w zetknięciu z sytuacją 

stresową. Na GAS składają się trzy stadia, przez które jednostka przechodzi: reakcja alar-

mowa, którą najogólniej można opisać jako zauważenie bodźca przez jednostkę i mobi-

lizację fizyczną organizmu, stadium odporności, w którym jednostka modyfikuje i stara 

się utrzymać uwagę na sytuacji stresowej oraz stadium wyczerpania, gdzie jednostka na-

rażona na długofalowe oddziaływanie stresu wyczerpuje zasoby radzenia sobie w sytua-

cji trudnej (Selye, 1950, s. 1383–1385). Stres może być pozytywny dla człowieka, może 

mobilizować go do działania. Niekiedy jednak jest szkodliwy, wówczas w sytuacji nieu-

stannego działania stresora, przeciążenia organizmu człowiek może stracić zdolności 

obronne. W swojej koncepcji H. Selye (1975a; 1975b) podzielił stres na pozytywny oraz 

negatywny. Eustres charakteryzuje się podekscytowaniem i zachwytem związanym z ce-

lem, natomiast dystres unikaniem i paniką. Eustres jest neutralnym poziomem stresu, 

który mobilizuje siły jednostki w codziennym funkcjonowaniu. Dystres jest stresem przy-

czyniającym się do samodestrukcji, poprzez przejawianie przez jednostkę nieprzystoso-

wawczych zachowań. Wówczas „człowiek staje się podatny na zaburzenia i choroby” 

(Korczyński, 2014, s. 13). Podobnie w swojej teorii kryzysów życiowych interpretował 
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stres G. Caplan (1981). Uważał on, że długotrwały stres może doprowadzić do rozstroje-

nia organizmu, zwłaszcza funkcji emocjonalnych i poznawczych, ale też może prowadzić 

do umacniania się i większej dojrzałości psychicznej. Autor w swojej teorii zauważa, iż 

stres psychiczny, jakiemu jednostka jest poddawana, zwiększa prawdopodobieństwo wy-

stąpienia choroby psychicznej lub fizycznej. W swoich badaniach potwierdza hipotezę, 

iż jednostki otrzymujące odpowiednie wsparcie nie są narażone na negatywne konse-

kwencje wynikające z wystawienia na stres. 

W swojej pracy Z. Marten (2009) wskazuje na trzy nurty wyjaśniania istoty stresu:  

1) jako bodźca, wydarzenia zewnętrznego lub sytuacji o określonych właściwościach, 

2) jako reakcji wewnętrznych człowieka doświadczanych wewnętrznie w postaci 

określonego przeżycia, 3) jako relacji między czynnikami zewnętrznymi 

a właściwościami człowieka. Stres w koncepcji J. Strelau (1996, s. 92; 2009) określany 

jest jako „stan, który charakteryzowany jest przez silne emocje negatywne, takie jak 

strach, lęk, złość, wrogość, a także inne stany emocjonalne wywołujące dystres oraz 

sprzężone z nimi zmiany fizjologiczne i biochemiczne, ewidentnie przekraczające ba-

zalny poziom aktywacji”. Istotę stresu J. Reykowski wyjaśniał jako „obiektywny stosu-

nek czynników zewnętrznych (czynniki stanowiące zagrożenie i zakłócenie dla aktualnie 

wykonywanej aktywności zadaniowej) do cech człowieka (podatność lub odporność na 

stres)”. Stres we współczesnym ujęciu psychologii nie jest więc zlokalizowany ani w jed-

nostce, ani w otoczeniu, ale jak pisze I. Heszen, „dotyczy określonego rodzaju relacji 

(interakcji, transakcji) między nimi” (Heszen, 2013, s. 24).  

 

2.2.2. Koncepcje psychologiczne radzenia sobie ze stresem  

Istnieje wiele koncepcji radzenia sobie ze stresem. Jedną z nich jest transakcyjna 

koncepcja stresu R.S. Lazarusa i S. Folkman. Autorzy określili stres psychiczny jako ro-

dzaj relacji między człowiekiem a otoczeniem. Stres jest odczuwany w sytuacji, kiedy 

czynniki zewnętrzne (otoczenie) będące jego źródłem, człowiek ocenia jako nad-

werężające lub przekraczające jego możliwości i wyczerpujące go. Taka ocena może być 

spowodowana brakiem umiejętności antycypacji czyli planowania i przewidywania przy-

szłych zdarzeń umożliwiających ocenę własnych możliwości i opanowanie sytuacji stre-

sowej (Lazarus, Folkman, 1984, za: Terelak, 2008). Jak podkreślił J.F. Terelak (2008), 

dyskusyjną kwestią w tej koncepcji jest utożsamianie mechanizmu oceny poznawczej 

z antycypacją, pomijając motywację i emocje oraz identyfikowanie stresu z zagrożeniem. 
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Każdy człowiek jest inny, posiada inne zasoby, dlatego też występują różnice 

w sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych. Na to, że zasoby są 

zmienne i rozwojowe, zwrócił uwagę S.E. Hobfoll w swojej koncepcji zachowania zaso-

bów. Według autora istotne są zasoby osobiste, takie jak cechy osobowe (m.in. opty-

mizm, samoocena) oraz kompetencje społeczne i zawodowe, przedmioty lub warunki ce-

nione przez osobę (Hobfoll, 1989; 2006, za: Terelak, 2008). 

Najbardziej znaną, a w kontekście tej pracy wartą szerszego omówienia jest kon-

cepcja salutogenetyczna stresu A. Antonovskiego. O tym, jak człowiek radzi sobie z wy-

zwaniami, decyduje jego zaangażowanie, wola, potrzeby, możliwości i umiejętności ko-

rzystania ze swoich zasobów, czyli poczucie koherencji. A. Antonovski uważał, że jest 

ono czynnikiem decydującym o zakresie, w jakim jednostka radzi sobie w udany sposób 

z wyzwaniami, przed jakimi staje w cyklu życia tak w sferze somatycznej, jak i psychicz-

nej (Antonovsky, 1985, s. 275). Autor twierdził, że „Myślenie salutogeniczne nie tylko 

otwiera drogę, ale zmusza nas do poświęcenia naszej energii w celu radzenia sobie” (An-

tonovsky, 1987, s. 13). Poczucie koherencji według autora nie jest gotowym stylem ra-

dzenia sobie, ale wymaga od człowieka powiązania doświadczanego stresu z sytuacjami 

kontekstowymi, ponieważ dopiero wtedy można dokonywać wyboru sposobów radzenia 

sobie ze stresem i własnymi możliwościami poznawczymi. A. Antonovsky uważał po-

czucie koherencji jako globalną orientację człowieka, wyrażającą stopień, w jakim czło-

wiek ten ma dojmujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że (1) bodźce na-

pływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter 

ustrukturowany, przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są zasoby, które pozwolą 

mu sprostać wymaganiom stawianym przez te bodźce; (3) wymagania te są dla niego 

wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania. Składnikami poczucia koherencji są: po-

czucie zrozumiałości, zaradności i sensowności. W modelu salutogenetycznym A. Anto-

novsky opisał poczucie koherencji (SOC) jako główny wskaźnik utrzymania zdrowia 

przez jednostki. Zakładał, że osoby o wysokim wskaźniku SOC mają zdolność do inter-

pretacji zdarzeń, które ich spotykają, jako mniej stresujących (zrozumiałość), mobilizo-

wania swoich wewnętrznych zasobów do radzenia sobie ze stresorami (łatwość zarządza-

nia) oraz posiadania motywacji w radzeniu sobie w trudnych chwilach (sensowność). 

Zjawisko to dotyczy relacji z najbliższym otoczeniem, problemów egzystencjalnych, 

własnego życia emocjonalnego oraz problemów związanych ze swoją główną działalno-

ścią życiową (Antonovsky, 1995, s. 33–34). Relację między zasobami a SOC przedsta-

wili C.L. Sheridan i S.A. Radmacher (1992) w interakcyjnym modelu stresu. Uwzględnili 
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SOC w odniesieniu do całościowych zasobów odpornościowych człowieka, to znaczy, 

że zasoby, które jednostka posiada, warunkują wybór określonych stylów radzenia sobie 

przez nią ze stresem. Poczucie koherencji określane też przez A. Antonovsky’ego jako 

uogólnione zasoby odpornościowe, czy innych badaczy jako poczucie własnej skutecz-

ności, jest determinantem zdrowia. Jak pokazują badania, osoby o silnym poczuciu ko-

herencji skutecznie radzą sobie ze stresem. Ponadto mają lepsze możliwości zachowania 

zdrowia, niż osoby o niskim poczuciu koherencji. Poza tym w sytuacji choroby mogą 

mieć lepsze poczucie jakości życia (por. Heszen, Sęk, 2007). 

 

2.2.3. Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela 

Zastanawiające jest to, dlaczego te same warunki pracy i te same wymagania wo-

bec czynności koniecznych w wypełnianiu swojej roli zawodowej u jednych osób wywo-

łują wysoki stopień przeżyć wewnętrznych, napięcia emocjonalnego i słaby stopień ra-

dzenia sobie, a u innych nie. Jak stwierdzają W. Łosiak (1995), I. Heszen-Niedojek 

(2000), I. Heszen (2013), zjawisko to jest skomplikowane i nie jest możliwe wyjaśnienie 

go, opierając się jedynie na kategorii czynników zewnętrznych (np. warunków pracy) czy 

też biorąc pod uwagę reakcje człowieka (jego wewnętrzne przeżycia). Radzenie sobie ze 

stresem jest to według I. Heszen (2008) „aktywność mająca na celu zarówno zmianę na 

lepsze samej relacji, jak i poprawę dokuczliwego stanu emocjonalnego”. Szczególnie 

w pracy nauczyciela emocje mają bezpośredni wpływ na jakość pracy i jej skuteczność, 

a przede wszystkim mają wpływ na relacje nauczyciela z uczniami, ich rodzicami i prze-

łożonymi.  

Radzenie sobie ze stresem J. Strelau (2000, s. 95) rozumie jako „funkcję regula-

cyjną, która polega na utrzymywaniu adekwatnej równowagi pomiędzy wymaganiami 

a możliwościami lub na redukowaniu rozbieżności pomiędzy wymaganiami a możli-

wościami”. 

Przejawem stresu, z którym mogą sobie nie radzić nauczyciele, mogą być m.in. 

utrata zainteresowania wykonywaną pracą oraz innymi osobami (współpracownikami, 

dyrektorem, rodzicami), a także obniżona motywacja do wykonywanego zawodu, baga-

telizowanie oraz traktowanie z dużym dystansem problemów uczniów jak i ich rodziców 

(Woźniak-Krakowian, 2013). Zawód nauczyciela jest zawodem wymagającym dużej od-

porności na stres oraz umiejętności identyfikowania jego przejawów, tak aby móc sku-

tecznie szukać wsparcia w sobie i wsparcia zewnętrznego. Aby sprostać tym wymogom, 

jak pisze H. Wrona-Polańska (2003, s. 10), trzeba „posiadać odpowiednie potencjały 
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zdrowia (zasoby), wśród których centralne miejsce zajmuje poczucie koherencji jako dys-

pozycja osobowościowa przejmująca sterowanie zasobami w procesie radzenia sobie ze 

stresem i decydująca o jego prozdrowotnym charakterze. Tylko ludzie o silnym poczuciu 

koherencji traktują trudności jako wyzwanie – zadanie do rozwiązania, które aktywizuje 

skuteczne strategie, spośród wszystkich będących w dyspozycji jednostki”. Jeśli pokłady 

energetyczne nauczyciela zostaną wyczerpane lub jego strategie radzenia sobie ze stre-

sem są źle rozwinięte, dochodzi do spadku wydajności nie tylko w sferze zawodowej, ale 

i prywatnej (Antonovsky, 1995; Wrona-Polańska, 2003). Wydaje się zatem, że w progra-

mach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli powinien być realizowany 

program promocji zdrowia. Aspektem tym zajmowali się J. Pyżalski, D. Merecz i in. 

(2010), którzy w rozwiązaniach praktycznych skoncentrowali się na tym, jak wspierać 

pozytywne aspekty środowiska pracy nauczycieli, fizycznymi warunkami ich pracy. 

 

2.2.4. Z badań nad poczuciem koherencji 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez M. Söderfeldt i in. (2010), poczucie 

koherencji zostało uznane przez pracowników zawodów społecznych za czynnik 

ochronny.  

Polskie badania I. Werner i M. Piorunek (2011, s. 121) przeprowadzone wśród 

studentów pokazały, że „studenci o silnym poczuciu koherencji dokonują specyficznej 

selekcji informacji, a mianowicie chętniej dostrzegają pozytywne strony otaczającej ich 

rzeczywistości edukacyjnej. Taki wniosek może nasuwać skojarzenie z inną miarą oso-

bowościową, a mianowicie z optymizmem”. Autorki powołały się w tym miejscu na ba-

dania E. Gruszczyńskiej (2006), ukazujące cechę optymizmu oraz poczucia własnej sku-

teczności jako powiązane z silnym poczuciem koherencji, natomiast ze słabym poczu-

ciem koherencji lęk oraz neurotyzm (Werner, Piorunek, 2011, s. 121). W swoich bada-

niach I. Werner i M. Piorunek doszły do jeszcze jednego ciekawego wniosku, dotyczą-

cego sposobu interpretacji rzeczywistości edukacyjnej przez studentów. Otóż studenci 

o wysokim poczuciu koherencji interpretują rzeczywistość bardziej optymistycznie, 

a studenci o niskim poczuciu koherencji bardziej krytycznie. Autorki wyprowadziły ze 

swoich badań refleksyjne wnioski pobudzające do dyskusji i ewentualnych dalszych ba-

dań dotyczących współzależności poziomu realizmu przejawianego przez studentów 

o słabszym poczuciu koherencji, którzy wyrażają więcej obaw o swoją przyszłość zawo-

dową i studentów o silniejszym poczuciu koherencji, których cechuje mniejszy kryty-
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cyzm. Autorki skonkludowały, że „wyższe poczucie zarówno koherencji, jak i optymi-

zmu, będzie jednostce ułatwiało zmaganie się z trudnościami na rynku pracy, czy jednak 

wystarczy dla uzyskania subiektywnego poczucia zadowolenia i samorealizacji, nie 

wspominając już o mierzonym kategoriami obiektywnymi zawodowym sukcesie?” 

(Werner, Piorunek, 2011, s. 122).   

Niektórzy badacze (Eriksson, Lindström, 2007) twierdzą, że poczucie koherencji 

rozwija się i ulega stabilizacji przed ukończeniem przez człowieka 30. roku życia, a na-

wet ma tendencję do wzrostu wraz z wiekiem. Czynnikiem znaczącym dla poczucia ko-

herencji jest także płeć. E. Kosińska-Dec i I. Jelonkiewicz (1997) w badaniach nad mło-

dzieżą udowodniły, że niezależnie od płci, młodzież „najczęściej deklarowała stosowanie 

stylu radzenia sobie skoncentrowanego na zadaniu. Natomiast kobiety częściej niż 

mężczyźni używały stylu radzenia sobie skoncentrowanego na emocjach lub unikaniu. 

Poza tym stwierdzono, że poczucie koherencji jest ważną zmienną różnicującą style ra-

dzenia sobie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wyższy poziom poczucia koherencji istot-

nie częściej współwystępował ze stylem radzenia sobie polegającym na koncentracji na 

zadaniu i rzadziej – ze stylem radzenia skoncentrowanym na emocjach. Poziom SOC nie 

różnicował częstości radzenia sobie związanego z unikaniem problemu. Im wyższy był 

poziom poczucia koherencji, tym większe były różnice w częstości stosowania stylów 

radzenia sobie: zadaniowego i skoncentrowanego na emocjach. Wzrastała częstość po-

sługiwania się stylem zadaniowym i ‘dramatycznie’ obniżała się częstość stosowania 

stylu skoncentrowanego na emocjach” (Jelonkiewicz, Kosińska-Dec, 2001, s. 338).  

W swoich badaniach autorki udowodniły, że zgodnie z sugestiami A. Antonovsky’ego 

(1995), Sheridana i Radmacher (1992), poczucie koherencji (SOC) decyduje o wyborze 

mniej lub bardziej skutecznych strategii radzenia sobie.  

Poczucie koherencji (SOC) jest konstruktem, który odnosi się do stopnia, w jakim 

jednostka postrzega świat – zrozumiały, możliwy do opanowania i znaczący. Poczucie 

koherencji (SOC) jest głównym czynnikiem określającym, jak dobrze człowiek radzi so-

bie ze stresem i pozostaje zdrowy. Nauczyciel narażony jest na stres w różnych obszarach 

swojej pracy. Jak pisze T. Zubrzycka-Maciąg (2013, s. 40), powołując się na badania 

OBOP, zawód nauczyciela stanowi, po zawodzie lekarza, najbardziej stresogenną profe-

sję. Jednymi z pierwszych badaczy zajmujących się stresem u nauczyciela byli C. Kyria-

cou oraz J. Sutcliffe (1978). Zajmowali się oni badaniem doświadczanych przez nauczy-

cieli negatywnych emocji związanych z wykonywaną pracą. W swoich badaniach stwier-

dzili, że stres obniża wydajność nauczyciela w miejscu pracy. Według autorów, jedna 
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piąta badanych nauczycieli ocenia swoją pracę jako stresującą lub ekstremalnie stresu-

jącą. Jako źródła stresu badani nauczyciele wskazywali m.in. na złe nastawienie uczniów 

do pracy w klasie, próbę utrzymania wysokich standardów nauczania oraz zastępowanie 

nieobecnych nauczycieli, ogólny brak zadowolenia z pracy, nieodpowiednią infrastruk-

turę szkolną. Najczęściej zgłaszanymi objawami stresu były wyczerpanie i uczucie fru-

stracji towarzyszące pracy nauczycieli. W późniejszych badaniach C. Kyriacou (2001) 

stwierdził, że w niektórych przypadkach pozytywny klimat panujący w klasie służy jak 

bufor do sytuacji stresowych oraz zapobiega stresowi odczuwanemu przez uczniów. 

W swojej książce Y. Gold i R.A. Roth (1993) stwierdzają, iż znaczącą rolę we wspieraniu 

nauczyciela odgrywa samo podejście strukturalne/organizacyjne. Bazuje ono ma przeko-

naniu, że już sam sposób, w jaki środowisko pracy zastało skonstruowane, tworzy, zwięk-

sza, zapobiega lub zmniejsza stres oraz wypalenie zawodowe grupy. Do czynników or-

ganizacyjnych zapisać możemy m.in. jasną informację, kto podejmuje decyzje – dyrekcja 

oraz zarząd, jakie zasoby są dostępne, by stworzyć odpowiednie środowisko pracy oraz 

jasny podział obowiązków wśród pracowników. Podobnie stwierdzili P.V. Bredeson i in. 

(1983), E.V. Frataccia, I. Hennington (1982) oraz B. Berry (1985), iż nauczyciele ocze-

kują wsparcia związanego z warunkami panującymi w miejscu pracy.   

Jak podaje H. Sęk (2000; 2004), źródłem stresu nauczycieli jest m.in. poczucie 

niekończącego się dnia roboczego ze względu na wykonywanie czynności zawodowych 

także w domu. Innymi stresorami są: zachowania uczniów, ich niechęć do nauki, niekiedy 

roszczeniowe, powodujące napięcia emocjonalne zachowania rodziców, niedostateczne 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne, niskie zarobki, niewspółmierne do nakładu pracy, 

przeładowane treści i zmieniane programy nauczania, sprzeczne wymagania przełożo-

nych i in. Badania J. Pyżalskiego (2010, s. 31–74) wykazały, że ok. 30% przebadanych 

przez niego nauczycieli odczuwa zmęczenie psychiczne po rozmowach z rodzicami. Za 

czynniki stresogenne uznaje się ponadto niskie zarobki, złe relacje z przełożonymi, ciągłe 

zmiany w procedurach związanych z procesem kształcenia. Zawód nauczyciela obfituje 

w wiele jeszcze innych czynników stresogennych. Natomiast M.K. Grzegorzewska 

(2006) uważa, że są to przeciążenie pracą, zbyt liczne klasy, warunki pracy i inne. Wcze-

śniej badania H. Rylke (1993) wykazały, że najczęściej nauczyciele w wieku średnim 

czują się zmęczeni, często chorują, wielu cierpi na nerwicę. Te skutki zdrowotne pracy 

w zawodzie nauczyciela spowodowane są spadkiem odporności na stres, trudnościami 

w radzeniu sobie ze stresem. 
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Koncepcja SOCITS (Bracha, Hoffenbartal, 2011) „Sense of Coherence in Tea-

ching Situations” („Poczucie koherencji w sytuacjach dydaktycznych”) łączy odczucia 

nauczycieli na temat ich umiejętności radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach dydak-

tycznych i stanowi połączenie podstaw teoretycznych z praktycznymi elementami posia-

danymi przez nauczycieli. Koncepcja ta została stworzona przez E. Bracha i D. Hoffen-

bartal (2011) w oparciu o model SOC w koncepcji A. Antonovsky’ego. W swoich bada-

niach D. Hoffenbartal i M. Bocos (2015) opisały SOCITS jako możliwość stwarzania 

przez nauczycieli potencjalnego sposobu radzenia sobie z problemami przez nauczycieli 

przygotowujących się do wykonywania zawodu. W sytuacjach dydaktycznych umożli-

wia on identyfikację składników poczucia koherencji, takich jak: zrozumiałości, łatwości 

zarządzania, relację między nimi oraz powiązań, które określają ogólny sens spójności 

w sytuacjach dydaktycznych. Ponadto w badaniach na grupie studentów przygotowują-

cych się do pełnienia zawodu nauczyciela zauważono, iż SOCIST staje się dla nich źró-

dłem w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami i kryzysem w procesie uczenia się 

(Bracha, Hoffenbartal, 2015). Stanowi więc dla takich sytuacji rolę bufora (arbitra, po-

średnika). Im wyższy wynik SOCITS, tym niższy poziom wypalenia wśród nauczycieli. 

W odniesieniu do komponentu SOCITS można zatem założyć, że poczucie sensu w swo-

jej pracy i tym co się robi, jest elementem, który najbardziej wpływa na rozwój poczucia 

kompetencji.  

W badaniach R. Seibt i in. (2013) wykazano natomiast, iż nauczyciele z wysokim 

wynikiem poczucia koherencji (SOC) wykazują wyższą odporność na osłabienie spraw-

ności umysłowej. Jednak wtedy, gdy praca jest zbyt trudna do udźwignięcia, poczucie 

koherencji jest  niewystarczającym zasobem człowieka (Olsson i in., 2009). Ponieważ 

z przeciążeniem w pracy lepiej radzą sobie osoby z wysokim poziomem koherencji ani-

żeli osoby z niskim poziomem SOC (Feldt, 1997; Olsson i in., 2009), to w codziennej 

refleksji warto rozważać słowa A. Antonovsky’ego: „Zawsze wszyscy jesteśmy w nie-

bezpiecznej rzece życia. Pytanie brzmi: Jak niebezpieczna jest nasza rzeka? Jak dobrze 

potrafimy płynąć?” (Antonovsky, 1996, s. 14). 

W kontekście treści tego podrozdziału nasuwa się wniosek dotyczący treści 

kształcenia przyszłych nauczycieli. Może również wart rozważenia jest problem rekruta-

cji na studia nauczycielskie, który pozwalałby sprawdzać odporność kandydatów na pod-

stawie testu poziomu koherencji. Jest to otwarty temat dla pedagogiki pracy, pedeutolo-

gii, a także dla polityków tworzących prawo w zakresie kształcenia i doskonalenia nau-

czycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Nauczyciele powinni posiadać zdolność do 
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trafnej oceny rzeczywistości, umieć walczyć z przeciwnościami, trudnymi sytuacjami, 

wiedzieć, jak sobie radzić lub do kogo zwrócić się po pomoc, wiedzieć, w co warto się 

angażować. Odnosząc się do określeń H. Sely’ego (1975b) należy stwierdzić, że w za-

kresie problematyki stresu najwięcej uwagi poświęcono dotychczas w badaniach stre-

sowi negatywnemu (dystresowi). Warto również uwagę badawczą skoncentrować na 

stresie pozytywnym (eustresie). Badania zadowolenia i satysfakcji z pracy, osiąganych 

sukcesów warto byłoby analizować w oparciu o teorie stresu, a nie tylko, jak to jest naj-

częściej opisywane, w oparciu o teorię transgresji. 

Zagrożenia, które mogą pojawić się w środowisku pracy T. Cox (2005) podzielił 

na dwie grupy. Jedną z nich tworzą czynniki kontekstowe, które dotyczą niskiej kultury 

i funkcjonowania organizacji, niepewności rozwoju kariery, złych stosunków interperso-

nalnych w pracy, braku wsparcia przez osoby bliskie. Drugą grupę stanowią czynniki 

związane z treścią pracy, które dotyczą przeciążenia pracą, dużego stopnia niepewności 

pracy, rozkładu pracy i in. Ciekawe i wartościowe są badania przeprowadzone przez J. 

Pyżalskiego, D. Merecz i in. (2010), dotyczące rodzajów wsparcia społecznego nauczy-

cieli: „Ogólnie w obszarze diagnozowanych obszarów wsparcia bardzo niewielu nauczy-

cieli stwierdziło, że są go kompletnie pozbawieni w zespole nauczycielskim, czyli, że nie 

ma w nim ani jednej osoby, która im takiego wsparcia udziela” (Pyżalski, 2010, s. 110). 

Słabo rozbudowane jest wsparcie dotyczące problemów wychowawczych z uczniami 

i wsparcie w problemach osobistych. W zakresie wsparcia emocjonalnego w sytuacji 

problemów z uczniami, nauczyciele (65%) słuchają się wzajemnie i udzielają sobie rad. 

Pożyczają sobie pomoce dydaktyczne, ale jedynie nieliczni wspierają młodych, rozpo-

czynających pracę nauczycieli. Badanie polskich nauczycieli, jak stwierdza J. Pyżalski 

(2010, s. 11), potwierdziło prawidłowość ujawnioną w wielu innych badaniach, że po-

ziom wsparcia społecznego pełni rolę bufora (ochrony) przed wypaleniem zawodowym 

(współczynniki korelacji na poziomie 0,3, p < 0,001). 

Zgodnie z teorią różnic indywidualnych H. Sęk (2000) zaznacza, aby w środowi-

sku pracy uwzględniać różnice między osobami, nie tworząc obowiązku ze wsparcia, ale 

proponować je zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem oraz indywidualnymi umie-

jętnościami jego wykorzystywania przez nauczycieli. Istnieją pewne, sugerowane na pod-

stawie badań rozwiązania praktyczne, dotyczące prewencji stresu i wypalenia zawodo-

wego, z których nauczyciele mogliby korzystać. Między innymi proponowane przez pe-

dagogów i psychologów ustrukturowane programy promocji zdrowia dla nauczycieli. 
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W Polsce nie są one jednak obligatoryjnie wprowadzane w środowiskach szkół i przed-

szkoli. 

W Polsce realizowane są też projekty promujące wsparcie dla nauczycieli w za-

kresie ich pracy zawodowej, rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego. Są to naj-

częściej społeczne inicjatywy lub projekty finansowane ze środków, realizowane na za-

mówienie szkół, przedszkoli i innych instytucji związanych i niezwiązanych z edukacją. 

Należą do nich m.in. propozycje wsparcia superwizyjnego dla nauczycieli, polegającego 

na wymianie doświadczeń, wzbogacaniu własnego warsztatu pracy, rozwijania umiejęt-

ności stawiania sobie nowych celów, radzenia sobie z współczesnymi wyzwaniami i re-

fleksji nad własną pracą. Celem takich działań jest objęcie wsparciem nauczycieli w za-

kresie ich pracy zawodowej, ale także rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego. 

Nie wiadomo jednak, kto miałby takie wsparcie organizować systemowo i ciągle, a nie 

incydentalnie. W Polsce brak jest badań na temat skuteczności programów wspierających 

nauczycieli, a z pewnością taka wiedza na podstawie badań jest potrzebna. 

Pomimo że w USA realizowane są rozwiązania systemowe, to dla celów ekspe-

rymentalnych prowadzone są badania na temat efektywności różnych form wsparcia dla 

nauczycieli. Na przykład w swoich badaniach S.N. Jesus oraz J. Conboy (2001) opisali 

30-godzinny program, dotyczący radzenia sobie ze stresem nauczycieli i treningiem re-

laksacyjnym. Kurs został opracowany, by zmniejszyć stres odczuwany przez grupy nau-

czycieli. Spotkania obejmowały różne ćwiczenia tematyczne, m.in.: dzielenie się do-

świadczeniami zawodowymi z kolegami, określanie czynników stresogennych i możli-

wych strategii radzenia sobie z nim, możliwe strategie dyscyplinujące uczniów, problemy 

motywacyjne w klasie oraz praktykowanie asertywności i relaksu. Rezultaty po odbyciu 

kursu przez grupy nauczycieli wykazały znaczący spadek irracjonalnych przekonań i za-

wodowego cierpienia, jak również wzrost motywacji do wykonywanej pracy i dobre sa-

mopoczucia.  

Jako „dobrą praktykę” w zakresie wsparcia społecznego można przytoczyć sys-

tem wprowadzania nauczycieli do zawodu, stosowany w niektórych rejonach Stanów 

Zjednoczonych. Analizując skuteczność takich programów, J. Kuźma (1999, s. 239) wy-

mienia elementy tego systemu: 1) gorąca linia, która umożliwia młodym adeptom zwra-

canie się o pomoc do swoich wychowawców z koledżów i uniwersytetów; 2) wizytacje 

nauczycieli koledżów i uniwersytetów w celu wprowadzania korekty programów i efek-

tywnego rozwiązywania problemów; 3) kursy fakultatywne dla nauczycieli-absolwentów 

w ich macierzystych uczelniach, które mają na celu udzielenie pomocy w pierwszym 
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roku pracy nauczycielskiej i w następnych latach, w celu zapewnienia efektywnej pracy 

w klasie. Ten model może być inicjatywą samych uczelni, a także innych podmiotów, np. 

instytucji zarządzających lub nadzorujących placówki edukacyjne. 

Kompleksowe działania w USA nakierowane na wsparcie nauczycieli oraz osób 

kierujących placówkami edukacyjnymi określane są jako superwizja. M. Nowicka, 

A. Wzorek, P. Mazur (http://www.superwizjawszkole.pl/superwizja-czy-nadzor/ – do-

stęp 16.07.2018 r.) piszą, że „W systemie polskim zamiast superwizji odnajdujemy nad-

zór edukacyjny, który jest postrzegany jako inspekcja w celu sprawdzenia, czy nauczy-

ciele wykonują swoją pracę w sposób zadowalający, czy nie”. Wdrożenie superwizji po-

zwala na wpisanie w system szkolny podejścia, w którym nie chodzi o sprawdzanie i oce-

nianie, tylko o wsparcie nauczyciela w osiąganiu celów kształcenia i wychowania opar-

tego na wartościach. Autorzy (http://www.superwizjawszkole.pl/superwizja-czy-nadzor/ 

– dostęp 16.07.2018 r.) podkreślają, że superwizja jest procesem społecznym, psycholo-

gicznym i edukacyjnym, i konkludują: „Ważnym aspektem w tym zakresie jest zazna-

czenie, że proces nauczania/uczenia się nie możne być lepszy, poprawiony, lepiej funk-

cjonujący, dopóki nauczyciele nie zostaną objęci wsparciem, jakie zapewni im ciągły 

rozwój kompetencji i umiejętności. Dla rozwijania interakcji między nauczycielami, 

a także między nauczycielami a przełożonymi jest to niezbędna metoda pozwalająca na 

strukturyzowanie kontaktów, panowanie nad emocjami, jasność komunikacji i rozwój 

kompetencji komunikacyjnych”.  

W wypełnianiu roli nauczyciela, jego codziennych zadań duże znaczenie ma po-

ziom i rodzaj motywacji oraz poziom stresu. Jest to istotne zwłaszcza we współczesnej 

rzeczywistości, specyfice świata, w którym żyjemy, ciągłych zmian, braku stabilności, 

ponieważ w takich warunkach nauczyciel częściej narażony jest na zagrożenie wypale-

niem zawodowym. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie nauczycielom wsparcia, które 

przede wszystkim pozwoli na możliwość oceny własnych kompetencji prowadzących do 

rozwoju poczucia kompetencji. Umiejętności radzenia sobie z trudnościami może w du-

żym stopniu zapewnić poczucie wsparcia w innych osobach, a także takie cechy, jak kre-

atywność, umiejętności adaptacyjne, otwartość na zmiany. Nauczyciel powinien umieć 

odpowiedzialnie kreować swój potencjał, a w tym może być przydatna m.in. superwizja. 

Proces superwizji w każdej szkole powinien być jednak zindywidualizowany i dopaso-

wany do filozofii, wartości i sposobu życia danej społeczności szkolnej. Jak zaznaczają 

M. Nowicka i A. Wzorek (2016) superwizja pozwala nauczycielom spojrzeć na swoją 
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praktykę z innej perspektywy i dzięki temu zweryfikować swoje podejście do pracy (mi-

sja i wizja nauczycielska, przekonania wobec uczniów i nauczanego przedmiotu, moty-

wacja do pracy i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym). 

 

Podsumowując należałoby postulować prowadzenie badań o skuteczności progra-

mów wsparcia dla różnych grup nauczycieli. Wyniki tych badań powinny być wykorzy-

stywane przez decydentów do tworzenia systemów wsparcia. Takie systemowe rozwią-

zania mogłyby powstawać w oparciu o grupy czynników stresogennych oraz o wyniki 

badań nad indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Programy nie powinny być realizo-

wane doraźnie, lecz całościowo, dogłębnie, gruntownie i kompletnie. Wspieranie nau-

czycieli w radzeniu sobie ze stresem i w profilaktyce zdrowia powinno rozpocząć się od 

dobrej diagnozy potrzeb psychicznych nauczycieli, środowiska społecznego i organiza-

cyjnego danej instytucji, aby następnie móc systematycznie realizować program terapeu-

tyczny. Jak pisze D.W. Russell i in. (1987), nauczyciele, którzy w przeprowadzonych 

przez nich badaniach zgłaszali, że mają superwizorów wspierających w swoim środowi-

sku pracy oraz wskazywali otrzymanie pozytywnej opinii na temat swoich umiejętności, 

byli znacznie mniej podatni na wypalenie oraz stres. Natomiast, jak zwraca uwagę 

M. Plopa (1996), funkcjonowanie w sytuacjach trudnych umożliwiają osobie kompeten-

cje interpersonalne. Osoby o bogatych kompetencjach społecznych postrzegają za-

grożenie jako mniejsze oraz starają się nie koncentrować na przeżywanych emocjach. 

Ponadto według badacza „różne formy możności sprawowania kontroli nad sytuacją, czy 

też przekonanie o istnieniu takiej możliwości jest istotną zmienną modyfikującą funkcjo-

nowanie człowieka w różnych trudnych sytuacjach życiowych” (Plopa, 1996). Także 

istotne jest rozwijanie pozytywnego nastawienia do siebie, ponieważ wówczas człowiek 

wierzy we własne siły i pomimo stresu skłania się do realizacji zadań. Natomiast osoby, 

które postrzegają siebie negatywnie, bardziej przejmują się sobą i przykrymi emocjami 

niż samą sytuacją. Istnieje wiele sposobów i technik radzenia sobie ze stresem, które opi-

sane są głównie w literaturze psychologicznej. w tym podrozdziale skoncentrowano się 

tylko na wybranych aspektach i niektórych efektywnych przykładach praktycznego ich 

zastosowania w rozwoju osobistym i zawodowym nauczyciela. Tematyka ta wymaga 

wielu jeszcze opracowań, pedagogicznej dyskusji naukowej i aplikacji refleksji wynika-

jącej z badań do praktyki systemowego wsparcia dla nauczycieli.  
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2.3. Sens życia i poczucie sensu życia jako czynniki warunkujące rozwój zawodowy 
nauczyciela 

 

Praca nauczycieli jest często opisywana w literaturze naukowej w kontekście 

przeciążeń, stresu, braku umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, powodują-

cymi wypalenie zawodowe, co prowadzi do poczucia braku sensu wypełniania swej roli 

zawodowej czy nawet do załamania świata wartości, ogólnego przygnębienia, zniechę-

cenia i zobojętnienia. W badaniach naukowych często podejmowane są analizy naukowe 

i badania na temat wypalenia zawodowego nauczycieli i jego negatywnych skutków 

związanych między innymi z niewiarą w sens własnych starań i wysiłków wychowaw-

czych i edukacyjnych oraz dotyczących samodoskonalenia i samokształcenia. Jak poka-

zują badania X. Young i in. (2009), nauczyciele, w odniesieniu do reszty populacji, mają 

obniżony poziom zdrowia psychicznego i fizycznego. Jakość życia nauczycieli jest gor-

sza, stres i obciążenie, jakie niesie za sobą wykonywana praca, powodują pogarszanie się 

ich zdrowia fizycznego i psychicznego, a radzenie sobie z czynnikami stresogennymi 

może wpływać na odczuwany przez nich sens życia. Wydaje się jednak, że praca zawo-

dowa nauczyciela może być aktywnością podejmowaną z zadowoleniem, może być źró-

dłem satysfakcji, wysokiego poczucia własnej wartości, spełniania się w wybranej roli 

i poczuciem sensu. To, co wydaje się czynnikami burzącymi poczucie sensu, staje się 

wyzwaniem i szansą rozwoju. W niniejszym podrozdziale przedstawiono wybrane kon-

cepcje, określające istotę sensu życia, niektóre czynniki warunkujące poczucie sensu ży-

cia oraz poszukiwania i możliwości realizacji sensu życia i własnych działań nauczycieli. 

 

2.3.1. Pojęcia „sens życia” i „poczucie sensu życia” w świetle teorii naukowych oraz 

w praktyce zawodowego funkcjonowania nauczycieli 

Sensem nauczycielskiego działania jest czerpanie satysfakcji z uznania robienia 

czegoś dobrego, ważnego i doniosłego. Tymczasem wielu nauczycieli ma poczucie nie-

dowartościowania, które spowodowane jest czynnikami, o których pisano w rozdz. 2.1, 

analizując dość duży dorobek naukowy na temat czynników stresogennych w pracy nau-

czyciela. Warto także przeanalizować problematykę sensu życia w związku z funkcjono-

waniem zawodowym człowieka. 
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Pytania o sens życia oraz problemy sensu życia były przedmiotem refleksji nau-

kowej wielu myślicieli XX wieku. Zwłaszcza przedstawiciele filozofii i teologii, psycho-

logii, socjologii oraz pedagogiki stawiają pytania o sens egzystencji i o sens życia (Mu-

chacka, 2014, s. 13). 

Pojęcie „sens życia” V. Frankl (1978, s. 67) określił jako „stan podmiotowej sa-

tysfakcji jednostki związany z działaniem celowym i ukierunkowanym na wartości (bli-

skie i dalekie, względne i absolutne)”. Zdaniem autora sens życia można odkrywać na 

trzy różne sposoby, poprzez: [a] twórcze działanie lub twórczą pracę, [b] doświadczanie 

czegoś lub relację z innym oraz [c] znoszenie cierpienia (Frankl, 1984). W kontekście 

istoty sensu życia zdefiniowanej przez V. Frankla ważna staje się, jak podkreśla w swych 

analizach M. Czerepaniak-Walczak (1997), refleksja nad związkiem działań współcze-

snych nauczycieli, ukierunkowanych na wartości, rozumienie ich znaczenia i potrzeby 

w życiu zawodowym i osobistym. Życie we współczesnym świecie powoduje, że czło-

wiek staje się coraz bardziej zagubiony, samotny, ma trudności w tworzeniu i podtrzy-

mywaniu relacji z innymi, „przesiąka” obrazem medialnych kreacji człowieka i jego po-

trzeb (władzy, korzyści ekonomicznych, przyjemności i in.) i nie chce odpowiadać lub 

nie potrafi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania egzystencjalne kim jestem, kim 

chcę być, kim będę w przyszłości? Te negatywne stany emocjonalne prowadzą często do 

minimalizowania, redukowania pragnień i aspiracji, dążenia do sukcesu, rozwijania swo-

ich predyspozycji i preferencji, zdolności, pasji, a w konsekwencji mogą prowadzić do 

bezcelowego życia w związku z odczuwanym jego bezsensem. Natomiast pozytywne 

emocje, pozytywny nastrój i społeczna przynależność, jak stwierdzili w swych badaniach 

J.A. Hicks i L.A. King (2009, s. 471–482), są niezależnymi predyktorami poczucia sensu 

życia. Podobnie twierdzi J. Madalińska-Michalak (2016) wskazując na to, że pełnienie 

powierzonej nauczycielom roli wiąże się z osiąganiem przez nich sukcesów. Wedle prze-

prowadzonych przez autorkę badań, „nauczyciele, którzy osiągają sukcesy w pracy 

z uczniem są w dużej mierze nastawieni na swój rozwój zawodowy” (Madalińska-Mi-

chalak, 2016, s. 15). Autorka wskazuje, że w pracy nauczcieli ważna jest pasja. O sukce-

sach w pracy nauczycieli z pasją decydują cechy osobowe, wartości, zaangażowanie oraz 

kompetencje emocjonalne. Autorka postuluje, aby w trosce o jakość edukacji i profesjo-

nalizm nauczycieli, w toku kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli znalazły 

się treści związane z rozwijaniem u nich kompetencji emocjonalnych, realizowanych za 

pomocą takich form, jak studium przypadku, prezentacja scenki, arkusz zadań, autore-
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fleksja, końcowa dyskusja grupowa (Michalak, 2016, s. 29–30). Jak stwierdzają R.E. Sut-

ton, E. Harper (2009; za Michalak, 2016, s. 29): „Rozwijanie kompetencji emocjonalnych 

w toku edukacji nauczycieli pomaga nauczycielom w lepszym rozpoznawaniu emocji 

(poszerzenie samoświadomości), ich rozumieniu (zarządzanie własnymi emocjami), wy-

korzystaniu emocji (świadomość emocji innych) i regulacji emocji (zarządzanie emo-

cjami)”.  

Sens życia jako szczególną potrzebę człowieka, a zarazem jako złożony wymiar 

ludzkiej egzystencji, zaprezentował R. Klamut (2004). Równocześnie wyróżnił dwa 

aspekty sensu życia (statyczny i dynamiczny), stwierdzając, że aspekt statyczny sensu ży-

cia jest określany terminem poczucie sensu życia, natomiast aspekt dynamiczny sensu 

życia to potrzeba sensu życia. L. Patyjewicz (2005, s. 251) stwierdziła, że poczucie sensu 

życia jest subiektywnie odczuwanym, pozytywnym stanem psychicznym, połączonym ze 

świadomością realizacji wartości, poprzez które realizowany jest indywidualny cel życia. 

Wykazała (2005), że stan zdrowia osoby jest inspirowany poczuciem sensu życia. Także 

M. Wysocka-Pleczyk i P. Słowik (2012) podkreślają znaczenie poczucia sensu życia dla 

stanu zdrowia psychicznego i somatycznego człowieka, a zwłaszcza w zmaganiach 

z chorobą. Tak więc, analizując istotę pojęcia poczucie sensu życia w określeniach R. 

Klamuta (2004) oraz L. Patyjewicz (2005), można by interpretować to zjawisko jako po-

stawę emocjonalno-poznawczej akceptacji własnego istnienia (Muchacka, 2014, s. 18). 

Ostatnio M.F. Steger (2011) określa pojęcie poczucie sensu życia precyzyjniej niż 

czynili to jego poprzednicy: poczucie sensu życia to swoisty stan psychiczny, który 

umożliwia to, że „ludzie rozumieją własne życie, tworzą jego sens i spostrzegają jego 

znaczenie w swoim życiu, wraz z jednoczesnym przekonaniem posiadania życiowych ce-

lów” (Steger, 2011, s. 682 – tłum. A.M.C.). Takiemu rozumieniu poczucia sensu życia 

wychodzą naprzeciw konstatacje J. Łukasik (2011), która stwierdza, że funkcjonowanie 

nauczyciela w świecie zmiany wymaga namysłu, refleksyjności i krytycznego myślenia. 

Atrybuty te sprzyjają również refleksyjnemu i krytycznemu spojrzeniu na własne życie, 

jego sens, ujmowaniu siebie i własnego rozwoju zawodowego i osobistego. W zależności 

od umiejętności tworzenia swojego sensu życia, spostrzegania jego wartości, nauczyciel 

będzie odmiennie kształtował sposób swojego funkcjonowania w roli. W przeprowadzo-

nych badaniach H. Kwiatkowska (1997; 2005) stwierdziła, że dzisiaj, niestety, najwięcej 

jest nauczycieli dyspozycyjnych, następnie zagubionych, a najmniej autonomicznych. 

Natomiast M. Nowak-Dziemianowicz (2014) na podstawie swoich badań wyodrębniła 

nauczycieli o dużym poczuciu niezadowolenia z własnej pracy, biernych. Tymczasem 
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wobec zmian kulturowych i ekonomicznych, jak pisze W. Dróżka (2010), bardzo istotne 

w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli jest rozwijanie u nich autonomii i pod-

miotowości. Analiza przez autorkę pamiętników młodych nauczycieli pokazała, że sami 

nauczyciele dostrzegają skutki przemian społeczno-ideowych w pracy nauczyciela, pole-

gających na odchodzeniu od rzeczywistego obrazu nauczyciela podporządkowanego sys-

temowi. Natomiast nadal widoczne jest podporządkowanie, lecz głównie interesom eko-

nomicznym, technicznym i technologicznym, polegającym na wykształceniu nauczyciela 

kompetentnego technicznie, dobrego fachowca. Być może dlatego nauczycielom brak 

jest umiejętności tworzenia sensu i spostrzegania jego znaczenia w swoim życiu.  

Pojęcie poczucia sensu życia jako subiektywnej, indukcyjnej sumy doświadczeń 

sensowności rozmaitych doznań, przeżyć i zdarzeń w konkretnych sytuacjach życio-

wych, odkrywanych w biegu życia podmiotu osobowego, zdefiniował K. Popielski 

(1996, s. 52). Badacz ten zauważył, że „obecność i trwałość poczucia sensu życia w […] 

odbiorze jednostki […] ma charakter bardzo złożony” (Popielski, 1994, s. 212). D. Krok 

(2012, s. 149) dodaje, że poczucie sensu życia obejmuje dwa wymiary: [a] obecność 

sensu oraz [b] poszukiwanie sensu. Swoje stwierdzenie komentuje w następujący sposób: 

„Obecność sensu życia oznacza, że życie ma wyraźny sens, a ponadto wskazuje na po-

siadanie przez daną osobę dobrego rozeznania tego, co czyni życie bardziej sensownym. 

Poszukiwanie sensu życia reprezentuje stan dążenia do odkrycia znaczących, ważnych 

i sensownych elementów i celów życia” (Krok, 2012, s. 149). Innymi słowami, można 

uznać za prawdę fakt, że jedne osoby posiadają sens życia, a inne – podejmują poszuki-

wanie sensu życia. Niekiedy, jak stwierdza V. Frankl, „samo poszukiwanie sensu, nawet 

bez jego znalezienia, nadaje życiu ludzkiemu celowość i jakąś kierunkowość. W krańco-

wych przypadkach, co brzmi paradoksalnie, próba wykreślenia sensu z życia nadaje mu 

jakiś sens (tzw. pozytywny nihilizm)” (Frankl, 1982, s. 78).  

W badaniach przeprowadzonych przez A. Muchacką (2014) interesujące okazało 

się stwierdzenie występującej interkorelacji między skalami wykorzystanymi w bada-

niach nad poczuciem sensu życia młodzieży. Wyniki wskazały na fakt, że kiedy rośnie 

poziom sensu życia, to również wzrasta jego poczucie i aktualność. Widoczna jest pra-

widłowość, że im badana młodzież posiada wyższe poczucie sensu życia, tym następuje 

u niej wzrost aktualnego sensu życia oraz to, że tym bardziej młodzież ta poszukuje sensu 

życia. Młodzież o wysokim poczuciu sensu życia aprobuje życie, siebie i otoczenie, 

w którym żyje. W dalszym ciągu poszukuje sensu, co przejawiać się może w pogłębianiu 
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i poszerzaniu tego sensu istnienia. Można sformułować tezę, że podobnie i u nauczycieli 

wraz ze wzrostem poczucia sensu życia rośnie jego poszukiwanie.  

 

2.3.2. „Poszukiwanie sensu życia” w świetle teorii naukowych oraz w praktyce zawodo-

wego funkcjonowania nauczycieli 

Poszukiwanie sensu życia wydaje się być powołaniem każdego człowieka. Po-

szukiwanie sensu życia wymaga wcześniejszego poznania siebie samego. Brak poznania 

siebie, brak wglądu w świat swoich emocji, potrzeb i pragnień, nieznajomość swojego 

świata wartości mogą stworzyć zafałszowany pogląd na temat sensu życia w ogóle, 

a sensu własnego życia – w szczególności. Słusznie K. Bujnowski (2006), założył, iż zna-

lezienie sensu życia jest długotrwałym procesem i trafnie stwierdził, że „Znalezienie 

sensu swego życia ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia pełnej dojrzałości i roz-

woju osoby ludzkiej, ponieważ wyraża ono przeświadczenie, że istnieje pozytywna od-

powiedź na podstawowe pytania człowieka: czy życie ma jakiś cel, czy warto żyć po-

mimo spotykanych codziennie nieszczęść i niesprawiedliwości” (Bujnowski, 2006, 

s. 132). 

Dużo wcześniej A. Adler (1986, s. 245–251), twierdził, że sens życia człowieka 

jest dążeniem do doskonałości, dążeniem o charakterze społecznym, w duchu poczucia 

wspólnoty z innymi. Zdaniem A. Adlera dążenia człowieka do doskonałości, uwzględ-

niające równocześnie i dobro innych jednostek, i dobro społeczeństwa, przynoszą mu 

szczęście, dając zarazem i poczucie wolności od cierpień, i poczucie wspólnoty z innymi, 

co rodzi pozaczasowe wartości, istotne dla rozwoju ludzkości. Warto wspomnieć, że 

A. Adler podkreślił doniosłość i wartość odpowiedniego, czyli prospołecznego, wycho-

wania dziecka dla „dobra wspólnoty”, mającego świadomość, że jest częścią całości i po-

szukującego właściwych relacji ze światem (Adler, 1986, s. 56). Wychowanie dziecka 

ma bowiem, co trafnie wyjaśnił później W. Chaim (2000), istotne znaczenie dla uświa-

domienia sobie sensu własnego życia. Według Adlera pytanie o sens życia ma wartość 

tylko wtedy, gdy odpowiedź na nie jest rozpatrywana w kontekście relacji wzajemnej 

współzależności: człowiek – Wszechświat (Adler, 1986, s. 243) oraz w kontekście po-

czucia wspólnoty z innymi ludźmi. I stąd zapewne austriacki psycholog podkreślał war-

tość i znaczenie poczucia wspólnoty w procesie wychowania dziecka, co w przyszłości 

można przekładać na prospołeczną postawę osoby dorosłej wobec fundamentalnych za-

dań życiowych człowieka – jego obowiązków rodzinnych i jego pracy” (Muchacka, 

2014, s. 14). 
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 Poszukiwanie sensu i realizacja życia zgodnie z odnalezionym sensem stanowią 

według T. Gadacza (2013, s. 16) istotę egzystencji. Autor stwierdza, że „Być może życie 

polega na ciągłym poszukiwaniu sensu i realizacji życia zgodnie z jakimś sensem”, a po-

gląd ten uzasadnia on w następujących słowach: „Wydaje się, że gdy pytamy o sens, py-

tamy po pierwsze, o jakikolwiek kierunek nadany życiu, o cel; po drugie, o radość szczę-

śliwych chwil; po trzecie, o dobro czy wartościowość życia; i wreszcie – o metafizyczną 

zrozumiałość życia” (Gadacz, 2013, s. 16).   

Także V. Frankl w badaniach nad sensem życia uznał, iż sens życia to „umiejętność 

odnalezienia i wykonywania szczególnych zadań, które w przypadku każdej jednostki są 

indywidualne” (za: Michalski, 2011). Nadto stwierdził, że człowiek, poszukując sensu 

swojego życia, znajduje ten sens często w codziennych doświadczeniach i relacjach in-

terpersonalnych (Frankl, 1963; Laengle, 2013), i podobnie jak A. Adler, V. Frankl uwa-

żał, że życie to dawanie siebie innym i w tym dawaniu widać sens życia (za: Formella, 

2006, s. 394). Jak twierdził V. Frankl, Wszechświat jest pełen sensu, a poczucie sensu 

egzystencji jest wpisane w życie każdego człowieka. Dlatego więc człowiek dąży do od-

krycia i odkrywania sensu swojego istnienia, dzięki odkryciu tego sensu – rozwija w so-

bie wyższe potrzeby, a ponadto – uświadamia sobie swoje indywidualne „ja”, a także 

swoją wolność i odpowiedzialność za swoje życie. V. Frankl uważał, że życie człowieka 

samo w sobie jest sensem (Frankl, 1978), tak samo jak i istnienie Wszechświata, będąc 

pełne sensu, samo w sobie jest sensem. Warto zaprezentować filozoficzny aspekt logo-

teorii V. Frankla (1970). Interpretował on człowieka jako byt złożony, który jest zarazem 

„jednością”. Wyróżnił trzy zasadnicze wymiary ludzkiego bytu, to jest – duchowy (noe-

tyczny), psychiczny i somatyczny. Wymiar duchowy dominuje nad dwoma pozostałymi, 

stanowiąc swoiste „centrum” ducha, którego moc powoduje to, że osoba jest zdolna do 

transcendencji ku wartościom najistotniejszym, tym samym przekraczając istniejące 

ograniczenia psychiczne i cielesne (za: Ostrowski, 2011). Przekraczanie siebie samego 

jest, zdaniem V. Frankla, istotą egzystencji. Równocześnie twórca logoteorii stwierdził, 

że egzystencja człowieka i rzeczywistość są tak samo jak i Homo sapiens – złożone, a za-

razem wielopłaszczyznowe. Osoba (człowiek „duchowy”) dąży do odkrywania sensu za-

kodowanego w jego życiu. 

Zasadniczą ideą teorii V. Frankla jest pogląd, iż rozwój i stawanie się człowieka 

są realizowane poprzez odkrywanie sensu życia i wprowadzanie do swojego życia war-

tości egzystencjalnych. V. Frankl był zwolennikiem takiego „wariantu” psychologii, 

który dość wyraźnie prezentuje wyższe aspiracje człowieka, dążące do poszukiwania 
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i odnajdowania sensu życia. Franklowska psychologia „nie wyklucza przeszłości danej 

osoby, lecz dokonuje jej zintegrowania ze stanem aktualnym i spojrzeniem na przyszłość, 

a ponadto wyodrębnia podstawowe wartości ukierunkowujące tę osobę w stronę ideałów, 

do których ma prawo” (Formella, 2006, s. 390). 

Zdaniem V. Frankla sens życia można odkrywać na trzy różne sposoby, poprzez:  

1) twórcze działanie lub twórczą pracę, 2) doświadczanie czegoś lub relację z innym oraz  

3) znoszenie cierpienia (Frankl, 1984). Równocześnie autor Homo patiens stwierdził, że 

brak sensu życia rodzi frustrację egzystencjalną (Frankl, 1984). Z kolei frustracja wpływa 

na to, że człowiek może interpretować istnienie Wszechświata jako nonsens, a swoje ży-

cie jako bezsensowne i bezcelowe. M. Gogacz (1981), nawiązując przede wszystkim do 

zaprezentowanej teorii sensu życia w psychologii indywidualnej A. Adlera oraz do po-

glądów na temat sensu życia w logoteorii V. Frankla, określił sens życia jako osiąganie 

celów życiowych, które człowiek uznał za najważniejsze i najdonioślejsze w swoim ży-

ciu (za: Bujnowski, 2006, s. 123)” (Muchacka, 2014, s. 13–16). E. Nieznański (2000) 

zaliczył do najistotniejszych elementów składowych pojęcia sensu życia: świadome dzia-

łanie z własnego wolnego wyboru, cel, ideał oraz styl życia, zasadę rozumności celu, za-

sadę spełnienia i zasadę słuszności moralnej. Wizja sensu życia E. Nieznańskiego po-

zwala przyjąć za fakt oczywisty to, że człowiek jest „kowalem” swojego życia: może 

więc sam dać sens swojemu życiu poprzez własne działanie. Ideał i styl życia wymagają 

poznania, dostrzegania siebie samego jako osoby w osobowym – duchowym wymiarze, 

prezentującym osobową relację z innymi oraz w wymiarze integralnym (Michalski, 

2011, s. 11). Ta potrzeba inspiruje zarówno proces autorefleksji, jak i obraz siebie sa-

mego. Do wyżej wymienionych teorii sensu życia nawiązują poglądy H. Kędzierskiej 

(2008) o potrzebie roli zawodowej nauczyciela jako osoby poszukującej, autonomicznej, 

o wysokim poziomie samoświadomości pedagogicznej. Potwierdzeniem tych poglądów 

są rozważania A. Męczkowskiej-Christiansen (2015) o roli nauczyciela we współczesnej 

rzeczywistości. Autorka przedstawiła argumenty broniące tezy, że nauczyciel jako „biu-

rokrata” i „menadżer” to współczesne oblicza narzuconej mu roli zawodowej i społecz-

nej, stanowiące zaprzeczenie roli obywatelskiej. Jak stwierdziła: „Menadżer i biurokrata 

to antytezy obywatelskiej roli nauczyciela, której wypełnianie odnosi się do kształtowa-

nia ‘wolnego’, a zatem otwartego i poszukującego umysłu ucznia, a także wspierania 

jego rozwoju ku autonomii osobowej i etycznej. To rola, która realizuje się w zachowaniu 

podmiotowości (w relacjach, podejmowaniu decyzji, działaniach twórczych), a także 

w otwartej współpracy z innymi”. We wcześniejszej pracy (Męczkowska-Christiansen, 
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2007, za: Męczkowska-Christiansen, 2015, s. 22) autorka stwierdza, że współczesną 

szkołę reprezentuje kultura „pracy wyalienowanej”, w której „działanie nauczycieli ode-

rwane zostało od naturalnego kontekstu społecznego, zarówno w aspekcie redukcji pier-

wiastka rzeczywistej współpracy i komunikacji, jak i budowania świadomości oraz an-

gażowania praktyk negocjowania społecznego sensu realizowanych działań”. Konstata-

cje te wymagają dalszych refleksji dotyczących celów i form kształcenia i samokształce-

nia nauczycieli, w których powinno znaleźć się więcej miejsca na rozwijanie myślenia 

logicznego, kreatywnego, twórczego, przyczynowo-skutkowego, wspierającego rozwój 

własnej świadomości zawodowej i poczucia sensu życia zawodowego i osobistego. 

W konsekwencji rozwoju własnego nauczyciel, jak pisze B.D Gołębniak (2006), nabę-

dzie kompetencji do refleksyjnego nauczania. W szkolnej codzienności refleksja będzie 

mu towarzyszyć w różnych sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych oraz tych, które 

związane są z rozwojem osobowym nauczyciela (Dudzikowa, Czerepaniak-Walczak, 

2010). 

Zawód nauczyciela oparty jest na relacjach z uczniami, ich rodzicami, zwierzch-

nikami, innymi nauczycielami, dlatego warto również wspomnieć o koncepcji J. Michal-

skiego (2013). Filozoficzno-pedagogiczną kategorię sensu J. Michalski traktuje „jako 

wyzwanie, sposób myślenia oraz jako realną rzeczywistość” (2013, s. 84). Autor twierdzi, 

że osobowy wymiar sensu buduje określoną postać relacji międzyludzkich. Oparta na 

dialogiczności realacja z drugą osobą wymaga wyjścia poza siebie, jest wyzwaniem 

i zmusza człowieka do nieustannego poszukiwania (Michalski, 2013, s. 84).  

Rozwój zawodowy nauczyciela wymaga trudu w dążeniu do doskonałości. W poko-

nywaniu tych trudów pomaga postawa zaangażowania, normy, zachowania, oraz warto-

ści emocjonalne (np. miłość), wartości społeczne (np. związane z relacjami międzyludz-

kimi lub w grupach społecznych, takich jak uczniowie, rodzice, nauczyciele), wartości 

etyczne (odpowiedzialność, dobro, prawda), wartości materialne i inne. W swym roz-

woju zawodowym nauczyciele z wysokim poczuciem sensu życia umieją rozwijać u sie-

bie autorefleksję, umiejętność słuchania innych, akceptować siebie i znać swoją wartość. 

Natomiast nauczyciele z niskim poczuciem sensu życia nie wierzą we własne możliwo-

ści, nie potrafią sobie stawiać i nie umieją osiągać celów życiowych.  
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2.3.3. Osobowościowe aspekty kategorii „sens życia” i „poczucia sensu życia”  

W odnajdywaniu sensu życia zawodowego bardzo ważna jest u nauczyciela świa-

domość bycia potrzebnym innym, a także poczucie, że jego działania edukacyjne i wy-

chowawcze mają sens. Negatywna samoocena o własnej skuteczności i własnych kom-

petencjach może odbierać nauczycielowi możliwość poszukiwania sensu wykonywanych 

zadań zawodowych  i działań wobec uczniów. Nauczyciel, który nie wierzy w siebie, 

unika wyzwań, zniechęca się do jakichkolwiek zadań. Natomiast przekonanie o skutecz-

ności i znaczeniu własnych działań w pracy zawodowej nauczyciela przekłada się na 

przekonanie o samym sobie, wiarę w siebie i swoje możliwości. Często podejmuje nowe 

i trudniejsze zadania oraz osiąga większe sukcesy. Zaniżona ocena samego siebie, poczu-

cie braku kompetencji osobowościowych, braku własnej skuteczności może utrudniać 

nauczycielowi realizowanie i osiąganie ustalonych celów w swojej pracy, powodować 

stres, a w konsekwencji odbierać poczucie sensu życia osobistego i zawodowego. Po-

twierdzają to badania P. Plichty i J. Pyżalskiego ich autorskim narzędziem do mierzenia 

psychospołecznego stresu w miejscu pracy pedagogów („Kwestionariusz Obciążeń Za-

wodowych Pedagoga autorstwa Piotra Plichty i Jacka Pyżalskiego”). W wyniku badań 

okazało się, że „istotną składową stresu zawodowego nauczycieli (zarówno ze szkół 

ogólnodostępnych, jak i specjalnych) są specyficzne stresory wynikające z braku poczu-

cia sensu własnej pracy. Jedną z wyodrębnionych skal tego narzędzia jest Brak Sensu 

Pracy, operacjonalizowany jako brak zauważalnych efektów mimo własnego zaangażo-

wania, konieczność długotrwałego oczekiwania na efekty swoich działań i nieproporcjo-

nalność efektu do poniesionych kosztów osobistych” (Plichta, 2015, s. 62–63).  

W ostatnich latach podjęto kilkakrotnie badania nad jakością życia i nad sensem 

życia w kontekście osobowościowym. Przykładowo, U. Dębska i K. Komorowska 

(2007), badając problematy jakości życia w kontekście uwarunkowań osobowościowych, 

zbadały związek jakości życia (sensu życia) z poczuciem koherencji. Z kolei R.J. Schle-

gel, J.A. Hicks, J. Arndt oraz L.A. King (2009) przeprowadzili badanie dotyczące relacji 

pomiędzy dostępnością obrazu siebie a sensem życia, przyjmując założenie, iż praw-

dziwe „Ja” jest istotnym źródłem sensu życia. Wyniki badania potwierdziły przyjętą hi-

potezę: prawdziwe „Ja” odgrywa istotną funkcję przy ocenie doświadczenia sensu życia. 

Im większa jest dostępność prawdziwego „Ja”, tym wyższe jest i poczucie sensu życia. 

Konkluzją tego badania może być stwierdzenie, iż bycie w relacji ze swoim prawdziwym 

„Ja” jest źródłem doświadczenia sensu swojego życia (Schlegel, Hicks, Arndt, King, 

2009, s. 486–487).  
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Ten sam zespół R.J. Schlegel, J.A. Hicks, L.A. King oraz J. Arndt (2011) 

w swoim następnym badaniu ponownie wykazał współzależność pomiędzy osobowością 

danego człowieka a określeniem jego sensu życia i zwłaszcza poczuciem sensu życia 

tejże osoby (Muchacka, 2014, s. 33–34). 

Zrozumienie światów przeżywanych, odzwierciedlanych w sensach nadawanych 

pracy zawodowej (Śliwerski, 2010), pomagają nauczycielowi odnajdywać sens swojego 

życia zawodowego. Podobnie stwierdza J. Łukasik (2013), zaznaczając, iż sens życia na-

uczyciel buduje w swoich codziennych doświadczeniach osobistych. 

Oczywiście, do wyników wspomnianych badań należy podejść z właściwym dy-

stansem. Wydaje się, że istota sensu życia i określenie sensu życia – bądź doraźnego, 

bądź ostatecznego, są zależne również i od doświadczenia egzystencjalnego osoby – jed-

nostki, które jest inspirowane z rozmaitych jej interakcji ze środowiskiem. Mimo tej istot-

nej hipotezy, warto mieć świadomość, że interpretacja sytuacji egzystencjalnej dokonana 

przez kobietę może doprowadzić do biegunowo innej wizji życia i jego sensu niż inter-

pretacja tej sytuacji egzystencjalnej dokonana przez mężczyznę. Także i doświadczenie 

egzystencjalne osoby inteligentnej i osoby o niskim ilorazie inteligencji albo osoby zdro-

wej i osoby chorej (nawet i osób o jednakowym poziomie inteligencji) mogą prowadzić 

do odmiennych wizji sensu życia i dają odmienne poczucie sensu życia. Jednakże osoby 

o rozmaitych typach osobowości również mogą odnaleźć taki sam sens swojego życia.  

Można więc z tej powyższej refleksji wyprowadzić istotną konkluzję, że czynniki 

osobowościowe, aczkolwiek mają wpływ na określenie sensu życia osoby – jednostki, 

nie są jedynymi elementami wpływającymi na przebieg życia i jego sens. Są one bowiem 

jednym spośród wielu czynników wpływających i na znalezienie sensu życia, i na poczu-

cie sensu życia.  

Brak poczucia sensu własnej pracy może wynikać z negatywnej samooceny. 

Różne rodzaje samooceny „kształtują się w zależności od posiadanego przez jednostkę 

obrazu własnej osoby. Podstawowe wymiary samooceny układają się na kontinuum: wy-

soka – niska, pozytywna – negatywna, zależnie od właściwości oceny przez jednostkę 

swego ‘Ja’ realnego (obrazu siebie) w stosunku do ‘Ja’ idealnego, oraz na kontinuum: 

stabilna – niestabilna” (Niebrzydowski, 1976, s. 25). Obraz własnej osoby, własnego „Ja” 

(jak już pisano wcześniej, w rozdz. 1.1.) odnosi się do cech fizycznych i psychicznych 

własnej osoby oraz do jej relacji z otoczeniem, w którym funkcjonuje. Wyróżnia się „Ja” 

idealne, czyli cechy jakie chciałaby posiadać osoba, jej aspiracje i potrzeby, oraz „Ja” 
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realne”, które jest odnoszone do doświadczeń człowieka. Dają one podstawę kształtowa-

nia się samooceny umożliwiającej bądź utrudniającej działania i osiąganie celów. Jeśli 

w samoocenie jednostki różnica między „Ja” idealnym i „Ja” realnym jest niewielka, to 

można mówić o wysokiej samoocenie, którą umacnia akceptacja i szacunek do samego 

siebie, przekonanie o własnej skuteczności, motywacja do działania (za: Kirenko, Zu-

brzycka-Maciąg, 2011). Można przypuszczać, że nauczyciel z wysoką samooceną jest 

aktywny, chętnie podejmuje zadania, radzi sobie z trudnościami, ma również wysokie 

poczucie sensu życia. Zaś postrzeganie „Ja” idealnego i „Ja” realnego jako dużej różnicy 

świadczy o niskiej samoocenie. Jej przyczyną jest poczucie bezradności, brak pewności 

siebie i swojej skuteczności. Nauczyciel, który ocenia siebie nisko, nie wierzy w rezultaty 

swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej, brakuje mu motywacji realizacji wyzwań. Ma 

zaniżone poczucie sensu życia.  

Można konkludować, że wysokie poczucie sensu życia osobistego i zawodowego 

nauczyciela warunkuje samoocena wysoka, pozytywna i stabilna. Natomiast samoocena 

niska, negatywna i niestabilna przyczynia się do niskiego poczucia sensu życia osobi-

stego i zawodowego.  

Sygnalizując związek samooceny z sensem życia, jego poszukiwaniem i poczu-

ciem, w kontekście funkcjonowania zawodowego nauczyciela, można powiedzieć, że re-

alna wiedza o sobie, wiara w swoje realne możliwości, wysoki poziom samoświadomości 

warunkuje sprawne i skuteczne funkcjonowanie, własny rozwój zawodowy. Stwarza 

także warunki do budowania poczucia sensu życia uczniów oraz warunki dla ich samo-

kształcenia i samodoskonalenia. Jak pisze A.M. Tchorzewski (2004), od przyjętej filozo-

fii, ukształtowanej postawy wobec życia, a także realizacji potrzeby samorozwoju zależy 

sens i jakość życia człowieka na każdym etapie jego życia osobistego i zawodowego. 

Z przedstawionych koncepcji i analiz wynika, że sens życia ma wymiar osobowy 

i wiąże się z odpowiedzialnością, potrzebami, wartościami, opiera się na dialogiczności 

i ma znaczenie dla jakości życia osobistego i zawodowego nauczyciela. 

Każdy nauczyciel powinien być świadomy sensu swojego życia, umieć go nie 

tylko znaleźć, ale aktualizować, urzeczywistniać. Aby móc szukać istoty własnego życia, 

móc osiągać indywidualne cele najpierw musi poznać samego siebie, swoje możliwości 

aktualne i potencjalne. Powinien odnaleźć w sobie cechy, które pozwolą mu realizować 

swe cele z pasją, twórczo i kreatywnie. Refleksja nad obrazem samego siebie, uświada-

mianie sobie celów swojego zaangażowania w tempie współczesnego życia jest trudne, 

ale pozwala odnaleźć sens własnego życia, sens życia zawodowego. Odnalezienie sensu 
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życia pozwala przekraczać samego siebie, co jest ważną determinantą rozwoju zawodo-

wego nauczyciela. Ukierunkowanie nauczyciela na samorozwój i transgresję wymaga 

wysokiego poczucia sensu życia. 

 

 

2.4. Transgresja jako determinanta rozwoju zawodowego nauczyciela 
 

Każdego nauczyciela powinna cechować zdolność do samokształcenia, innowa-

cyjności, nowatorstwa, niestandardowych umiejętności wykraczających poza działania 

adaptacyjne. Te umiejętności uwarunkowane są poziomem kompetencji kreatywnych, 

motywacją, twórczą postawą wobec wyzwań wychowawczych i edukacyjnych. Z inno-

wacją, kreatywnością utożsamiana jest transgresja. Jak pisze J. Kozielecki, „człowiek 

wykonując działania poznawcze i praktyczne, myśli, w podejmowaniu decyzji, które 

przekraczają granice materialne, społeczne i symboliczne, granice przestrzeni i czasu, 

w których do tej pory był aktywny, pragnie przekraczać granice własnych doświadczeń, 

[…] poszerzać własne możliwości, określane przez naturę, tradycje kulturowe, społe-

czeństwo i historię. Wychodzi poza to, kim jest i co posiada” (Kozielecki, 2002, s. 43). 

W swojej teorii autor ten określił postawę twórczą jako potencjał jednostki oraz jego cel. 

Transgresję określał jako wymuszanie na działaniach i postawach adaptacyjnych zmianę 

orientacji na twórczość, przekraczanie, przełamywanie schematów, utrwalonych i akcep-

towanych postaw. Jest związana ze świadomością nauczyciela dotyczącą ważności sa-

mowiedzy, samokształcenia i samorozwoju. W procesie samokształcenia i samodosko-

nalenia nauczyciel powinien więc systematycznie przekraczać granice swojej wiedzy 

i swoich umiejętności gdyż, jak pisze M. Ptak: „W zawód nauczyciela wpisana jest am-

biwalencja, niepowtarzalność, komunikacyjny charakter sytuacyjny oraz interpretacja 

i poszukiwanie znaczeń” (Ptak, 2013, s. 69). Jednak wielu nauczycieli, z różnych powo-

dów, nie wykracza poza działania adaptacyjne. Dlatego refleksja nad transgresją jako de-

terminantą samokształcenia i samorozwoju wydaje się ważna. W kontekście postawio-

nych problemów badawczych w niniejszej pracy można założyć, że niektóre formy za-

chowań i brak osobowości transgresyjnej mogą tłumaczyć powstawanie syndromu wy-

palenia zawodowego nauczycieli, niskie poczucia sensu życia, a także brak umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
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W niniejszym podrozdziale przedstawiona zostanie więc analiza pojęcia „osobo-

wość twórcza”, a także omówiona zostanie Transgresyjna Koncepcja Człowieka J. Ko-

zieleckiego, która wyjaśnia możliwość przekraczania swoich własnych ograniczeń, wła-

snych osiągnięć i możliwości. Ponadto poświęcono uwagę niektórym dyspozycjom nau-

czyciela istotnym w samorozwoju i transgresji, kompetencjom twórczym nauczyciela 

oraz możliwościom ich rozwijania w procesie samokształcenia i samodoskonalenia. 

 

2.4.1. Osobowość twórcza 

W dzisiejszym świecie szczególnie istotną i cenioną wśród pracodawców cechą 

pracowników jest twórcza postawa, służąca podwyższaniu i rozszerzaniu ich potencjału 

oraz jakości obszarów działalności, którymi się zajmują. Permanentne doskonalenie, wpi-

sane w rozwój zawodowy nauczycieli, w sposób szczególny wymaga od nich tych dys-

pozycji, pozwalających być aktywnym, kreatywnym, niezależnym od wpływów otocze-

nia, odważnym w podejmowaniu ryzyka i przekraczaniu samego siebie. Umiejętności te 

nauczyciel powinien rozwijać poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, 

aby być twórczym, otwartym, pomysłowym, umiejącym pokonywać stereotypy, być 

osobą odważną i potrafiącą wprowadzać innowacje do swojej praktyki.  

Osobowość (postawa) twórcza jest przedmiotem badań wielu pedagogów i psy-

chologów (por. rozdział 1.1.). Osobowość twórczą charakteryzuje się zazwyczaj za po-

mocą takich cech, jak m.in.: oryginalność myślenia, niezależność, otwartość, odpowie-

dzialność, dociekliwość, wytrwałość, ekspresyjność, optymizm, poczucie humoru (Że-

chowska, 1996; Szmidt, 2007; Wojtczuk-Turek, 2010). w Polsce problematyką twórczej 

osobowości zajmował się S. Popek, który zdefiniował ją następująco: „…jest to ukształ-

towana (genetycznie i poprzez indywidualne doświadczenie) właściwość poznawcza 

i charakterologiczna, wykazująca tendencję, nastawienie lub gotowość do przekształca-

nia świata rzeczy, zjawisk, a także własnej osobowości. Jest to więc aktywny stosunek 

człowieka do świata i życia, wyrażający się̨ w potrzebie poznawania, przeżywania i świa-

domego (co do celu, a nie procesu) przetwarzania zastanej rzeczywistości i własnego 

‘Ja’” (Popek, 1988, s. 27). Element poznawczy postawy twórczej występuje w formie 

zachowań heurystycznych, takich jak: aktywność poznawcza, samodzielność refleksyj-

nego uczenia się, poznawania, rozwijania swych potencjalnych możliwości w różnych 

dziedzinach. Poznawczy składnik postawy twórczej wiąże się według autora z takimi za-

chowaniami nonkonformistycznymi, jak: niezależność, samodzielność, oryginalność, 

ekspresywność, odporność, umiejętność samokrytycyzmu, wysokie poczucie własnej 
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wartości. Element charakterologiczny twórczości występuje w formie zachowań nonkon-

formistycznych przejawiających się w: otwartości, elastyczności adaptacyjnej, wysokim 

poczuciu tożsamości. Postawa twórcza przejawia się według tego badacza aktywnym sto-

sunkiem człowieka do świata i życia, wyrażającym się potrzebą poznawania, przeżywa-

nia i świadomego (co do celu, a nie procesu) przetwarzania zastanej rzeczywistości i wła-

snego „Ja” (Popek, 1988, s. 27). W celu rozpoznawania postaw twórczych w pracy nau-

czyciela autor opracował narzędzie – „Kwestionariusz Twórczego Zachowania się 

(KANH)”. Wyodrębnił w nim sferę poznawczą i charakterologiczną (Popek, 2000). Test 

ten został wykorzystany w niniejszej pracy do zbadania osobowościowych determinant 

postawy twórczej nauczycieli.  

 

2.4.2. Koncepcja transgresyjna J. Kozieleckiego 

Rozwój osobisty w koncepcji psychologii transgresyjnej jest wyjaśniany w kon-

tekście samorealizacji. Na ważność przekraczania własnych możliwości wskazywali 

w swych teoriach m.in. J. Bruner (1978), K. Dąbrowski (1979), C. Nosal (1986), A. Ma-

slow (1990), E. Fromm (1996). W ujęciu jednego z twórców koncepcji transgresyjnej, 

J. Kozieleckiego, transgresja jest „próbą spojrzenia na jednostkę jako na osobę ekspan-

sywną i twórczą, wolną i odpowiedzialną, która kieruje się złożoną motywacją homeo-

statyczną i heterostatyczną i której działanie jest w znacznej mierze uwarunkowane przez 

względnie stałe czynniki osobowości – umysł oraz wolę”. Transgresja w ujęciu tego ba-

dacza jest przekraczaniem granic w różnych obszarach aktywności człowieka, a w kon-

sekwencji prowadzi do wychodzenia poza to, co aktualnie człowiek posiada oraz to, kim 

jest. Twórca koncepcji transgresji wyróżnia wśród tych obszarów: psychon poznawczy, 

instrumentalny, motywacyjny, emocjonalny oraz osobisty (Kozielecki, 2001, s. 124–

135). Klasyfikując działania transgresyjne autor stosuje różne kryteria ich podziału – mię-

dzy innymi wskazuje na cztery rodzaje transgresji: materialną, społeczną, symboliczną 

i własnego „Ja” (1987). W późniejszych opracowaniach Kozielecki przyjął, że istnieją jej 

dwa rodzaje. Jeden rodzaj transgresji to działania ekspansywne, drugim są działania twór-

cze i innowacyjne, których źródłem są motywy. Owe motywy pobudzają do działania 

i osiągania wyznaczonych celów związanych np. z potrzebą zmiany środowiska zawodo-

wego. R. Ryan i E. Deci (1985) wyróżnili zachowania motywowane wewnętrznie i ze-

wnętrznie, przy czym zachowania motywowane wewnętrznie to (związane z transgresyj-

nością) działania autonomiczne, których podstawą są wrodzone potrzeby autodetermina-

cji i kompetencji. Trzeba stwierdzić, iż poczucie, że jest się kompetentnym oraz że jest 
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się sprawcą swojego zachowania, daje możliwość zachowań twórczych, a także poszuki-

wania zadań i sytuacji, które mają dla człowieka znaczenie. Jak stwierdza H. Kwiatkow-

ska (2005), każdy nauczyciel powinien cechować się zdolnością do podejmowania dzia-

łań autonomicznych, a ponadto wzmacniać u siebie autodeterminację i poczucie wła-

snych kompetencji. W konsekwencji, według J. Kozieleckiego (2001, s. 258), jednostka, 

która przekracza granice swoich dokonań, a zatem dokonuje transgresji twórczych, 

osiąga dzięki temu wysokie poczucie własnej wartości. Można więc założyć, że u takich 

osób wysokie będzie również poczucie sensu życia i umiejętności radzenia sobie. 

 

2.4.3. Dyspozycje nauczyciela istotne w samorozwoju i transgresji 

Nauczyciele podejmują samokształcenie i samodoskonalenie pod wpływem od-

powiednich motywów. Jednak nie wszyscy nauczyciele potrafią wytyczać sobie ścieżkę 

własnego rozwoju. Przeszkody mogą tkwić w samym nauczycielu, w jego poziomie roz-

woju osobistego, w sferze osobowościowej, poznawczej, społecznej, emocjonalnej, bądź 

w czynnikach zewnętrznych, takich jak: brak bezpieczeństwa egzystencjalnego, ekono-

micznego, nadmierna biurokratyzacja, system edukacji, który nie sprzyja indywidualiza-

cji i rozwijaniu kreatywności, czy złe zarządzanie w szkole. 

Umiejętność motywowania siebie jest kluczową umiejętnością w rozbudzaniu 

w nauczycielu potrzeby osiągnięć. Potrzeba osiągnięć wpływa na zaangażowanie, po-

zwala na poszukiwanie coraz bardziej skutecznych sposobów związanych z osiągnięciem 

celów wychowawczo-dydaktycznych oraz do wychodzenia poza utarte schematy. Zaan-

gażowanie związane z pracą W. Schaufeli i in. (2002) określił jako pozytywny stan umy-

słu, charakteryzujący się wigorem, zaabsorbowaniem i oddaniem. Podobnie w swojej 

koncepcji C. Maslach i M. Leiter (2008) zaangażowanie określili jako utrzymujący się 

wysoki poziom dyspozycji i energii, pochłoniętych wykonywanymi czynnościami zawo-

dowymi, świadomość własnej skuteczności i sprawstwa. Trzeba zaznaczyć, że zaangażo-

wanie może prowadzić do działań twórczych, ale też do strat, np. do wypalenia zawodo-

wego (por. rozdział 2.1.) czy zachowań ryzykownych (Studenski, 2006). Jednak w tym 

miejscu dysertacji rozumienie pojęcia zaangażowanie odnoszone jest do pozytywnych 

konsekwencji dla nauczyciela i jego otoczenia szkolnego. Z zaangażowaniem wiążą się 

takie cechy, jak optymizm, inicjatywa i kreatywność. 

Zawód nauczyciela wymaga walki z przeciwnościami, poszukiwaniami nowych 

rozwiązań, niepoddawania się napotykanym trudnościom, pozytywnego wyjaśniania 

zdarzeń i patrzenia w przyszłość, a do tego potrzebny jest optymizm, czyli odnoszenie 
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pozytywnych znaczeń wartościujących wobec różnych aspektów rzeczywistości. Według 

J. Czapińskiego (2015) zależy ono od doświadczanych sytuacji, poczucia sprawstwa 

i kontroli.  

 

2.4.4. Twórczy nauczyciel 

Tocząc dyskurs na temat transgresji jako determinanty samodoskonalenia i samo-

kształcenia należy nawiązać do stanowisk naukowych dotyczących twórczości i kreatyw-

ności, bowiem w pracy nad rozwijaniem osobowości twórczej kluczowe są umiejętności 

kreatywnego myślenia oraz twórczych zachowań. W ujęciu filozoficznym miarą twór-

czości jest jej ważność, nowość i doniosłość, a osoby twórcze posiadają szczególne zdol-

ności, energię umysłową, talent i cechy geniuszu (Tatarkiewicz, 1982, s. 304). Przez 

A. Maslowa (1986, s. 137) twórczość wyjaśniana jest jako struktura osobowości twórcy. 

Przy czym przyjmuje on, iż każdy człowiek może być twórczy, jeżeli wykazuje się wy-

obraźnią, niestereotypowością, pomysłowością, inwencją, kreatywnością. Twórczość 

traktuje się też jako proces, którego konsekwencją jest dzieło nowe i cenne (Nęcka, 

1987). Za cenną E. Nęcka (2001, s. 23) uważa także twórczość, która nie stanowi dzieła, 

lecz jest zdolnością potencjalną. M. Stein (1997, s. 11) dodaje, że ta stworzona nowość 

powinna mieć szansę przetrwania i odpowiadać oczekiwaniom grupy ludzi w określo-

nym środowisku społeczno-kulturowym. Także w swojej transgresywnej koncepcji czło-

wieka J. Kozielecki (2002, s. 90) mówi o transgresjach, czyli dziełach nowych i warto-

ściowych, które dzieli na dwa typy zawierające twórczość psychologiczną i twórczość 

wyższą, która ma historyczne znaczenie dla społeczeństwa. Na cechy odróżniające krea-

tywność od twórczości wskazała W. Limont (2003). Za kreatywność autorka uważa sa-

moświadomość człowieka, a za twórczość samodzielne działanie. Człowiek kreatywny, 

jak zaznacza K. Szmidt (2013, s. 81), to ktoś, kto jest zdolny generować pomysły, które 

czynią nasz świat lepszym, bardziej prawdziwym lub piękniejszym. Natomiast proces 

umysłowy człowieka twórczego, którego efektem są nowe rozwiązania, wymaga myśle-

nia twórczego, a jak pisze J. Górniewicz (1997, s. 76), w naszym umyśle tkwi mechanizm 

twórczości, którego uzewnętrznieniem są zobiektywizowane formy ekspresji.  

Wielu psychologów i pedagogów podkreślało istotę i potrzebę rozwoju twór-

czego nauczyciela (Banasiak, 1975; Żechowska, 1996; Gołębniak, 1998; Popek, 2001; 

Włoch, 2006; Klim-Klimaszewska, 2007; Wiłkomirska, 2002; Szmidt, 2013 i in.). Dla 

osób twórczych, co jest szczególnie istotne w zawodzie nauczyciela, bardzo ważne jest 
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posiadanie predyspozycji do samorealizacji, zaś samorealizacja i samodoskonalenie sie-

bie wymaga otwartości świadomości, niezależności, braku sztywności myślenia i działa-

nia, dociekliwości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niejednoznacznych. Twór-

czy nauczyciel będzie umiał rozwijać kompetencje twórcze i kreatywne u swoich 

uczniów, bowiem, jak pisze B. Hooks (1994), w całej karierze szkolnej oraz zawodowej 

najbardziej inspirujący są ci nauczyciele, którzy potrafią u swoich uczniów rozwinąć my-

ślenie twórcze. Podobny pogląd prezentuje P. Duncum (2009), gdy stwierdza, że trans-

gresja wiąże się z wyzwaniem dla autorytetu nauczycieli.  

Pomimo wielu kontrowersji związanych z pojmowaniem i uzewnętrznianiem 

twórczości należy założyć, iż nauczyciel powinien być twórczy, przede wszystkim dla-

tego, aby potrafił rozwijać te cechy u swoich uczniów. Jak stwierdza A. Wojtczuk-Turek 

(2010, s. 103), zarówno w samorozwoju nauczyciela, jak i w pracy dydaktycznej 

z uczniami warto rozwijać myślenie i kompetencje twórcze oraz kreatywne, wyobraźnię 

twórczą czy twórczą aktywność. Twórczość bowiem, jak potwierdza S. Popek (2010, 

s. 14), jest najlepszą strategią kierowania rozwojem. Wsparciem dla tych celów rozwojo-

wych mogą być treningi twórczości (Szmidt, 2007; Czaja-Chudyba, 2004). To, czy ucz-

niowie będą posiadali cechy twórczej osobowości, zależy od nauczyciela, który musi naj-

pierw zaangażować się w swój własny rozwój, znaleźć w sobie te cechy i rozwijać je, 

a następnie umieć stworzyć warunki do rozwoju kreatywności swym uczniom 

(Uszyńska-Jarmoc, Kunat, Tarasiuk, 2014), aby przygotować ich do samodzielnego my-

ślenia i umiejętności radzenia sobie.  

Jak stwierdza wielu badaczy, w rzeczywistości szkolnej brak jest widocznego 

wsparcia ze strony przełożonych wobec nauczycieli twórczych (Modrzejewska-Śmigul-

ska, 2013, s. 94). Uczniowie odczuwają brak zainteresowania nauczycieli stymulowa-

niem ich twórczości (Dudzikowa, 2004), a jak stwierdza B. Śliwerski (2010, s. 66), realia 

oświatowe często nie sprzyjają kształtowaniu kreatywności uczniów. Niepokoić może 

fakt, że, jak pokazały badania I. Bochno (2010, s. 312), nauczyciele cenią wśród swoich 

uczniów rygor, dyscyplinę i posłuszeństwo i rzadko podejmują rolę twórczego nauczy-

ciela (Szempruch, 2012, s. 264). Te smutne konstatacje potwierdzone w wyniku wyżej 

wymienionych badań wskazują na to, że nauczycieli cechuje konserwatyzm, nieumiejęt-

ność dostrzegania i doceniania kreatywności uczniów, a zajęcia, które prowadzą 

z uczniami, mają charakter transmisyjny (Klus-Stańska, 2005).  

W samodoskonaleniu nauczycieli ważne jest poszerzanie kompetencji autokrea-

cyjnych, które udoskonalają rolę zawodową, dają poczucie sprawstwa oraz skuteczności 
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zawodowej, budują wiedzę o sobie. Oczywiście samowiedza nauczyciela może budować 

zarówno pozytywny, jak i negatywny obraz siebie. Ważne jest to, żeby nauczyciel miał 

świadomość, że sytuacje zawodowe oraz życiowe, w których się znajduje, mogą być po-

wodem do wzbogacania wiedzy o skutkach swoich postępowań (Kozielecki, 2001, s. 99). 

Podstawą wydobywania, rozbudzania i przekraczania potencjału u każdego nauczyciela 

jest przede wszystkim rozwijanie wiedzy o sobie samym, o swoich słabych i mocnych 

stronach osobowości, procesów poznawczych, emocjonalnych, o swoich potrzebach 

i aspiracjach, przekonaniach i wartościach (por. rozdział 1.1. oraz rozdział 2.3.).  

O potrzebie „przekraczania swojej roli zawodowej” (Kwaśnica, 1995) poza kom-

petencje określone w formalnych dokumentach pisało wielu pedagogów. M. Dudzikowa 

(1994) już ponad dwadzieścia lat temu proponowała, aby w toku kształcenia pedagogicz-

nego, przygotowującego do zawodu nauczyciela, rozwijać kompetencje autokreacyjne. 

Autorka zdefiniowała je następująco: „Kompetencje autokreacyjne to struktura poznaw-

cza, złożona z określonych zdolności, zasilana wiedzą i doświadczeniem, zbudowana na 

zespole przekonań, iż za pomocą tych zdolności warto i można inicjować i realizować 

skutecznie zadania w celu osiągnięcia we własnej osobowości i wychowankach zmian 

zgodnych z pożądanymi przez siebie standardami” (Dudzikowa, 1994, s. 5254). Te „po-

żądane standardy” wymagają namysłu nad sobą, swoimi potrzebami, wartościami, posta-

wami oraz wymagają przede wszystkim  odpowiedzialnych wyborów wobec uczniów. 

Nauczyciel powinien być świadomy tego, jakie wzorce osobowościowe, poprzez własny 

przykład postępowania, będzie przekazywał swoim podopiecznym oraz w jaki sposób 

będzie budował obraz siebie i poczucie sprawstwa u uczniów i w jaki sposób będzie sta-

wał przed wyzwaniami przyszłego świata i jak będzie przygotowywał uczniów do przy-

szłości. Autokreacja dotyczy więc i osoby nauczyciela, i osoby ucznia. Świadome uczest-

nictwo w zmianie siebie i otoczenia, jak pisze M. Czerepaniak-Walczak (2010), wymaga 

od nauczyciela dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej (s. 29–30) oraz, jak 

zaznacza B. Gołębniak (1998, s. 145), racjonalnej i krytycznej oceny własnego postępo-

wania, poczucia sprawstwa i transgresji. 

  

2.4.5. Wspieranie rozwoju potencjału transgresyjnego 

Samodoskonalenie jest wpisane w ustawiczny rozwój zawodowy każdego nau-

czyciela. To zadanie całożyciowe wynika ze specyfiki zawodu oraz coraz to nowych po-

trzeb wynikających ze zmian społecznych, kulturowych i nowych potrzeb edukacyjnych 
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(Kuźma, 2000; Grochowalska, 2001; Day, 2004). Biorąc pod uwagę tempo współcze-

snego życia, w szczególnej sytuacji znajdują się młodzi nauczyciele, którzy na starcie 

pozostają często sami sobie i nie otrzymują wsparcia zgodnego z ich potrzebami. Tym-

czasem otoczenie, w którym żyją, stawia przed nimi wyzwania, pobudza ich do działania, 

„prowokuje” do przekraczania siebie. Przekraczanie siebie wiąże się z rozwijaniem i roz-

szerzaniem granic swojej świadomości, wiedzy, umiejętności i zdolności, a przede 

wszystkim z poziomem motywacji, kreatywności, własnej wyobraźni i zaangażowania. 

Granica transcendencji jest inna u każdego człowieka, ponieważ poziom indywidualnego 

rozwoju decyduje o jego potencjalnych możliwościach. W ten sposób przypomina o tym 

fakcie S. Popek (2010, s. 22): „Najnowsze badania psychologii twórczości wskazują, iż 

człowiek żyje i rozwija się dzięki podwójnemu mechanizmowi: adaptacji i zróżnicowa-

nia, przystosowania i kreatywności. W przypadku poszczególnych jednostek te 

właściwości mają postać zróżnicowaną: od przewagi skłonności do adaptacji i przysto-

sowania do ciągłej przemienności i dynamiki rozwoju”. Szansa rozwoju zobowiązuje do 

odpowiedzialności za swój rozwój i taką świadomość powinien mieć każdy nauczyciel. 

Droga samorozwoju powinna doprowadzić do mistrzostwa zawodowego, a jak piszą 

Z. Ratajek (2005) i A. Szkolak (2013), przebiega ona w trakcie całokształtu kariery za-

wodowej nauczyciela. To, w jakim stopniu potencjał zostanie odkryty i wykorzystany, 

zależy nie tylko od samego nauczyciela, ale też od wsparcia zewnętrznego. Poniżej wska-

zane zostały niektóre warunki przydatne nauczycielom w doskonaleniu siebie. Mogą one 

również być zarekomendowane jako konieczne w procesie kształcenia nauczycieli. 

Wpływ na odkrywanie potencjału może mieć mentor. Mentoring/tutoring jest 

szczególnie potrzebny młodym nauczycielom potrzebującym wsparcia. Na pewno byłby 

wskazany w ramach indywidualizacji kształcenia podczas studiów przygotowujących do 

roli nauczyciela. W ten sposób przyszły nauczyciel odpowiednio inspirowany i motywo-

wany, mający okazję do rozwijania swojej ciekawości poznawczej, zainteresowań, sty-

mulowania czynności umysłowych i własnych działań, miałby możliwość rozwijania 

motywacji wewnętrznej i odkrywania swojego potencjału już na studiach. Mentoring/tu-

toring nastawiony na potrzeby i możliwości indywidualnej osoby byłby szczególnie ko-

rzystny dla osób o niskim poczuciu własnej wartości, nieśmiałych, wycofanych, których 

potencjał nie ma szans się ujawnić.  

W rozwoju osobowym duże znaczenie mają wspomniane wcześniej takie formy, 

jak treningi twórczości. Kształtują podstawy wiedzy o sobie jako przyszłym nauczycielu, 
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rozwijają świadomości własnego działania, motywację i zaangażowanie w pracę nad 

sobą i pracę z uczniami.   

Wsparcie zewnętrzne potrzebne jest zwłaszcza dla nauczycieli z ryzykiem wypa-

lenia zawodowego, niskim poczuciem sensu życia i koherencji, którzy na poziomie swo-

jego funkcjonowania także powinni przekraczać siebie zgodnie z ich potrzebami. We 

wsparciu zewnętrznym przydatne dla tych nauczycieli mogą okazać się takie formy do-

skonalenia zewnętrznego, jak Internet jako kanał komunikacyjny – odwiedzanie stron 

internetowych, które zawierają potrzebne informacje, blogi eksperckie, a także fora 

i grupy dyskusyjne oraz serwisy społecznościowe, które są ważne dla dzielenia się wie-

dzą, ułatwiają komunikację i wymianę informacjami. Mogą pomóc w przełamaniu barier 

związanych z komunikowaniem się i realizacją potrzeby samorozwoju. 

Należy zwrócić uwagę również i na to, że warunkiem efektywnego samodosko-

nalenia jest wyobraźnia, która pomaga szukać alternatyw dla różnych trudnych sytuacji, 

zaangażowanie i motywacja. Przydatne są dyskusje, angażowanie się we wspólne dzia-

łanie, wzajemna szczerość i konstruktywna krytyka. 

Każdy człowiek posiada naturalną potrzebę doskonalenia siebie. Uczenie się 

przez całe życie jest warunkiem zaspokajania tej potrzeby. Każdy nauczyciel jest odpo-

wiedzialny za swój własny rozwój/samorozwój osobisty i zawodowy. Posiada naturalną 

potrzebę doskonalenia siebie, a uczenie się przez całe życie jest warunkiem zaspokajania 

tej potrzeby. Nauczyciele stanowią grupę zawodową, którą powinien cechować wysoki 

poziom potencjału intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Dlatego samokształ-

cenie i samodoskonalenie wymaga od nich ciągłej postawy gotowości do odkrywania 

i rozwijania swoich możliwości w tym zakresie. Powinno być priorytetem w jego życiu 

zawodowym.     

Pytania kim jestem, kim chcę być, kim będę w przyszłości, zasygnalizowane we 

Wstępie dysertacji, pozostają jako otwarte, najpierw dla kandydatów na nauczycieli, a na-

stępnie u progu swojej kariery nauczycielskiej. Refleksja ta powinna również towarzy-

szyć każdemu nauczycielowi na każdym etapie swojego samokształcenia i samodosko-

nalenia. Nie można jednoznacznie i „na stałe” wskazywać konkretnych kierunków samo-

doskonalenia i samokształcenia, ponieważ żyjemy w ciągłej zmianie świata, do którego 

nieustannie trzeba się dostosowywać i radzić sobie w nim. Stała jest jedynie potrzeba sa-

morozwoju. Można zatem powiedzieć, że punktem wyjścia w samokształceniu i samo-

doskonaleniu powinna zawsze być wiedza o sobie, samoświadomość. Przekraczanie sie-
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bie to efektywny samorozwój w dwóch obszarach. Po pierwsze, w zakresie wiedzy fa-

chowej, umiejętności technicznych i kompetencji. Po drugie, w celu rozwinięcia u siebie 

umiejętności przekraczaniu siebie. Ważniejsze, priorytetowe powinno być rozwijanie 

kompetencji osobistych, dotyczących poziomu samowiedzy i umiejętności zarządzania 

sobą i motywowania siebie do samodoskonalenia, samokontroli, zaangażowania, krea-

tywności. Także istotne są kompetencje społeczne, przejawiające się w świadomości spo-

łecznej, umiejętnościach pracy zespołowej, partycypacji, komunikacji z innymi, empatii, 

umiejętności angażowania się w pomoc innym. Ponadto trzeba zaznaczyć, że życie we-

dług przyjętych wartości częstokroć powoduje konieczność przekraczania samego siebie, 

a tym samym powoduje rozwój i transcedencję.  

Podobnie jak inni pedagodzy przywoływani już w rozdziale 1.2., także M. Ptak 

(2013) bardzo trafnie ocenia rolę współczesnego nauczyciela, który w swych zachowa-

niach transgresyjnych najpierw musi wypełnić swoją rolę formalnie, to znaczy spełnić 

wymogi zawarte w dokumentach normatywnych i wyjść poza ich ramy, aby móc reali-

zować swoje twórcze działania w pracy wychowawczo-dydaktycznej z uczniami. Jak pi-

sze M. Ptak: „Nauczyciel w dokumentach normatywnych pełni wiele ról dobrowolnych, 

zadanych, wyznaczonych, oczekiwanych i utożsamianych. Można je uściślić określe-

niami: przewodnik, tłumacz, edukator, dydaktyk, terapeuta, doradca. Współczesny 

rozwój nauk i technologii w spektrum wiedzy poznawczej umniejsza rolę nauczyciela – 

wychowawcy, przewodnika etycznego, moralnego, aksjologicznego na rzecz nauczyciela 

– eksperta, edukatora, menedżera” (Ptak, 2013, s. 277).  

We współczesnej szkole potrzebni są nauczyciele potrafiący zarządzać sobą 

i swoim potencjałem, umiejący korzystać ze swego doświadczenia, swoich możliwości, 

mający poczucie skuteczności. Zdolni do myślenia innowacyjnego, kreatywnego. Zaan-

gażowani, umiejący zdobywać wiedzę, kierując nią, wykorzystywać i kreować. Potra-

fiący adoptować się do nowych sytuacji, rozwiązywać problemy. Pozytywnie nastawieni 

do życia, otwarci i transgresyjni. Aby zrealizować ten postulat, kształcenie nauczycieli 

przyszłości wymaga ukierunkowywania ich na całożyciowy samorozwój i transgresję.     
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Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań własnych 

 

Badania nad profesjonalnym rozwojem nauczyciela mają ogromne znaczenie nie-

zależnie od kraju, tradycji czy uwarunkowań kulturowych. Najczęściej badania dotyczące 

problematyki profesjonalnego rozwoju nauczycieli prowadzone są na gruncie nauk psy-

chologicznych i pedagogicznych, a szczególnie pedeutologii. Analizowane są różne 

czynniki pojedyncze lub grupy czynników warunkujących rozwój kompetencji w danym 

zawodzie. W niniejszej pracy zdecydowano się na porównanie rozwoju zawodowego na-

uczycieli z Polski, USA, Portugalii i Japonii.   

W konstruowaniu procesu badawczego większość metodologów (m.in. Bauman, 

Pilch, 2001; Rubacha, 2008; Gnitecki, 2006; Creswell, 2013) uwzględnia takie jego 

etapy, jak: określenie przedmiotu badań, cele, problemy badawcze, strategie badań, prze-

gląd literatury dotyczącej problemu, analizę i interpretację wyników badań, strukturę nar-

racyjną. Czynności badawcze zależą od przyjętego paradygmatu naukowego, który wa-

runkuje orientację metodologiczną oraz przyjęcie określonych metod badań. W niniej-

szych badaniach zastosowano triangulację badań polegającą na próbie ujęcia przedmiotu 

badań z różnych punktów widzenia, z różnych perspektyw, w różnorodny sposób (Palka, 

2011, s. 119–123). Podyktowane to było przekonaniem, iż dyskurs na temat rozwoju za-

wodowego nauczycieli wymaga dziś społeczno--kulturowych interpretacji, które pozwa-

lają na pełniejsze i wielostronne poznanie przebiegu tego rozwoju oraz jego uwarunko-

wań. Uzasadnieniem dla triangulacyjnego podejścia badawczego (Denzin, 2006; Urba-

niak-Zając, 2018) było myślenie o wzbogaceniu wiedzy teoretycznej o podobieństwach 

i różnicach rozwoju zawodowego nauczycieli czterech krajów oraz o wzbogaceniu da-

nych użytecznych do działań praktycznych, związanych z doskonaleniem własnego roz-

woju zawodowego i osobowego nauczycieli. W niniejszej pracy przyjęto metodologię 

mieszaną (ilościową i jakościową). Przyjęcie dwóch paradygmatów: ilościowego (po-

zytywistycznego) i jakościowego (interpretatywnego) potraktowano w tej pracy jako 

uzupełniające się, komplementarne wobec siebie. Jako uzasadnianie łączenia w jednym 

studium badań jakościowych i ilościowych przyjęto możliwość sprawdzenia uzyskanych 

wyników za pomocą różnych metod (triangulacja) oraz traktowanie różnych wyników 

jako wzajemne uzupełnianie się (Flick, 2011, s. 20–21, za: Urbaniak-Zając, 2018, s. 128). 

Wybór ten umożliwił zastosowanie różnych rodzajów badań, różnych koncepcji teore-

tycznych, różnych źródeł zdobywania danych (Urbaniak-Zając, 2018, s. 127). 
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Empiryczne badania ilościowe przeprowadzono z pomocą metody hipotetyczno-

dedukcyjnej z a priori sformułowanymi zmiennymi zależnymi i niezależnymi. Poprzez 

badania sondażowe i statystyczne starano się uchwycić i opisać obszar zawodowego 

funkcjonowania nauczycieli, ich rozwój zawodowy w przestrzeni specyficznych warun-

ków kulturowych i społecznych oraz wyjaśnić występujące w tym zakresie różnice. 

Skoncentrowano się na wszechstronnej analizie czynników osobowych i środowisko-

wych oraz psychologicznych, mających wpływ na decyzje nauczycieli odnośnie rozwoju 

zawodowego. Z uwagi na dostępność metod diagnostycznych jedynie w języku polskim 

i angielskim, konieczne było określenie różnic ilościowych w dwóch krajach: Polsce 

i USA.  

Natomiast empiryczne badania jakościowe pozwoliły wyjść poza dane uzyskane 

w strategii badań ilościowych, mierzalnych i zastosować metodę indukcyjną. Bowiem 

w ramach paradygmatu interpretatywnego (Rubacha, 2004. s. 59–70) analizowano i in-

terpretowano subiektywne doświadczenia nauczycielek czterech odmiennych kulturowo 

krajów własnego rozwoju zawodowego. Zrozumienie działań nauczycielek w zakresie 

własnego rozwoju zawodowego w swoim naturalnym środowisku kulturowym, interpre-

tacja ich motywacji, potrzeb i zachowań związanych z własnym rozwojem zawodowym 

możliwe było dzięki wypowiedziom uzyskanym z wywiadu kwestionariuszowego prze-

prowadzonego indywidualnie z każdą z czterech nauczycielek z: Polski, USA oraz Por-

tugalii i Japonii. Materiał empiryczny, związany z ich doświadczeniem i przekonaniami, 

zdecydował o wyborze kategorii obrazu rozwoju zawodowego. Poprzez wywiady starano 

się zauważyć, czy w wypowiedziach, odzwierciedlających indywidualne doświadczenia 

nauczycielek, wyraża się pogląd dominujący w badanych grupach nauczycieli (Urbaniak-

Zając, 2018, s. 130). 

 W badaniach wykorzystano dwa rodzaje źródeł danych. Źródłem osobowym 

byli nauczyciele z Polski, Portugalii, Japonii i USA. Natomiast źródłem materialnym ich 

wypowiedzi pisemne i ustne zawarte w Ankiecie, wywiadzie kwestionariuszowym i 

w testach oraz informacje zawarte w dokumentach poszczególnych krajów, dotyczących 

uregulowań związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

W celu uzyskania pełniejszej wiedzy użytecznej teoretycznie i praktycznie zastosowano 

dwa rodzaje badań: diagnostyczne i porównawcze. W celu uniknięcia skupienia wła-

snych badań na wąsko rozumianym problemie rozwoju zawodowego nauczyciela, przed-

miotem porównań uczyniono rozwój zawodowy nauczycieli z czterech krajów (w tym 



 149 

trzech kontynentów). Triangulacja teorii polegała na wykorzystaniu teorii pedagogicz-

nych i psychologicznych wspierających diagnozowanie, wyjaśnianie, rozumienie i inter-

pretowanie danych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem zawodowym nauczy-

cieli. Wybór teorii zrodził potrzebę przeprowadzenia badań interdyscyplinarnych pe-

dagogiczno-psychologicznych. 

 

 

3.1. Przedmiot i cele badań  

 

Przedmiotem badawczego rozpoznania w niniejszej dysertacji był rozwój profe-

sjonalny nauczyciela. Rozwój zawodowy nauczyciela rozumiany jest najogólniej jako 

„proces, w trakcie którego nauczyciele, sami lub z innymi, dokonują oceny, uaktualnie-

nia i poszerzenia swojego zaangażowania […] nabywają oni i krytycznie rozwijają wie-

dzę, umiejętności i emocjonalną inteligencję, niezbędne dla prawidłowych profesjonal-

nych przemyśleń, planowania i pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracownikami na 

każdym etapie ich nauczycielskiego życia” (Day, 2008, s. 21). Rozwój zawodowy nau-

czyciela jako przedmiot badań pedeutologicznych jest stosunkowo nowym zjawiskiem, 

znanym od połowy lat osiemdziesiątych i chociaż w literaturze przedmiotu istnieją opra-

cowania teoretyczne i empiryczne, to brak jest badań porównawczych na ten temat.  

Przedmiotem badań ilościowych były przekonania i doświadczenia nauczycieli 

polskich i amerykańskich na temat własnego rozwoju zawodowego oraz uwarunkowania 

osobowe tego rozwoju.  

Przedmiotem uzupełniających badań jakościowych były znaczenia nadawane rozu-

mieniu własnego rozwoju zawodowego nauczycielek czterech krajów, a zarazem trzech kon-

tynentów, tj. Europy, USA i Azji. Ponadto przedmiotem tych badań uczyniono polityki 

i standardy Polski, Portugalii, USA i Japonii wobec rozwoju zawodowego nauczycieli.     

Głównym celem badań ukazanie profesjonalnego rozwoju nauczycieli w kontek-

ście społeczno-kulturowym i osobowym.  

W następnym etapie badań ustalono ich ogólne cele, czyli zamierzone efekty ba-

dań (Gnitecki, 2006, s. 55).  

Celami poznawczym badań było: 

1. Poznanie różnic w sferze koncepcji roli nauczyciela, w systemie kształcenia nau-

czycieli i w procesie awansu zawodowego występujących w regulacjach praw-

nych polityk edukacyjnych Polski, Portugalii, USA i Japonii. 
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2. Poznanie uwarunkowań kulturowych i osobowych determinujących decyzje pol-

skich, amerykańskich, japońskich i portugalskich nauczycieli do podejmowania 

profesjonalnego rozwoju zawodowego.   

Celami wyjaśniającymi podjętych badań było:   

1. Określenie konsekwencji dla profesjonalnego rozwoju zawodowego badanych 

nauczycieli, wynikających z różnic poszczególnych kultur. 

2. Określenie związku pomiędzy decyzją badanych nauczycieli o podjęciu profesjo-

nalnego rozwoju a ich poziomem wypalenia zawodowego, bezpieczeństwa zawo-

dowego, poczucia sensu życia, poczucia koherencji i postawą transgresyjną oraz 

wyjaśnienie faktu istnienia ewentualnych różnic w tym zakresie u badanych grup 

kulturowych.   

Cele praktyczny badań określono jako:  

1. Dokonanie rekonstrukcji rozumienia rozwoju zawodowego nauczycieli oraz ich 

społecznego postrzegania w konstelacji profesjonalizmu.       

 

Celem analizy ilościowej było rozpoznanie i opis przekonań i doświadczeń nau-

czycieli polskich i amerykańskich na temat własnego rozwoju zawodowego oraz uwa-

runkowań kulturowych i osobowych tego rozwoju. 

Celem analizy jakościowej było pogłębione rozpoznanie uwarunkowań kulturo-

wych i osobowych w sferze koncepcji roli nauczyciela, w systemie kształcenia nauczy-

cieli i w procesie awansu zawodowego. 

 

 

3.2. Problemy i hipotezy badawcze 

 

 W niniejszej pracy, konsekwentnie do triangulacyjnego podejścia, problemy 

ustrukturowano w dwóch wymiarach. Ilościowy wymiar związany jest z opisem i wyja-

śnieniem kulturowych i osobowych uwarunkowań rozwoju zawodowego polskich i ame-

rykańskich nauczycieli. Natomiast wymiar jakościowy dotyczy rozpoznania koncepcji 

roli nauczyciela, systemu kształcenia nauczycieli i procesu awansu zawodowego widocz-

nego w regulacjach prawnych polityk edukacyjnych Polski, Portugalii, USA i Japonii 

oraz znaczeń, jakie nadają nauczycielki z czterech krajów własnemu rozwojowi zawodo-

wemu. 
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W niniejszych triangulacyjnych badaniach sformułowano cztery główne pro-

blemy, które mają odpowiedzieć na pytania:  

P1. Jakie różnice występują w regulacjach prawnych polityk edukacyjnych Polski, 

Portugalii, USA i Japonii? 

P2. W jaki sposób pod wpływem określonej kultury polscy i amerykańscy nauczy-

ciele dążą do własnego profesjonalnego rozwoju zawodowego?  

P3. Jakie związki występują pomiędzy decyzjami badanych grup kulturowych nau-

czycieli (polskich i amerykańskich) o podjęciu profesjonalnego rozwoju a ich pozio-

mem wypalenia zawodowego, bezpieczeństwa zawodowego, poczucia sensu życia, 

poczucia koherencji i postawą transgresyjną?    

P4. Jak, z perspektywy czasu, rekonstruują, opisują i interpretują własny rozwój za-

wodowy nauczycielki z wybranych czterech krajów?    

 

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania zawarte w ww. głównych proble-

mach przyjęto następujące problemy szczegółowe do pierwszego problemu głównego: 

P1.1. Jakie różnice pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią zaznaczają się w sys-

temie kształcenia nauczycieli, w sylwetce nauczyciela, prestiżu społecznym, rekruta-

cji do zawodu i wymaganych kwalifikacjach? 

P1.2. Jakie różnice pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią występują w zakresie 

doskonalenia zawodowego: procedur obowiązujących w kraju, wsparcia material-

nego i instytucjonalnego oraz form oceny nauczycieli?   

Odpowiedzi na te pytania szukano poprzez analizę dokumentów i materiałów (przepisów 

prawa oświatowego, raportów edukacyjnych, systemu kształcenia, a także rozporzą-

dzeń). 

 

Odnośnie do drugiego problemu badawczego określono poniższy problem szczegółowy: 

P2.1. Czy i jak sposób rozumienia znaczenia rozwoju zawodowego, form jego wspo-

magania, częstotliwości działań związanych z rozwojem zawodowym, dominujących 

rodzajów motywacji do rozwoju oraz poczucia własnych kompetencji różnicuje dwie 

kulturowo odmienne grupy nauczycieli? 

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, na podstawie skonstruowanej Ankiety do pol-

skich i amerykańskich nauczycieli, zastosowano analizę ilościową i jakościową uzyska-

nych badań.   

 



 152 

W odniesieniu do trzeciego problemu badawczego sformułowano następujące pytania 

szczegółowe:  

P3.1. Czy istnieje zależność, a jeśli tak to jaka, między poziomem wypalenia zawo-

dowego a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych stu-

diów i stopniem awansu zawodowego polskich i amerykańskich nauczycieli?  

P3.1.1. Jak poziom wypalenia zawodowego różnicuje odmienne kulturowo grupy 

nauczycieli w zakresie dążenia do własnego profesjonalnego rozwoju zawodo-

wego? 

P3.2. Czy istnieje związek, a jeśli tak to jaki, między poczuciem bezpieczeństwa za-

wodowego a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych 

studiów i stopniem awansu zawodowego polskich i amerykańskich nauczycieli? 

P3.2.1. Jak poziom bezpieczeństwa różnicuje odmienne kulturowo grupy nau-

czycieli w zakresie dążenia do własnego profesjonalnego rozwoju zawodowego? 

P3.3. Czy istnieje związek, a jeśli tak to jaki, między postawą transgresyjną a narodo-

wością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych studiów i stopniem 

awansu zawodowego polskich i amerykańskich nauczycieli? 

P3.3.1. Jak postawy twórcze różnicują odmienne kulturowo grupy nauczycieli 

w zakresie dążenia do własnego profesjonalnego rozwoju zawodowego? 

P3.4. Czy istnieje zależność, a jeśli tak to jaka, między poczuciem sensu życia a naro-

dowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych studiów i stopniem 

awansu zawodowego polskich i amerykańskich nauczycieli? 

P.3.4.1. Jak poziom poczucia sensu życia różnicuje odmienne kulturowo grupy 

nauczycieli w zakresie dążenia do własnego profesjonalnego rozwoju zawodo-

wego? 

P3.5. Czy istnieje związek, a jeśli tak to jaki, między poziomem koherencji a narodo-

wością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych studiów i stopniem 

awansu zawodowego polskich i amerykańskich nauczycieli? 

P3.5.1. Jak poziom koherencji różnicuje odmienne kulturowo grupy nauczycieli 

w zakresie dążenia do własnego profesjonalnego rozwoju zawodowego? 

P3.6. Czy istnieje związek, a jeśli tak to jaki, między poczuciem kompetencji a naro-

dowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych studiów i stopniem 

awansu zawodowego polskich i amerykańskich nauczycieli?  

P3.6.1. Jak poczucie kompetencji różnicuje odmienne kulturowo grupy nauczy-

cieli w zakresie dążenia do własnego profesjonalnego rozwoju zawodowego?  
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Powyższe pytania ukierunkowały autorkę badań do wyboru testów mierzących poziom 

wypalenia zawodowego, poziom poczucia bezpieczeństwa, postawy twórcze, poczucie 

sensu życia, poziom koherencji i poczucie kompetencji. 

 

Czwarty problem główny pozwolił sformułować następujące pytania badawcze: 

P4.1. Jak w świetle koncepcji roli nauczyciela nauczycielki z czterech odmiennych 

kulturowo krajów postrzegają własny rozwój zawodowy?  

P4.2. Jak w świetle koncepcji kształcenia nauczyciela nauczycielki z czterech od-

miennych kulturowo krajów postrzegają własny rozwój zawodowy? 

P4.3. Jak w świetle koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycielki z czterech od-

miennych kulturowo krajów postrzegają własny rozwój zawodowy? 

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania analizowano jakość treści wypowiedzi na-

uczycielek z czterech krajów (Polski, Portugalii, USA i Japonii) na podstawie wywiadu 

kwestionariuszowego. 

   

 

W odniesieniu do pierwszego problemu sformułowano hipotezę główną: 

H1. Zakłada się, że w regulacjach prawnych polityk edukacyjnych występują różnice 

pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią. 

 

Sformułowano również następujące hipotezy szczegółowe: 

H1.1. Zakłada się, że różnice pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią zazna-

czają się w systemie kształcenia nauczycieli, w sylwetce nauczyciela, prestiżu 

społecznym, rekrutacji do zawodu i wymaganych kwalifikacjach. 

 H1.2. Zakłada się, że różnice pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią wy-

stępują w zakresie doskonalenia zawodowego: procedur obowiązujących w kraju, 

wsparcia materialnego i instytucjonalnego oraz form oceny nauczycieli. 

 

W odniesieniu do drugiego problemu badawczego sformułowano następującą hi-

potezę główną: 

H2. Zakłada się, iż dążenie badanych polskich i amerykańskich nauczycieli do wła-

snego rozwoju jest uwarunkowane kulturowo. 

Sformułowano również następujące hipotezę szczegółową: 
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H2.1. Zakłada się, iż pomiędzy dwoma kulturowymi grupami badanych nauczy-

cieli występują różnice w sposobie: rozumienia przez nich znaczenia rozwoju za-

wodowego, form jego wspomagania, częstotliwości działań związanych z rozwo-

jem zawodowym, dominujących rodzajów motywacji do rozwoju oraz poczucia 

własnych kompetencji.   

  

W odniesieniu do trzeciego problemu badawczego sformułowano następującą hi-

potezę główną: 

H3 Zakłada się, iż profesjonalny rozwój nauczyciela zależy od poziomu wypalenia 

zawodowego, bezpieczeństwa socjoekonomicznego, poczucia koherencji, poczucia 

sensu życia, motywacji oraz postawy transgresyjnej nauczycieli. 

Oraz następujące hipotezy szczegółowe:  

H3.1 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poziomem 

wypalenia zawodowego a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, ty-

pem ukończonych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczy-

cieli. 

H3.1.1 Zakłada się, że wysoki poziom wypalenia zawodowego nauczycieli będzie 

wiązał się z częstotliwością podejmowanych decyzji o rozwoju zawodowym oraz 

z dostrzeganiem jego efektów, z mniejszą różnorodnością lub brakiem decyzji 

w zakresie form doskonalenia zawodowego. 

H3.2 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poczuciem 

bezpieczeństwa zawodowego a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, 

typem ukończonych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczy-

cieli. 

H3.2.1 Zakłada się, że im niższy poziom bezpieczeństwa zawodowego nauczy-

cieli tym mniejsza częstotliwość, zróżnicowane oraz negatywna ocena skuteczno-

ści samokształcenia i doskonalenia zawodowego, a także wybieranie strategii od-

twórczych, które mają na celu jedynie utrzymywanie ich aktualnego statusu.  

H3.3 Zakłada się, że istnieje istotna zależność pozytywna między postawą transgre-

syjną a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych stu-

diów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli. 
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H3.3.1 Zakłada się, że postawa transgresyjna nauczycieli będzie łączyć się z wy-

soką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności samokształcenia i do-

skonalenia zawodowego, dużym zróżnicowaniem form samokształcenia oraz wy-

bieraniem działań o charakterze twórczym.  

H3.4 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poczuciem sensu 

życia a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych stu-

diów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli. 

H.3.4.1 Zakłada się, że wysokie poczucie sensu życia nauczycieli będzie łączyć 

się z wysoką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności samokształcenia 

i doskonalenia zawodowego, dużym zróżnicowaniem form samokształcenia i do-

skonalenia zawodowego oraz wybieraniem działań o charakterze twórczym.   

H3.5 Zakłada się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poziomem kohe-

rencji a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych stu-

diów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli. 

H3.5.1 Zakłada się, że wysoki poziom poczucia koherencji nauczycieli może łą-

czyć się z wysoką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności własnego 

rozwoju zawodowego, dużym zróżnicowaniem form doskonalenia zawodowego 

oraz wybieraniem działań o charakterze twórczym.  

H3.6 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poczuciem 

kompetencji a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończo-

nych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli.  

H3.6.1. Zakłada się, że wysokie poczucie kompetencji będzie się wiązało z wy-

soką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności własnego rozwoju za-

wodowego, dużym zróżnicowaniem form samokształcenia i doskonalenia zawo-

dowego oraz wybieraniem działań o charakterze twórczym.   

  

W odniesieniu do czwartego problemu, w celu przeanalizowania uzyskanych 

z wywiadów danych, postawiono tezę, że badane nauczycielki z czterech odmiennych 

kulturowo krajów wiążą swój rozwój osobowy i zawodowy z podmiotowymi determi-

nantami, które nawiązują do teorii psychologicznych (Erikson, 1964; Kohlberg, 1990; 

Maslow, 1962; Kozielecki, 1983). Obraz własnego rozwoju zawodowego badanych nau-

czycielek nawiązuje również do koncepcji pedagogicznych rozwoju nauczyciela (Schön, 

1983; Burke, 1997; Gołębniak, 2001; 2003b; Nowak-Dziemianowicz, 2001; 2014; Kwa-
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śnica, 2006; Kwiatkowska, 2005; Bauman, 2007; Lewowicki, 2007; Dróżka, 2008; Le-

win, 1948; Rapport, 1970; Grenwood, Levin, 1998; Elliot, 1991). Różnice te występują 

w zakresie rozumienia koncepcji roli nauczyciela oraz kształcenia i doskonalenia zawo-

dowego.  

  

 

3.3. Zmienne i wskaźniki przyjęte w pracy 

 

Badania ilościowe wymagają określenia zmiennych i wskaźników. w niniejszych 

badaniach wyodrębniono następujące zmienne zależne i niezależne oraz ich wskaźniki. 

Zmienne niezależne:  

1/ status zawodowy badanych nauczycieli i wymagania zewnętrzne dotyczące profesjo-

nalnego rozwoju i doskonalenia zawodowego 

Wskaźniki [system, model, prestiż, rekrutacja do zawodu, kształcenie/kwalifikacje, do-

skonalenie rozwoju zawodowego, wsparcie materialne i instytucjonalne, ocena] wyod-

rębniono: 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli, 

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów), 

• na podstawie analizy dokumentów: wymogi władz instytucji, przepisy określa-

jące system oświaty. 

2/ status socjoekonomiczny  

Wskaźniki [stopień i możliwości awansu zawodowego, poczucie bycia docenianym i au-

torytetem, subiektywnie odczuwane niebezpieczeństwo utraty pracy, rodzaj/czas pracy; 

stopień zadowolenia z wykonywanego zawodu, poziom bezpieczeństwa ekonomicznego 

i socjalnego] wyodrębniono: 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów, 

• na podstawie analizy dokumentów: wymogi władz instytucji, przepisy określa-

jące system oświaty. 
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3/ poziom wypalenia zawodowego  

Wskaźniki: [poziom wyczerpania emocjonalnego, poziom depersonalizacji, poziom ob-

niżonego poczucia dokonań osobistych, obciążenie pracą, kontrola zachowań w pracy, 

satysfakcja z nagród, poczucie wsparcia ze strony współpracowników, poczucie warto-

ści, poczucie sprawiedliwości] wyodrębniono: 

• na podstawie testu MBI Ch. Maslach, 

• na podstawie testu AWS Ch. Maslach,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

4/ poziom postaw transgresyjnych  

Wskaźniki: [konformizm, nonkonformizm, zachowanie algorytmiczne, zachowanie heu-

rystyczne; podejmowane rodzaje rozwoju profesjonalnego, wychodzenie poza własne 

ograniczenia, podejmowanie ryzyka zawodowego] wyodrębniono: 

• na podstawie Kwestionariusza KANH-I (S. Popek), 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli,  

•  na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

5/ poziom sensu życia  

Wskaźniki [cel życia, sens życia, afirmacja życiowa, ocena siebie, ocena własnego życia, 

wolność i odpowiedzialność, stosunek do śmierci i samobójstwa, poczucie sensu życia] 

wyodrębniono: 

• na podstawie Skali Sensu Życia PIL J. Crumbaugha i L.T. Maholicka,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

6/ poziom poczucia koherencji 

Wskaźniki: [poczucie zrozumiałości, poczucie sterowności, poczucie sensowności] wy-

odrębniono: 

• na podstawie testu SOC-29 A. Antonovsky’ego, 

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

 

Zmienne zależne:  

1/ rozumienie przez nauczycieli znaczenia profesjonalnego rozwoju zawodowego 
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Wskaźniki  

[znajomość korzyści płynących z samokształcenia i doskonalenia zawodowego, określe-

nie możliwości, rodzajów i form samokształcenia i doskonalenia zawodowego, wskaza-

nie możliwych dróg wsparcia] wyodrębniono: 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

2/ formy wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli  

 Wskaźniki  

[Podejmowanie studiów doktoranckich; udział w: studiach podyplomowych, kursach 

kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, warsztatach metodycznych, szkoleniowych 

radach pedagogicznych, prelekcjach, seminariach, konferencjach, projektach nauko-

wych, zespołach samokształcenia; korzystanie ze źródeł internetowych; czytanie oraz 

gromadzenie literatury naukowej i metodycznej] wyodrębniono: 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

3/ częstotliwość działań związanych z rozwojem zawodowym  

Wskaźniki [do 5 lat, powyżej 5 lat] wyodrębniono: 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

4/ rodzaje motywacji do rozwoju zawodowego  

Wskaźniki   

[motywacja wewnętrzna: podnoszenie własnej samooceny, samorealizacja, poszukiwa-

nie ukrytych możliwości, walka z własnymi ograniczeniami, ciekawość poznawcza;  

motywacja zewnętrzna: utrzymanie lub poprawa warunków ekonomicznych, wizja na-

gród i awansu zawodowego, poczucie bezpieczeństwa materialnego, możliwość bezter-

minowego zatrudnienia, wymagania zewnętrzne, nacisk środowiskowy] wyodrębniono: 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

5/ poczucia własnych kompetencji  
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 Wskaźniki  

[wypowiedzi nauczycieli o własnych kompetencjach] wyodrębniono: 

• na podstawie autorskiego Kwestionariusza ankiety do nauczycieli,  

• na podstawie analizy tekstów ze skategoryzowanego wywiadu kwestionariuszo-

wego nauczycieli z czterech krajów. 

 

Kontrolowane zmienne zakłócające – płeć, wiek, staż pracy, miejsce pracy. 

 

 

3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

 

Każde badanie naukowe wymaga adekwatnych czynności badawczych w celu 

prawidłowej weryfikacji założeń badawczych oraz osiągnięcia wysokiego stopnia wiary-

godności wyników badań. Inaczej mówiąc, problemy badawcze determinują przyjęty 

przez badacza model metodologiczny badań. Przyjęty na potrzeby niniejszej pracy model 

badań zakładał strategię ilościową i jakościową. Współcześnie coraz częściej stosuje się 

łączne zastosowanie strategii ilościowej i jakościowej jako komplementarnej, zwłaszcza 

w odniesieniu do zjawisk społecznych, psychologicznych i pedagogicznych. Badania ilo-

ściowe miały więc na celu przedstawienie danych liczbowych dotyczących różnic w uwa-

runkowaniach czynników wpływających na rozwój zawodowy nauczycieli i polegały na 

mierzeniu i liczeniu zjawisk, które są charakterystyczne dla danego problemu. Badania 

jakościowe stosowane są w sytuacji, gdy badacz jest zainteresowany pogłębioną wiedzą 

na określony temat i dotarciem do sedna problemu, kiedy niekonieczna jest reprezenta-

tywność wyników, lecz raczej poznanie istoty zjawiska. W jakościowej orientacji badaw-

czej starano się rozpoznać sposób, w jaki nauczyciele rozumieją swoje subiektywne do-

świadczenie zawodowe (Rubacha, 2008, s. 62). 

Zaplanowano dwa etapy badań. Pierwszy etap związany był z zebraniem ogól-

nych danych dotyczących opisu przekonań i doświadczeń nauczycieli polskich i amery-

kańskich na temat własnego rozwoju zawodowego oraz uwarunkowań kulturowych 

i osobowych tego rozwoju. Etap ten polegał na przeprowadzeniu autorskiego Kwestiona-

riusza ankiety do nauczycieli polskich i amerykańskich, analizy dokumentów i materia-

łów (przepisów prawa oświatowego, raportów edukacyjnych, systemu kształcenia, 

a także rozporządzeń) związanych ze statusem nauczyciela w Polsce i w USA, oraz te-

stów psychologicznych w celu określenia korelacji zachodzących między zmiennymi 
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oraz istotności stwierdzonych różnic. Drugi etap badań został przeprowadzony poprzez 

analizę dokumentów i materiałów (przepisów prawa oświatowego, raportów edukacyj-

nych, systemu kształcenia, a także rozporządzeń) związanych ze statusem nauczyciela 

w Japonii i Portugalii oraz poprzez Wywiady kwestionariuszowe z czterema nauczyciel-

kami: z Polski, Portugalii, USA i Japonii. W etapie tym starano się rozpoznać i zrozumieć 

związki pomiędzy działaniami nauczycielek stymulującymi ich własny rozwój zawo-

dowy a sposobami myślenia o tym rozwoju, uwarunkowanymi kontekstami kulturowymi 

i osobowymi. Sposobem zbierania danych był wywiad jakościowy przeprowadzony za 

pomocą kwestionariusza z pytaniami otwartymi, mającymi dostarczyć informacji na te-

mat indywidualnych doświadczeń związanych w własnym rozwojem zawodowym. 

 

3.4.1. Badania komparatystyczne (porównawcze) 

Komparatystyka jako metoda w badaniach naukowych przeszła długą drogę. 

Regularna systematyzacja danych o systemach edukacji w różnych krajach świata zapo-

czątkowana została przez utworzone w roku 1925 w Genewie Międzynarodowe Biuro 

Edukacji (Gmerek, 2016, s. 15–16). Obecnie międzynarodowe badania porównawcze 

„koordynowane są przez specjalistyczne ośrodki dokumentacji oraz statystyki oświato-

wej. Największą skomputeryzowaną bazą informacyjną w dziedzinie oświaty jest ERIC 

(Educational Resources Information Center). Do cenionych w świecie informatorów 

podręcznych należy STATISTICAL YEARBOOK, a wydawnictwem, które publikuje 

wartościowe źródłowe opracowania na temat oświaty w skali globalnej, jest UNESCO 

Press. Obowiązek udostępniania informacji oświatowych spoczywa na Międzynarodo-

wym Biurze Oświaty (IBE), będącym częścią składową UNESCO” (Kula, Pękowska, 

2011, s. 5). 

„Można wyróżnić – za H.J. Noahem i M.A. Ecksteinem – trzy główne fazy roz-

woju pedagogiki porównawczej. Pierwsza z nich charakteryzowała się gromadzeniem 

danych w oparciu o encyklopedyczny i – w pewnym stopniu – ‘przypadkowy’ porządek. 

Druga faza rozwoju pedagogiki porównawczej, zapoczątkowana przez M. Sadlera i roz-

wijana głównie przez N. Hansa oraz I. Kandela, kładła nacisk raczej na wyjaśnianie niż 

opis, poszukując jego źródeł w studiowaniu historycznego kontekstu rozwoju systemów 

oświatowych i ich zależności od ‘sił kulturowych’. Faza trzecia z kolei cechuje się coraz 

większym zastosowaniem metodologii empirycznej nauk społecznych oraz zasadniczym 

wzrostem samoświadomości odnośnie do procedur badawczych” (za: Gmerek, 2016, 

s. 17). 
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Spojrzenie w dłuższej perspektywie czasu pokazuje, iż na etapie powstawania 

metodologii badań porównawczych opierano się na koncepcji G.Z.F. Beredaya, mającej 

na celu ukazywanie różnic i podobieństw pomiędzy systemami edukacyjnymi. Autor ten 

wyodrębnił cztery fazy procedury badawczej. Badania identyfikował z zadaniem zwią-

zanym z opisem zjawisk pedagogicznych (faza deskrypcji) i próbą oceny danych peda-

gogicznych w oparciu o różne kryteria (faza interpretacji, np. według kryterium histo-

rycznego, politycznego, ekonomicznego, społecznego). Faza trzecia (jukstapozycja) 

miała polegać na ukazywaniu różnic i podobieństw pomiędzy systemami edukacyjnymi 

poprzez systematyczne kolekcjonowanie danych z każdego analizowanego kraju, ich ka-

tegoryzowanie, staranne zestawianie. Kolejna, czwarta faza (generalizacja) polegała na 

równoczesnym porównywaniu i wyprowadzaniu ogólnych prawidłowości i wniosków 

(Bereday, 1964, s. 21–28). Podstawą badań porównawczych i pierwszą ich fazą wg Rol-

landa G. Paulstona (1993, s. 26) w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego 

stulecia były badania osadzone w paradygmacie funkcjonalnym, mocno nastawione na 

rekomendacje dla działań praktycznych oraz tworzenie teorii na temat relacji pomiędzy 

edukacją a społeczeństwem (za: Gmerek, 2016, s. 20). W latach siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych krytyce poddawano dotychczasowe sposoby porównań, sam przed-

miot porównań oraz metody zbierania danych i tworzenia uogólnień teoretycznych. 

W badaniach porównawczych przedmiotem stały się zjawiska kulturowe daleko wykra-

czające poza granice państw na rzecz dostrzegania regionalnych odmian edukacji, grup 

rasowych, klas społecznych, a także zjawisk, które dziś określa się mianem „globalnych”. 

Ich celem było/jest wyprowadzające wspólnych wniosków dla wszystkich krajów 

leżących w danym regionie lub na całym kontynencie (za: Gmerek, 2016, s. 21). Badania 

porównawcze stopniowo poszerzały obszar swoich analiz o wskazywanie różnic pomię-

dzy odmiennymi regionami i kontynentami w kontekście poziomu rozwoju szkolnictwa, 

jego dostępności dla różnych grup społecznych, a także specyfiki występujących proble-

mów. W ramach badań porównawczych obecnie prowadzone są analizy struktury insty-

tucji edukacyjnych, zależności społecznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych 

poszczególnych systemów oświatowych (Mason, 2007, s. 95). Badania porównawcze 

wykonują różne grupy badaczy: rodzice, politycy oświatowi, instytucje międzynaro-

dowe, praktycy oświatowi i naukowcy (Bray, 2007, s. 15–16). Obecnie, w świecie wie-

lokulturowym i globalnym, pojawia się potrzeba badań porównawczych poszerzających 

swój zakres przedmiotowy o analizę i interpretację systemów, idei i różnych problemów 

edukacji w celu wzajemnego doskonalenia i ubogacania (Milerski, Śliwerski, 2000, 
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s. 155; Prucha, 2004, s. 24). W perspektywie czasowej podejmowano początkowo bada-

nia koncentrujące się „zarówno wokół ‘tradycyjnych’ strukturalno-funkcjonalnych, czy 

radykalnie funkcjonalnych koncepcji teoretycznych, jak i analizy z perspektywy koncep-

cji krytycznych, czy postmodernistycznych. Współcześnie rozwój metodologii badań 

porównawczych zmierza w coraz większym zakresie w stronę interdyscyplinarności 

i kompleksowości podejść badawczych. Dostrzega się przy tym ich subiektywny i kon-

tekstualny charakter (Gmerek, 2016, s. 25). Analizy komparatystyczne są przedmiotem 

wielu współczesnych pedagogicznych badań interdyscyplinarnych, ukazywanych często 

w ich związkach społeczno-ekonomicznych, społeczno-kulturowych czy politycznych. 

Są w nich obecne informacje o systemach oświaty, wychowania czy szkolnictwa wyż-

szego. Badania te wynikają z potrzeby świadomości kontekstu historyczno-kulturowego, 

w jakim się rozwijały oraz potrzeby interpretacji zjawisk edukacyjnych mogących stano-

wić przyczynek do przewidywania zmian (Nowakowska-Siuta, 2014, s. 11–14). Ważne 

jest ponadto zrozumienie specyfiki i wyjątkowości różnych zjawisk pedagogicznych 

w ich własnych systemach, aby móc dokonywać zmian doskonalących kształcenie.  

Współcześnie wyróżnia się cztery główne cele pedagogiki porównawczej (Gme-

rek, 2016, s. 26–31). Jednym z głównych celów badań jest charakteryzowanie systemów 

edukacyjnych, a także procesów i rezultatów kształcenia oraz analiza przyczyn i po-

wiązań obserwowanych problemów edukacyjnych. Drugim celem pedagogiki 

porównawczej jest wspomaganie rozwoju instytucji i działań edukacyjnych polegające 

na dostarczaniu inspiracji do wprowadzania zmian w strukturze edukacji, metodach 

kształcenia oraz upowszechniania kształcenia. W obszarze badań porównawczych reali-

zowany jest również cel dotyczący poznania powiązań istniejących wewnątrz systemu 

edukacyjnego, bądź powiązań pomiędzy edukacją a społeczeństwem. Możliwości po-

równywania zjawisk edukacyjnych mogą być wielokontekstowe i wielopoziomowe, opi-

sywane z perspektywy ich różnorodności. Kolejny, czwarty cel badań pedagogiki 

porównawczej wiąże się z przeprowadzeniem uogólnień teoretycznych, jednak bez nad-

miernego uogólniania i uproszczania wynikającego z wyprowadzania wniosków 

z doświadczeń pojedynczego kraju. 

 

Badania porównawcze, przedstawione w niniejszej dysertacji w formie analiz 

ilościowych i jakościowych, dotyczą wykazania zróżnicowania w zakresie kształcenia 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz motywów i uwarunkowań zależności spo-
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łecznych, kulturowych i osobowych, mających znaczenie dla ich własnego rozwoju za-

wodowego. Wpisują się we współczesne podejście metodologiczne (Bray, Thomas, 1995, 

s. 475) swym szerokim, wielokontekstowym spektrum problemowym i interdyscyplinar-

nością związaną z wykorzystaniem technik i narzędzi pedagogicznych i psychologicz-

nych. 

Zamiarem w niniejszych badaniach było porównanie w zakresie czterech krajów (Polski, 

USA, Portugalii i Japonii):   

1. koncepcji roli nauczyciela i systemów kształcenia: 

• koncepcji nauczyciela (systemów kształcenia, modeli, prestiżu, rekrutacji do za-

wodu, kwalifikacji);  

• koncepcji profesjonalnego rozwoju nauczycieli (procedur doskonalenia zawodo-

wego, awansu zawodowego, form wsparcia w rozwoju zawodowym); 

2. procesu rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście uwarunkowań kulturo-

wych: 

• sposobów rozumienia przez nauczycieli istoty roli rozwoju zawodowego, jego 

celu, przebiegu i efektów; 

• podmiotowych i środowiskowych determinantów samokształcenia nauczycieli; 

• form instytucjonalnego i wewnątrzszkolnego wsparcia w rozwoju zawodowym 

nauczycieli; 

• źródeł wiedzy nauczycieli na temat form wsparcia w rozwoju zawodowym; 

• częstotliwości działań związanych z rozwojem zawodowym podejmowanym 

przez nauczycieli; 

• motywacji nauczycieli do rozwoju zawodowego; 

• samooceny w zakresie profesjonalnych umiejętności i kompetencji; 

3. procesu rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście uwarunkowań podmio-

towych spowodowanych: 

• wypaleniem zawodowym;  

• poczuciem bezpieczeństwa zawodowego; 

• postawą transgresyjną; 

• poczuciem sensu życia; 

• poczuciem koherencji; 

• poczuciem kompetencji twórczych. 
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Porównania te pozwoliły dostrzec podobieństwa i różnice w sposobach rozwijania swojej 

tożsamości zawodowej, wiedzy o sobie, o formach aktywności, kierunkach wsparcia na-

uczycieli z odmiennych kulturowo krajów. 

Badania indywidualne przeprowadzone z nauczycielkami czterech krajów, za po-

mocą wywiadu kwestionariuszowego, umożliwiły „dokonanie rozumiejącego wglądu 

w refleksyjność nauczycieli oraz odsłonięcie wielu istotnych współzależności, jakie two-

rzą się i jednocześnie są uwidocznione […] w profesji nauczyciela” (Dróżka, 2011, 

s. 145). 

 

3.4.2. Analiza dokumentów  

Używając analizy dokumentów, badania miały przyczynić się do rekonstrukcji 

rozumienia roli nauczyciela (jego funkcji, oczekiwań społecznych, jakie wobec niego są 

formułowane, znaczenia, jakie przypisuje mu konkretne społeczeństwo) w czterech wy-

branych krajach. W badaniach analizę zastosowano w celu porównania przepisów prawa 

oświatowego, raportów edukacyjnych, systemu kształcenia, a także rozporządzeń zwią-

zanych ze statusem nauczyciela w Polsce, Japonii, Portugalii oraz w USA i dotyczących 

jego profesjonalnego rozwoju.  

  

3.4.3. Narzędzia badawcze 

1/ Autorski Kwestionariusz ankiety do nauczycieli w tłumaczeniu polskim i angielskim – 

skonstruowana ankieta (przeprowadzana anonimowo) dotyczy profesjonalnego rozwoju, 

które podejmują badani nauczyciele. Składa się z metryczki oraz czterech części. Pierw-

sza dotyczy rozumienia rozwoju zawodowego nauczyciela i składa się z trzech pytań. 

Druga dotyczy źródeł wiedzy i częstotliwość podejmowanych form własnego rozwoju 

zawodowego i zawiera dziewięć pytań szczegółowych. Trzecia z trzema pytaniami bada 

motywację do podejmowania własnego rozwoju zawodowego przez nauczycieli. Czwarta 

część zawierająca trzy pytania odnosi się do wymagań systemu i władz oświatowych 

i szkolnych odnośnie do doskonalenia rozwoju zawodowego. Każda część dostarcza sze-

rokiej odpowiedzi na pytanie dotyczące działań, które inicjują nauczyciele w celu profe-

sjonalnego rozwoju oraz ich wiedzy na temat możliwości podjęcia.  

 Kwestionariusz ankiety został przetłumaczony przez tłumacza na język angielski. 

W trakcie badań pilotażowych (we wrześniu 2018 r.) przeprowadzono wywiad z nauczy-

cielami każdej z potencjalnie badanych grup na temat dostosowania go do warunków 

amerykańskich.  
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2/ Test Wypalenia Zawodowego (MBI) – autorstwa C. Maslach w wersji polskiej i angiel-

skiej – przeznaczony jest do badania wieloelementowych objawów psychicznych i fi-

zycznych wynikających z odczuwania przez jednostkę długiego oraz nieustającego 

stresu, czyli poziomu wypalenia zawodowego człowieka. Służy do oceny poziomu opi-

sanych trzech komponentów wypalenia, na które składają się:  

– wyczerpanie emocjonalne – ogólny poziom niechęci oraz braku energii do wykonywa-

nia obowiązków zawodowych; 

– depersonalizacja – dystansowanie się jednostki od miejsca pracy, w tym uczniów, 

współpracowników czy rodziców; 

– obniżone poczucie dokonań osobistych – mierzy poziom oceny własnej pracy oraz kom-

petencji zawodowych.  

W badaniach wynik uzyskany przez nauczycieli w teście MBI został odniesiony 

do aktywności nauczycieli do podejmowania czynności związanych z profesjonalnym 

rozwojem. Narzędzie zostało zakupione przez autorkę niniejszej pracy od firmy Mind 

Garden. Imienna licencja na użycie testów w niniejszych badaniach została wydana na 

rok 2018.  

 

3/ Kwestionariusz Obszary Życia Zawodowego (AWS) – autorstwa C. Maslach i M. Leiter 

w wersji polskiej i angielskiej skonstruowany został na potrzeby oceny miejsca pracy 

w zakresie wymogów organizacyjnych a ambicjami, możliwościami czy potrzebami pra-

cowników. W badanej grupie zwrócono uwagę na wynik uzyskiwany w każdej z sześciu 

podskal oraz tym, jak koreluje on z rozwojem zawodowym badanych nauczycieli. Na 

obszary życia zawodowego składa się sześć skal:  

– Obciążenia pracą mierzy poziom poczucia przeciążenia obowiązkami jednostki oraz 

poczucie, iż nie jest ona w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez pracodawcę; 

– Kontrola jest poczuciem autonomii jednostki o sprawowaniu kontroli nad organizacją 

swojego miejsca pracy; 

– Nagrody mierzy satysfakcję z otrzymywanych przez jednostkę gratyfikacji w miejscu 

pracy; 

– Społeczności mierzy poczucie percepcji jednostki dotyczącej wsparcia ze strony insty-

tucji oraz docenienia przez pracodawcę;  

– Poczucia sprawiedliwości mierzy percepcję jednostki na temat braku faworyzowania 

oraz jasność reguł i równość w podziale obowiązków;  
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– Wartości odnosi się do spójności przekonań jednostki a tymi reprezentowanymi przez 

organizację.   

Narzędzie zostało zakupione przez autorkę niniejszej pracy od firmy Mind Gar-

den. Imienna licencja na użycie testów w niniejszych badaniach została wydana na rok 

2018.  

 

4/ Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH – autorstwa S. Popka – przeznaczony 

jest do badania postawy twórczej jednostki. Uzdolnienia twórcze rozumiane są w kwe-

stionariuszu jako osobowościowe właściwości człowieka. Narzędzie bada nasilenie cech 

jednostki w sferze charakterologicznej oraz sferze poznawczej. W jego skład wchodzą 

cztery skale:  

– konformizm – sfera charakterologiczna, określana przez cechy jednostki takie jak za-

leżność, podległość, niezorganizowanie, niska odporność, niska wytrwałość czy nieskie 

poczucie wartości;  

– nonkonformizm – sfera charakterologiczna, określana przez cechy przeciwstawne do 

konformizmu takie jak: niezależność, dominacja, odporność, wytrwałość, samokryty-

cyzm, wysokie poczucie wartości;  

– zachowania algorytmiczne – sfera poznawcza, wyznaczana przez zachowania jednostki 

ukierunkowane na kopiowanie, np. myślenie konwergencyjne, niską sprawność w prze-

twarzaniu czy wyobraźnię odtwórczą;  

– zachowania heurystyczne – sfera poznawcza, która wyznaczana jest przez samodziel-

ność jednostki, wyobraźnię wytwórczą oraz myślenie.  

Wyniki uzyskane z kwestionariusza dały możliwość uzyskania informacji na te-

mat postawy twórczej jak i odtwórczej prezentowanej przez badanych nauczycieli, jej 

sfery poznawczej oraz charakterologicznej. Narzędzie zostało zakupione przez autorkę 

niniejszej pracy od Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psycho-

logicznego.   

 

5/ Test Sensu Życia (PIL) – autorstwa J. Crumbaugha i L.T. Maholicka w wersji polskiej 

i angielskiej – dostarcza informacji na temat miary poczucia sensu życia jednostki. Przed-

stawia wewnętrzny stan psychiczny osoby skonsolidowany z doświadczaniem satysfakcji 

z jej życia. W niniejszych badaniach test służył do pomiaru wysokiego lub niskiego po-

czucia sensu życia nauczycieli i jego związku z profesjonalnym rozwojem nauczycieli. 

Narzędzie zostało zakupione przez autorkę niniejszej pracy 
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6/ Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) – autorstwa A. Antonovsky’ego w wer-

sji polskiej i angielskiej – służy do pomiaru poczucia koherencji. Kwestionariusz składa 

się z trzech podskal:  

– zrozumiałości – zmienna poznawcza pokazująca, w jakim stopniu jednostka odbiera 

informację do niej docierającą jako jasną, spójną i uporządkowaną;  

– sterowalności – zmienna poznawczo-instrumentalna, określająca, czy jednostka ocenia 

swoje zasoby jako wystarczające w wykonywaniu danego zadania;  

– sensowności – zmienna motywacyjna, określająca poziom poczucia sensu w podejmo-

waniu wysiłku przez jednostkę do wykonania zadania oraz jej zaangażowanie.  

Na potrzeby badań kwestionariusz został wykorzystany w celu odniesienia wyni-

ków poszczególnych podskal z wynikami Kwestionariusza Ankiety dotyczącego profe-

sjonalnego rozwoju nauczycieli. Narzędzie oraz zgoda na jego użycie w niniejszych ba-

daniach zostały wydane przez Avishai Antonovsky, Ph.D., Joyce and Irving Medical 

School, Faculty of Health Sciences na imienną prośbę autorki tej pracy.  

 

7/ Rysunkowy Test Twórczego Myślenia (TCT-DP) – autorstwa K.K. Urbana i H.G. Jel-

lena – służy do pomiaru predyspozycji twórczych jednostki. Ocena rysunku składa się 

z 14 kryteriów: kontynuacja, uzupełnienie, nowe elementy, połączenia liniowe, powiąza-

nia tematyczne, wykorzystanie kwadratu poza ramą, wykraczanie poza ramę, uwzględ-

nienie perspektywy, humor i emocje w rysunku, niekonwencjonalna manipulacja arku-

szem, abstrakcyjność, połączenie figuralno-symboliczne, niestereotypowość i szybkość 

wykonania. Narzędzie zostało zakupione przez firmę Pearson Clinical and Talent Assess-

ment.  

 

8/ Do badań jakościowych zastosowano wywiad kwestionariuszowy własnego autorstwa. 

Poprzez wywiad starano się uzyskać informacje stanowiące przedmiot niniejszych badań. 

Nauczycielkom z czterech odmiennych kulturowo krajów stawiano pytania o cele, ocze-

kiwania społeczno-kulturowe wobec nauczycieli, rozwijanie najważniejszych dla nich 

kompetencji oraz formy wsparcia nauczycieli w ich rozwoju osobistym i zawodowym. 

Ich wypowiedzi dotyczyły wspólnych kategorii związanych z doskonaleniem jakości 

profesjonalnego rozwoju zawodowego w kontekście 1/ doświadczenia osobistego, 2/ po-

strzeganej opinii społecznej i oczekiwań państwa i zwierzchników wobec rozwoju zawo-

dowego, 3/ spojrzenia na własny profesjonalny rozwój zawodowy, 4/ uwarunkowań 
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związanych z rozwojem zawodowym. W związku z tym uzyskane informacje poddano 

analizie treści.   

    

3.4.4. Analiza statystyczna wyników badań 

Badania ilościowe miały na celu przedstawienie danych liczbowych dotyczących 

czynników warunkujących indywidualny rozwój nauczycieli w dwóch krajach, tj. Polsce 

i USA. Wyniki badań uzyskanych przy użyciu kwestionariusza wywiadu zastosowano 

nieparametryczny test chi kwadrat. W celu porównania średnich arytmetycznych i od-

chylenia standardowego uzyskanych w poszczególnych testach i kwestionariuszach za-

stosowano test t-Studenta.  

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze dotyczące związ-

ków występujących pomiędzy decyzjami badanych grup kulturowych nauczycieli o pod-

jęciu profesjonalnego rozwoju a ich poziomem wypalenia zawodowego, bezpieczeństwa 

zawodowego, poczucia sensu życia, poczucia koherencji i postawą transgresyjną, a także 

w celu przetestowania postawionych hipotez przeprowadzono analizy statystyczne przy 

użyciu pakietu IBM SPSS Statistics w wersji 24. Za jego pomocą wykonano analizę pod-

stawowych statystyk opisowych, serię analiz korelacji z wykorzystaniem współczynnika 

r Pearsona oraz szereg dwuczynnikowych analiz wariancji ANOVA w schemacie 2x3 

rozszerzonych o analizy post hoc metodą najmniejszej istotnej różnicy, a także jedno-

czynnikową analizę wariancji oraz test t-Studenta. Za poziom istotności uznano kla-

syczny próg a = 0,05, jednakże wyniki prawdopodobieństwa statystyki testu na poziomie 

0,05 < p < 0,1 interpretowano jako istotne na poziomie tendencji statystycznej.  

W pierwszym kroku wyliczone zostały podstawowe statystyki opisowe wraz z te-

stem Kołmogorowa-Smirnowa badającym normalność rozkładu wszystkich mierzonych 

zmiennych na skali ilościowej. W wyniku analizy okazało się, że rozkład większości 

zmiennych w badanej grupie różni się istotnie od rozkładu normalnego. Jednak ze 

względu na dużą liczebność badanych grup podjęto decyzję o posługiwaniu się w analizie 

wyników badań testami parametrycznymi. 

 

 

3.5. Dobór i charakterystyka grupy badanej oraz teren badań 

  

Badania prowadzono wśród nauczycieli. Uczestnikami badania były więc osoby 

o wysokim stopniu samoświadomości, posiadające dużą zdolność do wypowiadania się 
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na temat interesujący badacza (Bauman, Pilch, 2001, s. 277). Przeprowadzone zostały 

dwuetapowo i dotyczyły tych samych problemów i hipotez. Pierwszy etap dotyczył ba-

dań ilościowych i przeprowadzony został wśród nauczycieli z Polski i USA. Zastoso-

wano celowy dobór grupy badanej - polskich i amerykańskich nauczycieli, pracują-

cych w aglomeracji miejskiej. Kontakty osobiste autorki dysertacji oraz możliwości ba-

dawcze umożliwiły porównanie nauczycieli pracujących w środowisku wielkomiej-

skim Polski i USA (w Krakowie oraz w dwóch amerykańskich aglomeracjach – w Chi-

cago i w Nowym Jorku). Ze względu na specyfikę statusu i utrzymanie jednolitości ze-

wnętrznych wymagań wobec nauczycieli, do analizy zakwalifikowano jedynie nauczy-

cieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach publicznych. Uznano, że reprezenta-

tywną próbę badawczą stanowić będzie łącznie 240 osób, w tym 120 z Polski i 120 

z USA. Miejscem pracy badanych nauczycieli w obydwu kulturowych grupach były 

przedszkola i szkoły. Zbadano 30 nauczycieli polskich przedszkoli i 30 amerykańskich 

Kindergarden teacher oraz 30 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i 30 Elementary te-

acher. Ponadto ankiety wypełniło 30 polskich nauczycieli języka polskiego starszych klas 

szkoły podstawowej i 30 Middle school teacher (języka angielskiego) oraz 30 nauczycieli 

matematyki starszych klas szkoły podstawowej i 30 Middle school teacher (matematyki). 

Wiek badanych nauczycieli znajdował się w przedziale 26–58 lat. 

Staż pracy do 5 lat posiadało ogółem 40 nauczycieli, w tym 17 polskich i 23 ame-

rykańskich. W przedziale 6–15 lat stażu pracy znajdowało się ogółem 55 nauczycieli, 

w tym 28 nauczycieli polskich i 27 nauczycieli amerykańskich. Natomiast powyżej 15 lat 

w zawodzie pracowało ogółem 145 nauczycieli, w tym 75 nauczycieli polskich i 70 nau-

czycieli amerykańskich.   

Badani nauczyciele różnili się typem ukończonych studiów. Polscy nauczyciele 

przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej mieli ukończone studia pierwszego stopnia 

(8 nauczycieli) i drugiego stopnia (52 nauczycieli), nauczyciele języka polskiego i mate-

matyki studia pierwszego (6 nauczycieli) i drugiego stopnia (54 nauczycieli). Amerykań-

scy nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej mieli ukończone studia pierw-

szego stopnia (41 nauczycieli) i drugiego stopnia (19 nauczycieli), nauczyciele języka 

angielskiego i matematyki studia pierwszego (6 nauczycieli) i drugiego stopnia (54 nau-

czycieli). 

Polscy i amerykańscy nauczyciele posiadali różne stopnie awansu zawodowego. 

Spośród 120 polskich nauczycieli, 13 nauczycieli to nauczyciele stażyści, 13 to nauczy-
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ciele kontraktowi, 20 mianowani i 74 dyplomowani. Spośród 120 nauczycieli amerykań-

skich 19 posiadało stopień Bachelor’s Degree, 28 nauczycieli Bachelor’s Degree+15 Cre-

dits, 22 nauczycieli Master’s Degree, 26 nauczycieli Master’s Degree+15 Credits i 25 na-

uczycieli Master’s Degree+30 Credits.  

  

Do zinterpretowania indywidualnych opinii na temat uwarunkowań rozwoju za-

wodowego nauczycielek z czterech odmiennych kulturowo krajów istotne było wnikliw-

sze niż w ankietach poznanie i porównanie czynników osobowych, jak np. poczucie wła-

snej wartości, kompetencje społeczne i twórcze, ogólne zadowolenie z życia i z pracy, 

sens życia oraz czynników społecznych i kulturowych tego rozwoju. Poniżej przedsta-

wione zostały sylwetki biograficzne badanych nauczycielek. 

Pani Małgorzata, 50 lat – nauczycielka z Polski 

Posiada 26-letni staż pracy jako nauczycielka i dyrektorka przedszkola w Krako-

wie. Z przekonania wybrała ten zawód. Jest nauczycielem dyplomowanym, wysoko oce-

nianym przez zwierzchników. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krako-

wie. Pod jej opieką merytoryczną studenci odbywają praktyki pedagogiczne. Jest mę-

żatką, ma dwie córki, jedna z nich ma już własną rodzinę, ostatnio przeszła ciężką cho-

robę nowotworową, rokowania są dobre. Status ekonomiczny Małgorzaty jest dobry. 

Lubi swoją pracę. Jest bardzo zaangażowana i pozytywnie ocenia zawód nauczyciela 

przedszkola. Chętnie i z własnej inicjatywy podejmuje różne formy związane z samoro-

zwojem. W pracy najbardziej utrudnia jej biurokracja, niskie zarobki, a czasem współ-

praca z „roszczeniowymi” rodzicami. Pracę nauczyciela najbardziej oddają według niej 

słowa: lubić dzieci, powołanie, rzetelna realizacja zadań wynikających z dokumentów 

MEN, wzbogacanie warsztatu swojej pracy. Zawód nauczyciela wybrałaby jeszcze raz.  

 

Pani Jessica, 52 lata – nauczycielka z USA 

Posiada 27-letni staż pracy jako nauczycielka historii w high school w Chicago. 

Przypadkowo wybrała zawód nauczyciela, kwalifikacje nauczycielskie zdobyła w USA 

(Chicago). Osiągnęła wszystkie formy awansu zawodowego. Współpracuje z uczelnią 

kształcącą nauczycieli, prowadzi kursy dla przyszłych nauczycieli. Za swoją pracę otrzy-

muje wysokie oceny zwierzchników. Jest mężatką, ma dorosłą córkę, która ma już własna 

rodzinę. Jej status ekonomiczny jest bardzo dobry. Praca z uczniami sprawia jej przyjem-

ność i satysfakcję. Dobrze ocenia warunki swojej pracy. Umie dostrzec potrzeby 

uczniów, jest zadowolona, że „może im z siebie coś dać i od nich się nauczyć”. Do pracy 
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motywują ją uczniowie. Utrudnia jej w pracy brak znajomości języka uczniów innych 

narodowości (np. latynoskich, chińskich), ich mentalności, ich kultury oraz możliwości 

komunikowania się z nimi w chwili ich przyjazdu do USA i podjęcia nauki w high 

school. Pracę nauczyciela najbardziej oddają według niej słowa: otwartość, elastyczność, 

uczciwość do uczniów, niezakłamanie. Wybrałaby zawód nauczyciela ponownie. 

 

Pani Elisabete, 48 lat – nauczycielka z Portugalii 

Pracuje w szkole podstawowej w Bragançy od 24 lat, uczy matematyki. W Portu-

galii zdobywała kwalifikacje nauczycielskie oraz różne formy doskonalenia zawodo-

wego. Współpracuje z uczelnią kształcącą nauczycieli, uczestnicząc w kursach organizo-

wanych dla nauczycieli przez uczelnię oraz przyjmuje studentów na praktykę nauczyciel-

ską. Status ekonomiczny jest bardzo dobry. Lubi pracować z uczniami, ma z nimi bardzo 

dobre, partnerskie relacje, angażuje się w pracę z młodzieżą. Bardzo dobrze ocenia wa-

runki swojej pracy. Status ekonomiczny satysfakcjonujący. Jako utrudnienie wskazuje 

obszar doskonalenia zawodowego polegającego na poszukiwaniu związków teorii z prak-

tyką. Pozytywnie ocenia badania w działaniu, które pobudzają ją do refleksji. Słowa: do-

bra relacja z uczniami, wiedza merytoryczna i metodyczna, skuteczność w działaniu. 

Wybrałaby zawód nauczyciela ponownie.  

 

Pani Kuanysh, 46 lat – nauczycielka z Japonii 

Pracuje od 21 lat w szkole podstawowej jako nauczyciel języka japońskiego. 

Kwalifikacje nauczycielskie uzyskała na Uniwersytecie w Tsukubie. Współpracuje z tym 

uniwersytetem jako nauczyciel ćwiczeniowy oraz uczestniczy w cotygodniowych warsz-

tatach naukowo-metodycznych organizowanych przez nauczycieli akademickich dla na-

uczycieli szkół. Jest dumna ze swojego statusu zawodowego, ponieważ jest on zawodem 

prestiżowym w Japonii. Jest mężatką, ma 15-letniego syna. Zadowolona z warunków 

pracy i form wsparcia dla nauczycieli. Jako utrudnienie wskazuje długi codzienny czas 

pracy w szkole. Słowa charakteryzujące zawód nauczyciela to: rzetelność, punktualność, 

niezawodność, skuteczność. 

 

Sylwetki biograficzne badanych nauczycieli są podobne w kategoriach: wiek, staż 

pracy, stopień awansu zawodowego, współpraca z uczelnią, zadowolenie z sytuacji ro-
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dzinnej i zawodowej oraz oceny swojego zawodu. Ta sama faza życia, staż pracy, do-

świadczenie zawodowe pozwoliły poznać spojrzenie nauczycieli na swój rozwój zawo-

dowy z podobnej perspektywy czasowej.  

 

 

3.6. Sposób przeprowadzenia badań  

 

Przygotowując się do przeprowadzenia badań uzyskano zgody Nr WP.113-

3/2017 oraz Nr WP.113-7/2019 Komisji Etyki ds. Badań Naukowych funkcjonującej 

w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ba-

dania pilotażowe przeprowadzone zostały w Polsce i w USA we wrześniu 2018 roku. 

W ich wyniku została zmodyfikowana Ankieta. Nauczyciele biorący udział w tych bada-

niach zgłosili uwagi, że jest ona zbyt długa i jej wypełnienie zajmuje zbyt dużo czasu, 

a pytania w ich opinii powtarzają się. Po przeprowadzonych badaniach pilotażowych po-

stanowiono przeprowadzić jako dodatkowe narzędzie badawcze wywiad kwestionariu-

szowy, będący pogłębionym uzupełnieniem Ankiety i umożliwiającym w szerszym kon-

tekście zbadanie uwarunkowań kulturowych i osobowych rozwoju zawodowego nauczy-

cieli. Autorka niniejszej rozprawy miała możliwość przeprowadzenia wywiadów z nau-

czycielką-dyrektorką Przedszkola nr 78 w Krakowie, współpracującego z UP im. KEN 

oraz podczas pobytów studyjnych z nauczycielkami w Chicago, Tsukubie i Braganzie.    

Następnie wybrano miejsca prowadzenia badań sondażowych i starano się o uzy-

skanie zgody na ich przeprowadzenie w Polsce i w USA. Badania polegające na wypeł-

nieniu Ankiety i testów zostały przeprowadzone dzięki życzliwości i za zgodą dyrekcji 

5 przedszkoli (nr 77, nr 78, nr 79, nr 80, nr 178) oraz dyrekcji 7 szkół podstawowych (nr 

2, nr 5, nr 24, nr 95, nr 114, nr 153, nr 162) w Krakowie oraz z nauczycielami z 3 przed-

szkoli w Chicago (The Nook Preschool, Twinkling Stars Preschool, Wee Care Preschool) 

i 4 szkół (South Loop Elementary School, Robert Healy Elementary School, Mark 

T. Skinner Elementary School, Beaubien Elementary School) oraz nauczycielami 1 

przedszkola (York Avenue Preschool) i 3 szkół podstawowych (Forest Brook Elementary 

School, River East Elementary School, Yung Wing Elementary School) w Nowym Jorku. 

Badania przeprowadzone zostały w Krakowie w miesiącach październik–listopad 2018 

roku. Nauczyciele z Chicago i z Nowego Jorku w grudniu 2018 r. uczestniczyli w konfe-

rencji metodyczno-naukowej w Loyola National Louis University i wówczas zgodzili się 

na anonimowe wypełnienie ankiet i testów.  
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Badani nauczyciele zostali poinformowani o czasie potrzebnym do wypełnienia 

Ankiety i testów, o zapewnieniu anonimowości badań i celu badań, oraz o tym, iż nie 

poniosą żadnego ryzyka osobowego. Wyrazili zgodę na publikowanie wyników badań. 

Za udział w badaniach nauczyciele amerykańscy otrzymali symboliczną kwotę po 5 do-

larów. Polscy nauczyciele nie chcieli żadnej rekompensaty za czas poświęcony na wy-

pełnienie ankiet i testów. Instrukcję podawano słownie, a ponadto znajdowała się ona na 

każdym z kwestionariuszy (dla nauczycieli polskich w języku polskim, a dla nauczycieli 

amerykańskich w języku angielskim). Na odpowiedzi z kwestionariusza i testów nauczy-

ciele mieli 90 minut czasu.  

Drugi etap badań przyjął perspektywę biograficzną i przeprowadzony został oso-

biście przez badacza z czterema nauczycielkami szkół publicznych, po jednej z każdego 

kraju: Polska (Kraków), Stany Zjednoczone (Chicago), Japonia (Tsukuba) oraz Portuga-

lia (Bragança). Nauczycielki odpowiadały na pytania wywiadu kwestionariuszowego. 

Przewidywany czas na rozmowę z każdą nauczycielką wynosił 2 godziny. W tym miej-

scu należy przypomnieć, że z uwagi na koszty i czas badania jakościowe przeprowadza 

się na mniejszej ilości przypadków niż ilościowe.   

Wgląd w rozwój zawodowy uzyskano przeprowadzając wywiad kwestionariu-

szowy.  Wywiad z Panią Małgorzatą – nauczycielką z Polski został przeprowadzony 

w Krakowie 8 lipca 2019 r., wywiad z Panią Jessicą – nauczycielką amerykańską w Chi-

cago 15 lipca 2019 r., wywiad z Panią Elisabete – nauczycielką portugalską z Bragançy 

12 czerwca 2019 r., wywiad z Panią Kuanysh – nauczycielką japońską, w Tsukubie 25 

kwietnia 2019 r. Interpretacja zebranego tą drogą materiału badawczego pozwoliła zre-

konstruować kulturowe źródła, zrekonstruować społeczno-kulturowe oczekiwania od na-

uczyciela, pokazać indywidualne sposoby nadawania sensu swej zawodowej roli oraz po-

równać je ze sobą.  
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Rozdział IV. Uwarunkowania kulturowe determinujące decyzje pol-
skich i amerykańskich nauczycieli do podjęcia rozwoju 
zawodowego – analiza badań ilościowych 

 

  

Obserwowane w świecie intensywne zmiany technologiczne, gospodarczo-eko-

nomiczne oraz polityczne i ustrojowe, prowadzą do zjawiska określanego jako globaliza-

cja. Wymusza to w poszczególnych krajach zmiany w systemach edukacyjnych służą-

cych przygotowaniu przyszłych kadr do coraz to nowocześniejszych branż przemysło-

wych, informatycznych, naukowych itd. W Polsce, po 1989 roku, przeobrażenia poli-

tyczne i ustrojowe przyczyniły się do szczególnie intensywnych zmian gospodarczych, 

społecznych i kulturowych. Stały się źródłem istotnych zmian w zakresie funkcjonowa-

nia systemów opiekuńczo-wychowawczych oraz kulturalno-oświatowych. Wyrazem 

tego jest systematyczny wzrost ilości funkcji oraz zadań stawianych placówkom oświa-

towym przez społeczeństwo. Sytuacja ta w zasadzie dotyczy wszystkich krajów nasta-

wionych na rozwój. Nic więc dziwnego, że praca wykonywana przez nauczyciela zaczęła 

wiązać się z coraz to większymi wymaganiami i oczekiwaniami. Społeczeństwo oczekuje 

od nauczyciela, by ten potrafił efektywnie rozwiązywać różne problemy dydaktyczne, 

wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, kulturalne i społeczne (Kowalczuk-Walę-

dziak, 2012, s. 10). Wymóg sprostania tym oczekiwaniom zmusza nauczycieli do poszu-

kiwania i stosowania w swojej pracy pedagogicznej innowacyjnych rozwiązań, nowator-

skich metod i sposobów aktywizowania uczniów, pobudzających ich do samodzielnego 

myślenia i kreatywnego działania (Dudek, 2014, s. 7). Aby współczesny nauczyciel mógł 

podejmować działania nieszablonowe i niekonwencjonalne oraz stosować metody twór-

cze pedagogicznie, stoi przed koniecznością stałego poszerzania swoich kompetencji. 

Musi stale dbać o swój profesjonalny rozwój.   

Można założyć, że każdy nauczyciel wie, jak ważny jest dla niego rozwój zawo-

dowy. Wśród podstawowych powodów, dla których podejmują różnorodne działania 

w tym celu, są wymagania ze strony państwa, dyrektora, społeczeństwa oraz osobista po-

trzeba samorozwoju. Nie mniej ważna jest konieczność zdobywania nowych zaświad-

czeń wymaganych w sytuacjach ubiegania się o awans zawodowy. Ważna jest więc wie-

dza nauczycieli odnośnie ważności i potrzeb w zakresie rodzajów i form własnego roz-

woju zawodowego.  
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Podobieństwa i różnice w zakresie podmiotowych oraz środowiskowych determi-

nantów warunkujących inicjowanie przez nauczycieli swojego rozwoju zawodowego zo-

staną w niniejszym rozdziale zaprezentowane jedynie ze względu na narodowość bada-

nych, ponieważ miejsce pracy nauczycieli, wiek, staż pracy, typ studiów oraz stopień 

awansu zawodowego nie różnicowały znacząco ich wypowiedzi. 

 

 

4.1. Rozumienie przez nauczycieli znaczenia rozwoju zawodowego 

 

W analizie ilościowej i jakościowej starano się rozpoznać, jak badani rozmówcy 

rozumieją rozwój zawodowy. Założono, że istnieją różnice kulturowe między krajami, 

które warunkują podejmowanie działań służących rozwojowi profesjonalnemu. Różnice 

te są widoczne w trzech obszarach: w sferze koncepcji roli nauczyciela, w systemie 

kształcenia nauczycieli i procesie awansu zawodowego nauczyciela.   

 

Wypowiadając się w Ankiecie nauczyciele polscy i amerykańscy rozumieli pro-

ces rozwoju zawodowego jako proces uczenia się prowadzony świadomie i samodzielnie, 

jako samodzielny dobór celów, treści, form, źródeł i metod uczenia się/doskonalenia. 

Wskazywali na następujące czynniki podmiotowe: pogłębianie wiedzy według moich 

zmieniających się celów…, szukanie nowych, odpowiednich na dany moment metod nau-

czania…, doskonalenie warsztatu pracy…, it includes self…, a także środowiskowe zwią-

zane z uczeniem się wedle planu otrzymanego z zewnątrz w celu uzyskania indywidual-

nych uprawnień, przymus uczenia się: uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez 

szkołę…, powrót do „pozycji uczeń”… 

 

Rozumienie przez nauczycieli polskich i amerykańskich powinności związanych 

z rozwojem zawodowym. 

Jedno z pytań kierowanych do polskich i amerykańskich nauczycieli miało cha-

rakter otwarty i odnosiło się do tego, jakie działania/powinności zawierają się według 

nich w samokształceniu nauczycieli. Odpowiedzi w porównywanych ww. grupach nau-

czycieli okazały się bardzo zróżnicowane. Należy jednak podkreślić, że w grupie pol-

skich nauczycieli jako wskazane formy samokształcenia dominowały: kursy (85 osób), 

czytanie literatury metodycznej  (35 osób) oraz szkolenia (16 osób). Grupa nauczycieli 
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amerykańskich najczęściej wymieniała uczestnictwo w workshopach (70 osób), rady pe-

dagogiczne organizowane przez szkołę – cotygodniowo (39 osób) oraz ciągłe poszerzanie 

wiedzy i poznawanie problemów uczniów (27 osób) (wykres 1).  

 

Wykres 1. Porównanie wyników badań dotyczących wskazania jakie działania/powin-
ności zawierają się według nich w samokształceniu nauczycieli 

 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Rozwój zawodowy nauczyciela jest funkcją czynników związanych z wykonywa-

nym zawodem (np. zaspokojenia potrzeb, dążeń, aspiracji), jego strukturą osobowości, 

oraz czynnikami zewnętrznymi, na przykład organizacyjnymi. W rezultacie wybór kon-

kretnej formy samokształcenia jest uwarunkowany indywidualnymi cechami, preferen-

cjami i możliwościami organizacyjnymi. Formy (determinanty) doskonalenia własnego 

rozwoju zawodowego z grubsza można podzielić na podmiotowe i środowiskowe. 

W niniejszych badaniach determinanty podmiotowe i środowiskowe określono na pod-

stawie deklaracji badanych nauczycieli na temat rodzajów samokształcenia podejmowa-

nych w ostatnich 5 latach. Do środowiskowych determinantów zakwalifikowano: dok-

torat lub studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, studia/kursy 

doskonalące warsztaty metodyczne, szkoleniowe rady pedagogiczne, prelekcje, semina-

ria, konferencje naukowe, projekty naukowe, granty, projekty edukacyjne. Natomiast do 

podmiotowych determinantów zakwalifikowano: udział w zespołach samokształcenio-

wych w swoim miejscu pracy, korzystanie ze źródeł internetowych, czytanie literatury 

naukowej, gromadzenie literatury naukowej, czytanie literatury metodycznej, gromadze-

nie literatury metodycznej. 
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Zgodnie z przyjętym modelem badawczym porównano wyniki badań dotyczące 

podmiotowych i środowiskowych czynników warunkujących rozwój zawodowy pol-

skich i amerykańskich nauczycieli (tabela 4). Zastosowanie testu χ² generalnie wskazuje 

na istotne różnice w zakresie środowiskowych i podmiotowych determinantów samo-

kształcenia polskich i amerykańskich nauczycieli. Wśród deklaracji nauczycieli na temat 

rodzajów samokształcenia podejmowanych w ostatnich 5 latach zdecydowanie większą 

aktywność podejmują nauczyciele amerykańscy wyrażoną w wynikach ogólnych (por. 

tabela 1). Biorąc pod uwagę działania podejmowane w ramach samokształcenia należy 

stwierdzić, że polscy nauczyciele częściej deklarują podejmowanie studiów podyplomo-

wych (χ²=12,018; p<0,05), kursów kwalifikacyjnych (χ²=5,050; p<0,05) oraz stu-

diów/kursów doskonalących (χ²=2,411; p<0,05). Nauczyciele amerykańscy znacznie czę-

ściej uczestniczą w takich formach jak: warsztaty metodyczne (χ²=13,303; p<0,05), szko-

leniowe rady pedagogiczne (χ²=51,300; p<0,05), oraz w projektach naukowych, grantach 

czy projektach edukacyjnych (χ²=37,279; p<0,05).  

W kategorii odpowiedzi „Inne” nauczyciele amerykańscy wyróżnili rozwój za-

wodowy w miejscu pracy, omawianie przypadku pracy z uczniem „trudnym” oraz spo-

tkania nauczycieli z couchem. Natomiast nauczyciele polscy za istotne w swojej pracy 

wymienili również obserwacje pracy innych nauczycieli. 

 

Tabela 4. Różnice w zakresie środowiskowych i podmiotowych determinantów samo-
kształcenia nauczycieli polskich i amerykańskich nauczycieli (Gr1 – Polacy; 
Gr2 – Amerykanie) 

 Różnice w zakresie form kształcenia 
w ostatnich 5 latach 

χ² 
df 
p< Formy kształcenia Gr1 

N=120 
Gr2 

N=120 
Razem 
N=240 

 N % N % N % 

Śr
od

ow
isk

ow
e 

de
te

rm
in

an
ty

 1. Doktorat lub studia doktoranckie 0 0,0 4 3,3 4 1,7 
4,064 

1 
0,045 

2. Studia podyplomowe 14 11,7 1 0,8 15 6,3 
 

12,018 
1 

0,001* 

3. Kursy kwalifikacyjne 8 6,7 19 15,8 27 11,3 
5,050 

1 
0,025* 

4. Studia/kursy doskonalące 19 15,9 14 11,7 33 13,7 
25,443 

2 
0,003* 
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Źródło: badania własne *p<0,05 

 

Biorąc pod uwagę determinanty podmiotowe, nauczyciele ze Stanów Zjednoczo-

nych znacznie częściej aniżeli ich koledzy z Polski korzystają z literatury naukowej 

(χ²=2,017; p<0,05). Mimo że wyniki różnic nie okazały się istotne statystycznie, to jed-

nak Amerykanie częściej od Polaków biorą udział w zespołach samokształceniowych 

w miejscu pracy (odpowiednio 55 i 66), jak również częściej korzystają ze źródeł inter-

netowych w pracy (odpowiednio 118 i 120). Natomiast polscy nauczyciele uzyskali wyż-

sze wyniki w gromadzeniu literatury naukowej (χ²=5,455; p<0,05). Chociaż w pozosta-

łych czynnikach nie uzyskano istotności statystycznej, to jednak porównanie ilościowe 

5. Warsztaty metodyczne 38 31,7 66 55,0 104 43,3 
13,303 

1 
0,000* 

6. Szkoleniowe rady pedagogiczne/ 
prelekcje 61 50,8 111 92,5 172 71,7 

51,300 
1 

0,000* 

7. Seminaria, konferencje naukowe 38 31,7 46 38,3 84 35,0 
1,172 

1 
1,279 

8. Projekty naukowe, granty, pro-
jekty edukacyjne 16 13,3 60 50,0 76 31,7 

37,279 
1 

0,000* 

Po
dm

io
to

w
e 

de
te

rm
in

an
ty

 

9. Udział w zespołach samokształ-
ceniowych w swoim miejscu pracy 55 45,8 66 55,0 121 50,4 

2,017 
1 

0,157 

10. Korzystanie ze źródeł interneto-
wych 118 98,3 120 50,0 238 99,2 

2,017 
1 

0,156 

11. Czytanie literatury naukowej  
43 35,8 76 63,3 119 49,6 

18,151 
1 

0,000* 

12. Gromadzenie literatury nauko-
wej 

19 
 15,8 21 17,5 40 16,7 

0,120 
1 

0,729 

13. Czytanie literatury metodycz-
nej 30 25,0 19 15,8 49 

 20,4 
3,103 

1 
0,078 

14. Gromadzenie literatury meto-
dycznej 15 12,5 5 4,2 20 8,3 

5,455 
1 

0,020 

15.Inne (proszę wpisać jakie) 0 0,0 120 100,0 120 50,0 
240,000 

1 
0,000* 
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wyraźnie wskazuje na przewagę Polaków w zakresie czytania literatury metodycznej (od-

powiednio 30 i 19).  

4.2. Formy wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli 

 

Nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego każdego pracownika, w tym 

również nauczyciela, jest doskonalenie zawodowe. Wśród różnych definicji doskonalenia 

zawodowego najczęściej wskazuje się na to, że jest celowym, zaplanowanym i ciągłym 

procesem ustawicznego kształcenia, służącym podwyższaniu i modyfikacji zawodowych 

kompetencji i kwalifikacji oraz wszechstronnemu rozwojowi osobowości. Jest organizo-

wane i realizowane przez wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje. Doskonalenie 

zawodowe może być również realizowane w toku samokształcenia i samodoskonalenia. 

Rozumiane jest jako proces trwały od podjęcia decyzji o wyborze zawodu przez cały 

okres aktywności zawodowej (Wiatrowski, 2002; Grondas, Żmijski, 2005; Day, 2004; 

Kosiba, 2012). Doskonalenie nauczycieli najczęściej odbywa się w trzech kategoriach: 

jako samokształcenie, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli oraz realizowane poza 

szkołą doskonalenie instytucjonalne (np.: Knafel, Żłobecki, 1998; Day, 2004). 

 

Formy instytucjonalnego i wewnątrzszkolnego wsparcia w rozwoju zawodowym 

badanych nauczycieli polskich i amerykańskich 

 Przeprowadzanie badań ankietowych wśród nauczycieli odnośnie doskonalenia 

zawodowego było niesłychanie trudne z uwagi na różnorodność form, tematów oraz in-

dywidualnych potrzeb badanych nauczycieli (dla przypomnienia: osoby badane zatrud-

nione są na różnych poziomach kształcenia). Z tego powodu uznano za konieczne porów-

nanie wybranych dwu form samokształcenia, które Polacy i Amerykanie uważają za naj-

bardziej istotne w zawodzie nauczyciela. Do najczęściej wybieranych przez polskich na-

uczycieli należą: warsztaty metodyczne (108 nauczycieli), konferencje naukowe (68 na-

uczycieli) oraz kursy kwalifikacyjne (43 nauczycieli). W grupie nauczycieli amerykań-

skich najczęściej wybierane były: szkoleniowe rady pedagogiczne (102 nauczycieli), roz-

wój zawodowy w miejscu pracy (98 nauczycieli) oraz używanie źródeł internetowych (93 

nauczycieli). Profil wyników został przedstawiony w postaci wykresu 2. 
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Wykres 2. Dwie wybrane formy samokształcenia, które badani nauczyciele uważają za 
najbardziej istotne w zawodzie nauczyciela 

 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Profil wyników uzyskanych w wykresie 2. dotyczący wybranych dwóch form sa-

mokształcenia, które badani nauczyciele uważają za najbardziej istotne w zawodzie nau-

czyciela, wskazuje na wyraźne różnice między nauczycielami z Polski i USA. O ile dla 

amerykańskich nauczycieli w równym stopniu ważne okazuje się samokształcenie oraz 

wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, to dla Polaków ważniejsze jest doskonalenie 

instytucjonalne realizowane poza szkołą.  

Analiza uzyskanych wyników wyraźnie wskazuje na różnice w zakresie warun-

ków i wyboru form doskonalenia zawodowego. Ma to swoje uzasadnienie w kulturze 

i tradycji danego kraju, realnych potrzebach miejsca pracy.  

 

Źródła wiedzy nauczycieli na temat form wsparcia w rozwoju zawodowym 

W analizie form związanych z rozwojem zawodowym u polskich i amerykańskich na-

uczycieli szczególne znaczenie mają źródła ich wiedzy na temat szkoleń. W tym celu przedsta-

wiono badanym katalog typowych źródeł informacji. Zadaniem badanych osób było wskazanie 

poprzez ich zakreślenie. W tabeli 2 przedstawiono różnice w tym zakresie w grupach nauczy-
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cieli z Polski i USA. Zebrany i pogrupowany materiał empiryczny został poddany analizie sta-

tystycznej, na podstawie której można stwierdzić, że występują istotne statystycznie różnice 

pomiędzy polskimi i amerykańskimi nauczycielami w zakresie źródeł informacji o kursach. 

Obliczenia wykonane w oparciu o nieparametryczny test χ² zostały zaprezentowane w poniż-

szej tabeli 5. 

 

Tabela 5. Różnice w grupach nauczycieli z Polski i USA odnośnie źródeł pozyskiwania 
informacji o szkoleniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: badania własne *p<0,05 

 

 Różnice w grupach nauczycieli z Polski i USA 

χ² 
df 
p< 

Źródło informacji o szkole-
niach 

Gr1 
N=120 

Gr2 
N=120 

Razem 
N=240 

 N % N % N % 

Internet 118 98,3 110 91,7 228 95,0 
5,614 

1 
0,018* 

Telewizja 11 9,2 0 0,0 11 4,6 
 

11,528 
1 

0,001* 

Radio 3 2,5 0 0,0 3 1,3 
3,038 

1 
0,081 

Koleżanka/kolega 67 55,8 97 80,8 164 68,3 
17,330 

1 
0,000* 

Dyrektor 106 88,3 109 90,8 215 89,5 
0,402 

1 
0,526 

Nadzór pedagogiczny 25 20,8 91 75,8 116 48,3 
72,681 

1 
0,000* 

Ulotki 23 19,2 0 0,0 23 9,6 
25,438 

1 
0,000* 

Gazety fachowe 25 20,8 58 48,3 83 34,6 
20,057 

1 
0,000* 

Inne 21 17,5 31 25,8 52 21,7 
2,455 

1 
0,117 
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Należy podkreślić, że spośród zaproponowanych w ankiecie źródeł informacji 

o szkoleniach najwięcej wśród polskich i amerykańskich nauczycieli wymieniano: Inter-

net oraz dyrekcję szkoły (tabela 2). Porównanie wyników badań przy zastosowaniu testu 

χ² w odniesieniu do tych źródeł wskazuje na istotnie statystycznie różnice wskazujące na 

przewagę tego źródła informacji wśród polskich nauczycieli (χ²=5,614; p<0,05). 

Amerykańscy nauczyciele częściej korzystali z informacji od koleżanki z pracy 

jako źródła informacji (χ²=17,330; p<0,05). Ponadto Amerykanie znacznie częściej ko-

rzystają z sugestii nadzoru pedagogicznego (χ²=72,611; p<0,05) oraz znacznie częściej 

niż Polacy w zasięganiu informacji na temat organizowanych szkoleń wykorzystują ga-

zety fachowe (χ²=20,051; p<0,05). 

 Na uwagę zasługuje fakt, że amerykańska grupa nauczycieli w przeciwieństwie 

do polskich nauczycieli nie zaznaczała jako źródła wiedzy na temat kursów: telewizji, 

radia oraz ulotek. 

Badania ilościowe pozwoliły wyodrębnić dwie grupy czynników warunkujących 

podejmowanie form doskonalenia przez polskich i amerykańskich nauczycieli, co po-

zwala zrozumieć sposób rozumienia przez nich przebiegu rozwoju zawodowego. Pierw-

sza z nich związana jest z czynnikami osobowymi jako podwyższanie kompetencji za-

wodowych i osobowych, rozwój samoświadomości w zakresie identyfikowania swoich 

mocnych i słabych stron, potrzeb i aspiracji osobistych i zawodowych, stylów uczenia się 

(m.in. nauczyciele identyfikowali go jako: wymianę doświadczeń z innymi nauczycie-

lami…, podejmowanie działań zmierzających do podniesienia umiejętności i kompetencji 

zawodowych…, uczenie się na swoich błędach…, podejmowanie działań mających na 

celu rozwój…, pogłębiona refleksja pracy własnej…). Druga grupa wiąże się z czynni-

kami środowiskowymi – jako osiągnięcia założonego wzoru nauczyciela i wymaganych 

przepisami kompetencji; zaspokajaniem potrzeb szkoły, potrzeb uczniów, rodziców, 

osiąganie wymaganego awansu zawodowego (m.in. nauczyciele identyfikowali go jako: 

spełnienie kryteriów potrzebnych do awansu zawodowego, oczekiwania szkoły…). 

 

 

4.3. Częstotliwość działań związanych z rozwojem zawodowym podejmowanych 
przez nauczycieli  
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Niezwykle ważną kwestią związaną z rozwojem indywidualnym jest częstotli-

wość przeszukiwania przez badanych nauczycieli określonych źródeł informacji odno-

śnie ofert szkoleń. W sposób bezpośredni świadczy to o zainteresowaniu nauczycieli 

określoną formą samokształcenia. Tabela nr 6 zawiera rodzaje odpowiedzi, które badaniu 

nauczycieli mieli wskazać.   

Tabela 6. Różnice w grupach nauczycieli z Polski i USA co do częstotliwości udziału 
w szkoleniach 

  

Źródło: badania własne *p<0,05 

 

Porównanie wyników badań dotyczących częstotliwości korzystania z określo-

nych źródeł informacji o szkoleniach przy zastosowaniu testu χ² wskazuje na istotne róż-

nice pomiędzy nauczycielami z Polski i Ameryki (tabela 6). Dotyczy to w zasadzie 

wszystkich wskazanych źródeł – wszystkie osiągnęły wartość istotności p<0,05. W spo-

sób ogólny można stwierdzić, że polscy nauczyciele częściej od swoich kolegów z USA 

 Różnice w grupach nauczycieli z Polski i USA χ² 
df 
p< 

Źródło informacji o szkoleniach Gr1 
N=120 

Gr2 
N=120 

Razem 
N=240 

 N % N % N % 

W ogóle przeglądają oferty kursów 116 96,7 104 86,7 220 91,7 
7,855 

1 
0,005* 

Jak często przeglądają oferty kursów?: 
- raz w tygodniu 
- raz w miesiącu 
- raz w roku 
- w ogóle nie przeglądają 

 
10 

 
8,3 

 
1 

 
0,8 

 
11 

 
4,6 13,744 

3 
0,003* 

62 51,7 68 56,7 130 54,2 
42 35,0 34 28,3 76 31,7 
6 5,0 17 24,2 23 9,6 

Jak często czytają literaturę naukową?: 
- codziennie 
-  raz w tygodniu 
-  raz miesiącu 

 
18 

 
15,0 

 
10 

 
8,3 

 
28 

 
11,7 21,058 

2 
0,000* 22 18,3 55 45,8 77 32,1 

80 66,7 55 45,8 135 56,3 
Kiedy ostatnio czytali poradniki meto-
dyczne?: 
- w ostatnim tygodniu 
- w ostatnim miesiącu 
- w ostatnim roku 

 
 

29 

 
 

24,2 

 
 

32 

 
 

26,7 

 
 

61 

 
 

25,4 
22,932 

2 
0,000* 35 29,2 65 54,2 100 41,7 

56 46,7 23 19,2 79 32,9 
Jak często korzystają z czasopism nauko-
wych?: 
- raz w tygodniu 
- raz w miesiącu 
- raz w roku 
- w ogóle nie korzystają 

 
 

15 

 
 

12,5 

 
 
0 

 
 

0,0 

 
 

15 

 
 

6,2 26,346 
3 

0,000* 43 35,8 37 30,8 80 33,3 
62 51,7 73 60,8 135 56,3 
0 0,0 10 8,3 10 4,2 

Jak często wykorzystują Internet 
w pracy?: 
- codziennie 
- raz w tygodniu 
- raz miesiącu 

 
 

92 

 
 

76,7 

 
 

120 

 
 

100,0 

 
 

212 

 
 

88,3 

31,698 
2 

0,000* 
 23 19,2 0 0,0 23 9,6 

5 4,2 0 0,0 5 2,1 
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przeglądają różne źródła informacji odnośnie szkoleń, częściej sięgają po literaturę fa-

chową oraz czasopisma naukowe. Natomiast amerykańscy nauczyciele częściej od swo-

ich kolegów z Polski korzystają z poradników metodycznych oraz Internetu.  

 

Jeżeli przyjąć, że podstawowym narzędziem formalnego systemu pozyskiwania i roz-

woju wiedzy nauczycieli są szkolenia, należy zwrócić szczególną uwagę na częstotliwość 

uczestnictwa w poszczególnych grupach. Uwzględniając różnorodność typów szkoleń i proce-

sów rozwojowych nauczycieli oraz specyfikę funkcjonowania szkolnictwa w Polsce i Ame-

ryce, trudno jest stworzyć pełną listę wszystkich tematów szkoleń. Z konieczności oparto się 

na ogólnej liczbie kursów, warsztatów i szkoleń. Warto zauważyć, że tak polscy, jak i amery-

kańscy nauczyciele brali udział w wielu kursach, warsztatach lub szkoleniach (tabela 7). 

 

Tabela 7. Kursy i szkolenia podejmowane przez badanych polskich i amerykańskich nau-
czycieli w ostatnich 5 latach 

 

Kraj Razem 

PL 1739 

USA 1152 

Źródło: badania własne      

 

Profil wyników dotyczących udziału w kursach i szkoleniach przez nauczycieli 

z Polski i USA przedstawia wykres 3. Widać wyraźnie przewagę polskich nauczycieli 

nad swoimi amerykańskimi kolegami w tym zakresie. 

 

Wykres 3. Porównanie ilościowego udziału w kursach i szkoleniach podejmowanych 
przez badanych polskich i amerykańskich nauczycieli w ostatnich 5 latach 

 



 185 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Na uwagę zasługuje fakt, że spośród badanych polskich nauczycieli jedynie jedna 

osoba deklaruje, że w ogóle nie uczestniczyła w szkoleniach, gdy tymczasem wśród na-

uczycieli amerykańskich nie uczestniczyło w szkoleniach 24 osoby, co stanowi aż 20% 

badanej grupy. 

Generalnie tematyka kursów, warsztatów i szkoleń wskazywanych przez nauczy-

cieli z Polski i USA wyraźnie się różni. Warto jednak zauważyć, że obie grupy badanych 

nauczycieli chętnie i licznie (38 polskich nauczycieli oraz 47 amerykańskich nauczycieli) 

uczestniczyły w kursach i warsztatach na temat wypalenia zawodowego, jednak w róż-

nych jego płaszczyznach. O ile polska grupa nauczycieli skupiała się bardziej na umie-

jętności zauważenia (diagnozy) jego występowania, to Amerykanie bardziej koncentro-

wali się na efektywnej pracy w klasie, w której pojawia się problem wypalenia zawodo-

wego. Ponadto można zauważyć, iż tematyka kursów, w których uczestniczyli amery-

kańscy nauczyciele, ukazuje problem uczenia w klasach dzieci imigrantów (98 nauczy-

cieli). W Polsce problemem jest zmiana reformy nauczania oraz przepisów (102 nauczy-

cieli).  

Jedno z najważniejszych pytań dotyczy częstotliwości doskonalenia zawodo-

wego, które narzuca system kształcenia i doskonalenia nauczycieli w danym kraju. 

W istotnym związku z pytaniem dotyczącym udziału respondentów w szkoleniach jest 

pytanie dotyczące ich opinii na temat ilości koniecznych szkoleń, aby utrzymać lub pod-

nosić kompetencje zawodowe. Dane zawarte w wykresie 4 zdają wskazywać na różno-
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rodność opinii w tym zakresie. Jak wynika z wykresu 4., opinie nauczycieli odnośnie ob-

owiązkowej częstotliwości szkoleń są różne w porównywanych grupach nauczycieli. Ge-

neralnie częściej muszą doskonalić się nauczyciele pracujący w Stanach Zjednoczonych. 

Okazuje się, że 47 osób deklaruje, iż obowiązujący system kształcenia i doskonalenia 

zawodowego wymusza na nich cotygodniowy udział w zespołach. Kolejnych 32 osób 

wskazuje na comiesięczny udział. Zbliżona ilość, bo 34 amerykańskich nauczycieli pod-

kreśla, że przynajmniej raz w roku powinni brać udział w szkoleniach. Wśród polskich 

respondentów przeważają deklaracje wskazujące, że system nadzoru wymusza na nich 

uczestniczenie przynajmniej raz na rok (66). Zdecydowanie mniej jest osób deklarują-

cych comiesięczny (36) udział w szkoleniach. Na uwagę zasługuje znaczący odsetek pol-

skich nauczycieli twierdzących, że nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniach 

(18). Nie było ani jednego polskiego nauczyciela, który by deklarował, że istnieje ko-

nieczność w cotygodniowych udziału w szkoleniach. 

 

Wykres 4. Opinie nauczycieli na temat ilości szkoleń, które wymusza na nich system edu-

kacji 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Działania samokształceniowe nauczycieli należą do tej sfery doskonalenia za-

wodowego, którą najtrudniej jest zbadać i ocenić. Jak wynika z dostępnej literatury 
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przedmiotu, badani nauczyciele w odniesieniu do autoedukacji wymieniają najróżniejsze 

formy. Poczynając od systematycznego czytania literatury fachowej, czasopism, korzy-

stania z branżowych stron (witryn) internetowych, poprzez oglądanie wybranych audycji 

telewizyjnych, wymianę doświadczeń i wiedzy w miejscu pracy, podczas prywatnych 

spotkań i rozmów. Inną formą jest współpraca z uczelnią lub członkostwo w organiza-

cjach i stowarzyszeniach związanych z edukacją. Działalność taka jest rozłożona w cza-

sie i ma zróżnicowany charakter ilościowy.  

Jednym z takich podstawowych wymiarów doskonalenia osobistego wśród nau-

czycieli jest czytelnictwo. Wśród polskich nauczycieli średnia czytelnictwa wynosi 31,3, 

a wśród amerykańskich 23,5. Porównanie średniej ilości literatury naukowej, z której ko-

rzystali badani nauczyciele w ostatnich 2 latach, zostało zilustrowane w postaci wy-

kresu 5. 

   

Wykres 5. Porównanie średniej liczby literatury naukowej z której korzystali badani na-
uczyciele w ostatnich 2 latach 

 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Uogólniając można stwierdzić, że polscy nauczyciele zdecydowanie częściej od 

swoich kolegów z USA korzystają z literatury naukowej. W rozwoju zawodowym od-

czuwają potrzebę nieustannego doskonalenia i uzasadniają następująco: dbać o swój dal-

szy rozwój…, ciągłe podwyższanie swoich kompetencji…, ciągłe pogłębianie wiedzy…, 

ciągły zaplanowany proces….  Polscy nauczyciele szacowali częstotliwość podejmowa-

0

5

10

15

20

25

30

35

Średnia liczba
literatury naukowej z

której korzystali
badani nauczyciele w

ostatnich 2 latach

PL USA

Serie1



 188 

nia form doskonalenia incydentalnie: w zależności od wymagań zwierzchników…, w za-

leżności od potrzeb na przykład związanych z awansem zawodowym lub planowaną 

oceną pracy. 

Przeszkodami w niepodejmowaniu doskonalenia przez amerykańskich nauczy-

cieli był: brak ustalenia w miejscu pracy warunków wstępnych…, obowiązki rodzinne… 

Polscy nauczyciele wskazywali na: konflikt z harmonogramem pracy…, konieczność fi-

nansowania z własnych funduszy…, i tak jak amerykańscy: brak ustalenia w miejscu 

pracy warunków wstępnych. 

 

 

 

 
4.4. Motywacja nauczycieli do rozwoju zawodowego  

 

Problematyka motywowania nauczycieli do zawodowego doskonalenia najczę-

ściej stanowi przedmiot zainteresowań badawczych psychologów i bywa ujmowana 

w kontekście motywowania pracowników do zwiększania wysiłków zawodowych.  

W badaniach nad motywami uwzględnia się wymiary natury: ekonomicznej, spo-

łecznej i samorealizacyjnej. Czynniki ekonomiczne stanowią niesłychanie istotną rolę, 

gdyż z racji trudnej sytuacji finansowej nauczyciel ma utrudnioną możliwość zakupu 

i korzystania z książek, czasopism, instytucji kulturalnych, co z kolei nie sprzyja ich dal-

szemu rozwojowi w zawodzie. W konsekwencji niewystarczającą sytuację materialną 

nauczycieli uznaje się za podstawowy czynnik hamujący ich rozwój zawodowy (por. 

Bobbitt i in., 1994; Raport o Stanie Edukacji Liczą się Nauczyciele, 2014, s. 12). 

Drugi nurt motywowania w obrębie czynników ekonomicznych wiąże się z prze-

konaniem, że wprowadzenie do szkoły nowych technologii kształcenia podniesie jakość 

w zakresie sprawności i efektywności pracy nauczycieli, zapewniając im przy tym satys-

fakcję, która zrodzi dalsze motywy, m.in. do własnego ustawicznego rozwoju (por. Pół-

turzycki, 1999, s. 158–159; Scisłowicz, 1992, s. 193). W tym kontekście rodzi się pyta-

nie: w jaki sposób idea stosowania technologii pedagogicznej wpływa na mobilizację na-

uczycieli do zwiększenia ich własnych wysiłków zawodowych? Jeżeli założyć, że pracę 

szkolną należy maksymalnie nasycić technicznymi środkami nauczania, to powstaje 
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wówczas klasyczna teza, w której „człowiek jest dodatkiem do maszyny”, czyli nauczy-

ciel jako marginalne uzupełnienie maszyny dydaktycznej (por. Strykowski, 2007).  

Kolejnym nurtem motywowania pracowników, który wywodzi się z grupy kon-

cepcji ekonomicznych, jest tak zwany kierunek administracyjny. Istotą tego nurtu jest 

przekonanie, że ścisłe przestrzeganie przepisów i odpowiednich zarządzeń przez pracow-

ników zapewni instytucji sprawniejsze działanie, a przez to przyczyni się do zmobilizo-

wania pracowników do bardziej rzetelnej i wydajnej pracy. Środkiem do tego jest admi-

nistracyjne regulowanie ich zadań, form pracy, kontroli i oceny. Przykładem tego jest 

między innymi zawodowe doskonalenie nauczycieli, gdzie przewiduje się przyznawanie 

nauczycielom stopni kwalifikacyjnych za udział w szkoleniu zawodowym. Wpływa to 

w dalszej konsekwencji na podwyżkę płac i możliwości awansowania nauczyciela w za-

wodzie, co ilustruje więź ekonomicznego i administracyjnego nurtu motywowania do za-

wodowego doskonalenia.  

Inny, tak zwany społeczny kierunek motywowania, nawiązuje do wyższych po-

trzeb człowieka, w którym wyróżnić można orientacje: ideową, interpersonalną i inte-

rakcyjną (zagadnienia te szczegółowo zostały omówione w części teoretycznej pracy). 

W tym miejscu w sposób syntetyczny należy przypomnieć, że motywowanie społeczne 

wynika z faktu, że nauczyciele przygotowują młode pokolenie do kontynuacji dorobku 

narodu (np.: Journell i in., 2013). Spoczywa więc na nich bardzo poważne zadanie wy-

chowania dzieci i młodzieży. Tak rozumiana rola wiąże się ze znaczną odpowiedzialno-

ścią. Wymaga to od nauczyciela znajomości, zrozumienia i akceptacji celów społecznych 

systemu oświatowego. Ponadto trudności dodaje fakt, że w procesie kształcenia i wycho-

wania należy działać z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do przemian dokonujących 

się w społeczeństwie (antycypacyjna funkcja szkoły). Przygotowanie młodego pokolenia 

ma na celu realizację co najmniej trzech ról: 1) życia rodzinnego i osobistego, 2) działal-

ności społecznej (na rzecz ogółu), 3) oraz pracy zawodowej.  

Inny rodzaj motywacji społecznej wiąże się z kontaktem nauczyciela z zespołem 

pedagogicznym szkoły, gdzie niektórzy z członków mogą być przez niego traktowani 

jako partnerzy w zawodowej aktywności. Ponadto w literaturze przedmiotu często pod-

kreśla się styl kierowania placówką oświatową. Panuje tutaj zgodność, że najbardziej po-

żądanym jest tak zwany demokratyczny sposób kierowania (określany również jak inte-

raktywny). Istnieje wiele przekonywujących dowodów na to, że zła atmosfera, brak wza-

jemnej życzliwości, niezgoda, konflikty, zawiść, w znacznym stopniu przyczyniają się 

do zniechęcenia do pracy, przez co obniżają motywację do realizacji zadań. Nauczyciele 
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doświadczają coraz bardziej rosnącego przekonania, że w tak złej atmosferze nie da się 

skutecznie realizować zadań zawodowych. I odwrotnie, harmonijna współpraca i wza-

jemne dopełnianie oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych całego zespołu peda-

gogów, stanowi warunek osiągania większych sukcesów zawodowych (Werner, Pioru-

nek, 2011, s. 122). Wreszcie trzeci typ motywacji społecznej wiąże się z kontaktami na-

uczyciela z uczniami. Polega on na budowaniu pozytywnych emocjonalnych relacji 

z wychowankami, pozwalającymi na poszukiwanie sposobów, które pomogłyby w roz-

wiązywaniu wielu trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych.  

Kolejny rodzaj motywacji, określany jako samorealizacyjna motywacja dosko-

nalenia, wynika z koncepcji człowieka uznającego jako nadrzędną tak zwaną autokrea-

cyjną rolę działalności zawodowej zarówno w sferze praktyki, jak i teorii pedagogicznej. 

Przyjmuje się, że jest to najbardziej pożądany rodzaj motywacji. Zwykle wskazuje się na 

zależność między kreatywnymi poczynaniami nauczyciela a rozwojem twórczych zdol-

ności jego uczniów. Codzienne sytuacje dydaktyczno-wychowawcze stanowią realną 

platformę do tworzenia wielu możliwości rozwoju uzdolnień. Ważnym czynnikiem mo-

bilizującym do poszukiwań twórczych w zawodzie nauczycielskim jest dynamika róż-

nych sytuacji (w tym trudnych), które trzeba rozwiązywać. Ponadto ważną rolę motywa-

cyjną pełni środowisko pracy nauczyciela. Mowa tutaj o ramach organizacyjnych szkoły, 

oficjalnych programach, wymaganiach odnośnie egzaminów końcowych, wymaganiach 

systemu szkolnego, wynikających z rodzaju i typu szkół. 

Szerszy kontekst, w jakim zaprezentowano problem badawczy, był niezbędny do 

ukazania wielorakich uwarunkowań w zakresie motywacji do doskonalenia nauczycieli. 

Przystępując do analizy wyników badań własnych z obszaru motywacji w pierwszym 

rzędzie skoncentrowano się na subiektywnym odczuciu zadowolenia z wykonywanego 

zawodu. Porównując uzyskane wyniki przy użyciu testu χ². Jak wynika z tabeli 8 istnieją 

istotne statystycznie różnice w zakresie zadowolenia z wykonywanego zawodu wśród 

polskich i amerykańskich nauczycieli (χ²=8,900; p<0,05). Polacy w porównaniu do swo-

ich kolegów z USA zdecydowanie częściej deklarowali wysokie zadowolenie z wykony-

wanego zawodu. 

 

Tabela 8. Różnice pomiędzy grupa nauczycieli z Polski i USA w zakresie zadowolenia 
z wykonywanego zawodu 

 Różnice w zakresie zadowolenia z wykonywanego zawodu χ² 
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Źródło: badania własne *p<0,05 

 

Przyjmuje się, że rozwój zawodowy jest procesem niezwykle złożonym, wyma-

gającym wiele wysiłku i nastawienia na wprowadzanie zmian. Odnosi się to nie tylko do 

realizacji sfery zawodowej, gdyż przebiega również w sferze osobistej człowieka. Dużym 

wzmocnieniem tego procesu jest korzystna atmosfera w gronie pedagogicznym oraz 

wsparcie przełożonych. Poza tym w warunkach polskich rozwój osobisty wiąże się z ob-

owiązującym systemem awansu zawodowego nauczycieli, opartym na zdobywaniu ko-

lejnych szczebli kariery. Nie mniej ważne są oczekiwania uczniów, rodziców, a nawet 

całego społeczeństwa wobec jakości działań nauczycielskich. Szczególnie istotne są rów-

nież osobiste motywacje, pragnienia, aspiracje i preferencje nauczycieli. Niewątpliwie 

podjęcie decyzji o samodoskonaleniu skutkuje w postaci wzmocnienia jakości procesu 

dydaktyczno-wychowawczego konkretnych, ale także osobowości nauczyciela.  

Zgodnie z przyjętym modelem badawczym w niniejszej pracy, dokonano porów-

nania przy pomocy nieparametrycznego testu χ² wybranych kategorii motywów leżących 

u podstaw samokształcenia nauczycieli polskich i amerykańskich (tabela 9). Analiza uzy-

skanych wyników badań wskazuje na istotne statystycznie różnice w tym zakres. Dla pol-

skich nauczycieli zdecydowanie większe znaczenia niż dla Amerykanów ma pragnienie 

podniesienia własnej samooceny (χ²=11.535; p<0,05), możliwość stałego zatrudnienia 

(χ²=3,484; ~p<0,05), możliwość ułatwienia swojej pracy (χ²=32,11; p<0,05), skorygowa-

nia swoich błędów i niewiedzy (χ²=15.4394; p<0,05), pomoc w rozwiązywaniu proble-

mów z uczniami (χ²=7, 475; p<0,05).  Natomiast dla Amerykanów częściej motywem 

jest pragnienie poprawienia warunków materialnych (χ²=7, 053; p<0,05), kierowanie się 

przykładem innych osób (χ²=8, 276; p<0,05), oraz możliwość realizowania swoich pasji 

(χ²=19,817; p<0,05). 

Stopień zadowolenia z wyko-
nywanego zawodu: 

Gr1 
N=120 

Gr2 
N=120 

Razem 
N=240 

df 
p< 

 N % N % N % 

1. Bardzo duże zadowolenie 38 31,7 19 15,8 57 23,8 

8,900 
2 

0,012* 

2. Duże zadowolenie 58 48,3 66 55,0 124 51,7 

3. Średnie zadowolenie 24 20,0 35 29,2 59 24,6 

4. Brak zadowolenia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

5. Brak zadowolenia i niechęć 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6. Nie mam zdania 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Tabela 9. Różnice w zakresie najważniejszych powodów/motywów podjęcia kształce-
nia polskich i amerykańskich nauczycieli 

 Różnice w zakresie form kształcenia w ostat-
nich 5 latach 

χ² 
df 
p< 

Powody/motywy, które skłoniły badanych 
do wykonywania zawodu 

Gr1 
N=120 

Gr2 
N=120 

Razem 
N=240 

 N % N % N % 

1. Pragnienie podniesienia własnej samo-
oceny 28 23,3 9 7,5 37 15,4 

11,535 
1 

0,001* 

2. Przezwyciężenie własnych ograniczeń 4 3,3 3 2,5 7 2,9 
 

0,147 
1 

0,701 

3. Ciekawość poznawcza, chęć zdobycia 
wiedzy 12 10,0 4 3,3 16 6,7 

4,286 
1 

0,038 

4. Pragnienie poprawienia warunków ma-
terialnych 7 5,8 20 16,7 27 11,3/ 

7,053 
1 

0,008* 

5. Pragnienie awansu zawodowego 32 26,7 17 14,2 49 20,4 
5,770 

1 
0,016 

6. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
i stabilności pracy 6 5,0 17 14,2 23 9,6 

5,818 
1 

0,016 

7. Liczył/a na stałe zatrudnienie 11 9,2 4 3,3 15 6,3 
3,484 

1 
~0,062* 

8. Kierował się przykładem innych osób 0 0,0 8 6,7 8 3,3 
8,276 

1 
0,004* 

9. Lubi być lepszy/a od innych osób 8 6,7 13 10,8 21 8,8 
1,305 

1 
0,253 

10. Skłaniają go władze instytucji w której 
pracuje 3 2,5 1 0,8 4 1,7 

1,017 
1 

0,313 

11. Może lepiej wykorzystać i rozwijać 
swoje możliwości 66 55,0 74 61,7 140 58,3 

1,079 
1 

0,295 

12. Może realizować swoje pasje 53 44,2 87 72,5 140 58,3 
19,817 

1 
0,000* 

13. Chce ułatwiać swoją pracę 41 34,2 6 5,0 47 19,6 
32,411 

0 
0,000* 
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Źródło: badania własne *p<0,05 

  

W rozwoju zawodowym nauczycieli ważne jest nie tylko określenie zakresu podej-

mowanych przez nauczycieli obszarów samodoskonalenia, ale również czynników warun-

kujących te decyzje. Można przyjąć za zasadę, że uświadomienie sobie przez nauczyciela 

potrzeby pracy nad sobą stanowi punkt wyjścia do podjęcia decyzji związanych z dalszym 

rozwojem. Skutkuje to w dalszej kolejności potrzebą określenia wewnętrznych zmian oraz 

umiejętnością wyboru.  Motywami wewnętrznymi dla polskich i amerykańskich nauczycieli 

było: podwyższanie swoich kompetencji zawodowych…, poszerzanie swojej wiedzy teore-

tycznej oraz metodycznej…, doskonalenie warsztatu pracy…, actively updating my 

knowledge…. Badani nauczyciele kierują się czynnikami zewnętrznymi, ale i swoimi pra-

gnieniami rozwoju: aktualizowanie wiedzy poprzez nowe reformy…, znajomość przepisów 

prawa…, systematyczna analiza zmian w przepisach prawa oświatowego…, to have finished 

college with a teacher’s degree and taking skill-improvement courses to earn more money… 

. Wyjaśniają, iż podejmują samokształcenie, ponieważ chcą podnieść swoje kwalifikację, 

chcą się szkolić w takiej tematyce, której nie rozumieją, a uważają za potrzebną. Uzasadnie-

niem swojej opinii jest chęć bycia na bieżąco z wiedzą i aktualizowanie posiadanych infor-

macji, przez własny rozwój łatwiej zrozumieć im problemy, z jakimi borykają się uczniowie. 

Badani nauczyciele chcą czuć, że są skuteczni w pracy – a podejmowane doskonalenie to 

umożliwia. Uważają, iż nie powinno się zmuszać do doskonalenia, ponieważ nie jest wtedy 

efektywne. 

 

 

14. Może skorygować swoje błędy i nie-
wiedzę 27 22,5 6 5,0 33 13,8 

15,494 
1 

0,000* 
 

15. Pomoże mu to w rozwiązywaniu pro-
blemów z uczniami 43 35,8 24 20,0 67 27,9 

7,475 
1 

0,006* 

16. Pomoże mu to w uzyskaniu wyższego 
stanowiska 0 0,0 2 1,7 2 0,8 

2017 
1 

0,156 

17. Inne 2 1,7 0 0,0 2 0,8 
2,017 

1 
0,156 
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4.5. Poczucie kompetencji nauczycieli   

 

Przyjmuje się, że kompetencje stanowią wieloznaczną, ujmowaną wieloaspek-

towo kategorię związaną z profesjonalizmem. W obszarze pedagogiki kompetencje uj-

mowane są jako zdolność do osobistej samorealizacji, stanowią podstawowy warunek 

wychowania. Poczucie skuteczności zawodowej nauczycieli jest niesłychanie ważnym 

czynnikiem w zakresie ich doraźnego działań profesjonalnych. Jednocześnie są wyrazem 

otwartości na konieczność zmian oraz zaangażowanie w procesy modyfikacji działań 

edukacyjnych. 

Kolejnym postępowaniem badawczym prezentowanym w niniejszym rozdziale 

pracy była analiza różnic w zakresie samooceny umiejętności i kompetencji wśród pol-

skich i amerykańskich nauczycieli (tabela 10). 

 

 

 

Tabela 10. Różnice w zakresie oceny własnych kompetencji wśród polskich i amery-
kańskich nauczycieli 

 Różnice w zakresie oceny własnych kompe-
tencji 

χ² 
df 
p< Itemy Gr1 

N=120 
Gr2 

N=120 
Razem 
N=240 

 N % N % N % 

1. Jestem dobrze przygo-
towany/a do pracy 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

114 
4 
2 

95,0 
3,3 
1,7 

96 
24 
0 

80,0 
20,0 
0,0 

210 
28 
2 

87,5 
11,7 
0,8 

17,829 
1 

0,000* 

2. Moje kompetencje 
merytoryczne są na do-
brym poziomie 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

114 
6 
0 

95 
5,0 
0,0 

104 
10 
6 

86,7 
8,3 
5,2 

218 
16 
6 

90,8 
6,7 
2,5 

7,459 
2 

0,024* 

3. Moje umiejętności 
metodyczne są na do-
brym poziomie 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

102 
18 
0 

85,0 
15,0 
0,0 

82 
33 
5 

68,3 
27,5 
4,2 

18 
51 
5 

76,7 
21,3 
2,1 

11,586 
2 

0,003* 

4. Moje kompetencje 
społeczne są wysokie 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

94 
26 
0 

78,3 
21,7 
0,0 

107 
13 
0 

89,2 
10,8 
0,0 

201 
39 
0 

83,8 
16,3 
0,0 

5,174 
1 

0,023* 

5. Poziom moich kompe-
tencji komunikacyjnych 
jest wysoki 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

93 
27 
0 

77,5 
22,5 
0,0 

82 
22 
16 

68,3 
18,3 
13,3 

175 
49 
16 

72,9 
20,4 
6,7 

17,202 
2 

0,000* 

6. Poziom moich kompe-
tencji informatycznych 
jest wysoki 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

43 
61 
16 

35,8 
50,8 
13,3 

59 
61 
0 

49,2 
50,8 
0,0 

102 
122 
16 

42,5 
50,8 
6,7 

18,510 
2 

0,000* 

7. Odczuwam lęk w trak-
cie zajęć z uczniami 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 

1 
6 

0,8 
5,0 

0 
2 

0,0 
1,7 

1 
8 

0,4 
3,3 

3,108 
2 
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Źródło: badania własne *p<0,05 

Analiza różnic w zakresie oceny własnych kompetencji wśród polskich i amery-

kańskich nauczycieli przy zastosowaniu testu χ² pozwala stwierdzić, że tak naprawdę do-

tyczą one wszystkich itemów (tabela 10). Wśród polskich nauczycieli zdecydowanie czę-

ściej występuje przekonanie o dobrym przygotowaniu do realizacji zawodu niż wśród ich 

kolegów z USA (χ²=19,817; p<0,05). Ponadto polscy nauczyciele częściej wskazują na 

posiadanie wysokich kompetencji merytorycznych (χ²=7,459; p<0,05), metodycznych 

(χ²=11,586; p<0,05), komunikacyjnych (χ²=15,298; p<0,05), gdy tymczasem amerykań-

scy podkreślają zdecydowanie większe kompetencje informatyczne. Polscy nauczyciele 

zdecydowanie częściej od swoich kolegów z Ameryki wyrażają strach przed utratą miej-

sca pracy (χ²=73,157; p<0,05). Natomiast Amerykanie górują nad polskim nauczycielami 

w ocenie swoich kompetencji społecznych (χ²=5,174; p<0,05), informatycznych 

(χ²=18,510; p<0,05), w poczucia bezpieczeństwa zawodowego (χ²=47,843; p<0,05), 

mniejszą ilością problemów zawodowych (χ²=8,753; p<0,05), poczuciem samodzielności 

w pracy, możliwością wyznaczania sobie celów (χ²=7,004; p<0,05), poczuciem skutecz-

ności swoich działań zawodowych (χ²=8,452; p<0,05), odczuwaniem wysokiego po-

ziomu sensu swojej pracy (χ²=19,495; p<0,05), ale i odczuciem satysfakcji ze swojej 

pracy (χ²=15,298; p<0,05).  

c) nie zgadzam się 113 94,2 118 98,3 231 96,3 0,211 

8. Mam poczucie bezpie-
czeństwa i stabilności 
pracy 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

41 
51 
28 

34,2 
42,5 
23,3 

89 
9 
22 

74,2 
7,5 
18,3 

130 
60 
50 

54,2 
25,0 
20,8 

47,843 
2 

0,000* 

9. Boję się utraty pracy 
a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

27 
33 
60 

22,5 
27,5 
50,5 

1 
1 

118 

0,8 
0,8 
98,3 

28 
34 
178 

11,7 
14,2 
74,2 

73,159 
2 

0,000* 

10. Miewam częste pro-
blemy w sytuacjach za-
wodowych 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

4 
10 
106 

3,3 
8,3 
88,3 

2 
1 

117 

1,7 
0,4 
97,5 

6 
11 
223 

2,5 
4,6 
92,9 

8,573 
2 

0,014* 

11. Jestem samo-
dzielny/a w pracy, potra-
fię wyznaczać sobie cele 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

116 
4 
0 

96,7 
3,3 
0,0 

117 
0 
3 

97,5 
0,0 
2,5 

233 
4 
3 

97,1 
1,7 
1,3 

7,004 
2 

0,030* 

12. Mam poczucie sku-
teczności swoich działań 
zawodowych 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

102 
11 
7 

85,0 
9,2 
5,8 

113 
7 
0 

94,2 
5,8 
0,0 

215 
18 
7 

89,6 
7,5 
2,9 

8,452 
2 

0,015* 

13. Odczuwam wysoki 
poziom sensu swojej 
pracy 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

102 
9 
9 

85,0 
7,5 
7,5 

120 
0 
0 

100,0,0 
0,0 

222 
9 
9 

92,5 
3,8 
3,8 

19,459 
2 

0,000* 

14. Odczuwam dużą sa-
tysfakcję ze swojej pracy 

a) zgadzam się 
b) nie mam zdania 
c) nie zgadzam się 

95 
12 
13 

97,2 
10,0 
10,8 

115 
2 
3 

95,8 
1,7 
2,5 

210 
14 
16 

87,5 
5,8 
6,7 

15,298 
2 

0,000* 
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Uogólniając należy stwierdzić, że polscy nauczyciele górują nad swoimi amery-

kańskimi kolegami w subiektywnej ocenie swoich kompetencji zawodowych, lecz wy-

raźnie ustępują, jeżeli chodzi o poczucie kompetencji społecznych, informatycznych, 

bezpieczeństwa i stabilizacji zawodowej. W odniesieniu do tych ostatnich można wnio-

skować, że wiąże się to z mniejszą podażą miejsc pracy w polskiej oświacie i dużą kon-

kurencyjnością na rynku pracy. 

 

 

Podsumowanie rozdziału 
 

Z analizy i interpretacji wyników badań zaprezentowanych w niniejszym rozdziale 

wynika, że proces rozwoju zawodowego jest bardzo silnie zdeterminowanym kulturowo. 

Sposób rozumienia rozwoju zawodowego, jego celów i efektów, preferencje wyboru form 

doskonalenia, ich częstotliwość, przebieg rozwoju zawodowego, a także rodzaj motywacji 

do planowania swojego rozwoju związane są z przynależnością do danej kultury. W każdym 

z krajów wymaga się od nauczyciela znajomości, zrozumienia i akceptacji celów spo-

łecznych systemu oświatowego, lecz sposób rozumienia tych celów zależy od wzorów 

i wartości ukształtowanych historycznie. Rozwój zawodowy nauczyciela realizowany jest 

bowiem w określonych realiach społecznych i wynika z ukształtowanych społecznie 

wzorów zachowań i sposobów myślenia. 
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Rozdział V.  Uwarunkowania podmiotowe determinujące decyzje nau-
czycieli z Polski i USA do podjęcia rozwoju zawodowego – 
analiza badań ilościowych 

 

5.1. Poziom wypalenia zawodowego a podejmowanie rozwoju zawodowego  
 

Przyjmuje się, że wypalenie zawodowe jest jedną z możliwych reakcji organizmu 

jednostki na chroniczny stres, związany z działalnością zawodową. Zwykle pojawia się 

w tak zwanych zawodach służebnych, których cechą charakterystyczną jest ciągły kon-

takt z ludźmi, wymagający zaangażowania emocjonalnego. Chodzi więc o taki rodzaj 

profesji, w którym bliski kontakt interpersonalny wiąże się z procesami zaangażowania 

i wymiany emocjonalnej. Inaczej mówiąc profesji, w której osoba wykonawcy stanowi 

swoiste narzędzie pracy i jest jednocześnie miernikiem jej skuteczności. 

Zespół wypalenia zawodowego dotyka osobę, która zaangażowana w swoją pracę 

traci motywację do dalszego działania, doświadczając zarówno psychicznego, emocjonal-

nego, jak i fizycznego wyczerpania. Objawy wypalenia wyrażają się zwykle w postaci ob-

niżenia efektywności i jakości wykonywanej pracy, braku satysfakcji życiowej i zawodo-

wej lub wycofaniem się z dotychczasowej aktywności. Dosyć często wypalenie zawodowe 

prowadzi do depresji. 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy różnic w zakresie wypalenia zawodo-

wego wśród polskich i amerykańskich nauczycieli. Podstawą analizy były wyniki badań 

uzyskane w testach MBI C. Maslach oraz AWS C. Maslach. W ramach analizy staty-

stycznej posługiwano się w niniejszym rozdziale testami parametrycznymi. 

Ogólny wynik wypalenia dla obydwu grup badanych nauczycieli przedstawia tabela 11. 

 

Tabela 11. Wynik wypalenia dla nauczycieli polskich i amerykańskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

MBI Wyczerpanie 
emocjonalne 15,06 14,00 9,32 0,48 -0,22 0,00 43,00 0,10 <0,001 

MBI Depersonaliza-
cja 3,83 3,00 4,16 0,99 -0,03 0,00 16,00 0,19 <0,001 

MBI Brak poczucia 
osiągnięć 22,78 21,00 6,03 0,54 -0,04 8,00 40,00 0,14 <0,001 

MBI Suma 46,05 42,00 13,77 0,54 -0,25 18,00 80,00 0,13 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 
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Wykazano istotny statystycznie efekt główny narodowości dla sumy skali wypa-

lenia zawodowego. Polscy nauczyciele osiągali wyższy ogólny poziom wypalenia niż 

nauczyciele amerykańscy (tabela 12 i tabela 13). 

 

Tabela 12. Wynik wypalenia dla nauczycieli polskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

MBI Wyczerpanie 
emocjonalne 15,78 14,50 9,74 0,50 -0,25 1,00 43,00 0,12 <0,001 

MBI Depersonali-
zacja 4,06 3,00 3,90 0,94 0,31 0,00 16,00 0,16 <0,001 

MBI Brak poczucia 
osiągnięć 24,46 24,00 6,46 0,25 -0,29 8,00 40,00 0,07 0,172 

MBI Suma 47,97 44,50 14,09 0,60 -0,34 24,00 80,00 0,12 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Tabela 13. Wynik wypalenia dla nauczycieli amerykańskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

MBI Wyczerpanie 
emocjonalne 14,34 13,00 8,86 0,41 -0,29 0,00 33,00 0,14 <0,001 

MBI Depersonali-
zacja 3,59 2,00 4,40 1,07 -0,18 0,00 13,00 0,22 <0,001 

MBI Brak poczucia 
osiągnięć 21,10 20,00 5,06 0,68 0,34 12,00 35,00 0,18 <0,001 

MBI Suma 44,13 41,50 13,24 0,44 -0,31 18,00 73,00 0,16 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Analizy porównawczej dokonano przy zastosowaniu testu t-Studenta dla grup nie-

zależnych. Jak wynika z tabeli 14 porównanie średnich arytmetycznych i odchylenia 

standardowego dla obydwu grup okazało się istotne dla wyniku ogólnego (sumy) gdzie 

t=2,172; p<0,05 oraz braku poczucia osiągnięć, gdzie t=4,482; p<0,001. Ilustrację tych 

różnic stanowi wykres 6. Profil wyników w teście MBI uzyskanych przez nauczycieli 

z Polski wyraźnie dominuje nad wynikami uzyskanymi przez Amerykanów. Dotyczy to 

w zasadzie wszystkich wymiarów, aczkolwiek w odniesieniu do wyniku ogólnego 

(sumy) oraz wymiaru braku poczucia osiągnięć jest on szczególnie wysoki. 
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Tabela 14. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego 
uzyskanych w teście MBI do mierzenia wskaźników wypalenia zawodo-
wego 

 

Wskaźniki 
testu MBI 

PL 
N=120 

USA 
N=120  

t 
 
p 

M SD M SD 

Suma 47,97 14,09 44,13 13,24 2,172 0,031* 

Wyczerpanie emocjonalne 15,77 9,73 14,34 8,85 1,193 0,234 

Depersonalizacja 4,05 3,89 3,59 4,40 0,869 0,46 

Brak poczucia osiągnięć 24,45 6,46 21,10 5,05 4,482 0,001*** 

Źródło: wyniki badań własnych *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Wykres 6. Profil wyników uzyskanych w teście MBI 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Zasadniczym przedmiotem analiz było określenie różnic w zakresie doświadcza-

nia wypalenia zawodowego wśród nauczycieli reprezentujących dwa różne kraje (Polskę 

i USA), różne systemy organizacji pracy, żyjących w różnych kulturach, różnych warun-

kach socjoekonomicznych i zawodowych. W procesie statystycznej analizy danych na 

uwagę zasługuje intensywność analizowanej zmiennej. Jednak z uwagi na brak norm dla 

kwestionariusza MBI, trudno dokonać jednoznacznego określenia poziomu wypalenia 

zawodowego w zakresie jego poszczególnych składowych, tj.: wyczerpania emocjonal-

nego, depersonalizacji, obniżonego poczucia osiągnięć osobistych. 

Obniżone poczucie dokonań osobistych oznacza spadek poczucia własnej kom-

petencji oraz sukcesów w życiu zawodowym. Wiąże się z przekonaniem osoby o własnej 
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nieproduktywności, obniżonych możliwościach w zakresie realizacji zadań oraz niezdol-

ności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na płaszczyźnie życia zawodowego (Ma-

slach, 2010, s. 13–31). 

Zespół wypalenia zawodowego jest składową wielu czynników pojawiających się 

w pracy jednostki, które wywołują sytuacje stresowe. Wieloaspektowość powstawania 

syndromu burnout sprawia, że narasta on wraz ze stażem pracy, intensyfikuje się w sy-

tuacji podejmowania nowych zajęć oraz zmieniających się z rok na rok warunków życia 

i doświadczeń zawodowych.   

 

Tabela 15. Wartość współczynnika korelacji r-Pearsona między wymiarami wypalenia 
zawodowego a wybranymi czynnikami indywidualnymi 
(Zmienne indywidualne jako modyfikatory wypalenia)  
 

Wskaźniki wypale-
nia zawodowego Narodowość Miejsce 

pracy Wiek Staż 
pracy Typ studiów Stopień awansu 

zawodowego 

Wynik ogólny -0,14* -0,13 -0,11 -0,08 -0,04 -0-06 

Wyczerpanie 
emocjonalne -0,08 0,02 -0,01 0,01 0,03 -0,06 

Depersonalizacja -0,06 0,16* -0,16* -0,14* -0,06 -0,11 

Brak poczucia osią-
gnięć -0,28** 0,19** -0,16* -0,13* -0,06 -0,16* 

Źródło: wyniki badań własnych **. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*. Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

Kolejnym postępowaniem badawczym było określenie związku pomiędzy wypale-

niem zawodowym mierzonym skalą MBI a czynnikami osobistymi, tj.: narodowością osób ba-

danych, miejscem ich pracy, wiekiem badanych, stażem pracy, typem studiów oraz stopniem 

awansu zawodowego (tabela 15). W tym celu zastosowano korelacji r-Pearsona. Analiza wy-

ników badań pozwala stwierdzić istnienie istotnego statystycznie związku między wypaleniem 

zawodowym określanym jako wynik ogólny a narodowością (r =-0,14). Potwierdza to wcze-

śniejsze badania dotyczące różnic między polskimi i amerykańskimi nauczycielami w zakresie 

subiektywnego odczucia symptomów wypalenia zawodowego (patrz tabela 1). 

W odniesieniu do poszczególnych wskaźników (wymiarów) wypalenia zawodo-

wego należy stwierdzić istnienie istotnego statystycznie związku między depersonaliza-

cją a miejscem pracy (r=014), wiekiem (r= -0,14) i stażem pracy (r=-014). Należy przy-

pomnieć, że badani pracują w różnych typach placówek oświatowych, tj. w przedszko-

lach, w nauczaniu początkowym, w klasach starszych szkoły podstawowej oraz w gim-
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nazjach (były to grupy zrównoważone po 30 osób w każdej, niezależnie od kraju). Za-

trudnienie w danym typie szkolnictwa z natury rzeczy wiąże się ze zróżnicowaniem w za-

kresie wymagań wobec nauczycieli, zarówno co do ich ilości i jakości, co bezpośrednio 

przekłada się na ich stan samopoczucia. Wartość ujemna korelacji wymiaru depersonali-

zacji z wiekiem i stażem pracy wyraźnie wskazuje, że nasilenie objawów wypalenia za-

wodowego w tym wymiarze okazuje się tym mniejsza, im niższy jest wiek badanych 

i staż zawodowy. I odwrotnie, wraz ze wzrostem wieku życia i stażu pracy nasilenie de-

personalizacji w sposób istotny statystycznie wzrasta.   

Kolejny wymiar wypalenia zawodowego jakim jest brak poczucia osiągnięć w spo-

sób istotny koreluje z narodowością (r=-0,28), miejscem pracy (r=0,19), wiekiem (r=-0,16) 

oraz stażem pracy (r=-0,13). W sposób ogólny można stwierdzić, że istotne znaczenie dla po-

jawienia się subiektywnych objawów braku poczucia osiągnięć ma miejsce pracy nauczyciela 

(rodzaj placówki), jak również jego wiek życia i staż pracy (wraz z wiekiem i stażem pracy 

nasilają się objawy wypalenia zawodowego). Poza tym kraj pochodzenia badanych nauczycieli 

ma istotne znaczenie w nasileniu objawów związanych z brakiem poczucia osiągnięć. 

 

Wyniki z badań nauczycieli polskich i amerykańskich o niskim i wysokim stopniu wypa-

lenia zawodowego (grupy skrajne)   

Rozkład wyników badań pozwolił na wyodrębnienie dwóch skrajnych grup: nau-

czycieli o niskim i wysokim stopniu wypalenia, co umożliwiło dokonanie analizy ilościo-

wej i jakościowej w tym zakresie. Nauczyciele, którzy uzyskali najniższy wynik ogólny 

w Teście MBI, oznaczeni zostali skróconą nazwą (N), natomiast nauczyciele, którzy 

otrzymali najwyższe wyniki nazwą (W). Oznaczenia będą stosowane w dalszej części 

niniejszej pracy. Tabela 16 przedstawia wyniki surowe dwóch grup skrajnych. 

 

Tabela 16. Wynik wypalenia grup skrajnych  

 
M 
W 

USA 

M 
W 
PL 

M 
N 

USA 

M 
N 
PL 

SD 
W 

USA 

SD 
W 
PL 

SD 
N 

USA 

SD 
N 
PL 

MBI Wyczerpanie emocjo-
nalne 28,29 28,75 3,12 5,52 4,20 6,81 3,96 3,49 

MBI Depersonalizacja 9,04 3,00 0,56 1,04 3,00 3,94 1,16 1,43 

MBI Brak poczucia osią-
gnięć 23,33 30,38 17,40 20,68 4,53 5,31 2,75 6,85 

MBI Suma 64,88 69,58 26,88 31,64 6,01 7,80 3,67 4,39 
Źródło: badania własne M – średnia; SD – odchylenie standardowe 
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Na podstawie surowych wyników można stwierdzić, iż średnia dla nauczycieli 

o wysokim poziomie wypalenia zawodowego (W) wynosi dla nauczycieli amerykańskich 

M=64,88, a odchylenie standardowe SD=6,01. Dla nauczycieli polskich o wysokim po-

ziomie wypalenia zawodowego (W) średnia wyniosła M=69,58, a odchylenie standar-

dowe SD=7,80.  

Natomiast dla nauczycieli amerykańskich o niskim poziomie wypalenia zawodo-

wego (N) średnia wyniosła M=26,88, a odchylenie standardowe SD=3,67. Dla polskich 

nauczycieli o niskim poziomie wypalenia zawodowego (N) średnia wyniosła M=31,64, 

a odchylenie standardowe SD=4,39. 

Grupę nauczycieli o wysokim poziomie wypalenia zawodowego (W) tworzy 

48 osób, w tym 24 nauczycieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich. Grupę nauczy-

cieli o niskim poziomie wypalenia zawodowego tworzy również 48 osób, w tym 24 nau-

czycieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich. 

Największe różnice między grupami skrajnymi dostrzeżono w podskali Wyczer-

panie emocjonalne. Nauczyciele (W) są bardziej zmęczeni pracą i uczniem niż nauczy-

ciele (N). Wymieniali nadmierne obowiązki organizacyjne, złą komunikację i relacje 

z rodzicami jako czynniki najczęściej przeszkadzające im we własnym rozwoju zawodo-

wym. Duże różnice zaznaczyły się także w skali Depersonalizacji. Wypowiedzi zarówno 

polskich, jak i amerykańskich nauczycieli (W) wskazywały na ich dystans do zadań spo-

wodowany m.in. wymaganiami szkoły bądź dyrekcji wobec doskonalenia zawodowego, 

a formy wsparcia uważali za niezbyt konieczne. Nauczyciele ci najczęściej jako źródło 

informacji o szkoleniach podawali dyrektora i nadzór pedagogiczny i tylko z tych korzy-

stali. Polscy i amerykańscy nauczyciele o niskim poziomie (N) w tej podskali wyrażali 

przekonanie o potrzebie samorozwoju, wyznaczaniu sobie celów, wybierali formy do-

skonalące opierające się na samoocenie i autorefleksji. Podejmowali studia podyplo-

mowe i inne formy nieobligatoryjne, uczestniczyli w projektach naukowych i edukacyj-

nych, grantach. 

Ponadto w dwóch grupach wystąpiły różnice w podskali Braku poczucia osią-

gnięć. Nauczyciele polscy i amerykańscy (W) nisko oceniali swoje kompetencje, a ich 

rozwój wiązali z zaspokajaniem potrzeb szkoły i osiąganiem wymaganego awansu zawo-

dowego. Formy wsparcia wiązali z oczekiwaniami założonego wzoru nauczyciela i wy-

maganych przepisami kompetencji. Rozwój zawodowy wiązali z wymiarem ekonomicz-

nym i społecznym jako zapewnienie stabilności pracy, wyższe zarobki czy awans zawo-

dowy. Badani nauczyciele (N) nastawieni są na ustawiczne uczenie się, wysoko oceniają 



 203 

swoje własne kompetencje i potrafią jasno formułować cele i etapy własnego doskonale-

nia. 

Jak wynika z wypowiedzi nauczycieli zawartych w Ankietach, obie grupy bada-

nych nauczycieli uczestniczyły w kursach i warsztatach na temat wypalenia zawodo-

wego, jednak w różnych jego płaszczyznach. Polska grupa nauczycieli skupiała się bar-

dziej na umiejętności zauważenia jego występowania, Amerykanie koncentrowali się 

bardziej na efektywnej pracy w klasie, w której pojawia się problem wypalenia zawodo-

wego. 

 

 

5.2. Poczucie bezpieczeństwa zawodowego a podejmowanie rozwoju zawodowego 
 

Do pomiaru poczucia bezpieczeństwa zawodowego wykorzystano Kwestionariusz 

Obszaru Życia Zawodowego (AWS) Ch. Maslach i M. Leitera w polskiej adaptacji J. Te-

relaka i A. Izwantowskiej (2009). Kwestionariusz ten pozwala na oszacowanie funkcjono-

wania pracownika w środowisku pracy oraz niezgodności pomiędzy wymaganiami orga-

nizacji i potrzebami, aspiracjami oraz możliwościami pracowników. Narzędzie obejmuje 

sześć skal: obciążenia pracą, kontrola zachowań w pracy, satysfakcja z nagród, wsparcie 

ze strony współpracowników (społeczność), poczucie sprawiedliwości, wartości. 

Ogólny wynik obszarów życia zawodowego dla nauczycieli obu krajów przedsta-

wia tabela 17. 

 

Tabela 17. Wynik obszarów życia zawodowego dla nauczycieli  

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istot-
ność 

AWS Obciążenia 
pracą 16,61 16,00 2,49 -0,16 -0,65 10,00 21,00 0,15 <0,001 

AWS Kontrola 10,36 10,00 2,50 -0,48 0,55 3,00 15,00 0,13 <0,001 

AWS Nagrody 15,05 16,00 3,03 -0,32 -0,43 6,00 20,00 0,14 <0,001 

AWS Społeczności 18,08 18,00 2,96 -0,34 -0,07 11,00 24,00 0,11 <0,001 

AWS Poczucia 
sprawiedliwości 19,77 20,00 3,99 -0,40 -0,05 7,00 27,00 0,12 <0,001 

AWS Wartości 14,87 15,00 2,88 -0,28 -0,18 7,00 20,00 0,14 <0,001 

AWS Suma 94,73 97,00 12,18 -0,28 -0,28 57,00 119,00 0,10 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 



 204 

W badaniach wykazano istotny statystycznie efekt główny narodowości dla sumy 

skali poczucia bezpieczeństwa. Polscy nauczyciele osiągali niższy ogólny poziom poczu-

cia bezpieczeństwa niż nauczyciele amerykańscy (tabela 18 i tabela 19). 

 

Tabela 18. Wynik obszarów życia zawodowego dla nauczycieli polskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istot-
ność 

AWS Obciążenia 
pracą 15,58 15,50 2,18 -0,26 -0,26 10,00 21,00 0,11 0,001 

AWS Kontrola 9,37 10,00 2,26 -1,10 1,01 3,00 13,00 0,19 <0,001 

AWS Nagrody 13,73 14,00 2,61 -0,32 -0,17 6,00 20,00 0,17 <0,001 

AWS Społeczności 17,34 17,00 2,84 0,09 0,12 11,00 24,00 0,11 0,001 

AWS Poczucia 
sprawiedliwości 19,46 20,00 3,69 -0,58 0,78 7,00 27,00 0,12 <0,001 

AWS Wartości 14,83 15,00 2,95 -0,45 0,27 7,00 20,00 0,10 0,007 

AWS Suma 90,31 89,00 11,08 -0,32 0,07 57,00 112,00 0,08 0,077 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Tabela 19. Wynik obszarów życia zawodowego dla nauczycieli amerykańskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istot-
ność 

AWS Obciążenia 
pracą 17,63 18,00 2,35 -0,36 -1,08 13,00 21,00 0,19 <0,001 

AWS Kontrola 11,35 11,00 2,34 -0,29 -0,45 6,00 15,00 0,11 0,001 

AWS Nagrody 16,38 16,00 2,83 -0,75 0,11 8,00 20,00 0,21 <0,001 

AWS Społeczności 18,83 20,00 2,89 -0,84 0,78 11,00 24,00 0,22 <0,001 

AWS Poczucia 
sprawiedliwości 20,08 21,00 4,26 -0,34 -0,58 11,00 26,00 0,13 <0,001 

AWS Wartości 14,90 16,00 2,82 -0,09 -0,71 10,00 20,00 0,18 <0,001 

AWS Suma 99,16 101,00 11,64 -0,48 -0,32 75,00 119,00 0,12 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. 
– kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – wynik testu Kołmogo-
rowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Zgodnie z przyjętym modelem badawczym dokonano analizy różnic w zakresie 

średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego uzyskanych w Kwestionariuszu 

Obszaru Życia Zawodowego (AWS) autorstwa Ch. Maslach i M. Leitera (tabela 20). Pro-

fil wyników uzyskanych w Kwestionariuszu AWS przez porównywane grupy nauczy-

cieli został również przedstawiony w postaci wykresu 7. 
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Tabela 20. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego 
uzyskanych w teście AWS do mierzenia wskaźników Obszarów Życia Za-
wodowego 

Źródło: wyniki badań własnych *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Wykres 7. Profil wyników uzyskanych w teście AWS 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Jak wynika z tabeli 20 amerykańscy nauczyciele uzyskali wyższe wyniki w kwe-

stionariuszu AWS od swoich kolegów z Polski w wyniku ogólnym (t=-6,033; p<0,001) 

oraz w skalach mierzących: obciążenia pracą (t=-6,993; p<0,001), kontrolę zachowań 

w pracy (t=-6,679; p<0,001), satysfakcję z nagród (t=-7,535; p<0,001), wsparcie ze 

strony współpracowników (społeczność) (t=-4,008; p<0,001). Wysoki poziom istotności 

różnic w wyniku ogólnym testu oraz czterech jego podskalach pozwala stwierdzić, że 
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Suma 90,30 11,08 99,15 11,67 -6,033 0,001*** 

Obciążenie pracą 15,58 2,18 17,63 2,35 -6,993 0,001*** 

Kontrola 9,36 2,25 11,35 2,34 -6,679 0,001*** 

Nagrody 13,72 2,60 16,37 2,83 -7,535 0,001*** 

Społeczności 17,34 2,84 18,82 2,89 -4,008 0,001*** 

Poczucie sprawiedliwości 19,45 3,69 20,07 4,26 -1,197 0,232 

Wartości 14,83 2,95 14,90 2,82 -1,179 0,858 
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w subiektywnej ocenie środowiska warunków życia zawodowego mierzonego testem 

AWS amerykańscy nauczyciele wyraźnie różnią się od ich polskich kolegów. Pomimo 

że wyniki amerykańskich nauczycieli zdają się wskazywać na większe obciążenie pracy 

i kontrolę zachowań w pracy niż u kolegów z Polski, to równocześnie Amerykanie wska-

zują na wyższą satysfakcję z nagród oraz wsparcie ze strony współpracowników. Zgod-

nie z koncepcją autorów Kwestionariusza AWS (Leiter, Maslach 2005), psychologiczną 

relację pomiędzy człowiekiem a pracą można przedstawić na kontinuum pomiędzy nega-

tywnym doświadczeniem wypalenia a pozytywnym doświadczeniem zaangażowania. 

W tym przypadku zaangażowanie zostało zdefiniowane przez autorów jako poczucie 

spełnienia, pozytywny stan afektywno-motywacyjny związany z pracą (Maslach, Schau-

feli, Leiter, 2001). Oznacza to, że w przeciwieństwie do osób wypalonych zaangażowani 

pracownicy są pełni energii i identyfikują się ze swoją pracą. 

Uzyskany wynik pozwala stwierdzić, że amerykańscy nauczyciele lepiej od swo-

ich polskich kolegów oceniają swoje relacje ze współpracownikami (wyższe dopasowa-

nie do oczekiwań pod tym względem), natomiast najmniej zadowoleni byli – jak można 

się było spodziewać – z wynagradzania, doceniania i sprawiedliwości. Warto zwrócić 

uwagę na to, że zadowolenie z poziomu kontroli nie zawsze musi oznaczać dużą autono-

mię, a raczej dopasowanie do własnych potrzeb, tak jak niedopasowanie wynagrodzeń do 

potrzeb nie musi oznaczać niskich płac. 

 

Tabela 21. Wartość współczynnika korelacji r-Pearsona między wymiarami poczucia 
bezpieczeństwa zawodowego a wybranymi czynnikami indywidualnymi 

 (Zmienne indywidualne jako modyfikatory poczucia bezpieczeństwa zawo-
dowego) 

Wskaźniki poczucia bez-
pieczeństwa zawodo-
wego-AWS 

Narodo-
wość 

Miejsce 
pracy Wiek Staż pracy Stopień awansu 

zawodowego 

Wynik ogólny 0,36** 0,16* 0,08 0,08 0,09 

Obciążenie pracą 0,41** -0,24** -0,17* -0,17* -0,15* 

Kontrola 0,39** 0,20** 0,01 0,01 0,03 

Nagrody 0,44** -0,02 -0,08 -0,08 -0,18** 

Społeczności 0,25** 0,09 0,03 0,03 0,09 

Poczucie sprawiedliwo-
ści 0,07 0,19** 0,18** 0,18** 0,21** 

Wartości 0,01 0,28** 0,26** 0,03** 0,29** 

Źródło: wyniki badań własnych  **. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*. Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 
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Kwestionariuszu Obszaru Życia Zawodowego (AWS) autorstwa Ch. Maslach 

i M. Lei-tera służy do pomiaru poczucia bezpieczeństwa zawodowego nauczycieli. Ina-

czej mówiąc, określa on stopień dopasowania pracownika do środowiska zawodowego. 

W tym przypadku zbadano wpływ czynników osobistych na poziom dopasowania zawo-

dowego (tabela 21). 

Analiza zależności pomiędzy spostrzeganym dopasowaniem w sześciu obszarach 

pracy (tabela 21 przedstawia odpowiednie interkorelacje) a wybranymi czynnikami osobi-

stym wskazała na wzajemne powiązania pomiędzy wynikiem ogólnym AWS a narodowo-

ścią (r=0,36) i miejscem pracy (r=0,16). W odniesieniu do wymiaru obciążenia pracą 

wszystkie wybrane czynniki osobiste w sposób istotny statystycznie korelują z tym wskaźni-

kiem. Oprócz narodowości (r=041) i miejsca pracy (r=-0,24) istotne znaczenie ma tutaj wiek 

(r=-0,17), staż pracy (r=-0,17) oraz stopień awansu zawodowego (r=-0,15). Wraz z wiekiem, 

stażem zawodowym i uzyskanym poziomem awansu zawodowego badani nauczyciele w su-

biektywnym odczuciu czują się coraz bardzie obciążeni pracą.  

Obciążenie pracą (work overload) jest obciążeniem pracownika, które występuje 

w każdej organizacji i stanowi oczekiwania różnych członków danego układu odniesie-

nia. I chociaż są uprawnione i niesprzeczne logicznie, to jednak w subiektywnym odczu-

ciu pracownika może on stwierdzić, że nie jest w stanie sprostać wszystkim stawianym 

mu zadaniom w wyznaczonym czasie i na odpowiednim poziomie jakościowym (Katz, 

Kahn, 1979; za: Telerak, Izwantowska, 2009, s. 225). W literaturze przedmiotu podkreśla 

się, że obciążenie w pracy stanowi główne, obok dwuznaczności roli i konfliktu we-

wnątrz roli, źródło stresu zawodowego (Kahn, Byosiere, 1992; za: Telerak, Izwantowska, 

2009, s. 224–225). 

Stan nasilenia poczucia kontroli uzależniony jest jedynie od narodowości (r=0,39) 

i miejsca pracy (r=0,20). Podobnie nagrody w sposób istotny statystycznie korelują 

z dwoma czynnikami, tj. narodowością (r=0,44) i poziomem awansu zawodowego  

(r=-0,18). 

Poczucie kontroli w pracy jest wyrazem autonomii, czyli stopnia, w jakim pra-

cownik może decydować kiedy, gdzie i jak może wykonywać powierzone zadania (za: 

Telerak, Izwantowska, 2009, s. 225). Poczucie autonomii w miejscu pracy zwiększa sa-

moocenę pracownika (Friedman, Greenhaus, 2000; za: Telerak, Izwantowska, 2009, 

s. 225). 

Kolejny wskaźnik poziomu dopasowania zawodowego jakim jest wskaźnik spo-

łeczności (wskaźnik wsparcia społecznego) ma jedynie silny związek z narodowością 
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(r=0,25). Wsparcie społeczne w pracy (work support) wskazuje na transakcję interperso-

nalną, zawierającą w sobie emocjonalną troskę i pomoc instrumentalną ze strony przeło-

żonych lub/i współpracowników i polega na uzyskiwaniu zwrotnych informacji na temat 

poziomu funkcjonowania w pracy lub oceny (House, 1981, cytat za: Telerak, Izwantow-

ska, 2009, s. 225). Przyjmuje się, że wsparcie społeczne stanowi jeden z mechanizmów 

radzenia sobie ze stresem, gdyż łagodzi i tłumi pejoratywne konsekwencje stresu (Tele-

rak, Izwantowska, 2009, s. 225).  

Poczucie sprawiedliwości zależy od miejsca pracy badanych nauczycieli (r=0,19) 

i wzrasta wraz z ich wiekiem (r=0,18), stażem zawodowym (r=0,18) oraz stopniem 

awansu zawodowego (r=0,23).  

Należy podkreślić, że brak istotności statystycznej w korelacji. W obydwu porów-

nywanych grupach wartości w sposób istotny statystycznie korelują z miejscem pracy 

(r=0,28), wiekiem (r=0,26), stażem pracy (r=0,03) oraz poziomem awansu zawodowego 

(r=0,29). Zgodność systemu wartości pracownika i organizacji (person-organization 

congruence) rozumiana jest jako związek pomiędzy wartościami pracownika a kulturą 

organizacji, w której dany pracownik pracuje. Przyjmuje się, że sytuacja pożądana to 

taka, w której istnieje zgodność, harmonia, równowaga i dopasowanie pomiędzy wzorem 

wartości organizacji (np. kultura organizacji) a wzorem wartości jednostki (Chatman, 

1991). W sytuacji dopasowania wartości istnieje większe prawdopodobieństwo, że pra-

cownicy będą mieli bardziej pozytywny stosunek do pracy. Dotychczasowe przekrojowe 

badania wyraźnie wskazują, że zgodność jest ściśle związana z takimi ważnymi wyznacz-

nikami jak: satysfakcja z pracy, zaangażowanie w pracę, oddanie organizacji, zmniej-

szone intencje (Telerak, Izwantowska, 2009, s. 225–226). 

 

Wyniki z badań nauczycieli polskich i amerykańskich o niskim i wysokim stopniu poczu-

cia bezpieczeństwa zawodowego (grupy skrajne) 

Rozkład wyników badań pozwolił na wyodrębnienie dwóch skrajnych grup: nau-

czycieli o niskim (N) i wysokim (W) stopniu poczucia bezpieczeństwa, co umożliwiło 

dokonanie analizy ilościowej i jakościowej w tym zakresie. Oznaczenia będą stosowane 

w dalszej części niniejszej pracy. Tabela 22 przedstawia wyniki surowe dwóch grup 

skrajnych. 
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Tabela 22. Wynik obszary życia zawodowego grup skrajnych 

 
M 
W 

USA 

M 
W 
PL 

M 
N 

USA 

M 
N 
PL 

SD 
W 

USA 

SD 
W 
PL 

SD 
N 

USA 

SD 
N 
PL 

AWS Obciążenia 
pracą 19,75 16,29 15,80 15,00 0,85 1,55 2,35 2,68 

AWS Kontrola 14,38 10,71 9,32 7,24 0,49 1,04 2,95 2,05 

AWS Nagrody 17,38 16,58 14,80 11,32 3,19 1,44 2,21 2,04 

AWS Społeczności 21,63 20,38 15,44 14,08 1,13 2,28 2,66 2,10 

AWS Poczucia 
sprawiedliwości 23,38 23,17 14,36 14,96 2,04 2,61 2,68 3,27 

AWS Wartości 17,25 17,79 11,48 11,92 1,75 1,28 1,78 3,03 

AWS Suma 113,75 104,92 81,20 74,52 3,67 4,42 5,74 6,40 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 
 

Na podstawie surowych wyników można stwierdzić, iż średnia dla nauczycieli 

o wysokim poziomie poczucia bezpieczeństwa (W) wynosi dla nauczycieli amerykań-

skich M=113,75, a odchylenie standardowe SD=3,67. Dla nauczycieli polskich o wyso-

kim poziomie poczucia bezpieczeństwa (W) średnia wyniosła M=104,92, a odchylenie 

standardowe SD=4,42. 

Natomiast dla nauczycieli amerykańskich o niskim poziomie poczucia bezpie-

czeństwa (N) średnia wyniosła M=81,20, a odchylenie standardowe SD=3,67. Dla pol-

skich nauczycieli o niskim poziomie wypalenia zawodowego (N) średnia wyniosła 

M=74,52, a odchylenie standardowe SD=6,40. 

Grupę nauczycieli o wysokim poziomie poczucia bezpieczeństwa (W) tworzy 48 

osób, w tym 24 nauczycieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich. Grupę nauczycieli 

o niskim poziomie wypalenia zawodowego tworzy również 48 osób, w tym 24 nauczy-

cieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich. 

W każdej podskal, oprócz AWS Wartości, nauczyciele amerykańscy osiągali 

wyższe wyniki niż nauczyciele polscy. Wysokie poczucie bezpieczeństwa (W) polscy 

i amerykańscy nauczyciele wiązali ze wsparciem ich rozwoju zawodowego i osobowego, 

ich potrzebami, aspiracjami oraz możliwościami. Satysfakcja z doceniania ich wysiłków 

i poczucie sprawiedliwości były czynnikami motywującymi do dalszego rozwoju zawo-

dowego i podejmowania działań w płaszczyźnie samorealizacyjnej, poszukiwania sposo-
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bów rozwijania swoich możliwości.  Nauczyciele polscy i amerykańscy o niskim poczu-

ciu bezpieczeństwa (N) wskazywali na brak motywacji do własnego rozwoju z powodu 

obciążenia pracą i nadmiernych wymagań w pracy. Różnorodne formy doskonalenia po-

dejmowali kierując się motywacją zewnętrzną – uzyskaniem awansu w celu stałego za-

trudnienia i podstawowymi wymogami szkoły.    

 

 

5.3. Postawa transgresyjna a podejmowanie rozwoju zawodowego  
  

Przedmiotem analiz badawczych w niniejszym rozdziale jest określenie różnic 

w zakresie postaw twórczych polskich i amerykańskich nauczycieli. Postawy twórcze 

mierzone były przy wykorzystaniu Kwestionariusza Twórczego Zachowania autorstwa 

Stanisława Popka. Kwestionariusz bada nasilenie cech w dwóch sferach, tj. charaktero-

logicznej i poznawczej. Zgodnie z założeniami metodologicznymi uzyskane wyniki 

umieszczane są na kontinuum sfery charakterologicznej: konformistyczny – nonkonfor-

mistyczny oraz na kontinuum sfery poznawczej: skłonności do zachowań heurystycznych 

lub algorytmicznych. Należy podkreślić, że przy ocenie jednakowo ważne są oba skrajne 

wymiary.  

Wynik ogólny dla obu badanych grup nauczycieli przedstawia tabela 23. 

 

Tabela 23. Wynik twórczego zachowania dla nauczycieli ogólnie 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istot-
ność 

KANH Kon-
formizm 12,43 12,00 6,71 0,91 1,00 0,00 36,00 0,14 <0,001 

KANH Non-
konformizm 21,96 22,00 4,19 -0,40 -0,39 12,00 30,00 0,16 <0,001 

KANH Za-
chowanie al-
gorytmiczne 

15,43 16,00 5,35 0,73 0,70 5,00 30,00 0,15 <0,001 

KANH Za-
chowanie heu-
rystyczne 

22,31 22,00 3,83 -0,42 0,76 11,00 30,00 0,15 <0,001 

KANH Suma 72,15 69,00 14,71 1,65 2,81 49,00 120,00 0,26 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 



 211 

W badaniach wykazano istotny statystycznie efekt główny narodowości dla sumy 

skali  postaw twórczych. Polscy nauczyciele osiągali niższy ogólny poziom niż nauczy-

ciele amerykańscy (tabela 24 i tabela 25). 

 

Tabela 24. Wynik twórczego zachowania dla nauczycieli polskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istot-
ność 

KANH Kon-
formizm 11,71 12,00 6,59 0,58 0,59 0,00 36,00 0,10 0,006 

KANH Non-
konformizm 21,73 22,50 4,22 -0,59 -0,71 12,00 28,00 0,17 <0,001 

KANH Za-
chowanie al-
gorytmiczne 

14,12 14,00 5,03 0,49 -0,35 5,00 25,00 0,11 0,001 

KANH Za-
chowanie heu-
rystyczne 

21,98 22,50 3,36 -0,68 0,24 13,00 29,00 0,14 <0,001 

KANH Suma 69,59 67,50 12,28 1,07 0,46 49,00 98,00 0,18 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Tabela 25. Wynik twórczego zachowania dla nauczycieli amerykańskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istot-
ność 

KANH Kon-
formizm 13,15 12,00 6,77 1,24 1,19 0,00 30,00 0,20 <0,001 

KANH Non-
konformizm 22,20 22,00 4,16 -0,21 -0,13 14,00 30,00 0,22 <0,001 

KANH Za-
chowanie al-
gorytmiczne 

16,75 16,00 5,36 0,97 1,18 6,00 30,00 0,22 <0,001 

KANH Za-
chowanie heu-
rystyczne 

22,65 22,00 4,24 -0,38 0,79 11,00 30,00 0,16 <0,001 

KANH Suma 74,72 70,00 16,44 1,74 2,46 52,00 120,00 0,31 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 
 

Zgodnie z przyjętym modelem badawczym średnie arytmetyczne oraz odchylenie 

standardowe uzyskane w wynikach ogólnych i w poszczególnych podskalach porównano 

przy zastosowaniu testu t-Studenta. Okazało się, że badane grupy polskich i amerykań-

skich nauczycieli różnią się w wyniku ogólnym (t=-2,736; p<0,01) oraz skali mierzącej 
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zachowania algorytmiczne (t=-3,932; p<0,001), co przedstawia tabela 26. Profil wyni-

ków i różnic w tym zakresie ilustruje wykres 8. 

 

Tabela 26. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego 
uzyskanych w teście KANH do mierzenia transgresji 

Źródło: wyniki badań własnych  *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Wykres 8. Porównanie wyników uzyskanych w teście KANH do mierzenia transgresji 

 
Źródło: badania własne                                                       

 

Wśród amerykańskich nauczycieli istotnie częściej niż wśród polskich nauczycieli 

występuje zachowanie algorytmiczne (A). Zachowanie to wyraża się poprzez nastawienie 

kopiujące i reprodukcyjne, tj. spostrzegawczość kierowaną, pamięć mechaniczną, wyobraź-

nię odtwórczą, myślenie konwergencyjne, uczenie się reproduktywne i ukierunkowane po-

przestające na zrozumieniu i analizie logicznej, sztywność intelektualną, bierność poznaw-

czą, niski poziom refleksyjności, skłonność do wdrukowywania się, niską sprawność w prze-

twarzaniu i konstruowaniu, brak pomysłowości technicznej i artystycznej. 
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Wskaźniki testu KANH

PL

USA

Wskaźniki testu KANH 
PL 

N=120 
USA 

N=120 t p 
M SD M SD 

Suma 69,59 12,27 74,71 16,44 -2,736 0,007** 

Konformizm 11,70 6,59 13,15 6,76 -1,672 0,096 

Nonkonformizm 21,72 4,21 22,20 4,15 -0,879 0,380 

Zachowanie algorytmiczne 14,11 5,03 16,75 5,35 -3,932 0,001*** 

Zachowanie heurystyczne 21,97 3,36 22,65 4,23 -1,366 0,173 
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W dalszej kolejności zbadano związek między wybranymi czynnikami indywidu-

alnymi a poczuciem transgresji (tabela 27). 

 

Tabela 27. Wartość współczynnika korelacji r-Pearsona między wymiarami poczucia 
transgresji a wybranymi czynnikami indywidualnymi 
(Zmienne indywidualne jako modyfikatory poczucia transgresji 

Wskaźniki testu 
KANH 

 
Narodo-

wość 

 
Miejsce 
pracy 

 
Wiek 

 
Staż 
pracy 

 
Typ stu-

diów 

Stopień awansu 
zawodowego 

Wynik ogólny 0,17** -0,01 0,05 0,03 0,01 0,06 

Konformizm 0,11 0,01 0,09 0,07 0,01 0,08 

Nonkonformizm 0,06 -0,12 -0,02 -0,03 0,03 0,02 

Zachowanie algo-
rytmiczne 0,25** -0,01 0,08 0,06 -0,04 0,06 

Zachowanie heury-
styczne 0,08 -0,03 -0,03 -0,05 0,01 -0,01 

Źródło: wyniki badań własnych **. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*. Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

Otrzymany obraz relacji między zmiennymi (tabela 27) był raczej zgodny z ocze-

kiwaniami. Wartość współczynnika korelacji r-Pearsona między wynikiem ogólnym po-

czucia transgresji a wybranymi czynnikami indywidualnymi okazał się istotny staty-

stycznie w odniesieniu do narodowości (r=0,175). Podobnie istotny statystycznie okazał 

się wymiar wskaźnika zachowanie algorytmiczne w odniesieniu do narodowości 

(r=0,25).   

  

Wyniki z badań nauczycieli polskich i amerykańskich o niskim i wysokim poziomie zacho-

wań transgresyjnych (grupy skrajne) 

Rozkład wyników badań pozwolił na wyodrębnienie dwóch skrajnych grup: nau-

czycieli o niskim i wysokim poziomie zachowań transgresyjnych, co umożliwiło doko-

nanie analizy ilościowej i jakościowej w tym zakresie. Nauczyciele, którzy uzyskali naj-

niższy wynik ogólny w Teście KAHN, oznaczeni zostali skróconą nazwą (N), natomiast 

nauczyciele, którzy otrzymali najwyższe wyniki nazwą (W). Oznaczenia będą stosowane 

w dalszej części niniejszej pracy. Tabela 28 przedstawia wyniki surowe dwóch grup 

skrajnych. 

Rozkład wyników badań pozwolił na wyodrębnienie dwóch skrajnych grup: nau-

czycieli o niskich (N) i wysokich (W) zachowaniach transgresyjnych. Oznaczenia będą 

stosowane w dalszej części niniejszej pracy.   
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Tabela 28. Wynik twórczego zachowania dla grup skrajnych 

 
M 
W 

USA 

M 
W 
PL 

M 
N 

USA 

M 
N 
PL 

SD 
W 

USA 

SD 
W 
PL 

SD 
N 

USA 

SD 
N 
PL 

KANH Konfor-
mizm 22,32 19,96 12,36 6,04 7,84 6,17 5,77 5,14 

KANH Nonkon-
formizm 27,48 24,63 16,76 19,52 2,12 2,06 3,67 4,41 

KANH Zachowa-
nie algorytmiczne 24,12 21,67 13,96 9,56 5,53 3,11 4,79 2,79 

KANH Zachowa-
nie heurystyczne 28,20 24,50 17,76 21,04 2,06 2,27 4,19 3,79 

KANH Suma 101,76 90,54 60,76 56,24 16,16 7,78 5,06 2,24 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Na podstawie surowych wyników można stwierdzić, iż średnia dla nauczycieli 

o wysokim poziomie zachowań transgresyjnych (W) wynosi dla nauczycieli amerykań-

skich M=101,76, a odchylenie standardowe SD=16,16. Dla nauczycieli polskich o wyso-

kim poziomie zachowań transgresyjnych (W) średnia wyniosła M=90,54, a odchylenie 

standardowe SD=7,78. 

Natomiast dla nauczycieli amerykańskich o niskim poziomie zachowań transgre-

syjnych (N) średnia wyniosła M=60,76, a odchylenie standardowe SD=5,06. Dla pol-

skich nauczycieli o niskim poziomie zachowań transgresyjnych (N) średnia wyniosła 

M=56,24, a odchylenie standardowe SD=2,24. 

Grupę nauczycieli o wysokim poziomie zachowań transgresyjnych (W) tworzy 48 

osób, w tym 24 nauczycieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich. Grupę nauczycieli 

o niskim poziomie zachowań transgresyjnych tworzy również 48 osób, w tym 24 nauczy-

cieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich.   

Analiza wypowiedzi nauczycieli w Ankiecie skierowanej do nich pokazuje, że 

zarówno polscy, jak i amerykańscy nauczyciele (N), z różnych powodów nie wykra-

czają poza działania adaptacyjne. Swój dystans do zadań, skłonność do powielania wzo-

rów metodycznych tłumaczą zbytnimi wymaganiami szkoły wobec doskonalenia zawo-

dowego. Własny rozwój zawodowy wiązali z zaspokajaniem potrzeb szkoły i osiąga-

niem wymaganego awansu zawodowego. Polscy i amerykańscy nauczyciele o wysokim 

poziomie zachowań transgresyjnych (W) wybierali formy doskonalące opierające się 
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na samoocenie i autorefleksji, podejmowali udział w projektach naukowych i eduka-

cyjnych oraz grantach. Są ponadto nastawieni na ustawiczne uczenie się. 

W kontekście problematyki niniejszej pracy oraz poszukiwania uwarunkowań 

rozwoju zawodowego można stwierdzić, że niektóre formy zachowań badanych nauczy-

cieli (zarówno polskich, jak i amerykańskich), brak osobowości transgresyjnej, mogą tłu-

maczyć powstawanie syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli, niskie poczucie 

bezpieczeństwa, a także brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

 

5.4. Poczucie sensu życia a podejmowanie rozwoju  
 

Pojęcie sensu życia zwykle rozpatrywane jest w kontekście antagonistycznego 

pojęcia, jakim jest bezsens. Zdaniem Janusza Mariańskiego (1996, s. 299) bezsens życia 

jest to stan, w którym jednostka subiektywnie odczuwa, że jej aktywność i życie są po-

zbawione wartości. Mówiąc o bezsensie wskazujemy na fakt, że jednostka posiadała 

uprzednio sens, cel życia, ale go utraciła. Można też ując to inaczej – towarzyszy jej 

pewna idea, której z pewnych względów nie jest w stanie zrealizować. W literaturze 

przedmiotu zgodnie podkreśla się, że utrata sensowności życia jest jedną z głównych 

przyczyn nerwic i zaburzeń osobowości. Wyraża się między innymi utratą nadziei, ogól-

nie pojmowanych celów, utratą zaufania oraz twórczej aktywności. Wyrazem zewnętrz-

nym jest stan przygnębienia, zniechęcenia, agresji, frustracji, co często prowadzi w kon-

sekwencji do patologii społecznych – rozpadu więzi rodzinnych, zaburzeń seksualnych 

itp. (Popielski, 2007, s. 27). Zdaniem J. Mariańskiego jest to niebezpieczny stan, gdzie 

„w sytuacji braku wartości usensowniających życie rodzi się poczucie bierności, rezy-

gnacja, złe mniemanie o sobie, a nawet tendencje samobójcze” (Mariański, 1998, s. 335). 

Można uogólnić, że poczucie sensu życia człowieka, jak również jego brak, są nieodłącz-

nie związane z ludzką aktywnością, egzystencją. W bogatej literaturze przedmiotu znaj-

dujemy wiele teorii i sposobów wyjaśniania uwarunkowań sensu życia jednostki i jej róż-

nych korelatów. Najczęściej wskazuje się na nieodpowiednie wykształcenie modelu czy 

hierarchii wartości, oraz podążanie za krótkoterminowym realizowaniem tzw. wartości 

użytecznych i potrzeb, jako główne przyczyny utraty sensu życia. Zdaniem Popielskiego, 

jeżeli aktywności jednostki nie przyświeca wiodąca idea, ani określona koncepcja życia, 

jest ona narażona na bierność, wycieńczenie, bezcelowość działań. Autor uważa, że 
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„Próby przywrócenia sensu nie mogą być podejmowane wprost, ale należy stworzyć at-

mosferę i warunki, w których sens ten mógłby zacząć się na nowo kształtować i realizo-

wać” (Popielski, 1987, s. 136–137). Problem sensu życia (lub jego braku) nabiera szcze-

gólnego znaczenia w kontekście aktywności zawodowej człowieka oraz jego indywidu-

alnego rozwoju. 

Do mierzenia poczucia sensu życia zastosowano test PIL. Należy wyjaśnić, że test 

PIL, który ujmuje stopień, w jakim sens i cel życia znaleziono i osiągnięto, składa się 

z trzech części oznaczonych literami A, B i C. Część A testu jest częścią metryczną, gdzie 

suma punktów stanowi wskaźnik poczucia sensu życia, ujęty przy pomocy liczb. Nato-

miast części B i C pozwalają na analizę jakościową. Przy czym część B skali składa się 

ze zdań niedokończonych, które osoba badana ma dopełnić pierwszą myślą, jaka pojawi 

się w jego świadomości. Część B testu ma charakter metody projekcyjnej. Natomiast 

część C skali stanowi zachętę do wypowiedzi wolnej. Badany proszony jest, aby napisał 

kilka zdań na temat swoich dążeń, ambicji i celów życiowych. 

 

Ogólny wynik dla polskich i amerykańskich nauczycieli przedstawia tabela 29. 

 

Tabela 29. Wynik poczucia sensu życia dla nauczycieli ogólnie 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

PIL 110,61 113,00 15,12 -1,41 3,52 46,00 135,00 0,10 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

W badaniach wykazano istotny statystycznie efekt główny narodowości dla sumy 

skali poczucia sensu życia. Polscy nauczyciele osiągali niższy ogólny poziom niż nau-

czyciele amerykańscy (tabela 30 i tabela 31). 

 

Tabela 30. Wynik poczucia sensu życia dla nauczycieli polskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

PIL 110,68 115,00 17,57 -1,70 3,67 46,00 135,00 0,13 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 
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Tabela 31. Wynik poczucia sensu życia dla nauczycieli amerykańskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

PIL 110,54 111,50 12,27 -0,38 -0,16 79,00 133,00 0,11 0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

W niniejszym rozdziale w pierwszym rzędzie dokonano analizy różnic w zakresie 

średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego uzyskanych w teście PIL do mie-

rzenia poczucia sensu życia. Uzyskany wynik (por. tabela 32) jest daleki od istotności 

statystycznej, co świadczy o zbliżonym poziomie sensu (lub jego braku) w porównywa-

nych grupach polskich i amerykańskich nauczycieli.  

 

Tabela 32. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego 
uzyskanych w teście PIL do mierzenia poczucia sensu życia 

 

 

   
Źródło: wyniki badań własnych. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Podejmowanie problematyki sensu życia i motywacji do jego poszukiwania są 

niezwykle istotne dla poznania mechanizmów usensowniania aktywności zawodowej 

i rozwoju osobistego.   

Zgodnie z przyjętym modelem badawczym w dalszej kolejności starano się okre-

ślić siłę związku między wybranymi czynnikami indywidualnymi a wskaźnikami poczu-

cia sensu życia (tabela 33).  

 

Tabela 33. Wartość współczynnika korelacji r-Pearsona między wymiarem poczucia 
sensu życia a wybranymi czynnikami indywidualnymi 
(Zmienne indywidualne jako modyfikatory poczucia sensu życia) 

Wskaźnik poczu-
cia sensu życia Narodowość Miejsce 

pracy Wiek Staż 
pracy 

Typ stu-
diów 

Stopień awansu 
zawodowego 

Wynik ogólny PIL -0,005 0,172** 0,046 0,042 0,057 -0,171 

Źródło: wyniki badań własnych **. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*. Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

 

Zmienne 
PL 

N=120 
USA 

N=120 t p 
M SD M SD 

Wyniki testu PIL 110,68 17,56 110,54 12,26 0,072 0,942 
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Z uwagi na fakt, że aktywność zawodowa stanowi zasadniczy aspekt życia dla 

większości ludzi i jako źródło satysfakcji z pracy może przyczynić się do wzrostu 

sensu życia, uznano za konieczne poznanie jej uwarunkowań. Jak wynika z tabeli 33 war-

tość współczynnika korelacji r-Pearsona między wskaźnikiem poczucia sensu życia 

a wybranymi czynnikami indywidualnymi okazał się istotny jedynie w odniesieniu do 

miejsca pracy. Ciągle wzrastają wymagania dotyczące odpowiednich kompetencji oraz 

zaangażowania ze strony nauczycieli. Oczekiwania ze strony wychowanków, rodziców, 

kolegów nauczycieli oraz przełożonych czyni ten zawód coraz trudniejszym i wyczerpu-

jącym. Uzyskane wyniki badań dotyczące różnic w zakresie sensu życia pozwalają do-

mniemywać, że istotny wpływ na ten stan rzeczy ma poziom stresu zawodowego, zwią-

zanego z nieprzewidywalnością zachowań dzieci i młodzieży w danym wieku rozwojo-

wym oraz codzienny trud związany z przekazywaniem wiedzy. 

Zadowolenie z pracy jest jedną z najważniejszych zmiennych w zarządzaniu 

pracą oraz rozwojem osobistym nauczyciela, zaś poczucie sensu życia (i wykonywanej 

pracy) jest niezbędnym czynnikiem wspomnianego zadowolenia. Prawdopodobnie syn-

drom chronicznego zmęczenia wśród nauczycieli danego poziomu nauczania oraz wypa-

lenie zawodowe jest w dużej mierze związany z brakiem możliwości realizacji potrzeby 

sensu. A przecież potrzeba nadania sensu jakiejkolwiek aktywności jest podstawowym 

czynnikiem motywacyjnym – w tym równie do rozwoju indywidualnego. W stanach apa-

tii i bierności każda zaproponowana lub zakładana aktywność wydaje się być „bez sensu” 

i skutkiem tego nie jest podejmowana.  

  

Wyniki z badań nauczycieli polskich i amerykańskich o niskim i wysokim stopniu poczu-

cia sensu życia (grupy skrajne) 

Rozkład wyników badań pozwolił na wyodrębnienie dwóch skrajnych grup: nau-

czycieli o niskim i wysokim stopniu poczucia sensu życia, co umożliwiło dokonanie ana-

lizy ilościowej i jakościowej w tym zakresie. Nauczyciele, którzy uzyskali najniższy wy-

nik ogólny w Teście PIL, oznaczeni zostali skróconą nazwą (N), natomiast nauczyciele, 

którzy otrzymali najwyższe wyniki nazwą (W). Oznaczenia będą stosowane w dalszej 

części niniejszej pracy. Tabela 34 przedstawia wyniki surowe dwóch grup skrajnych. 
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Tabela 34. Grupy skrajne poczucia sensu życia 

 
M 
W 

USA 

M 
W 
PL 

M 
N 

USA 

M 
N 
PL 

SD 
W 

USA 

SD 
W 
PL 

SD 
N 

USA 

SD 
N 
PL 

PIL 126,63 128,33 91,92 83,92 4,45 2,81 5,98 18,49 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe 

 

Na podstawie surowych wyników można stwierdzić, iż średnia dla nauczycieli 

o wysokim poczuciu sensu życia (W) wynosi dla nauczycieli amerykańskich M=126,63, 

a odchylenie standardowe SD=4,45. Dla nauczycieli polskich o wysokim poziomie za-

chowań transgresyjnych (W) średnia wyniosła M=128,33, a odchylenie standardowe 

SD=2,81. 

Natomiast dla nauczycieli amerykańskich o niskim poziomie zachowań transgre-

syjnych (N) średnia wyniosła M= 91,92, a odchylenie standardowe SD=5,98. Dla pol-

skich nauczycieli o niskim poziomie zachowań transgresyjnych (N) średnia wyniosła 

M=83,92, a odchylenie standardowe SD=18,49. 

Grupę nauczycieli o wysokim poziomie sensu życia (W) tworzy 48 osób, w tym 

24 nauczycieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich. Grupę nauczycieli o niskim po-

ziomie zachowań transgresyjnych tworzy również 48 osób, w tym 24 nauczycieli pol-

skich i 24 nauczycieli amerykańskich.   

Badani polscy i amerykańscy nauczyciele o wysokim poczuciu sensu życia (W) 

swoją pracę zawodową podejmują z zadowoleniem i jest ona dla nich źródłem satysfakcji 

oraz wysokiego poczucia własnej wartości, spełniania się w swojej zawodowej roli. Na-

uczyciele z wysokim poczuciem sensu życia wskazywali w Ankiecie na te formy wła-

snego rozwoju, które pozwalają im rozwijać u siebie autorefleksję, umiejętność słuchania 

innych, akceptować siebie. Natomiast nauczyciele z niskim poczuciem sensu życia (N) 

nie wierzą we własne możliwości, nie potrafią sobie stawiać i nie umieją osiągać celów 

życiowych. W swych wypowiedziach wskazywali na brak chęci do podejmowania takich 

form kształcenia i samokształcenia nauczycieli, w których mogliby rozwijać myślenie 

kreatywne i twórcze, wspierające rozwój własnej świadomości zawodowej i poczucia 

sensu życia zawodowego i osobistego. Podobnie jak w poprzednim podrozdziale doty-

czącym poziomu zachowań transgresyjnych, można skonstatować, że niektóre formy za-

chowań badanych nauczycieli (zarówno polskich jak i amerykańskich), niskie poczucie 
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sensu życia może tłumaczyć powstawanie syndromu wypalenia zawodowego nauczy-

cieli, niskie poczucia bezpieczeństwa, a także brak umiejętności radzenia sobie w sytua-

cjach trudnych. 

 

 

5.5. Poziom poczucia koherencji a podejmowanie rozwoju zawodowego  

 

W bogatej literaturze przedmiotu zgodnie podkreśla się, że warunkiem odnalezie-

nia się nauczyciela we współczesnej rzeczywistości zawodowej oraz sprostania oczeki-

waniom stawianym nauczycielom jest wykazanie się kreatywnością i samodzielnością 

w rozwiązywaniu problemów. Wprowadzanie ucznia w świat wiedzy i wartości w kon-

tekście szybko następujących zmian technologicznych, informatycznych, społecznych 

i kulturowych, budzenie jego ciekawości, inspirowanie do poszukiwania własnej drogi 

życiowej oraz przygotowywanie do aktywnego, a zarazem refleksyjnego uczestnictwa 

w życiu społecznym staje się coraz bardziej trudne (Bałachowicz, 2013, s. 20). Dlatego 

oczekiwania wobec nauczycieli XXI wieku stają się coraz większe i niezwykle zróżnico-

wane. Współczesny nauczyciel coraz częściej jawi się jako osoba, która powinna być 

wszechstronnie przygotowana do radzenia sobie z rozmaitymi wyzwaniami współcze-

sności, pełniąca różne role, m.in. przewodnika, tutora, facylitatora, terapeuty, doradcy, 

organizatora, inicjatora zmian czy diagnosty (Chmiel, 2014, s. 5, 11–12). W tym kontek-

ście niezwykle trafne okazuje się sformułowanie, że „kwalifikacje nauczycielskie nie 

mogą mieć postaci finalnej, one ustawicznie się stają” (Kwiatkowska, 1997, s. 158). 

Oprócz formalnych, merytorycznych kwalifikacji zdobytych w trakcie studiów, przy-

datne są również zasoby odpornościowe, którymi dysponują przyszli nauczyciele (…). 

Ma to szczególne znaczenie z uwagi na wysoki stres towarzyszący codziennej pracy pe-

dagogicznej (Dudek, 2008). Zwykle wskazuje się na różne właściwości jednostki (biolo-

giczne, psychologiczne, interpersonalne) oraz środowiska (grupy wsparcia, cechy środo-

wiska fizycznego, przyrodniczego, cywilizacyjnego), które w konfrontacji człowieka 

z wymaganiami i wyzwaniami, jakie pojawiają się na jego drodze, pełnią funkcję regula-

cyjną i prozdrowotną, bowiem zapobiegają powstawaniu stresorów, przekształcaniu się 

napięcia w stres chroniczny oraz sprzyjają skutecznemu radzeniu sobie ze stresem (Sęk, 

2003, s. 18; Heszen, Sęk, 2008, s. 162). Analiza bogatej literatury przedmiotu pozwala 

stwierdzić istnienie wielu zasobów służących radzeniu sobie ze stresującymi wydarze-

niami życiowymi. Najczęściej wymienia się: wysoką samoocenę, poczucie sprawstwa 
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i kontroli, otwartość, poczucie kompetencji społecznej, optymizm, wsparcie społeczne, 

kompetencje poznawcze oraz kompetencje emocjonalne oraz poczucie koherencji (Po-

prawa, 2001, s. 107–110; Borys, 2010, s. 45–46). 

Przedmiotem analizy badawczej przeprowadzonej w niniejszym rozdziale jest po-

równanie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego uzyskanych przez pol-

skich i amerykańskich nauczycieli w teście SOC.  

 

Tabela 35. Wynik ogólny poczucia koherencji dla nauczycieli  

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

SOC Zro-
zumiałość 47,66 49,50 9,61 -0,30 -0,23 21,00 69,00 0,11 <0,001 

SOC Ste-
rowalność 49,78 50,00 8,17 -0,64 0,42 27,00 63,00 0,09 <0,001 

SOC Sen-
sowność 42,71 43,00 6,72 -0,83 1,18 19,00 53,00 0,10 <0,001 

SOC 
Suma 140,15 143,00 21,41 -0,43 0,06 89,00 185,00 0,09 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa 

 

W badaniach wykazano istotny statystycznie efekt główny narodowości dla sumy 

skali poczucia koherencji. Polscy nauczyciele osiągali niższy ogólny poziom niż nauczy-

ciele amerykańscy (tabela 36 i tabela 37). 

 

Tabela 36. Wynik poczucia koherencji dla nauczycieli polskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

SOC Zro-
zumiałość 45,57 45,00 9,82 -0,15 -0,15 21,00 66,00 0,09 0,033 

SOC Ste-
rowalność 48,98 49,00 8,19 -0,06 -0,57 32,00 63,00 0,09 0,011 

SOC Sen-
sowność 42,01 42,00 6,41 -0,88 1,71 20,00 53,00 0,12 <0,001 

SOC 
Suma 136,55 137,00 21,47 -0,08 -0,13 89,00 181,00 0,09 0,023 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa 
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Tabela 37. Wynik poczucia koherencji dla nauczycieli amerykańskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

SOC Zro-
zumiałość 49,76 53,00 8,95 -0,40 -0,22 27,00 69,00 0,19 <0,001 

SOC Ste-
rowalność 50,58 53,00 8,10 -1,25 2,02 27,00 63,00 0,17 <0,001 

SOC Sen-
sowność 43,41 46,00 6,97 -0,86 0,95 19,00 53,00 0,15 <0,001 

SOC 
Suma 143,75 145,00 20,82 -0,82 0,86 92,00 185,00 0,16 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa 
  

Wysoki poziom istotności statystycznej dotyczy wyniku ogólnego (t=-2,637; 

p<0,01) oraz wskaźnika Zrozumiałość (t=-3,456; p<0,001)  

 

Tabela 38. Różnice w zakresie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego 
uzyskanych w teście SOC do mierzenia poczucia koherencji 

 

 

 

 

 

 
Źródło: badania własne M – średnia; SD – odchylenie standardowe; t- test t-Studenta, p- istotność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki 
testu SOC 

PL 
N=120 

USA 
N=120 t p 

M SD M SD 

Suma 136,55 21,47 143,75 20,81 -2,637 0,009** 

Zrozumiałość 45,56 9,81 49,75 8,95 -3,456 0,001*** 

Sterowalność 48,97 8,18 50,58 8,10 -1,530 0,127 

Sensowność 42,00 6,41 43,40 6,96 -1,619 0,107 
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Wykres 9. Porównanie wyników uzyskanych przez polskich i amerykańskich nauczy-
cieli  w teście SOC do mierzenia poczucia koherencji 

 

 
Źródło: badania własne 
 

Profil wyników w postaci wykresu 9 wyraźnie wskazuje na istnienie tendencji do 

różnic w zasadzie we wszystkich wskaźnikach testu SOC, chociaż wartość istotną staty-

stycznie osiągnęły w wyniku ogólnym (t=-2,637; p<0,01) i zrozumiałości (t=-3,456; 

p<0,001) (tabela 37). 

Jak to już zostało przedstawione w rozdziale 2.3., poczucie koherencji składa się  

z trzech komponentów: zrozumiałości, zaradności i sensowności. Poczucie zrozumiałości 

odnosi się do spostrzegania przez człowieka napływających ze środowiska wewnętrznego 

i zewnętrznego bodźców jako uporządkowanych, spójnych i jasnych. Drugim składni-

kiem, którym jest poczucie zaradności, określa stopień dostrzegania w sobie i otoczeniu 

możliwości wystarczających do sprostania różnorodnym wymaganiom. Zgodnie z kon-

cepcją salutogenetyczną, silne poczucie zaradności powoduje, że jednostka nie czuje się 

bezradna i stara się aktywnie wpływać na zaistniałą sytuację. Najważniejszym wymia-

rem, który decyduje o globalnym poziomie poczucia koherencji, jest poczucie sensow-

ności. Dzięki niemu człowiek nadaje pozytywne znaczenie sytuacjom, uznając je za warte 

zaangażowania i wysiłku (Heszen, Sęk, 2008, s. 82). Zdaniem A. Antonowsky’ego decy-

dujący wpływ na rozwój silnego poczucia koherencji ma zespół czynników, do których 

zalicza pochodzenie społeczne, historię życia, płeć, wyposażenie genetyczne oraz szczę-

ście osobiste (Antonovsky, 2005, s. 103). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Suma Zrozumiałość Sterowalność Sensowność

Wskaźniki testu SOC

PL

USA



 224 

Poczucie koherencji traktowane jest jako metazasób, wewnętrzny centralny czyn-

nik, który pełni funkcję sterującą innymi zasobami człowieka (Woynarowska, 2017, 

s. 53). W uzyskanych wynikach amerykańscy nauczyciele zdecydowanie górują nad pol-

skimi kolegami w ogólnym poczuciu koherencji oraz w wymiarze zrozumiałości. Można 

przyjąć, że osoby realizujące się w zawodzie nauczyciela w Polsce i USA w odmienny 

sposób odbierają i oceniają napływające z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego 

bodźce. Polscy nauczyciele w mniejszym stopniu niż amerykańscy potrafią dostrzegać 

i rozumieć bodźce napływające ze środowiska jako uporządkowane i spójne. 

W kontekście analizowanego problemu niezwykle ważne jest określenie korelacji 

między wybranymi czynnikami indywidualnymi a poczuciem koherencji polskich i ame-

rykańskich nauczycieli (tabela 39). 

 

Tabela 39. Wartość współczynnika korelacji r-Pearsona między wymiarem poczucia 
koherencji a wybranymi czynnikami indywidualnymi 
(Zmienne indywidualne jako modyfikatory poczucia koherencji) 

Źródło: wyniki badań własnych **. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*. Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

Zgodnie z oczekiwaniami wskaźnik korelacji poczucia koherencji okazał się istotny sta-

tystycznie dla zmiennej narodowość w odniesieniu do wyniku ogólnego (r=0,17) i zrozumiałości 

(r=0,22). Uzyskane wyniki wyraźnie potwierdzają dane dotyczące różnic, zawarte w tabeli 5. 

Ponadto wynik ogólny testu SOC w sposób dodatni koreluje miejscem pracy (r=0,19), wiekiem 

badanych (r=0,21) oraz ich stażem pracy (r=018). Można przyjąć, że ogólne poczucie koherencji 

badanych nauczycieli związane jest z miejscem pracy (typem placówki), jak również ze wzro-

stem wieku życia osób badanych oraz stażu pracy. Analiza związku poszczególnych wskaźników 

poczucia koherencji z indywidualnymi czynnikami okazuje się istotna dla większości z nich. 

W sferze zrozumiałości należy stwierdzić istotny statystycznie związek z wiekiem badanych 

(r=0,16). Wskaźnik sterowalności ma istotny związek z miejscem pracy (r=-0,21), wiekiem ba-

danych (r=0,19) oraz stażem pracy (r=0,18). Dla sensowności szczególne znaczenie ma miejsce 

pracy (r=0,18), wiek (r=019) i staż pracy (r=017). W sposób ogólny można stwierdzić, że niemal 

Wskaźniki poczucia 
koherencji Narodowość Miejsce 

pracy Wiek Staż 
pracy 

Stopień awansu 
zawodowego 

Wynik ogólny 0,17** 0,19** 0,21** 0,18** 0,08 

Zrozumiałość 0,22** 0,12 0,16* 0,12 0,05 

Sterowalność 0,09 0,21** 0,19** 0,18** 0,12 

Sensowność 0,10 0,18** 0,19** 0,17** 0,04 
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wszystkie czynniki indywidualne (oprócz poziomu awansu zawodowego) mają ścisły związek 

z poczuciem koherencji badanych nauczycieli z Polski i USA. 

 

Wyniki z badań nauczycieli polskich i amerykańskich o niskim i wysokim poczuciu kohe-

rencji (grupy skrajne)   

Rozkład wyników badań pozwolił na wyodrębnienie dwóch skrajnych grup: nau-

czycieli o niskim i wysokim poczuciu koherencji, co umożliwiło dokonanie analizy ilo-

ściowej i jakościowej w tym zakresie. Nauczyciele, którzy uzyskali najniższy wynik 

ogólny w Teście SOC, oznaczeni zostali skróconą nazwą (N), natomiast nauczyciele, któ-

rzy otrzymali najwyższe wyniki nazwą (W). Oznaczenia będą stosowane w dalszej części 

niniejszej pracy. Tabela 40 przedstawia wyniki surowe dwóch grup skrajnych. 

 

Tabela 40. Wynik poczucia koherencji dla grup skrajnych 

 
M 
W 

USA 

M 
W 
PL 

M 
N 

USA 

M 
N 
PL 

SD 
W 

USA 

SD 
W 
PL 

SD 
N 

USA 

SD 
N 
PL 

SOC Zrozumiałość 59,25 59,04 37,08 34,21 5,16 4,02 4,68 6,82 

SOC Sterowalność 58,75 59,92 40,79 38,71 3,14 3,91 8,50 4,64 

SOC Sensowność 50,83 48,89 34,58 34,54 1,79 2,08 6,07 6,08 

SOC Suma 168,83 167,83 112,46 107,46 7,98 8,32 14,80 11,10 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe 

 

Nauczyciele o silnym poczuciu koherencji (W) dokonują specyficznej selekcji in-

formacji, a mianowicie chętniej dostrzegają pozytywne strony otaczającej ich rzeczywi-

stości edukacyjnej, są optymistycznie nastawieni do własnego rozwoju. W Ankiecie wy-

powiadali się, że potrafią sobie radzić z trudnymi sytuacjami i wskazywali na różne spo-

soby radzenia sobie. Natomiast nauczyciele o niskim poczuciu koherencji (N) w Ankie-

cie wyrażali obawy o swoją przyszłość zawodową, dlatego podejmowali różne formy do-

skonalenia, które zostały im wskazywane przez innych, w celu ułatwienia zmagania się 

z trudnościami w pracy.  

Zmienność, niepowtarzalność, dynamika i różnorodność sytuacji, wobec których 

stoi współczesny polski i amerykański nauczyciel, wymaga od niego nie tylko dobrego 

przygotowania do wykonywania zawodu, ale również wykorzystywania dostępnych za-

sobów, by zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z pełnionej roli. Stawia go również 
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w konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji i nieustannego rozwoju osobistego i za-

wodowego. 

Jak to już zostało powiedziane wcześniej (patrz rozdział 2.3.), poczucie koherencji 

stanowi złożoną zmienną podmiotową człowieka, na którą składają się jego przekonania 

o świecie, własnej osobie, o swoich relacjach ze światem. Motywuje ono do aktywnego ra-

dzenia sobie z wyzwaniami, umożliwiając właściwy dobór zasobów do pojawiającego się 

stresora, jednocześnie nie dopuszczając, aby ten przerodził się w stres i negatywne stany 

emocjonalne (Sęk, 2001, s. 28, 30–31). Leży ono u podstaw decyzji odnośnie indywidual-

nego rozwoju osobistego i zawodowego. 

 

  

5.6. Poczucie kompetencji a podejmowanie rozwoju zawodowego 

 

W definicji zawartej w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku znajdują się dwa 

ujęcia rozumienia kompetencji: 1) „…jako adaptacyjny potencjał podmiotu, pozwalający 

mu na dostosowanie działania do warunków wyznaczonych przez charakter otoczenia 

(...)”, 2) „…jako transgresyjny potencjał podmiotu, gdzie generowane przezeń typy dzia-

łań są podatne na twórczą modyfikację, następującą w rezultacie interpretacji kontekstu 

działania”. Do analiz związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli przyjęłam drugi 

sposób rozumienia kompetencji. Oprócz danych badawczych uzyskanych w oparciu 

o wywiad, uznano za konieczne zbadanie różnic w zakresie kompetencji twórczych pol-

skich i amerykańskich nauczycieli przy użyciu autorskiego kwestionariusza. Ogólny wy-

nik twórczego myslenia przedstawia tabela 41. 

 

Tabela 41. Wynik twórczego myślenia dla nauczycieli ogólnie 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

UJ 19,16 17,00 12,08 0,75 -0,21 0,00 51,00 0,13 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Różnice w zakresie kompetencji twórczych polskich i amerykańskich nauczycieli 

przedstawiają tabele 42 i 43. 
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Tabela 42. Wynik twórczego myślenia dla nauczycieli polskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

UJ 14,52 12,00 8,56 1,19 1,46 0,00 47,00 0,15 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 

 

Tabela 43. Wynik twórczego myślenia dla nauczycieli amerykańskich 

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność 

UJ 23,81 24,50 13,28 0,20 -0,83 6,00 51,00 0,14 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 
 

Porównano średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe uzyskane w skali do 

mierzenia kompetencji twórczych polskich i amerykańskich nauczycieli przy pomocy te-

stu t-Studenta, które przedstawia tabela 44, a ilustrację graficzną prezentuje wykres 10. 

 

Tabela 44. Porównanie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego uzyska-
nych w Skali do mierzenia kompetencji twórczych polskich i amerykań-
skich nauczycieli 

Źródło badania własne. *p<0,05; **p<0,01; p<0,001 

 

Wykres 10. Wyniki uzyskane w skali do mierzenia kompetencji twórczych przez pol-
skich i amerykańskich nauczycieli 

  
Źródło: badania własne  

24

25

26

27

28

29

30

PL USA

Wyniki uzyskane w skali
do mierzenia
kompetencji twórczych
przez polskich i
amerykańskich
nauczycieli

Statystyki dla grup 

Zmienna zależna Narodowość N Średnia SD t istotność 

Kompetencje twórcze 
1,00 120 26,33 4,95 

-5,749 ,000** 
2,00 120 29,65 3,91 
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Porównanie średnich arytmetycznych i odchylenia standardowego uzyskanych 

w Skali do mierzenia kompetencji twórczych polskich i amerykańskich nauczycieli 

wskazuje na istotne statystycznie różnice (t=-5,749; p<0,001).   

Obie grupy badanych nauczycieli oceniły poziom własnych kompetencji twór-

czych jako dobry lub wysoki. Większą gotowość na zmiany mają nauczyciele w Stanach 

Zjednoczonych (ponad 90% nauczycieli deklaruje, iż widzi konieczność takiej zmiany), 

natomiast znaczna część nauczycieli polskich szkół nie widzi takiej potrzeby (38% nau-

czycieli udzielało odpowiedzi, iż zmiana nie jest im do niczego potrzebna oraz nie muszą 

się zmieniać).  

Chęć rozwoju profesjonalnego była wyższa w grupie polskich nauczycieli (ponad 

70% nauczycieli zgłasza potrzebę podejmowania czynności związanych z rozwojem 

swoich kompetencji). Najniższą punktację uzyskiwała grupa nauczycieli amerykańskich 

(36% badanych stwierdziło, że nie chcą podejmować, a są nawet do tego zmuszani).  

W pracy znacznie częściej nauczyciele amerykańscy pokonują swoje ogranicze-

nia, przeszkody oraz trudności (ponad połowa badanych nauczycieli deklaruje, iż w pracy 

często zdarza się im pokonywać swojego ograniczenia). W grupie polskich nauczycieli 

nie jest to tak powszechne, tylko jedna czwarta badanych nauczycieli deklaruje, iż poko-

nuje swoje ograniczenia.   

Zdecydowanie częściej rozwijać własne możliwości chcą nauczyciele szkół ame-

rykańskich (78% nauczycieli), natomiast duża część nauczycieli polskich nie widzi po-

trzeby rozwoju własnego potencjału (42%). 

Nauczyciele obu grup badanych w podobnej częstotliwości podejmują w swojej 

pracy ryzyko zawodowe. W deklarowaniu podejmowanego ryzyka występuje największa 

rozpiętość w wynikach – jedna trzecia badanych chętnie podejmuje ryzyko, jedna trzecia 

nie widzi takiej potrzeby oraz wyniki jednej trzeciej plasują się pomiędzy. 

Zdecydowanie większa możliwość wykonywania innego zawodu jest w grupie 

amerykańskich nauczycieli (ponad jedna trzecia badanych nauczycieli deklaruje, iż wy-

obraża sobie przekwalifikowanie). W grupie polskich nauczycieli zdecydowana więk-

szość nie wyobraża sobie zmiany zawodu (92% badanych nauczycieli).  

Wyższe zniechęcenie do wykonywania zawodu nauczyciela jest w grupie pol-

skich nauczycieli (38% badanych nauczycieli nie lubi wykonywanej pracy, chodzi do niej 

z przymusu). Znacznie niższy poziom zniechęcenia do wykonywanego zawodu mają na-

uczyciele amerykańskich szkół (8% badanych nauczycieli odczuwa niechęć do swojej 

pracy).  
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Analizując kompetencje twórcze w porównywanych grupach polskich i amery-

kańskich nauczycieli należy postawić pytanie: co ma wpływ na ich poziom? W tym celu 

przeprowadzono analizę korelacji r-Pearsona z wybranymi indywidualnymi czynnikami 

(tabela 45).  

 

Tabela 45. Wartość współczynnika korelacji r-Pearsona między wynikami uzyskanymi 
w skali do mierzenia kompetencji twórczych polskich i amerykańskich nau-
czycieli a wybranymi czynnikami indywidualnymi 
(Zmienne indywidualne jako modyfikatory poczucia kompetencji twór-
czych)  

Źródło: wyniki badań własnych **. Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
*. Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie).  

 

Analiza korelacji między wynikami uzyskanymi w skali do mierzenia kompetencji 

twórczych polskich i amerykańskich nauczycieli a wybranymi czynnikami indywidualnymi 

okazała się istotna jedynie w odniesienia do czynnika, jakim jest narodowość (r=35). 

 

Wyniki z badań nauczycieli polskich i amerykańskich o niskim i wysokim poczuciu kom-

petencji twórczych (grupy skrajne)   

Rozkład wyników badań pozwolił na wyodrębnienie dwóch skrajnych grup: nau-

czycieli o niskim i wysokim poczuciu kompetencji twórczych, co umożliwiło dokonanie 

analizy ilościowej i jakościowej w tym zakresie. Nauczyciele, którzy uzyskali najniższy 

wynik ogólny w oznaczeni zostali skróconą nazwą (N), natomiast nauczyciele, którzy 

otrzymali najwyższe wyniki nazwą (W). Oznaczenia będą stosowane w dalszej części 

niniejszej pracy. Tabela 46 przedstawia wyniki surowe dwóch grup skrajnych. 

 

Tabela 46. Grupy skrajne  

 
M 
W 

USA 

M 
W 
PL 

M 
N 

USA 

M 
N 
PL 

SD 
W 

USA 

SD 
W 
PL 

SD 
N 

USA 

SD 
N 
PL 

Istot-
ność 
USA 

Istot-
ność 
PL 

UJ 44,00 29,00 6,00 6,00 5,31 6,25 0,00 2,60 <0,001 <0,001 

Źródło: badania własne M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – sko-
śność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – 
wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa *p<0,05;   **p<0,01; ***p<0,001 
 

Wyniki w Skali do 
Mierzenia Kompe-
tencji Twórczych 

 Narodowość Miejsce 
pracy Wiek Staż pracy 

Stopień 
awansu za-
wodowego 

Kompetencje twór-
cze  0,35** -0,002 -0,010 -0,045 -0,034 
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Na podstawie surowych wyników można stwierdzić, iż średnia dla nauczycieli 

o wysokim poczuciu kompetencji twórczych (W) wynosi dla nauczycieli amerykańskich 

M= 44,00, a odchylenie standardowe SD=5,31. Dla nauczycieli polskich o wysokim po-

ziomie poczuciu kompetencji twórczych (W) średnia wyniosła M=29,00, a odchylenie 

standardowe SD=6,25. 

Natomiast dla nauczycieli amerykańskich o niskim poziomie poczucia kompeten-

cji twórczych (N) średnia wyniosła M=6,00, a odchylenie standardowe SD=0,00. Dla 

polskich nauczycieli o niskim poziomie poczucia kompetencji twórczych (N) średnia wy-

niosła identycznie jak u nauczycieli amerykańskich M =6,00, a odchylenie standardowe 

SD=2,60. 

Grupę nauczycieli o wysokim poczuciu kompetencji twórczych (W) tworzy 48 

osób w tym 24 nauczycieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich. Grupę nauczycieli 

o niskim poziomie poczuciu kompetencji twórczych tworzy również 48 osób, w tym 24 

nauczycieli polskich i 24 nauczycieli amerykańskich.   

Wypowiedzi polskich i amerykańskich nauczycieli o wysokim poziomie poczucia 

kompetencji twórczych (W) wskazują, że w samodoskonaleniu ważne jest dla nich po-

szerzanie kompetencji autokreacyjnych, które udoskonalają rolę zawodową, dają poczu-

cie sprawstwa oraz skuteczności zawodowej, budują wiedzę o sobie. 

Analiza wypowiedzi nauczycieli w Ankiecie skierowanej do nich pokazuje, że za-

równo u polskich, jak i amerykańskich nauczycieli (N) doskonalenie zawodowe związane 

jest również z zachowaniami adaptacyjnymi, nauczyciele ci wskazują na formy doskona-

lenia zawodowego w zakresie metodyk pracy z uczniami, mają skłonność do powielania 

wzorów i oczekują takiego wsparcia, które pozwoli im działać przystosowawczo.  

 

 

Podsumowanie rozdziału 
  

Analiza i interpretacja wyników badań ilościowych i jakościowych zaprezento-

wanych w niniejszym rozdziale ukazała, jak wybrane czynniki biopsychiczne determi-

nują samodzielnie i odpowiedzialne stawianie celów we własnym rozwoju zawodowym 

oraz dążenie do efektywnych rezultatów swoich działań wychowawczych i dydaktycz-

nych. Badania pokazały, że podejmowanie samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji 

związanych ze środowiskiem pracy i z własnym rozwojem prowadziło do nieustannego 

doskonalenia siebie i swojego profesjonalnego rozwoju zawodowego. Badania pozwoliły 
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stwierdzić podobną świadomość nauczycieli w kontekście budowania wiedzy o sobie i 

o sposobach przeciwdziałania takim czynnikom, jak wypalenie zawodowe czy brak po-

czucia sensu życia jako czynnikach wpływających na rozwój zawodowy nauczycieli.  

Nauczyciele rozumieją, że przeciwdziałanie sytuacjom stresowym jest skuteczne, 

kiedy potrafią oni dokonać samooceny własnego zdrowia psychicznego, rozpoznać i zro-

zumieć swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Posiadają wiedzę o stra-

tegiach i sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. W procesie własnego rozwoju 

potrafią przekraczać poziom swojej wiedzy i swoich umiejętności, co jest uwarunkowane 

twórczą postawą wobec wyzwań wychowawczych i edukacyjnych. Proces ich rozwoju 

zawodowego można więc określić jako sekwencję określonych zmian, które nastąpiły 

wraz z upływem czasu (Tyszkowa, 2002, s. 49). 
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Rozdział VI. Rekonstrukcja, opis i interpretacja własnego rozwoju za-

wodowego w perspektywie porównawczej 

 

Analiza danych ilościowych, zaprezentowana w rozdziałach IV i V, została do-

pełniona poprzez jakościową analizę porównawczą wypowiedzi 4 nauczycieli z 4 krajów 

(3 kontynentów): Małgorzaty, nauczycielki z Polski; Elizabete, nauczycielki z Portugalii, 

Jessiki, nauczycielki z USA, Kuanysh, nauczycielki z Japonii. Wiedza wynikająca z po-

równywania indywidualnych doświadczeń nauczycielek związanych z ich rozwojem za-

wodowym wydała się cenna, ponieważ pozwoliła dostrzec profesjonalne wartości i mo-

tywy, które wyznaczają ten rozwój. Okazała się potrzebna dla autorefleksji i oceny wła-

snej skuteczności w wypełnianiu swojej roli zawodowej samym nauczycielkom, które 

udzielały wywiadu, ale także może posłużyć tym, którzy zajmują się wspieraniem roz-

woju nauczycieli i tym, którzy kształcą przyszłych nauczycieli. 

W celu pogłębienia wiedzy dotyczącej rozumienia indywidualnego rozwoju nau-

czycieli zastosowano wywiad kwestionariuszowy własnego autorstwa starając się, aby 

jego schemat był najbardziej adekwatny do podjętej tematyki badań. Analizę rozpoczęto 

od zaprezentowania sposobu rozumienia profesjonalnej roli nauczyciela, który zawarty 

został w wypowiedziach nauczycielek czterech krajów w zakresach: rozumienia przez 

nie istoty roli rozwoju zawodowego, jego celu, przebiegu i efektów.  

Do porównania wypowiedzi badanych nauczycielek wyodrębniono dwie katego-

rie. Pierwsza, związana z rozwojem osobowym, analizowana jest w kontekście teorii psy-

chologicznych (Erikson, 1964; Kohlberg, 1990; Maslow; 1962), a druga w kontekście 

koncepcji pedagogicznych (Gołębniak, 2001; Nowak-Dziemianowicz, 2001; 2014; Kwa-

śnica, 2006; Kwiatkowska, 2005; Lewowicki, 2007; Bauman, 2007). 

 

 

6.1. Koncepcja roli nauczyciela  
 

Etap życia badanych nauczycielek, środkowej dorosłości (lata życia 47–52) i ich 

charakterystyka dowodzi, iż swoją rolę wiążą z dużą odpowiedzialnością nie tylko za 

swój rozwój osobisty i zawodowy, ale także za rozwój swoich uczniów. Istotę rozwoju 

zawodowego nauczycielki rozumieją następująco: 
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Pani Jessica, nauczycielka z USA: W wypełnianiu swojej roli to ja powinnam wiedzieć 

jako nauczyciel z czym sobie nie radzę, z czym sobie lepiej radzę, co i jak powinnam udo-

skonalić i w jakim kierunku rozwijać się. Najbardziej pomagają mi w tym cotygodniowe 

spotkania z zespołem nauczycieli klas, w których uczę, wspólne zastanawianie się nad 

tym, jak pomóc konkretnym uczniom. Mam satysfakcję, jak mogę powiedzieć, że sposób 

wsparcia przekonsultowany z kolegami pomógł danemu uczniowi. 

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Podejmowanie przez nauczycieli programy są 

oparte na indywidualnych predyspozycjach, więc na przykład, jeśli moje umiejętności 

społeczne są wysoko ocenione wtedy, wybieram i uczestniczę w kursach doskonalących 

właśnie te umiejętności (couchingowe, mentorskie) czy inne, rozwijające umiejętności 

komunikacyjne. Uczestniczę w szkoleniach, które pozwolą mi jeszcze bardziej rozwijać te 

umiejętności. To jest dobre, bo mogę podobne umiejętności jeszcze lepiej rozwijać 

u uczniów. Muszę znajdować jak najbardziej efektywne formy pracy z uczniami. 

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Od początku swojej kariery mam poczucie peł-

nej autonomii. Sama wybieram system pedagogiczny czy raczej wybieram ich elementy, 

które uważam za słuszne i potrzebne w pracy z uczniami, czasem niektóre elementy z sys-

temu Montessori, czasem Regio Emilia i inne. Zastanawiam się i dobieram do potrzeb 

uczniów, poszukuję wiedzy na ten temat i uzasadnień, gdy nie wiem. 

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Swój rozwój zawodowy na wszystkich jego eta-

pach wiązałam przede wszystkim z wymaganiami związanymi z awansem zawodowym, 

szukałam możliwości doskonalenia w różnych formach i różnej tematyce.  

 

Nauczycielki w różnym stopniu i zakresie odzwierciedlały w swych wypowie-

dziach poczucie autonomiczności, prowadzące do ich jakościowo coraz lepszego funk-

cjonowania w zawodzie. Wskazywały na potrzebę samoaktualizacji, która motywuje je 

do skutecznego realizowania swojej potencjalności (Maslow, 1986; 1990), do stawania 

się specjalistą w swojej dziedzinie. Taki sposób rozumienia istoty roli zależy zapewne od 

wcześniejszych etapów przebiegu ich rozwoju, w których potrafiły pokonywać kryzysy, 

aby z powodzeniem podejmować konstruktywne działania w kolejnych stadiach rozwoju 

(Erikson, 1964; 1997; 2002).  
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Nauczycielki w rozumieniu istoty roli zawodowej reprezentują różne zakresy mo-

delu „rozszerzonego profesjonalizmu”, który zawiera konceptualizację takich wymiarów, 

jak: kontekst, istota roli (Elliott,1991, za: Gołębniak, 1998, s. 126). Kontekst i istota roli 

wynikają ze sposobu rozumienia roli nauczyciela, adekwatnej do oczekiwań poszczegól-

nych państw wobec doskonalenia zawodowego nauczycieli i możliwości ich wspierania 

w tym zakresie (por. rozdz.1.3 i 1.4). Posiadają wiedzę emancypacyjną, która w ich ro-

zumieniu własnego rozwoju zawodowego polega na poszukiwaniu sensu i uzasadnienia 

dla własnego działania. U polskiej nauczycielki daje się zauważyć wiedzę instrumentalną 

związaną z różnorodnością form gromadzonych w celu uzyskania awansu, bez nadania 

sensu związanego z konkretnymi potrzebami (Nowak-Dziemianowicz, 2014, s. 42–43).  

Wypowiedzi badanych nauczycielek z czterech krajów w różnym stopniu i zakre-

sie odzwierciedlały poszczególne stadia swojego rozwoju moralnego (Kohlberg, 1971; 

Kwaśnica, 1994). Kategorię celu utożsamiają z efektem zakładając, że cel zostanie osią-

gnięty. 

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Przez swoją pracę nauczycielską pragnęłam ze-

brać jak największe doświadczenie, abym mogła spełnić oczekiwania szkoły i swoje, 

w przyszłości być mentorem dla młodych, wchodzących w swoją karierę nauczycieli 

i osiągnęłam swój cel. 

 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Zawsze starałam się, aby mój rozwój zawodowy był 

związany z oczekiwaniami, problemami i potrzebami szkoły i uczniów, pomaganiu im 

i wspieraniu, a także ze zbieraniem wymaganych punktów, które są podstawą do odna-

wiania certyfikatu wymaganego do wykonywania zawodu; w całej dotychczasowej karie-

rze zawodowej musiałam sobie stawiać cele i nią kierować, chciałam być liderem, poma-

gać nie tylko uczniom, ale też innym nauczycielom i tak też było. Jestem szczęśliwa. 

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Najważniejszym celem mojego samorozwoju 

było poszukiwanie rozwiązań dla napotykanych trudności wychowawczych i edukacyj-

nych, uważałam, że należy dążyć do swojej mądrości w tym zakresie. Jestem po to, aby 

pomagać wszystkim uczniom.  
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Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Ważne, aby stawiać w swojej praktyce nauczy-

cielskiej na zdobywanie nowych doświadczeń, koncentrować się nad tym, by sprostać no-

wym edukacyjnym wyzwaniom, co przełoży się na efekty w procesie kształcenia i wycho-

wania, wyznaczać sobie cele dostosowane do priorytetów, no i osiągnąć awans zawo-

dowy.   

 

Stadium postkonwencjonalne jest najbardziej widoczne w sposobie rozumienia 

celu i efektu własnego rozwoju przez nauczycielkę japońską. W jej wypowiedzi znajdu-

jemy odpowiedź na pytanie R. Kwaśnicy (1994, s. 9): „W jaki sposób jednak spożytko-

wać praktykę, w której wszyscy zawodowo czynni nauczyciele są zanurzeni, by na jej 

podstawie budować własną MĄDROŚĆ, a nie tylko poszerzać wiedzę, czy doskonalić 

raz wyuczone schematy działań?”. Nauczycielka ta wyraźnie stawiała sobie cel ciągłego 

stawania się profesjonalistą, samorealizowania się (Maslow, 1986; 1990), aby ostatecznie 

swą mądrość wykorzystać dla stymulowania rozwoju zawodowego młodszych nauczy-

cieli. Tworzyła swoją tożsamość i projektowała koncepcję samej siebie, wytyczała drogę 

do samorealizacji. Pod wpływem kultury, z której się wywodzi, kształtowała się jej toż-

samość jako człowieka, jej własny obraz i koncepcja siebie samej (Brzezińska, Appelt, 

2000, s. 44). Jej postawa jest związana ze wzorem kulturowym wobec rozwoju zawodo-

wego nauczycieli, w którym przewiduje się dla najlepszych i doświadczonych nauczy-

cieli stanowisko mentora. Nauczycielka jako cel swojego rozwoju stawiała identyfikację 

z tym awansem. Podobnie nauczycielka amerykańska i portugalska. 

W samodzielności poznawczej, przekonaniu o celu swojej pracy jako inspirowa-

niu rozwoju uczniów wyraźnie widać ewoluowanie funkcji nauczyciela (Kwiatkowska, 

2008, s. 228–229) u wszystkich badanych nauczycielek.  

   

 

6.2. Koncepcja kształcenia i doskonalenia zawodowego   
 

Proces stawania się nauczycielem jest długi, a zaczyna się od momentu pojawie-

nia się motywacji do wyboru zawodu i trwa aż do pełnej identyfikacji z zawodem. Uzy-

skane w wyniku wywiadów informacje pozwoliły wskazać zależność pomiędzy sposo-

bem rozumienia przez nauczycielki czterech krajów przebiegu rozwoju zawodowego 

a swoim doświadczeniem i wzorem kulturowym wobec rozwoju zawodowego nauczy-

cieli.  
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Wywiady pozwoliły na bardziej wnikliwe rozpoznanie uwarunkowań podejmo-

wanych form doskonalenia zawodowego przez nauczycielki z czterech krajów.     

  

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Do swojego zawodu przygotowywałam się już 

w szkole. Od właściwie czwartej klasy musiałam mieć najlepsze wyniki nauczania, żeby 

móc starać się na studia nauczycielskie. Studia dobrze mi uświadomiły, jak mam podcho-

dzić do własnego rozwoju. Bardzo ważne było omawianie doświadczeń z praktyk w gru-

pie innych studentów. Można było skonfrontować je oraz spojrzeć na pewne problemy 

z innej perspektywy, szukać rozwiązań i podejmować próby planowania efektywnych 

działań, a następnie weryfikować je w szkole podczas praktyki. Jak podjęłam pracę 

w szkole, to od razu miałam mentora, który bardzo mi pomagał. Mogłam o wszystko py-

tać, rozmawialiśmy, zwracał mi uwagę na ważne rzeczy. Wspólnie szukaliśmy moich moc-

nych stron do pracy z uczniami. 

 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Nigdy nie myślałam, że zostanę nauczycielem. Trochę 

los tym pokierował, ale filozofia nauczyciela amerykańskiego, która brzmi „otwartość na 

wszystko” bardzo mi odpowiada i odnajduje się w tym idealnie. Od początku miałam 

możliwość rozwijać się jako nauczycielka Co 5 lat, zgodnie z wymogami musiałam wysłać 

do kuratorium zaświadczenie o odbyciu 150 godzin zajęć dokształcających. Jeśli tego 

ktoś nie wyśle na czas, chociaż to zrobi, wygasa certyfikat nauczyciela. Jeśli sama nie 

potrafiłam na początku pracy powiedzieć, że np. mam problem z utrzymaniem porządku 

w klasie, mogłam iść do cancelera w szkole i on mi pomagał. Zawsze miałam wsparcie 

w szkole, organizowane były często warsztaty dla nauczycieli, szkoła się tym zajmowała, 

bo zależało jej na dobrym rankingu. Bardzo pomagało omawianie indywidualnych przy-

padków uczniów. To bardzo dobra forma wsparcia w rozwoju nauczyciela, aby mógł zro-

zumieć różne problemy i sposoby ich rozwiązywania. Także regularna praca w grupie 

nauczycieli i wspólne rozpoznawanie problemów wychowawczych i przedmiotowych wy-

magających rozwiązania, ustalenie ich znaczenia, określenie dróg rozwiązania oceniam 

z perspektywy jako cenne w swoim rozwoju zawodowym. 

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Podstawą rozwoju i głównym wymaganiem 

stawianym przez szkołę jest wzmocnienie połączenia między uczelnią a szkołą w celu 

przekazywania nauczycielowi najlepszych praktyk w zakresie stosowania różnych meto-
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dologii i narzędzi służących diagnozie uczniów. Jeśli jedna technika nie działa, powin-

nam zareagować i ją zmienić. Co 3 lata jesteśmy oceniani i musimy się wykazać. Dlatego 

mój rozwój był systematyczny, poddawany ocenom, a ja dzięki temu zmieniałam samą 

siebie w myśleniu o swojej roli zawodowej. 

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Przebieg rozwoju zawodowego wiążę ze stop-

niami awansu. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalących według moich potrzeb, 

często sama finansowałam ten udział. Poszukiwałam odpowiedzi na trudne dla mnie pro-

blemy wśród moich koleżanek nauczycielek i podczas zespołów samokształceniowych or-

ganizowanych w przedszkolu. Mam satysfakcję, że wiele się nauczyłam poprzez te formy. 

Ale ja inaczej podchodzę teraz do wspierania „moich” nauczycielek. Staramy się oma-

wiać na radach pedagogicznych potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego każdej z nau-

czycielek. Podpowiadam im, każda ma z czym innym problem. Z finansowaniem tych form 

jest trudno. Nie ma pieniędzy, a ja jako dyrektor mogę wspierać w tym aspekcie bardzo 

skromnie. 

 

Nauczycielka japońska i amerykańska miały w swym rozwoju bezpieczne wspar-

cie w znaczących osobach mentora i lidera, które ułatwiały przez pierwsze lata pracy spo-

sób zrozumienia ich roli zawodowej. Można stwierdzić za B.D. Gołębniak i B. Zamorską 

(2014, s. 116–126) i ich sugestią rozwoju nauczyciela w reinterpretacji koncepcji roz-

woju L.S. Wygotskiego, iż japońska i amerykańska nauczycielka rozwój zawodowy od-

noszą do jego strefy najbliższego rozwoju. Mentor/lider pomagał znaleźć zakres obsza-

rów wymagających wsparcia (USA), albo określenia warunków, w których wysokie 

umiejętności/potencjał mogły się uaktywnić i rozwinąć (Japonka). Nauczycielka portu-

galska miała w swym rozwoju stworzone warunki do rozwijania kompetencji refleksyj-

nych i krytycznych (Nowak-Dziemianowicz, 2014), dodających jej odwagi i motywują-

cych w autonomicznych działaniach, udzielania wsparcia w badaniu i (re)interpretacji 

własnej praktyki oraz wzmocnienie siły własnego działania (Gołębniak, Zamorska, 

2014). Amerykańskiej nauczycielce pomogła w tym metoda indywidualnych przypad-

ków oraz tak, jak i polskiej, sieć współpracy w środowisku szkolnym. Przy czym idea 

współpracy polskich nauczycieli jest inna (często podejmowana nieformalnie) niż nau-

czycieli amerykańskich pracujących w modelu PLC (professional learning community), 

którzy spotykają się regularnie w celu podejmowania między sobą refleksji i dialogu nad 
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własną pracą. Krytyczna refleksja wywodzi się z codziennej praktyki, dzięki czemu nau-

czyciele są bardziej zaangażowani w tę formę współpracy. Profesjonalna społeczność na-

uczania, w którą zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice (obydwoje), psycho-

log szkolny, dyrektor tworzy warunki do rozwoju zawodowego dzięki kolejno następu-

jącymi fazom rozwoju, takim jak: ocena sytuacji i stawianie celu – planowanie – wdra-

żanie – dzielenie się refleksją w zespole i wynikami działań – ocenianie sytuacji – dalsze 

planowanie (DuFour i in., 2006a; 2006b). Model ten jest zbliżony do uczenia się w dzia-

łaniu według modelu SMART. 

Można skonstatować, że formy wsparcia dla nauczycielek w USA, Japonii i Por-

tugalii są silnie związane z rozwijaniem samoświadomości w zakresie identyfikowania 

swoich mocnych stron, możliwości ich poszerzania i uaktualniania (Maslow, 1990) po-

przez formy doskonalenia oparte o współpracą zespołową, która polega na jasno formu-

łowanych celach i fazach/etapach doskonalenia. W ten sposób tworzone są warunki do 

krytyczno-emancypacyjnej refleksji w rozwoju zawodowym, nastawionym na usta-

wiczne uczenie się nauczycieli (Nowak-Dziemianowicz, 2014). 

 Dane ilościowe o częstotliwości działań związanych z rozwojem zawodowym 

uzupełniono wypowiedziami czterech nauczycielek. 

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Najważniejszy dla mnie był pierwszy rok pracy. Sys-

tematycznie mentor dwa dni w tygodniu (wymóg – minimum 60 dni w ciągu roku) organi-

zował mi szkolenia (omawialiśmy pomysły, problemy), a także kursy pozaszkolne (to wy-

móg – raz w tygodniu; minimum 30 dni w roku). Szkolenie pozaszkolne odbywało się 

w Centrum Edukacji Prefektury (Ken-Kyoiku-Senta). Teraz ja robię to samo dla początku-

jących nauczycieli w mojej szkole. Pozwalają one zrozumieć różne problemy natury etycz-

nej, wychowawczej i edukacyjnej. Więc cały czas się doskonalę w sposób formalny i nie-

formalny. Raz w roku mamy rekolekcje 5-dniowe (to zawsze na początku każdego roku 

szkolnego). Potem co pięć lat obowiązkowe szkolenia tematyczne z funduszy rządowych. Ze 

wszystkich szkoleń przekazujemy sobie w szkole nawzajem wiedzę. Razem uczymy się od 

siebie, dyskutujemy i planujemy. Co kilka lat korzystam z urlopu szkoleniowego i to jest 

czas, który pozwala mi się skupić i zastanowić nad swoim rozwojem. Wymagam doskona-

lenia od siebie i wiem, że wszyscy dookoła tego ode mnie wymagają. 

  

Pani Jessica, nauczycielka z USA: W szkole mamy spotkania dwa razy w tygodniu w cza-

sie lunchów, na których ustalamy unit plan (plan działania), ale każdy z nas inaczej to 



 239 

sobie realizuje (w zależności od potrzeb) lub innowacje (w naszej szkole jest to reading, 

ponieważ większość jest tutaj Latynosów). Biorę udział we wspólnym omawianiu sytuacji 

uczniów. Konsultujemy sposoby rozwiązań na kolejnych spotkaniach. Te spokania są 

zwyczajowe. Na maila dostaję informacje z United Federation of Teachers o kursach pre-

ferowanych przez szkołę i potrzebnych. Korzystałam też z kursów dla nauczycieli organi-

zowanych przez uczelnie. Można wybrać rodzaj kursu, ja korzystam co 2–3 lata i uczęsz-

czam przez jeden semestr. Liczą się one do punktów, które muszę uzyskać w ciągu pięciu 

lat. Mniej więcej raz lub dwa razy do roku uczestniczyłam w warsztatach tematycznych.      

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: W szkole wymieniamy się wzajemnie swoimi 

spostrzeżeniami. W grupie nauczycieli jesteśmy bardzo blisko, spotykamy się poza szkołą 

na kawie, nasze rodziny znają się dobrze i żyją naszymi problemami. To jest taka niefor-

malna aktywność doskonaląca mój rozwój zawodowy. W szkole prowadzę stale obserwa-

cje uczniów, problemy omawiam z profesorem z uczelni, uczestniczą w tym studenci. Sys-

tematycznie planujemy w takich zespołach badania w działaniu i są one według mnie 

i wszystkich nauczycieli najlepszą formą wzajemnej wymiany doświadczenia i wiedzy.  

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: W swojej karierze zawodowej korzystałam z bar-

dzo dużej liczby form doskonalących, nie pamiętam ilu, ani nie pamiętam wszystkich 

form, w których uczestniczyłam. Przyznam, że nie wszystkie były przydatne, nie wszystkie 

spełniały moje oczekiwania. Wybierałam spośród ofert różnych instytucji. Wiele pomogło 

mi w udoskonaleniu swojego warsztatu pracy. Jednak musiałam sama finansować wiele 

z nich. Nieformalnie często korzystałam z doświadczeń koleżanek i rozmowach z nimi.  

 

Nauczycielka japońska od wielu lat zaangażowana jest w prowadzenie kursów dla 

studentów – przyszłych nauczycieli, udziela im konsultacji. Wcześniej sama uczestni-

czyła w takich formach. Trafiła do pracy jako osoba już wdrożona do samorozwoju i sa-

mowychowania (Maslow, 1986; 1990), dlatego pracę nad własnym doskonaleniem rozu-

mie jako aktywność systematyczną. Nauczycielka japońska uczestniczyła w systema-

tycznych szkoleniach, zgodnych z jej indywidualnymi umiejętnościami i predyspozy-

cjami. Rozwój zawodowy oparty był na wzajemności, co wynika z tradycji, w której przy-

jęty jest model doskonalenia zawodowego nauczycieli w Japonii. Częstotliwość korzy-

stania z tej formy, wzajemnego doskonalenia jest wyższa niż pozostałych nauczycielek. 

Nauczycielka amerykańska częściej musiała ucząc się doskonalić samodzielnie, lecz 
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również korzystała w swoim rozwoju ze współpracy zawodowej. Częstotliwość dosko-

nalenia była związana z rozwiązywaniem konkretnych przypadków. Polska nauczycielka 

uczestniczyła w różnorodnych formach gromadzonych w celu uzyskania awansu, bez na-

dania sensu związanego z konkretnymi potrzebami. Nie pamiętała, w ilu formach uczest-

niczyła, nie wskazała też na częstotliwość i systematyczność ich doboru. Systematycznie, 

na co dzień w badaniach w działaniu uczestniczy nauczycielka portugalska. Wynika to 

ze ścisłej wzajemnej współpracy uczelni ze szkołą i przyjęciu formy rozwoju zawodo-

wego przez praktykę refleksyjną (Nowak-Dziemianowicz, 2014; Schon, 1987). 

  

Wypowiedzi nauczycielek z czterech krajów o motywacji działań związanych 

z rozwojem zawodowym stanowią uzupełnienie danych ilościowych. Uwidaczniają one 

różnice kulturowe między krajami, które warunkują podejmowanie działań służących 

rozwojowi profesjonalnemu nauczycieli.  

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Motywacja do rozwoju zawodowego była ściśle 

związana z etapami mojego doświadczenia nauczycielskiego, ale moje aspiracje, cele, 

dążenia w tym rozwoju były wspólne z innymi nauczycielami, związane z moimi obowiąz-

kami i odnosiły się do szkoły jako organizacji, jej potrzeb związanych z osiąganiem suk-

cesów. Dążyłam do tego, aby być wysoko wyspecjalizowanym pracownikiem w zakresie 

nauczania, aby rozumieć potrzeby uczniów i spełnić wymagania certyfikacyjne. Możli-

wości w kierunku rozwoju zawodowego poszukiwałam poprzez mentora i centra prefek-

turowe, co jest zapewnione i wspierane   organizacynie, moralnie i finansowo. Na przy-

kład jako dyrektor programu nauczania korzystałam ze specjalistycznych szkoleń (sen-

mon-kenshu), które koncentrowały się na takich tematach, jak: edukacja moralna, zajęcia 

pozalekcyjne, poradnictwo dla uczniów, edukacja antydyskryminacyjna, zarządzanie 

klasą i zarządzanie szkołą. Brałam też udział w szkoleniach na aktualne tematy, takie jak 

np. edukacja ekologiczna czy edukacja międzykulturowa. Inni nauczyciele brali udział 

w innych szkoleniach, dzięki czemu mogliśmy uczyć się od siebie. To jest duża motywacja 

do wspólnych dyskusji. 

 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Za sukcesy, które odnoszę w pracy, spotyka mnie na-

groda finansowa (lepiej zarabiam). Szukam rozwiązania dla problemów, które są dla 

mnie trudne, np. brak znajomości języka i kultury moich uczniów (w dużej mierze Laty-

nosów, ale też Azjatów) oraz trudność w zrozumieniu ich mentalności. Wybieram więc te 



 241 

warsztaty i kursy, które pomagają mi ulepszyć swoją pracę. Mamy obowiązek co 5 lat 

rozliczać się z godzin, ja to robię w pierwszych 3 latach, żeby nie przegapić daty. Naj-

bardziej motywującymi dla mnie kursami były te dotyczące psychologii dziecka. W ciągu 

ostatnich paru lat pojawił się nowy trand kursów individual assesment – dotyczy on oceny 

dzieci w jednej klasie, ale z różnym poziomem IQ. W swojej karierze uczestniczyłam 

w kursach dotyczących strategii nauczania i bycia bardziej efektywnym. 

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Motywacją do rozwoju zawodowego była (i 

nadal jest) chęć refleksyjnego poznawania i rozumienia siebie samej, własnych działań 

i dokonań, abym coraz lepiej, profesjonalniej mogła stwarzać warunki uczniom do ich 

rozwoju. Dlatego doskonaliłam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie różnych syste-

mów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych, aby wspierać uczniów. Daje mi to dużą 

satysfakcję, jak widzę postępy i mogę porównywać efekty swoich działań dydaktycznych 

i wychowawczych. Motywacją jest dla mnie kontakt z uczniem. Idea, że jakoś razem (ucz-

niowie i ja) wyruszamy w podróż, która przyniesie bardzo pozytywne rezultaty, dla mnie 

i dla nich. Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniach i konferencjach, za które dostajemy 

dodatkowe punkty w ocenie.  

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Lubię dzieci, lubię pracę z nimi, one przede 

wszystkim motywują mnie do tego, aby doskonalić swój rozwój zawodowy. Wybieram 

warsztaty i szkolenia, dzięki którym mogę poznać ciekawe metody pracy z dziećmi, spo-

soby pracy z dziećmi z trudnościami, wymagającymi indywidualnego wsparcia, współ-

pracy z rodzicami. Nie mogłam uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, które chciałam 

podjąć, ponieważ kolidowało to z harmonogramem mojej pracy. Można liczyć na dofi-

nansowanie od dyrektora szkoły, ale nie całkowite opłacanie kursu. Za wiele form mu-

siałam płacić sama, bo mi zależało na nich (wielu nauczycieli rezygnuje z płatnych warsz-

tatów). Motywowało mnie również to, nie ukrywam, aby uzyskiwać kolejne stopnie 

awansu zawodowego, co wiązało się z wyższymi zarobkami i większą stabilizacją pracy, 

no i moimi awansami.    

 

Różnice w zakresie motywacji działań związanych z rozwojem zawodowym ba-

danych nauczycielek są widoczne w wymiarach natury: ekonomicznej, społecznej i sa-

morealizacyjnej. Sytuację materialną jako czynnik blokujący podejmowanie form dosko-
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nalenia zawodowego wskazała jedynie polska nauczycielka. Natomiast wszystkie wska-

zywały na przyznawanie im awansu za udział w szkoleniu zawodowym, co bezpośrednio 

wpływa w dalszej konsekwencji na podwyżkę. Sposób rozumienia i akceptacji celów 

społecznych jest odmienny u poszczególnych nauczycielek. Motywacja podyktowana 

potrzebą społecznego uczenia się, współpracy, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami 

oraz przywództwem najbardziej jest widoczna u japońskiej nauczycielki. W motywacji 

rozwoju zawodowego znaczące są warunki wstępne rozwoju zawodowego, ustalone na 

początku jej pracy w zawodzie. Rozwój zawodowy polskiej nauczycielce zapewniał lo-

sowy wybór kursów i konsultantów, spowodowany brakiem wsparcia pracodawcy w od-

niesieniu do warunków wstępnych spersonalizowanego planu rozwoju. Czynnikiem de-

motywującym do rozwoju zawodowego był ponadto dla polskiej nauczycielki konflikt 

z harmonogramem pracy. Na samorealizacyjną motywację doskonalenia zawodowego 

wskazuje chęć refleksyjnego poznawania i rozumienia siebie samej, własnych działań 

i dokonań, które najbardziej widoczne jest w wypowiedziach portugalskiej i polskiej na-

uczycielki. 

W udzielonych wywiadach wszystkie badane nauczycielki pozytywnie oceniały 

swoje kompetencje. Jednak w ich wypowiedziach daje się zauważyć pewne różnice wy-

nikające z różnic kulturowych. Są one widoczne zwłaszcza w odniesieniu do ujęcia kom-

petencji pojmowanych jako adaptacyjny potencjał podmiotu bądź jako potencjał trans-

gresyjny (Męczkowska, 2003, s. 693–696).  

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Od początku swojej pracy rozwijam swoje kompe-

tencje. Uczestniczę na przykład w komitecie akademickim, komitecie ds. programów na-

uczania, szkoleń, administracji, poradnictwa i innych. Współpraca w tych grupach, 

wspólne dyskusje rozwijają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, co pozwalało mi na 

osiąganie coraz lepszych kompetencji w radzeniu sobie z wyzwaniami.  

 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Mentor pomagał w stawianiu celu rozwijania kompe-

tencji. w początkowym etapie rozwoju doradzał mi kursy z zakresu rozwijania kompeten-

cji wychowawczych. Z pomocą mentora szukałam możliwości rozwijania kompetencji 

metodycznych i komunikacyjnych, zwłaszcza z myślą o uczniach, którzy przyjechali z in-

nych krajów i nie znają języka… jak im pomoc, to jest bardzo trudne. Brałam udział 

w lekcjach koleżeńskich, w panelach dyskusyjnych, rozmowach w pokojach nauczyciel-

skich. Cenię sobie to, że od wielu lat (musiałam się doszkolić) jestem supporing teacher 
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(nauczycielem wspierającym). To umożliwia mi obserwowanie technik pracy koleżanek. 

Rozwijałam w swojej praktyce umiejętności wykorzystywania nowoczesnej technologii 

w pracy (komputery, tablice interaktywne, w pracowni matematycznej roboty, a w ang. 

e-booki; słowniki itp.). Ponadto badani informują opiekuna zawodowego o swoich nie-

powodzeniach, problemach, tak by można było omówić problem na cotygodniowych spo-

tkaniach całej społeczności szkolnej, w której uczestniczą wszyscy nauczyciele, psycho-

lodzy, dyrektor, socjolog oraz mentor. Nauczyciele w szkole amerykańskiej stawiają cele 

uczniom w taki sposób, by umożliwić każdemu z nich osiągnięcie sukcesu. W tym celu 

musiałam kształtować swoje kompetencje pedagogiczne i psychologiczne. 

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Obserwuję, jakie techniki pracy sprawdzają się 

w klasach innych nauczycieli oraz jak wykorzystywać teorię w praktyczny sposób, który 

jest dla uczniów bardziej przystępny, aby móc stwarzać warunki do samodzielności 

uczniów. Dzięki bliskim relacjom z nauczycielami uczelni uczę się prowadzenia badań 

diagnostycznych, które pomagają mi w organizowaniu pracy dydaktycznej w taki sposób, 

abym była niezależna i mogła poszukiwać nowych rozwiązań w praktyce z uczniami. 

Chcę, żeby byli otwarci i wrażliwi. 

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Mogę powiedzieć, że rozwijanie kompetencji jest 

uwarunkowane w dużym stopniu polityką oświatową państwa i priorytetami kuratoryj-

nymi. Pod tym kątem tworzone są nowe formy i tematy doskonalenia i w takich uczestni-

czę, aby mieć te kompetencje. Co roku opracowywane są nowe kierunki. Dyrekcja daje 

możliwości wyboru przez prezentowanie kursów/szkoleń na radach pedagogicznych, 

przesyłają e-mailem propozycje i oferty, zostawiają ulotki w pokoju nauczycielskim, 

ośrodki doskonalenia nauczycieli oferują całą gamę szkoleń, przedstawiają ofertę na 

nowy rok szkolny w postaci broszury. Są to głównie warsztaty rozwijające kompetencje 

metodyczne. 

  

Nauczycielka japońska jako istotne w rozwoju zawodowym podkreśla kompeten-

cje społeczne związane z relacjami między nauczycielami we wzajemnym uczeniu się. 

Bardzo ważne znaczenie ma dla niej rozwój społeczny i moralny, kompetencje zarządcze 

i przywódcze.  Toteż swoje kompetencje rozwija jako członek wielu komitetów (por. Le 

Tendre, 1999; Takakura, Murata, 1998). Kompetencje jako zdolność nauczyciela do roz-

wijania własnej wyjątkowości, uświadamiania sobie własnych możliwości i ograniczeń 
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wskazuje w swej wypowiedzi portugalska nauczycielka. Tematyka kursów, w których 

uczestniczyła amerykańska nauczycielka, ukazuje ważność rozwijania kompetencji mię-

dzykulturowych (problem uczenia w klasach dzieci imigrantów). Dla polskiej nauczy-

cielki czynnikiem wpływającym na rodzaj rozwijanych kompetencji organizacyjnych 

i metodycznych jest zmiana reformy nauczania oraz przepisów. Wszystkie nauczycielki 

kompetencje wiążą z umiejętnością rozwijania wiedzy merytorycznej, metodycznej, wie-

dzy o uczeniu się i o sposobach własnego rozwoju w celu dostosowania się do potrzeb. 

Obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy mentorzy poma-

gali wskazywać amerykańskiej i japońskiej nauczycielce, co wskazuje na rozumienie 

kompetencji pojmowanych jako potencjał adaptacyjny.   

  

 

6.3. Osobowościowe uwarunkowania samorozwoju   
  

W wywiadzie kwestionariuszowym nauczycielki wskazały w swoim doświadcze-

niu na różne trudne sytuacje, które identyfikowały z występującymi wówczas u nich ob-

jawami podobnymi do przejawów wypalenia zawodowego.  

 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Pod koniec roku może trochę tak, ale jako nauczyciel 

absolutnie nie. Mam przecież czas na regenerację (wakacje). Myślę, że nie jestem wypa-

lona jak inne koleżanki w podobnym wieku – one, żeby zarobić, zawsze w wakacje brały 

sobie dodatkowo program summer school – jak wracały po wakacjach wyglądały na 

przemęczone, a ja byłam zregenerowana. Ale jeden rodzaj stresu prześladuje mnie cały 

czas, a wiąże się z tym, że przybywają do klasy ciągle uczniowie z innych kultur, niezna-

jący języka, a ja nie znam ich kultury, ich przyzwyczajeń i zasad. Muszę ciągle nadążać 

za nimi. Chcę, żeby mnie szanowali, więc robię wszystko. Niemniej nieraz mam takie 

przekonanie, że marnuję czas na to zaangażowanie, żeby oni czuli się OK. Wtedy czasem 

brakuje mi empatii i mam niską satysfakcję z pracy z nimi.  Ale równocześnie mam wiele 

przykładów na bardzo pozytywne relacje i efektywne rezultaty swoich starań w tym tema-

cie. Sytuacje takie i inne spowodowały u mnie refleksję nad sobą i poszukiwanie rozwią-

zań.   

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Było kilka sytuacji, które powodowały, że zda-

rzało mi się płakać, bo czułam się bezradna i bezsilna, myślałam, że nie nadaję się do tej 
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pracy z dziećmi. Na przykład miałam kryzys po kilku pierwszych miesiącach mojej pracy 

zawodowej, miałam wtedy poczucie, że nie ogarnę tego wszystkiego – przygotowywania 

się codziennie do pracy z dziećmi, pisanie konspektów, przygotowywanie pomocy, zajmo-

wało mi to bardzo dużo czasu. Miałam kłopoty organizacyjne, aby wszystkie dzieci zain-

teresować. A najbardziej wzrastało mi napięcie przed zebraniami z rodzicami. Jakoś to 

sama przezwyciężyłam, czytałam, radziłam się starszych nauczycielek. Inny przykład 

to aktualny, bo aczkolwiek jestem zadowolona ze swojej pracy, czuję z niej satysfakcję, 

to przychodzą momenty, w których czuję, że wyczerpały się moje możliwości. To z po-

wodu kumulacji zadań, z którymi jako dyrektorka przedszkola muszę sobie radzić, aby 

nadążyć za zmianami administracyjnymi związanymi z nieustannymi reformami. To są 

momenty, kiedy nie chce mi się nic, nawet przychodzić do pracy. Ale radzę sobie, nie 

przechodzi to nigdy (jak dotąd) w stan chroniczny. 

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Czułam się bezradna wiele razy na początku 

swojej pracy, może przez jakieś dwa lata. Było to spowodowane brakiem umiejętności 

poradzenia sobie z dyscypliną w klasie. Z jednej strony bardzo starałam się zaangażować 

w stworzenie dobrych relacji z uczniami i uczniów między sobą, a z drugiej strony zale-

żało mi na tym, aby mnie słuchali. Przez to byłam sfrustrowana i obserwowałam u siebie 

postawę jakiej nie chciałam przyjmować jako nauczycielka – obojętności, obniżonej 

wrażliwości wobec uczniów. Pracowałam nad tym i jakoś się udało. Pomogły mi warsz-

taty asertywności. Ale wtedy były chwile, w których brakowało mi zapału do pracy. 

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Pierwsze lata były trudne, ale pomógł mentor. 

Dawałam z siebie wszystko, angażowałam się bardzo. Traciłam tak dużo energii, że po-

jawiał się stres i frustracja, byłam niezadowolona z siebie. Można powiedzieć, że miałam 

kryzys wypalenia, bo nie mogłam sobie poradzić z obciążeniami, za które miałam być 

odpowiedzialna. Wiedziałam, że muszę sobie poradzić. Nie straciłam jednak entuzjazmu 

do pracy. Owszem, często czuję się przemęczona, bo dużo pracuję, ale wszyscy tak pra-

cują.  

 

Z wypowiedzi nauczycielek wynika, że wszystkie zaobserwowały u siebie objawy 

w zakresie emocjonalnego wyczerpania. U wszystkich objawy te były incydentalne i wy-

stępowały w pierwszych latach pracy zawodowej. Ponadto u polskiej nauczycielki spa-
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dek poczucia zadowolenia wiązał się ze stresem spowodowanym jej obowiązkami orga-

nizacyjnymi jako dyrektorki. Natomiast u nauczycielki amerykańskiej z powtarzalnością 

obiektywnej sytuacji i trudnościami związanymi z rezultatami indywidualnej adaptacji 

uczniów-imigrantów. 

Na aspekt interpersonalny związany z przejawami wypalenia zawodowego wska-

zały nauczycielka amerykańska i portugalska. Aspekt poznawczy zaobserwowała u sie-

bie nauczycielka amerykańska. Z wypowiedzi nauczycielek wynika, że momenty kry-

tyczne, które były przyczyną pojawienia się u nich objawów wyczerpania sił, nie prze-

szkodziły ani w karierze zawodowej, ani w rozwoju zawodowym. Ich kompetencje auto-

kreacyjne stały się motorem poszukiwania możliwości własnego rozwoju zawodowego i 

u wszystkich nauczycielek spowodowały poczucie satysfakcji z własnej pracy.  

 

Poczucie bezpieczeństwa nauczycieli w dużym stopniu zależy od kultury organiza-

cyjnej szkoły. Jeśli nauczyciele mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, to umożliwia im 

ono większe zaangażowanie w pracy, co z kolei skutkuje wyższą efektywnością ich własnego 

rozwoju zawodowego i wyższymi efektami ich pracy z uczniami. Każda kultura ma inne pre-

ferencje wobec norm, wartości i przekonań moralnych, toteż nauczyciele żyjący w tych kul-

turach inaczej postrzegają poczucie bezpieczeństwa w miejscu ich pracy. Kultura japońska 

(azjatycka) nad interesy indywidualne przedkłada zobowiązania wobec zbiorowości. Ma 

silną potrzebę więzi społecznej, wobec społeczności przyjmuje przymus, poświęcenie i obo-

wiązki. Kultura zachodnia preferuje wolność osobistą, indywidualizm, samorealizację. Ina-

czej więc są rozumiane takie czynniki zapewniające bezpieczeństwo w pracy, jak: obciążenie 

pracą, kontrola, nagrody, społeczności, poczucie sprawiedliwości, wartości. Stąd też odmien-

nie postrzegają brak swojego poczucia bezpieczeństwa. 

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Były takie sytuacje, które odbierały mi na jakiś 

czas poczucie bezpieczeństwa, np. podczas starań o uzyskanie stopnia awansu zawodowego, 

aby nie zagroziło to utratą pracy, kiedy startowałam w konkursach na stanowisko dyrektora 

przedszkola, zwłaszcza kolejny raz, aby go nie utracić. Bezpieczeństwo psychiczne zaburza 

mi zbyt duża biurokratyzacja. w pewnym okresie mojej pracy (m.in. w czasie starania się 

o awans) nie tyle zagrażały mojemu poczuciu bezpieczeństwa stosunki międzyludzkie w śro-

dowisku pracy, co obniżały satysfakcję z wykonywanej pracy. 
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Pani Jessica, nauczycielka z USA: Formalizm i kontrola obecna w codziennej pracy da-

wała mi (na początku mojej pracy) poczucie braku bezpieczeństwa i jakby braku zaufa-

nia. Potem to się zmieniło, gdy dałam się poznać jako osoba bardzo zaangażowana i ra-

dząca sobie z młodzieżą. Miejsce mojej pracy w high school otoczonej kilkoma gangami 

czasem przywołuje myśli o braku bezpieczeństwa z tym związanego, chociaż w całej mo-

jej karierze zawodowej nic takiego się nie zdarzyło, co mogłoby zagrażać życiu (mamy 

w szkole bramki i ochroniarzy). 

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Spotykam się w szkole z nastawieniem na współ-

działanie i doświadczam potrzebnego wsparcia, jest dobra atmosfera. Warunki pracy umoż-

liwiają mi dokonywanie pozytywnych zmian w swoim rozwoju zawodowym. Jest jedno, co 

jest trudne i czasem zakłóca poczucie bezpieczeństwa – to radzenie sobie w sytuacji per-

manentnych zmian w świecie i w reformach. 

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Jestem zaangażowana w to, co robię jako nauczy-

cielka – w życie szkoły i w życie uczniów. Mam poczucie bezpieczeństwa, ponieważ mam do-

bry kontakt interpersonalny w pracy, dokładnie wiem, co do mnie należy i czego ode mnie 

oczekują, cenię kulturę osobistą współpracowników. To są warunki sprzyjające mojemu roz-

wojowi. Jednak często czuję się przepracowana. 

   

Wszystkie badane nauczycielki potrafiły zidentyfikować czynniki zakłócające 

swój rozwój, a także rozpoznać i zrozumieć swoje możliwości poradzenia sobie w sytu-

acjach trudnych. Chwilowy brak poczucia bezpieczeństwa polska nauczycielka wiązała 

z warunkami zatrudnienia i z relacjami ze współpracownikami i podobnie jak portugal-

ska, z biurokratyzacją wynikającą z ciągłych zmian w prawie oświatowym. Nadmierny 

formalizm i kontrola utrudniały aktywność zawodową nauczycielce amerykańskiej, zaś 

brak poczucia bezpieczeństwa spowodowanego nadmiernym przeciążeniem pracą 

stwierdziła nauczycielka japońska. 

Badane nauczycielki potrafiły dokonać samooceny własnego samopoczucia, roz-

poznać i zrozumieć swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych i skutecznie 

szukać wsparcia w sobie, bądź z zewnątrz, które pomogło im w codziennym zawodowym 

funkcjonowaniu i osiągnięciu sukcesu we własnym rozwoju. 
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Jednym z pytań wywiadu, interesującym poznawczo, było pytanie: „Czy i jak na-

uczycielki oceniają umiejętność pozytywnego rozwijania siebie i doskonalenia własnego 

rozwoju zawodowego?”. Wypowiedzi udzielone w wywiadach z nauczycielkami pozwo-

liły w ich analizie odnieść się do czterech rodzajów transgresji nazwanych przez Kozie-

leckiego (1983; 1987) jako transgresje: 1) „ku rzeczom” – transgresja materialna, 2) „ku 

ludziom” – społeczna; 3) „ku symbolom” – symboliczno-religijna oraz 4) „ku sobie” – 

własnego „Ja”, jako samorozwój lub autotransgresja. 

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: W ciągu	całego	swojego	życia	zawodowego	stara-

łam	się	ulepszać	swój	warsztat	i	swoje	możliwości.	Dzięki	temu	rozwijałam	się	sama.	W	pew-

nym	okresie	swojej	pracy	zawodowej	zaczęłam	myśleć	o	tym,	aby	móc	kierować	rozwojem	in-

nych	nauczycieli,	dać	im	coś	z	siebie,	to	znaczy	ze	swoich	przemyśleń	i	doświadczeń. Nieustan-

nie	buduję	swój	warsztat	pracy,	do	tej	pory,	takie	mam	poczucie.	Podchodzę	twórczo	do	swoich	

działań	organizacyjnych	i	dydaktyczno-wychowawczych.	Jestem	zadowolona,	że	umiałam	bu-

dować	swój	własny	warsztat	metodyczny	na	coraz	lepszym	poziomie.	Lubię	wyzwania. 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Zostawienie mnie na początku kariery zawodowej sa-

mej sobie, „na szerokiej wodzie”, od razu dało mi się przekonać, czy podołam, bo sobie 

poradziłam, przekroczyłam sama siebie i już wiedziałam, że dam radę. Poszukiwałam 

zróżnicowanych sposobów pracy ze zróżnicowanymi potrzebami uczniów. Podejmowa-

łam te działania, aby zabezpieczyć swoje potrzeby związane z warsztatem pracy (efek-

tywne metody pracy dydaktyczno-wychowawczej, środki dydaktyczne) oraz upewnić się, 

że uda mi się osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.		 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Mam pozytywny stosunek do własnego roz-

woju, nie zrażam się trudnościami. One pozwalają mi poszukiwać i znaleźć właściwe po-

dejście do problemów uczniów i moich, do poszukiwania wiedzy praktycznej. Sukcesy na 

polu dydaktycznym i wychowawczym mobilizują mnie do dalszych wysiłków. Wtedy mam 

satysfakcję i wzrasta moje poczucie własnej wartości. 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Od	początku	swojej	kariery	nauczycielskiej	byłam	

przygotowana,	 aby	 kontrolować	 swoje	 stany	 emocjonalne,	 rozwijać	 swój	 charakter,	 co	ma	

duże	znaczenie	w	rozumieniu	istoty	bycia	nauczycielem	w	Japonii	i	takie	organizowanie	dzia-

łalności	organizacyjno-	dydaktyczno-wychowawczej,	aby	móc	odnieść	wspólny	sukces.	Podej-

muję wysiłek, który wynika z moich obowiązków, zgodnie z etyką. 
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Wszystkie nauczycielki potrafiły siebie przekraczać, ponieważ tego chciały, dą-

żyły do własnego rozwoju zawodowego, do awansu zawodowego (rysunek 2). W psy-

chologicznej charakterystyce osobowości można powiedzieć, że wszystkie są osobami 

otwartymi, pogodnymi i ciepłymi. Umieją stawiać sobie cele, myśleć krytycznie, wycią-

gać wnioski. Wypowiedzi nauczycielki polskiej, amerykańskiej i portugalskiej świad-

czyły o transgresji własnego „Ja” „ku sobie”. Nauczycielki te podkreślały w swych wy-

powiedziach dążenie do poznania i zmiany samej siebie, do samorealizacji. Na filozo-

ficzne pytanie „kim są” można odpowiedzieć, że są „twórczyniami siebie”. Wysiłek prze-

kraczania siebie nauczycielka portugalska i amerykańska wiązały z transgresją mate-

rialną – dokonywaniem wyborów i podejmowaniem decyzji, m.in. w doborze alterna-

tywnych sposobów pracy z uczniami. Podejmowały transgresje, aby zabezpieczyć swoje 

potrzeby związane z warsztatem pracy (metody, środki dydaktyczne) oraz podnieść po-

czucie własnej wartości. Nauczycielka japońska działania transgresyjne odnosi głównie 

do jednoczenia (grup nauczycieli, uczniów), czyli do transgresji wspólnotowych, ku po-

trzebom innych osób. Transgresję wiąże ze świadomością własnych zobowiązań wobec 

innych (zwierzchników i uczniów). Transgresja społeczna, emancypacyjna widoczna 

jest u polskiej nauczycielki i przejawia się w dążeniu skutecznie do pełnienia funkcji kie-

rowniczej. U nauczycielki portugalskiej ujawniła się transgresja „ku symbolom”, wyra-

żająca się w twórczym podejściu do swoich działań dydaktyczno-wychowawczych, po-

legającym na poszukiwaniu i sprawdzaniu skutecznych alternatywnych strategii (por. 

Kozielecki, 1983, s. 506–508). 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Wymiary transgresji w rozwoju zawodowym nauczycielek  
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Umiejętności te dały wszystkim nauczycielkom szansę rozwoju oraz satysfakcję 

zawodową i życiową, były krokiem do ich rozwoju zawodowego. 

Trzeba również stwierdzić, że uwarunkowania kulturowe odegrały tu bardzo 

ważną rolę. Rozwój zawodowy przebiegał bowiem w określonych realiach społecznych, 

wynikał z ukształtowanych społecznie wzorów zachowań i sposobów myślenia, toteż za-

chowania transgresyjne miały u każdej z nich nieco odmienny charakter.      

 

W wypowiedziach badanych nauczycielek można dostrzec refleksję na temat re-

lacji: powołanie człowieka – sens ludzkiego życia. Sens życia bowiem, jak stwierdza T. 

Gadacz (2013), pozwala odkryć życiowe powołanie i wyznacza różnorodne zadania do 

pełnienia w życiu, a także nadaje kierunek realizacji życiowych zadań. Należy jednak być 
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świadomym, że poszukiwanie sensu życia, o którym pisze T. Gadacz, nie zawsze musi 

zakończyć się pozytywnie, czyli znalezieniem tegoż sensu życia. Poniższe wypowiedzi 

świadczą o tym, jakie czynniki decydują o sensie ich życia i gdzie znajdują sens życia, 

który pozwala im bezpiecznie rozwijać się w zawodzie. 

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Moja rodzina przede wszystkim… szkoda, że 

mam tak mało czasu na wspólne spędzanie czasu. Ale, jak jest wszystko dobrze – zdrowie, 

zadowolenie i szczęście nas wszystkich, to pozwala mi to na podjęcie każdego zadania 

w pracy, nawet jak jest trudne. 

  

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Sens życia znajduje w wewnętrznym spokoju i świado-

mości, że skoro jestem ciekawa życia (wciąż), to sens życia muszę mieć. Poznawanie 

świata (lubię podróżować i często podróżuję po świecie) pozwala na patrzenie na różne 

sprawy osobiste i zawodowe z dystansu. 

  

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Nie wiem, naprawdę. Może moja klasa pomaga 

mi znajdywać sens w życiu. Moi uczniowie pozwalają mi na podejmowanie różnych wy-

zwań, mobilizowanie się do dalszych zadań.      

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: To, że wiem jak ważny i ceniony jest mój zawód. 

Ile osób chciałoby być nauczycielem. Sens mojemu życiu nadaje poszukiwanie autoryte-

tów, uczenie się od nich, rozwijanie refleksji wobec swoich umiejętności i możliwości roz-

woju zawodowego. Sensem jest wpoić uczniom szacunek do wiedzy i zasady moralne. 

Chcę mieć dużą satysfakcję z siebie, kiedy osiągnę wiek emerytalny. 

 

Wszystkie nauczycielki sensu swojego życia znajdowały w codziennych do-

świadczeniach i relacjach interpersonalnych, dawaniu siebie innym (por. Frankl, 1963; 

Laengle, 2013).  Można stwierdzić, iż są zdolne do transcendencji ku wartościom naji-

stotniejszym. Sens życia odkrywały u siebie poprzez twórczą aktywność zawodową i do-

świadczanie pozytywnych relacji z rodziną, uczniami, współpracownikami. Ważnymi 

elementami sensu życia była dla nich zasada spełnienia i zasada słuszności moralnej (por. 

Nieznański, 2000). Ich wypowiedzi świadczą o tym, iż umieją rozwijać u siebie autore-

fleksję, wierzą w swoje możliwości i umieją osiągać cele życiowe. 
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Poniższe wypowiedzi czterech nauczycielek pokazują, w jaki sposób przeciw-

działały one w swoim doświadczeniu sytuacjom stresowym, w jaki sposób rozpozna-

wały i rozumiały swoje możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych.    

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Ucieczka w rodzinę, to jest mój sposób na odre-

agowanie. Rodzina jest najważniejsza, dlatego szybko przestawiam się i koncentruję na 

sprawach dla mnie najważniejszych. Mąż i córki dostarczają mi najlepszych bodźców do 

dalszego funkcjonowania. Uczęszczałam na warsztaty z coachingu, które zwiększyły moje 

możliwości motywowania się do pracy i rozwoju zawodowego.   

 

Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Staram się zachować spokój w różnych sytua-

cjach i ułożyć sobie plan działania. W swojej karierze zawodowej nauczyłam się, żeby 

robić jedną rzecz na raz, a nie kilka. Niestety to rozciąga czas, który spędzam nad czyn-

nością kosztem pracy w weekendy czy wieczorami/nocą. Chyba ta strategia nie jest do 

końca chroniąca mnie przed wypaleniem. Ale mam sprawdzony sposób na przezwyciężnie 

stresora, to rozmowa z bliską osobą, muzyka, którą lubię, czasem spacer albo zakupy. 

 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Znam swoje możliwości, potrafię ocenić samą siebie, 

na ogół radzę sobie bardzo dobrze, jestem zadowolona z siebie. Wybrałam kiedyś warsz-

taty asertywności, które rozwinęły mi umiejętność kontrolowania samej siebie. Jestem 

optymistką i patrzyłam zawsze pozytywnie na swój rozwój zawodowy. Staram się zada-

niowo wypełniać swoje obowiązki. Biorę sobie kartkę i ustalam listę. Co jest dla mnie 

najważniejsze na ten moment (mój numer 1), kolejno co później itd. Po ustaleniu tej listy 

robię punkt pierwszy nie myśląc o drugim. To taka moja strategia na radzenie sobie. 

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Za podstawę powodzenia i sukcesów w pracy 

uważam własny wysiłek, którego bardzo dużo wkładam we własny rozwój zawodowy. 

Biorę odpowiedzialność za swoje działania wobec uczniów, efektów ich pracy i ich suk-

ces. Aktywnie uczestniczę w kursach/szkoleniach czy konferencjach. Ponadto jestem 

osobą, na której moi uczniowie się wzorują, chcą być tacy jak ja. Daje mi to dużo siły 

kiedy mam swoje kryzysy.  

  

Napotykane w pracy zawodowej sytuacje stresowe nie przeszkodziły żadnej 

z czterech badanych nauczycielek w aktywnym	kreowaniu	własnego	rozwoju.	Trudności	
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potrafiły	przezwyciężać	dzięki	obiektywnej	samoocenie.	Dla nauczycielki	polskiej	i	portu-

galskiej	sposobem	na	radzenie	sobie	w	trudnych	chwilach	życia	zawodowego	i	niedopusz-

czaniem	do	 stresu	była	potrzeba	wzmocnienia	 samooceny,	 poprzez	kontakt	 z	członkami	

swojej	rodziny,	spędzanie	większej	 ilości	czasu	z	nimi.	Samokontrolę	zwiększały	poprzez	

wnikliwe	 przeżywanie	 własnych	 doświadczeń	 zawodowych	 i	znajdowały	 równowagę	

w	harmonizowaniu	życia	osobistego	i	zawodowego.	Postawę	wobec	siebie	i	innych,	wiarę	

we	własną	sprawczość	nauczycielka	amerykańska	rozwijała	podczas	warsztatów	asertyw-

ności,	 szukając	 wsparcia.	 Dzięki	 temu	 mogła	 podejmować	 nowe	 wyzwania	 zawodowe.	

Również polskiej nauczycielce w zwiększeniu samoświadomości i odpowiedzialności za 

swoje działania pomogły warsztaty z coachingu, co zmotywowało ją do dalszego budo-

wania własnej ścieżki zawodowej. Nauczycielki polska, portugalska i amerykańska po-

wodzenie we własnym rozwoju, przezwyciężanie trudności upatrują we wsparciu ze-

wnętrznym, natomiast nauczycielka japońska w sobie samej, w odpowiedzialności za sie-

bie i swoje działania. 	

Badania jakościowe, chociaż przeprowadzone tylko z czterema nauczycielkami, 

uwarunkowane są trzema kulturami: europejską, amerykańską i azjatycką. Są więc tran-

skontynentalne. Przyjąć należy, że we współczesnym zglobalizowanym świecie każdy 

z kontynentów kieruje się tymi samymi zasadami odnoszącymi się do zawodu nauczy-

ciela. Systemy edukacyjne wymagają od nauczycieli wyższego wykształcenia, wyposa-

żenia ich w wiedzę merytoryczną, pedagogiczną i kompetencje niezbędne do własnego 

rozwoju i do pracy z uczniami. Projektowanie kształcenia i doskonalenia własnego roz-

woju powinno opierać się na najnowszej wiedzy i badaniach edukacyjnych, na rozwijaniu 

umiejętności współpracy z nauczycielami, uczniami, rodzicami, instytucjami doskonale-

nia nauczycieli, społecznością lokalną. We wszystkich kulturach podkreśla się koncepcję 

nauczyciela jako refleksyjnego praktyka, zaangażowanego we własny rozwój zawodowy 

przez całe życie. Poniższe wypowiedzi pokazują, który obszar własnego rozwoju wy-

maga od poszczególnych nauczycielek kompetencji twórczych. 

 

Pani Małgorzata, nauczycielka z Polski: Refleksja towarzyszy mi w różnych sytuacjach. 

Jedna z nich, to jak wspierać rozwój kreatywności dzieci, aby nie uczyć ich podporząd-

kowania treściom zawartym w podstawie programowej. To zadanie wymagało ode mnie 

kreatywności. Zawsze starałam się, żeby zajęcia były ciekawe, urozmaicone. Aby zacie-

kawiać dzieci szukałam pomysłów, żeby ich zaskoczyć. 
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Pani Elizabete, nauczycielka z Portugalii: Uczę się z własnych doświadczeń i dopasowuję 

strategie uczenia się do potrzeb poszczególnych uczniów. Ciągle myślę, jak zorganizować 

uczniom warunki do własnego działania, odkrywania i badania. Wykorzystuję w tym celu 

badania naukowe. Chce być bardziej otwarta na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie na-

uki, uczęszczać na większą ilość szkoleń. Jestem przyjazna do grupy swoich uczniów, ale 

też wymagająca. Na pewno czuję się kompetentna w tym co robię i jak to robię. Na pierw-

szym miejscu jako najważniejsze cechy nauczyciela uważam empatię nauczyciela do 

grupy uczniów, wyrozumiałość. Ze swojego doświadczenia pamiętam jako cenne branie 

pod uwagę przez moją nauczycielkę tego, że nie byłam w stanie zrobić zadania, kiedy 

miałam ciężką sytuację rodzinną. Kolejną cechą jest na pewno kompetencja – nie tylko 

ta wyuczona do pełnienia zawodu, ale ta społeczna. No i życzliwość i ciepło. 

 

Pani Jessica, nauczycielka z USA: Za potrzebne i ważne w moim rozwoju zawodowym 

kładłam nacisk na rozwijanie kompetencji wielo- i multikulturowych. Starałam się i cią-

gle zresztą staram zrozumieć równowagę między poszanowaniem kultur (m.in. Latynosi, 

Chińczycy, Polacy, Amerykanie i inni), ich różnorodności i wartości, które można uznać 

za wspólne. To jest trudne do zrozumienia i wymaga wielkiego namysłu, żeby następnie 

rozwijać u uczniów narodową i ponadnarodową tożsamość. Individual assesment – indy-

widualne podejście do każdego w klasie.Do najważniejszych cech nauczyciela na pewno 

zaliczyłabym otwartość na inność – na każdego ucznia, jakiejkolwiek nie byłby narodo-

wości czy odmienności. Kolejną cechą byłaby chęć pomocy, z dużym uporem tłumaczenie 

materiału, póki nie zrozumie. Trzecią cechą na pewno będzie przyjacielskość. Do dzisiaj 

pamiętam zdanie, które powiedział nauczyciel na początku semestru 5 lub 6 klasy: „…na-

uczymy się od siebie nawzajem czegoś nowego” – pokazał przez to, że my też jesteśmy 

dla niego ważni! Cała klasa bardzo go później szanowała. 

 

Pani Kuanysh, nauczycielka z Japonii: Jedną z pierwszych cech, cenioną przeze mnie 

u moich nauczycieli, była pracowitość, bardzo mi to imponowało i chciałam być taksa 

sama jak mój nauczyciel. Wspaniałe było też to, że w każdym z nas widział coś, bez czego 

reszta grupy nie byłaby taka sama. Musiało być to zatem coś twórczego, że potrafił się 

w nas tego dopatrzyć. Umiejętność motywowania i mobilizacji do działania. Pokazywał 

nam, że on też ma swoje ograniczenia, a mimo to je pokonuje. w moim doświadczeniu 

miałam wiele momentów, które wymagały ode mnie takiej mobilizacji, aby wykazać się 

kreatywnością. 
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Kompetencje twórcze polska nauczycielka podporządkowała wymogom wła-

snego rozwoju w zakresie koniecznym do twórczej pracy z dziećmi. Nauczycielce ame-

rykańskiej kompetencje twórcze pomagają w wykraczaniu poza narodowy program nau-

czania, polegający na rozwijaniu u uczniów ponadnarodowej świadomości. Ukierunko-

wanie rozwoju na doskonalenie kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych oraz 

umiejętność pokonywania swoich ograniczeń wskazała nauczycielka japońska. Na roz-

wijanie kompetencji społecznych jako istotnych wskazała nauczycielka portugalska.      

Twórcze doskonalenie własnego rozwoju opierało się u poszczególnych nauczy-

cielek na analizie wzorów aktywności ich nauczycieli z przeszłości. Wspomnienia te uka-

zały, jakie obszary w procesie stawania się nauczycielem były przez nie przeżywane 

i były dla nich istotne w celu kreowania swojego zaangażowania i wyznaczania kierun-

ków doskonalenia uczniów i doskonalenia własnego rozwoju psychospołecznego i zawo-

dowego. Rozwijały się, poszukując i dobierając wzory działania do istniejącego wzorca 

kulturowego (Niemczyński, 1980, s. 37), co wskazuje na wysoko intencjonalne kształto-

wanie własnego rozwoju zawodowego. 
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Rozdział VII. Dyskusja wyników 

 
Koncepcje roli nauczyciela i systemów kształcenia w aktach prawnych 

 

Politycy różnych krajów i różnych partii politycznych przedstawiają w swoich 

programach postulaty, które mają bezpośredni wpływ na cele programów edukacyjnych 

kształtujących określone wzorce obywateli. Zadaniem instytucji edukacyjnych, w tym 

kształcących nauczycieli, jest realizowanie tych postulatów. Jak pisze M. Nowak-Dzie-

mianowicz (2014, s. 5): „użyteczna edukacja to taka, która odpowiada na potrzeby rynku 

– te zaś kształtowane są przez politykę rządzących”. Różne typy ideologii, wspierając się 

na różnych fundamentach filozofii, np. autorytarnej lub nieautorytarnej, poszukującej, 

otwartej, opartej na dialogu czy podmiotowości, narzucają sposób rozumienia statusu na-

uczyciela i jego roli w tworzeniu środowiska edukacyjnego. W niniejszych badaniach 

starano się znaleźć różnice, jakie występują pomiędzy wybranymi krajami w tym zakre-

sie i postawiono pierwszą hipotezę, która brzmiała:   

  

H1 Zakłada się, że w regulacjach prawnych polityk edukacyjnych występują 

różnice pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią. 

 

Procedura badań porównawczych przyjęta w niniejszej dysertacji pozwoliła na 

opisanie, a następnie zinterpretowanie różnych aspektów polityk edukacyjnych wymie-

nionych krajów leżących na trzech kontynentach. Przygotowaniem do porównania było 

wprowadzenie ujednoliconych kryteriów (zawartych w hipotezie), pozwalających zesta-

wić interpretowane aspekty koncepcji roli nauczyciela, systemu kształcenia i awansu za-

wodowego nauczycieli. Kryteriami do porównań uczyniono w związku z tym system 

kształcenia nauczycieli, sylwetkę nauczyciela, prestiż społeczny, rekrutację do zawodu 

i kwalifikacje. W zakresie zaś doskonalenia zawodowego: procedury obowiązujące 

w kraju, wsparcie materialne i instytucjonalne oraz formy oceny nauczycieli. Następnie 

starano się zwrócić uwagę na funkcjonalność i skuteczność tych koncepcji (Baraday, 

1964, s. 7; Nagashima, 2014, s. 9). Obszar analiz obejmował cztery odmienne kraje: Pol-

skę, Portugalię, USA i Japonię w kontekście ww. porównań. Przeanalizowano przepisy 

prawa oświatowego, raporty edukacyjne, systemy kształcenia, a także rozporządzenia ob-

owiązujące w wymienionych krajach. 



 257 

Z porównań analizowanych przepisów wyłania się ogólna konkluzja, iż we 

wszystkich krajach docenia się znaczenie jakości pracy nauczycieli dla osiągnięć eduka-

cyjnych. Różnice zaznaczają się między Polską, Portugalią, gdzie podkreśla się bardziej 

koncentrację na pojedynczych nauczycielach i doskonaleniu metod nauczania, a USA 

i Japonią, gdzie widoczna jest bardziej koncentracja na szkole jako instytucji uczącej się.   

 

H1.1. Zakłada się, że różnice pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią za-

znaczają się w systemie kształcenia nauczycieli, w sylwetce nauczyciela, prestiżu 

społecznym, rekrutacji do zawodu i wymaganych kwalifikacjach. 

 

Zróżnicowanie zaznacza się w zakresie systemu kształcenia nauczycieli, gdzie 

w Polsce, Portugalii i Japonii system jest scentralizowany, natomiast w USA zdecentra-

lizowany. Zróżnicowany jest więc także sposób zatrudnienia nauczyciela: przez władze 

państwowe czy też centralne lub regionalne władze oświatowe; na podstawie mianowania 

lub umowy o pracę.   

Zróżnicowana jest w poszczególnych krajach koncepcja roli nauczyciela wi-

doczna w opisie sylwetki nauczyciela. Od polskiego nauczyciela oczekuje się umiejęt-

ności merytorycznych i pedagogicznych (nauczyciel przewodnik). Portugalski ponadto 

jest przygotowany do prowadzenia badań w swojej praktyce nauczycielskiej (nauczyciel 

badacz swojej praktyki). Nauczyciel amerykański to osoba przygotowana do samodziel-

nego ustalania celów nauczania, osoba o wysokiej tolerancji rasowej i religijnej, sku-

teczny praktyk, współpracujący w zespole (nauczyciel przewodnik, nauczyciel reflek-

syjny, praktyk). Nauczyciel japoński jest silnie związany z tradycją buddyjską, w której 

szacunek do osób starszych jest jedną z głównych zasad. Wymagana jest od niego wy-

soka moralność, etyczność, odpowiedzialność za zachowanie ucznia w szkole i poza nią, 

dyspozycyjność wobec szkoły, silna współpraca w zespole w celu właściwego projekto-

wania działań edukacyjnych (nauczyciel refleksyjny praktyk).  

Nauczyciel buduje swoją pozycję i autorytet w ciągle zmieniającej się przestrzeni 

społecznej i kulturowej w oparciu o często zmieniające się prawo oświatowe, toteż pre-

stiż zawodu generalnie spada w każdym z krajów, lecz w porównaniu najwyższy jest 

w Japonii i w Portugalii, następnie w USA i w Polsce. Na niski prestiż (najniższy spośród 

omawianych krajów) zawodu w Polsce składa się m.in. przeciążenie pracą, brak pew-

ności zatrudnienia, złe relacje w pracy, zagrożenie chorobami zawodowymi, niski auto-

rytet wśród uczniów, brak perspektyw rozwoju, złe relacje z rodzicami lub opiekunami 
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uczniów, złe warunki pracy, brak poczucia sensu wykonywania zawodu (Smak, Walczak, 

2015).  

Poszczególne kraje różnią się wymaganiami, jakie musi spełnić kandydat na nau-

czyciela. W Polsce i Portugalii nie wymaga się od kandydata żadnych warunków wstęp-

nych, poza tym, że mają maturę/ukończoną szkołę średnią, podczas gdy w Japonii w tym 

zakresie istnieje silna konkurencja. W USA warunki rekrutacyjne do zawodu są zróż-

nicowane, odmienne w różnych stanach. 

Poszczególne kraje w odmienny sposób podchodzą do kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie. W Polsce i w Portugalii kwalifikacje 

nadają uczelnie posiadające uprawnienia akademickie i do kształcenia nauczycieli. 

W USA i w Japonii wymaga się od nauczycieli posiadanie odpowiednich certyfikatów 

i zdanie egzaminów kwalifikacyjnych przed mianowaniem. Certyfikaty te muszą być od-

nawiane co kilka lat.  

 

H1.2. Zakłada się, że różnice pomiędzy Polską, Portugalią, USA i Japonią 

występują w zakresie doskonalenia zawodowego: procedur obowiązujących 

w kraju, wsparcia materialnego i instytucjonalnego oraz form oceny nauczycieli. 

 

W Polsce, Portugalii i USA w zakresie doskonalenia zawodowego wymagane 

jest zdobywanie stopni specjalizacji zawodowej. W Japonii nauczyciele mają zapewnione 

szanse doskonalenia przez cały okres kariery zawodowej systematycznie, obowiązkowo 

w 5., 10. i 20. roku swojej pracy. Kluczowy dla nauczycieli jest pierwszy rok pracy w za-

wodzie pod kierunkiem mentora. Rozwój zawodowy oparty jest na wzajemności, plano-

waniu, zarządzaniu i budowaniu szkoły jako zespołu. 

Istnieją różnice między krajami w zakresie wsparcia materialnego nauczycieli 

w ich rozwoju zawodowym. Po pierwsze, w Japonii, USA i Portugalii wynagrodzenie za 

pracę jest wysokie i co najmniej dwukrotnie wyższe niż w Polsce. Dla polskich nauczy-

cieli nie jest ono satysfakcjonujące. Ponadto w Japonii odpowiedzialność finansową za 

doskonalenie zawodowe w całości bierze na siebie państwo. W pozostałych krajach do-

skonalenie zawodowe jest częściowo dofinansowywane, z tym, że nauczyciele portugal-

scy na czas szkolenia doskonalącego otrzymują kilka dni w roku zwolnienia z prowadze-

nia zajęć szkolnych. We wszystkich krajach nauczyciele korzystają też ze wsparcia in-

stytucjonalnego. Jedynie w Japonii istnieją zasady formalnego rozwoju, takie jak obo-

wiązkowy mentoring i różne jego formy oraz wszyscy nauczyciele są zobowiązaniu do 
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dzielenia się doświadczeniami i pomysłami. W ramach doskonalenia organizowane są 

spotkania naukowo-metodyczne nauczycieli szkoły ćwiczeń z nauczycielami akademic-

kimi i studentami, na których prezentowane są i omawiane wyniki wspólnie przeprowa-

dzanych badań. Podobną formę doskonalenia stosuje się w Portugalii. Nauczyciele 

w USA, wobec braku struktur wspierających, uczą się samodzielnie doskonalić swój roz-

wój stosownie do postawionych sobie celów, a w szkole na co dzień mają wsparcie can-

celera. W Polsce formy doskonalenia najczęściej są dowolnie wybierane przez nauczy-

cieli. 

Ocena nauczycieli wiąże się w USA i w Japonii z systematycznym odnawianiem 

certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu. W Polsce w stopniach i w Portu-

galii w dwóch kategoriach, na podstawie oceny nauczyciele uzyskują awans zawodowy.  

   

Aczkolwiek we wszystkich krajach polityka edukacyjna jest ukierunkowana na 

autonomię, to odnajdujemy w niej pewne odmienne koncepcje kształcenia, które od-

nieść można do opisanych w literaturze pedeutologicznej (za: Lewowicki, 2007, s. 48–

51). We wszystkich systemach przeważają: koncepcja ogólnokształcąca – zakładająca 

wyposażenie w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli w szeroki zakres usystema-

tyzowanej wiedzy ogólnej, koncepcja pragmatyczna – skoncentrowana na rozwijaniu 

sprawności i umiejętności metodycznych przyszłych nauczycieli oraz koncepcja progre-

sywna zakładająca przygotowanie kandydatów na nauczycieli do umiejętności dostrze-

gania i rozwiązywania problemów w tworzonej wspólnie z uczniami sytuacji edukacyj-

nej. Koncepcja personalistyczna w rozumieniu ukształtowania osobowości nauczyciela 

w zakresie postaw i przekonań polegających na wysokiej moralności, etyczności i odpo-

wiedzialności za zachowanie ucznia w szkole i poza nią, dyspozycyjności wobec szkoły 

jest najbardziej widoczna w systemie japońskiego kształcenia nauczycieli. Każdy z sys-

temów przewiduje koncepcję edukacji permanentnej, zakładającej doskonalenie nauczy-

cieli. 

 Indywidualną niezależność w każdym z omawianych krajów ograniczają zmiany 

powodowane reformami oświatowymi, które wymagają od nauczycieli ciągłej aktualiza-

cji wiedzy i umiejętności, rozwijania i nabywania nowych kompetencji. Toteż państwa 

te, preferując koncepcje całożyciowego uczenia się, stwarzają w różnych formach i za-

kresach warunki do doskonalenia rozwoju zawodowego nauczycieli.    

 



 260 

Z porównywanej sytuacji nauczycieli w czterech omawianych krajach wyło-

niły się pewne rekomendacje dla polskiej polityki edukacyjnej wobec nauczycieli.  

• Rozwój osobisty wymaga całożyciowego ukierunkowanego wysiłku. W Japonii 

skoncentrowano się na dwóch przesłankach profesjonalnego rozwoju nauczyciela 

(Hamada, 2019): kształceniu ustawicznym nauczycieli (the teacher as a conti-

nuing learner) oraz na szkole jako zespole (the school as a team). Wzorem Japo-

nii warto by było wprowadzić zasady dotyczące obowiązkowego mentorskiego 

wsparcia nauczyciela w pierwszym roku pracy, zapewnić systematyczne dosko-

nalenie zawodowe w celu odnawiania licencji/certyfikatu uprawniającego do 

pracy w zawodzie oraz stworzyć warunki do traktowania środowiska szkoły jako 

wszechstronnie współpracującego zespołu. Zindywidualizowana forma współ-

pracy nauczyciela z mentorem pozwoliłaby młodym nauczycielom, podobnie jak 

amerykańskim i japońskim, wejść w swoją rolę zawodową, pozwolić być bada-

czem swojej praktyki i refleksyjnym praktykiem i wraz z awansem zawodowym 

otrzymywać znacząco lepsze wynagrodzenie. 

• Wzorem dobrych praktyk Japonii, Portugalii i USA warto by było zapewnienić 

polskim nauczycielom lepsze wynagradzanie za pracę.  

• W Polsce powinno się odstąpić od praktyki przyjmowania na studia nauczyciel-

skie wszystkich chętnych kandydatów, bez jakiejkolwiek selekcji i ograniczyć 

liczbę uczelni kształcących nauczycieli. Tak jak w Japonii, rekrutacja kandyda-

tów na nauczycieli powinna być silnie konkurencyjna. Kształcenie powinno od-

bywać się w środowiskach, w których kompetencje kadry akademickiej gwaran-

tują dobrą jakość przygotowania do roli nauczyciela. Wzorem Portugalii można 

by oceniać postawy studentów i ich motywację do pracy w zawodzie nauczyciela.  

• W procesie kształcenia nauczycieli warto zastanowić się nad kryterium oceniania 

ich wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także jak w Japonii, nad kryterium 

oceny ich wysiłku i zaangażowania w realizacji zadań oraz interakcje społeczne. 

Umożliwiło by im to w przyszłej swojej pracy łatwiejsze rozwijanie tych samych 

kompetencji u uczniów i budowanie silnych relacji w klasie.  

• Udział w zespołach naukowo-badawczych sprzyja motywacji wewnętrznej, 

dzięki której nauczyciel może zaspokajać własne ambicje, realizować własne pa-

sje i zainteresowania. Warto zapewnić w procesie rozwoju zawodowego nauczy-
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cieli, jak w Portugalii, wsparcie zespołowe polegające na wysokiej jakości współ-

pracy nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół i przedszkoli oraz studentów 

w zakresie „badań w działaniu” i „badań poprzez działanie” w celu rozwijania re-

fleksyjności. Lepiej mógłby być spełniony postulat M. Nowak-Dziemianowicz 

(2014) – „przez refleksję do praktyki”.  

• Samoocena siebie i swojej działalności pedagogicznej służy podejmowaniu przez 

nauczycieli właściwych dróg rozwoju zawodowego. Wymaga od nauczyciela au-

toanalizy i autorefleksji, które warunkują podejmowanie ważnych decyzji, umie-

jętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, innowacyjność we własnej pracy 

oraz postawę badawczą i twórcze realizowanie swojej roli zawodowej. Właściwa 

samoocena pozwala na odkrywanie siebie, własnej niepowtarzalności, indywidu-

alności oraz rozumienie celów własnego działania i jego usensowniania (Nowak-

Dziemianowicz, 2014, s. 41–43). Dlatego tak jak w Portugalii warto byłoby wpro-

wadzić w Polsce dla każdego nauczyciela obowiązek regularnej samooceny. 

 

 

Proces rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście uwarunkowań kulturowych 

 

Szukając kulturowych i osobowych uwarunkowań podejmowania własnego roz-

woju zawodowego starano się poznać, jak nauczyciele wybranych krajów rozwijają się 

w swojej profesji, jak funkcjonują w warunkach pracy szkoły, z którą z ról się utożsa-

miają, które role znajdują swoje odzwierciedlenie w ich wypowiedziach.  

 W tym celu sformułowano główną hipotezę:  

 

H2. Zakłada się, iż dążenie badanych polskich i amerykańskich nauczycieli 

do własnego rozwoju jest uwarunkowane kulturowo. 

  

Dla potrzeb analizy i interpretacji wypowiedzi nauczycieli poszczególnych kra-

jów skorzystano z opisanych w literaturze koncepcji ról: nauczyciela-przewodnika i na-

uczyciela tłumacza (za: Bauman, 2007), nauczyciela jako refleksyjnego praktyka (za: 

Schön, 1983; Nowak--Dziemianowicz, 2014), nauczyciela-badacza procesu edukacyj-

nego (Lewin, 1948; Rapport, 1970; Grenwood, Levin, 1998; Elliot, 1991; Dróżka, 2008; 

Gołębniak, 2003b) oraz koncepcji kształcenia (za: Lewowicki, 2007).   
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Badania ilościowe, przeprowadzone w pierwszym etapie dotyczyły nauczycieli 

z Polski i z USA miały w zamiarze sprawdzenie następującą hipotezę szczegółową: 

H2.1. Zakłada się, iż pomiędzy dwoma kulturowymi grupami badanych nau-

czycieli występują różnice w sposobach: rozumienia przez nich znaczenia rozwoju za-

wodowego, form jego wspomagania, częstotliwości działań związanych z rozwojem 

zawodowym, dominujących rodzajów motywacji do rozwoju oraz poczucia własnych 

kompetencji.   

  

W zakresie rozumienia przez nauczycieli powinności związanych z rozwojem 

zawodowym zaznaczyły się istotne różnice. Polscy nauczyciele częściej deklarują podej-

mowanie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz studiów/kursów do-

skonalących. Nauczyciele amerykańscy znacznie częściej uczestniczą w takich formach 

jak: warsztaty metodyczne, szkoleniowe rady pedagogiczne oraz projektach naukowych, 

grantach czy projektach edukacyjnych. Nauczyciele amerykańscy znacznie częściej niż 

polscy korzystają z literatury naukowej, biorą udział w zespołach samokształceniowych 

w miejscu pracy, częściej korzystają ze źródeł internetowych. Wybór tych form dosko-

nalenia wskazuje na poszukiwanie przez nauczycieli obu krajów wiedzy instrumentalnej, 

na reprezentację roli nauczyciela przewodnika (Bauman, 2007). Widać także w ich wy-

powiedziach identyfikację z rolą nauczyciela jako refleksyjnego praktyka (Schön, 1983) 

we wskazywanych przez nich przykładach doskonalenia zawodowego w miejscu pracy, 

omawiania przypadków pracy z uczniem „trudnym” oraz spotkaniach nauczycieli z cou-

chem.   

Dla amerykańskich nauczycieli w równym stopniu ważne okazuje się samokształ-

cenie oraz wewnątrzszkolne doskonalenie, natomiast dla polskich nauczycieli ważniejsze 

jest doskonalenie instytucjonalne realizowane poza szkołą. W obydwu grupach badanych 

wybór poszczególnych form wsparcia nauczyciele wiążą z czynnikami środowisko-

wymi wynikającymi z wymaganych przepisami kompetencji, zaspokajaniem potrzeb 

szkoły, potrzeb uczniów, rodziców, osiąganiem wymaganego awansu zawodowego, co 

wyjaśnia ich zapotrzebowania na doskonalenie wiedzy instrumentalnej typowej dla tech-

nologicznego modelu kształcenia nauczycieli i roli nauczyciela przewodnika. Podkre-

ślają jednak także znaczenie czynników osobowych w podejmowanych decyzjach o wła-

snym rozwoju, jako podwyższanie kompetencji zawodowych i osobowych, rozwój sa-

moświadomości w zakresie identyfikowania swoich mocnych i słabych stron, potrzeb 

i aspiracji osobistych i zawodowych, stylów uczenia się. Te różne formy samorealizacji 
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w procesie własnego rozwoju świadczą o poszukiwaniu przez nich wiedzy interpretacyj-

nej i roli tłumacza (Bauman, 2007) oraz refleksji w praktyce (Schön, 1983).  

Troska o odpowiedni poziom kompetencji zawodowych nauczycieli to jeden 

z podstawowych obowiązków zarówno pracodawców, jak i samych nauczycieli. Pomimo 

że wielu nauczycieli uważa swoją obecną pracę za stabilną i bezpieczną, to jednak po-

winni starać się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Aby nie zamykać się 

wyłącznie w obrębie swoich codziennych, rutynowych czynności, powinni uczęszczać 

na różnego rodzaju studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia i kursy. Nie muszą być 

one związane z charakterem pracy, jaką na co dzień wykonują. Mogą dotyczyć również 

ich osobistych zainteresowań. Dzięki takim aktywnościom mają szansę na to, aby cały 

czas powiększać swoją wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i móc osiągnąć coś więcej 

w przyszłości. Wśród specjalistów z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich istnieje prze-

konanie, że wiedza zawodowa ulega przedawnieniu już w dwa lata od jej zdobycia. Toteż 

w częstotliwości działań związanych z rozwojem zawodowym w obu grupach nauczy-

cieli jest zróżnicowana. System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Stanach Zjed-

noczonych wymaga częstego doskonalenia się, np. cotygodniowego udziału w zespołach, 

co może świadczyć o organizowaniu nauczycielom warunków do interpretacji własnej 

praktyki (Bauman, 2007). Okazje do refleksji poprzez samokształcenie stwarzają sobie 

zarówno nauczyciele amerykańscy, jak i polscy poprzez systematyczne czytanie litera-

tury fachowej, czasopism, korzystania z branżowych stron (witryn) internetowych, po-

przez oglądanie wybranych audycji telewizyjnych, wymianę doświadczeń i wiedzy 

w miejscu pracy, podczas prywatnych spotkań i rozmów. 

Badania wykazały istotne statystycznie różnice w zakresie zadowolenia z wyko-

nywanego zawodu wśród polskich i amerykańskich nauczycieli. Polacy zdecydowanie 

częściej deklarowali wysokie zadowolenie z wykonywanego zawodu. 

Motywy natury ekonomicznej i administracyjnej w podejmowaniu własnego roz-

woju (awans zawodowy, poprawa warunków materialnych, możliwość stałego zatrudnie-

nia) podkreślali zarówno polscy, jak i amerykańscy nauczyciele. W decyzjach nauczy-

cieli o doskonaleniu zawodowym widoczny był społeczny kierunek motywowania, okre-

ślany przez nich jako odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży i przygotowa-

nie ich do życia. Do podejmowania wysiłków na rzecz doskonalenia zmuszają również 

badanych nauczycieli oczekiwania i wymagania ze strony uczniów, rodziców, nauczy-

cieli i szerszego środowiska społecznego. 
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Dla polskich nauczycieli zdecydowanie większe znaczenia niż dla Amerykanów 

ma pragnienie podniesienia własnej samooceny, możliwość ułatwienia swojej pracy, sko-

rygowania swoich błędów i niewiedzy, pomoc w rozwiązywaniu problemów z uczniami. 

Natomiast dla Amerykanów częściej motywem jest możliwość realizowania swoich pa-

sji, chęć szkolenia się w takiej tematyce, której nie rozumieją, a uważają za potrzebną, 

chcą czuć, że są skuteczni w pracy. Dominujące rodzaje motywacji do rozwoju wskazane 

przez polskich i amerykańskich nauczycieli świadczą o postawie refleksyjnej wobec wy-

konywanej przez siebie roli (Schön, 1983; Nowak-Dziemianowicz, 2014).  

Kolejnym obszarem porównań było poczucia własnych kompetencji polskich 

i amerykańskich nauczycieli. Polscy nauczyciele są bardziej niż amerykańscy przekonani 

o dobrym przygotowaniu do realizacji zawodu, częściej wskazują na posiadanie wyso-

kich kompetencji merytorycznych, metodycznych i komunikacyjnych. Natomiast amery-

kańscy nauczyciele podkreślają zdecydowanie większe kompetencje informatyczne, spo-

łeczne, mają wyższe poczucie bezpieczeństwa zawodowego, możliwość wyznaczania so-

bie celów i poczucie skuteczności i satysfakcji ze swoich działań.  

Potwierdziła się hipoteza, iż pomiędzy dwoma kulturowymi grupami bada-

nych nauczycieli występują różnice w sposobach: rozumienia przez nich znaczenia 

rozwoju zawodowego, form jego wspomagania, częstotliwości działań związanych 

z rozwojem zawodowym, dominujących rodzajów motywacji do rozwoju oraz po-

czucia własnych kompetencji.   

W odniesieniu do wybranych przez autorkę dysertacji, opisanych w literaturze 

koncepcji ról nauczyciela, analiza wyników badań wykazała podobieństwa polegające 

na tym, że obydwie odmienne kulturowo grupy nauczycieli są zorientowane pragmatycz-

nie i zadaniowo. Podejmując doskonalenie zawodowe przede wszystkim pragną realizo-

wać określone w przepisach cele i sposoby ich osiągania, co dyslokuje ich w roli nau-

czyciela-przewodnika (Bauman, 2007), a dążą do rozwijania swojej podmiotowości i re-

fleksyjności w roli nauczyciela-refleksyjnego praktyka (Schön, 1983; Nowak-Dzie-

mianowicz, 2014). Obydwie grupy badanych nauczycieli wpisują się w koncepcję edu-

kacji permanentnej, zakładającej opanowanie nowych metod funkcjonowania zawodo-

wego w systemie doskonalenia i kursów, w koncepcję pragmatyczną – skoncentrowaną 

na rozwijaniu sprawności i umiejętności metodycznych oraz koncepcję krytycznej dia-

gnozy własnej wiedzy i wypełnianiu stwierdzonych bądź uświadamianych luk w tej wie-

dzy (Lewowicki, 2007, s. 48–51).      



 265 

Analiza powodów, dla których nauczyciele podejmują różnorodne działania 

w celu własnego rozwoju zawodowego wskazuje na to, że dla nauczycieli polskich i ame-

rykańskich są to przede wszystkim wymagania ze strony państwa, dyrektora szkoły, spo-

łeczeństwa (czynniki kulturowe) oraz osobista potrzeba samorozwoju (czynniki oso-

bowe). Czynniki kulturowe lokują dążenia nauczycieli do własnego rozwoju w koncepcji 

roli nauczyciela przewodnika oraz w koncepcji permanentnego i pragmatycznego kształ-

cenia. Czynniki osobowe natomiast w koncepcji roli nauczyciela refleksyjnego praktyka 

i preferencji kształcenia w koncepcji krytycznej diagnozy własnej wiedzy. 

Konkluzją z tych analiz są rekomendacje dla zmian w polskim systemie wsparcia 

dla nauczycieli. Wzorem amerykańskiego systemu doskonalenia wewnątrzszkolnego 

należałoby wesprzeć polskich nauczycieli w ich rozwoju zawodowym poprzez ini-

cjowanie szerszego wsparcia społecznego, polegającego m.in. na propagowaniu, 

umożliwianiu i upowszechnianiu szkoleń: 

• form cotygodniowych, zespołowych, nauczycielskich spotkań z udziałem psy-

chologa szkolnego w celu omawiania indywidualnych problemów uczniów i spo-

sobów ich wspierania (np. uczniów z trudnościami w uczeniu się); 

• spotkań nauczycieli z couchem; 

• jako priorytetowego wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (np. według 

wzorca amerykańskiego – profesjonalne społeczności uczenia się/uczące się (Pro-

fessional Learning Communities – PLC); 

• możliwości wykorzystywania pasji nauczycieli w pracy z uczniami (np. w dzia-

łalności pozalekcyjnej w profesjonalnym środowisku stworzonym przez szkołę, 

takim, jak m.in. pracownie fotograficzne, studio filmowe, pracownie muzyczne, 

sportowe i inne); 

• stwarzanie nauczycielom warunków bezpieczeństwa i stabilizacji zawodowej. 

 

 

Proces rozwoju zawodowego polskich i amerykańskich nauczycieli w kontekście 

osobowym  

 

Motywem namysłu nad uwarunkowaniami osobowymi dążeń nauczycieli do wła-

snego rozwoju zawodowego była wiedza potoczna zgromadzona w wyniku rozmów au-
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torki dysertacji z wieloma nauczycielami polskimi i amerykańskimi, a w ostatnim okre-

sie także z japońskimi i portugalskimi na temat ich praktyki nauczycielskiej i wynikającej 

z niej różnorodnych problemów, sukcesów i trudności związanych z ich doświadcze-

niami zawodowymi. Zagłębienie się w refleksji nad tymi odczuciami nauczycieli dopro-

wadziło do poszukiwań powodów poczucia niezadowolenia ze swoich działań, niesku-

teczności czy zmęczenia, ale też eksploracji okoliczności sukcesu i spełnienia w swojej 

pracy. Dlatego kolejną główną hipotezę sformułowano następująco:  

  

H3. Zakłada się, iż profesjonalny rozwój nauczyciela zależy od poziomu wy-

palenia zawodowego, bezpieczeństwa socjoekonomicznego, poczucia koherencji, po-

czucia sensu życia, motywacji oraz postawy transgresyjnej nauczycieli. 

 

oraz następujące hipotezy szczegółowe:  

 

H3.1 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między pozio-

mem wypalenia zawodowego a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, ty-

pem ukończonych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli. 

Hipoteza potwierdziła się częściowo. Badania potwierdziły istnienie istotnego 

statystycznie związku między wypaleniem zawodowym, określanym jako wynik ogólny, 

a narodowością. Polscy nauczyciele osiągali wyższy ogólny poziom wypalenia niż na-

uczyciele amerykańscy oraz niezależnie od lat stażu pracy wyższe nasilenie objawów 

związanych z brakiem poczucia osiągnięć.   

Wykazano, że amerykańscy nauczyciele ze stażem pracy 1–5 lat osiągali wyższy 

wynik wyczerpania emocjonalnego niż polscy nauczyciele, jednak amerykanie ze stażem 

15+ lat osiągali niższe wyczerpanie emocjonalne od Polaków. 

Stwierdzono, że w obydwu badanych grupach nauczycieli wraz ze wzrostem 

wieku życia i stażu pracy nasilenie depersonalizacji w sposób istotny statystycznie wzra-

sta. Ponadto w obydwu grupach nauczyciele matematyki osiągali wyższy wynik wypale-

nia niż pozostali, a nauczyciele polskiego i angielskiego osiągali wyższy wynik wyczer-

pania emocjonalnego niż pozostali. 

  

H3.1.1 Zakłada się, że wysoki poziom wypalenia zawodowego nauczycieli bę-

dzie wiązał się z częstotliwością podejmowanych decyzji o rozwoju zawodowym 
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oraz z dostrzeganiem jego efektów, z mniejszą różnorodnością lub brakiem decyzji 

w zakresie form doskonalenia zawodowego. 

Hipoteza potwierdziła się dla obu grup badanych nauczycieli. Zarówno polscy, 

jak i amerykańscy nauczyciele o wysokim poziomie wypalenia zawodowego przejawiali 

dystans do podejmowania różnorodnych form doskonalenia bazując jedynie na koniecz-

nych, a najczęściej wskazywanych przez dyrekcję szkoły. Jako przyczynę braku decyzji 

o samorozwoju zawodowym podawali złą komunikację i relacje z rodzicami oraz czyn-

niki ekonomiczne i społeczne powodujące w ich odczuciach brak zapewnienia stabilno-

ści pracy i niewystarczające wynagrodzenie. 

 

H3.2 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poczu-

ciem bezpieczeństwa zawodowego a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, sta-

żem, typem ukończonych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nau-

czycieli. 

Hipoteza potwierdziła się częściowo. Badanie poczucia bezpieczeństwa pozwo-

liło porównać funkcjonowanie nauczycieli w swoim środowisku pracy oraz wykryć nie-

zgodności pomiędzy wymaganiami szkoły i potrzebami, aspiracjami oraz możliwościami 

badanych nauczycieli. Zbadano poczucie obciążenia pracą, poczucie kontroli zachowań 

w pracy, satysfakcję z nagród, wsparcie ze strony współpracowników (społeczność), po-

czucie sprawiedliwości oraz wyznawane wartości. 

Stwierdzono, że amerykańscy nauczyciele mają wyższe niż polscy nauczyciele 

ogólne poczucie bezpieczeństwa oraz wyższą satysfakcję z nagród i wyższe poczucie 

wsparcia ze strony współpracowników. Pomimo że odczuwają obciążenie spowodowane 

pracą i kontrolą zachowań w pracy są zaangażowani, pełni energii i identyfikują się ze 

swoją pracą.   

Wraz z wiekiem, stażem zawodowym i uzyskanym poziomem awansu zawo-

dowego badani nauczyciele zarówno polscy jak i amerykańscy w subiektywnym od-

czuciu czują się coraz bardzie obciążeni pracą.  

Wyznawane wartości nie różnicują badanych grup nauczycieli z Polski i USA. 

 

H3.2.1 Zakłada się, że im niższy poziom bezpieczeństwa zawodowego nau-

czycieli, tym mniejsza częstotliwość, zróżnicowane oraz negatywna ocena skutecz-

ności samokształcenia i doskonalenia zawodowego, a także wybieranie strategii od-

twórczych, które mają na celu jedynie utrzymywanie ich aktualnego statusu. 
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Badania potwierdziły, że niezależnie od kraju pochodzenia, nauczyciele o ni-

skim poczuciu bezpieczeństwa wskazywali na brak motywacji do własnego rozwoju 

z powodu obciążenia pracą i nadmiernych wymagań w pracy. Podejmowali różnorodne 

formy doskonalenia kierując się motywacją zewnętrzną – uzyskaniem awansu w celu sta-

łego zatrudnienia i podstawowymi wymogami szkoły. Podobnie polscy jak i amerykań-

scy nauczyciele wiązali wsparcie własnego rozwoju zawodowego i osobowego ze swo-

imi potrzebami, aspiracjami oraz możliwościami. Hipoteza potwierdziła się częściowo.  

  

H3.3 Zakłada się, że istnieje istotna zależność pozytywna między postawą 

transgresyjną a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończo-

nych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli.  

W wyniku analizy związanej z określeniem różnic w zakresie zachowań transgre-

syjnych stwierdzono istotne statystycznie różnice jedynie w ogólnym niższym poziomie 

polskich nauczycieli oraz w podskali zachowania algorytmiczne jako występujące czę-

ściej u amerykańskich nauczycieli. Hipoteza potwierdziła się częściowo.   

  

H3.3.1 Zakłada się, że postawa transgresyjna nauczycieli będzie łączyć się 

z wysoką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności samokształcenia i do-

skonalenia zawodowego, dużym zróżnicowaniem form samokształcenia oraz wybie-

raniem działań o charakterze twórczym.  

Hipoteza potwierdziła się w pełni. Potwierdzono, iż obydwie grupy badanych na-

uczycieli o wysokim poziomie zachowań transgresyjnych były nastawione na systema-

tyczne, ustawiczne uczenie się i wybierali zróżnicowane formy, doskonalące opierające 

się na samoocenie i autorefleksji, podejmowali udział w projektach naukowych i eduka-

cyjnych, oraz grantach.   

Ponadto zarówno polscy, jak i amerykańscy nauczyciele o niskim poziomie za-

chowań transgresyjnych nie wykraczają poza działania adaptacyjne, mają dystans do za-

dań samokształceniowych koncentrując się na wyborze tych, które są związane z zaspo-

kajaniem potrzeb szkoły i osiąganiem wymaganego awansu zawodowego.  

 

H3.4 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poczu-

ciem sensu życia a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukoń-

czonych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli.  
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Wyniki badań nie wykazały statystycznie istotnej różnicy pomiędzy dwoma ba-

danymi grupami nauczycieli. Zarówno polscy, jak i amerykańscy nauczyciele wykazy-

wali się zbliżonym poziomem sensu (lub jego braku). Między wskaźnikiem poczucie 

sensu życia a wybranymi czynnikami indywidualnymi wynik okazał się istotny jedynie 

w odniesieniu do miejsca pracy. Zawód ten jest trudniejszy i wyczerpujący bardziej dla 

nauczycieli małych dzieci. Hipoteza potwierdziła się częściowo. 

 

H3.4.1 Zakłada się, że wysokie poczucie sensu życia nauczycieli będzie łączyć 

się z wysoką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności samokształcenia 

i doskonalenia zawodowego, dużym zróżnicowaniem form samokształcenia i dosko-

nalenia zawodowego oraz wybieraniem działań o charakterze twórczym.   

Zarówno polscy, jak i amerykańscy nauczyciele o wysokim poczuciu sensu życia 

mają poczucie skuteczności swoich działań, swoją pracę zawodową podejmują z zado-

woleniem.    Systematycznie podejmują formy własnego rozwoju, które pozwalają im 

rozwijać u siebie autorefleksję, umiejętność słuchania innych, akceptować siebie. Nato-

miast polscy i amerykańscy nauczyciele z niskim poczuciem sensu życia nie mają chęci 

do podejmowania takich form kształcenia i samokształcenia nauczycieli, w których mo-

gliby rozwijać myślenie kreatywne i twórcze, wspierające rozwój własnej świadomości 

zawodowej i poczucia sensu życia zawodowego i osobistego. Hipoteza potwierdziła się. 

 

H3.5 Zakłada się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poziomem 

koherencji a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukończonych 

studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli.  

Potwierdzono w wyniku analizy istotny statystycznie efekt główny narodowości 

dla sumy skali poczucia koherencji, przy czym polscy nauczyciele osiągali niższy ogólny 

poziom poczucia koherencji oraz niższy poziom w wymiarze zrozumiałości niż nauczy-

ciele amerykańscy. Ogólne poczucie koherencji badanych nauczycieli związane jest 

z miejscem pracy (typem placówki) jak również ze wzrostem wieku życia osób badanych 

oraz stażu pracy. Hipoteza potwierdziła się. 

 

H3.5.1. Zakłada się, że wysoki poziom poczucia koherencji nauczycieli może 

łączyć się z wysoką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności własnego 

rozwoju zawodowego, dużym zróżnicowaniem form doskonalenia zawodowego oraz 

wybieraniem działań o charakterze twórczym.  
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Badania potwierdziły, że polscy i amerykańscy nauczyciele o silnym poczuciu 

koherencji są optymistycznie nastawieni do własnego rozwoju, potrafią sobie radzić 

z trudnymi sytuacjami i znają różne sposoby radzenia sobie. Natomiast nauczyciele o ni-

skim poczuciu koherencji podejmują te formy doskonalenia, które zostały im wskazy-

wane przez innych w celu ułatwienia zmagania się z trudnościami w pracy. Hipoteza po-

twierdziła się. 

 

H3.6 Przyjmuje się, że istnieje istotna zależność pozytywna między poczu-

ciem kompetencji a narodowością, miejscem pracy, wiekiem, stażem, typem ukoń-

czonych studiów i stopniem awansu zawodowego badanych nauczycieli.   

Hipoteza potwierdziła się częściowo. Analiza korelacji między wynikami uzyska-

nymi w skali do mierzenia kompetencji twórczych polskich i amerykańskich nauczycieli 

a wybranymi czynnikami indywidualnymi okazała się istotna jedynie w odniesienia do 

czynnika, jakim jest narodowość. Większą gotowość na zmiany mają nauczyciele ame-

rykańscy. 

 

H3.6.1 Zakłada się, że wysokie poczucie kompetencji będzie wiązało się z wy-

soką częstotliwością oraz pozytywną oceną skuteczności własnego rozwoju zawodo-

wego, dużym zróżnicowaniem form samokształcenia i doskonalenia zawodowego 

oraz wybieraniem działań o charakterze twórczym.   

Polscy i amerykańscy nauczyciele o wysokim poziomie poczucia kompetencji 

twórczych wybierają jako formy doskonalenia własnego rozwoju działania twórcze roz-

wijające kompetencje autokreacyjne, dające poczucie sprawstwa oraz skuteczności za-

wodowej. Formy te podejmują regularnie. Natomiast zarówno polscy, jak i amerykańscy 

nauczyciele o niskim poziomie poczucia kompetencji twórczych wybierają takie formy 

doskonalenia zawodowego, które wymagają zachowań adaptacyjnych, przystosowaw-

czych. Hipoteza potwierdziła się.   

 

Przekonania związane z własnym rozwojem zawodowym nauczycieli pozwo-

liły na sformułowanie sugestii związanych z konstruowaniem koncepcji kształcenia 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli w celu rozwijania ich postaw transgresyjnych 

i budowania tożsamości zawodowej. Wiążą się one z potrzebą rozwijania w procesie 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu i w procesie doskonalenia za-

wodowego: 
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• wewnętrznych dyspozycji motywacyjnych do codziennej pracy z uczniami 

(umiejętności zaangażowania w rozwiązywanie trudnych problemów, sumienno-

ści i pracowitości, wysokiej moralności, etyczności i odpowiedzialności, samore-

alizacji, która jest warunkiem dokonywania zmian w sobie samym, dostrzegania 

czynnika społecznego w rozwoju zawodowym jednostki, który wiąże się ze 

sprawnym funkcjonowaniem nauczycieli w sieci komunikacyjnej);   

• poczucia koherencji (samoświadomości i samokontroli w zakresie identyfikowa-

nia i rozwijania swoich mocnych i słabych stron, potrzeb i aspiracji osobistych 

i zawodowych, oraz zdolności do rozwijania własnej wyjątkowości, uświadamia-

nia sobie własnych możliwości i ograniczeń, umiejętności samodzielnego projek-

towania ścieżki własnego rozwoju);    

• postawy transgresyjnej nauczycieli (poprzez rozwijanie autorefleksji, autooceny 

i dokonywania zmiany związanej z własnym rozwojem, możliwości poszerzania 

i uaktualniania swoich mocnych stron, pasji i zainteresowań, autonomiczności 

w działaniu jako badaczu swojej praktyki).     

 

Podejmowaniu przez nauczycieli decyzji o własnym rozwoju zawodowym po-

winno towarzyszyć wsparcie polegające na stwarzaniu warunków do: 

• zapobiegania występowania zjawiska wypalenia zawodowego (zwłaszcza obcią-

żenia pracą, braku wsparcia); 

• zapewniania poczucia bezpieczeństwa socjoekonomicznego (zwłaszcza przed 

groźbą utraty pracy, niskiego wynagrodzenia);  

• dostrzegania wizji sensu życia, wizji własnego miejsca i znaczenia w świecie. 

 

 

Rekonstrukcja, opis i interpretacja własnego rozwoju zawodowego polskiej, portu-

galskiej, amerykańskiej i japońskiej nauczycielki w kontekście podobieństw i różnic 

 

W odniesieniu do czwartego problemu (P4): Jak, z perspektywy czasu rekonstru-

ują, opisują i interpretują własny rozwój zawodowy nauczycielki z wybranych czterech 

krajów, zdecydowano się dokonać analizy wypowiedzi nauczycielek w kontekście wy-

branych koncepcji roli, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wybra-

nych koncepcji psychologicznych.  
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Rekonstrukcję swojego doświadczenia zawodowego badanych nauczycielek, jego 

opis i interpretację odniesiono do opisanych w literaturze koncepcji ról: nauczyciela-

przewodnika i nauczyciela-tłumacza (za: Bauman, 2007) oraz nauczyciela jako reflek-

syjnego praktyka (za: Schön, 1983; Nowak-Dziemianowicz, 2014) i nauczyciela-bada-

cza procesu edukacyjnego (Lewin, 1948; Rapport, 1970; Grenwood, Levin, 1998; Elliot, 

1991; Dróżka, 2008; Gołębniak, 2003b). Ponadto odniesiono się do teorii psychologicz-

nych (Erikson, 1964; Kohlberg, 1990; Maslow, 1962; Kozielecki, 1983; Harre, Burke 

i in.). 

Uogólniając myślenie badanych nauczycielek o swojej roli zawodowej i kierun-

kach własnego rozwoju zawodowego zauważa się zbieżność ich wypowiedzi z postula-

tami i programami poszczególnych państw wobec kształcenia i doskonalenia zawodo-

wego nauczycieli, które wskazano w uzasadnieniu hipotezy H1. Zbieżność ta występuje 

również z wynikami badań ilościowych przedstawionych w uzasadnieniu hipotezy H2. 

Każda z badanych nauczycielek myśli o swojej roli zawodowej w kontekście oczekiwań 

swojego państwa wobec nauczycieli. Uniwersalizm tego myślenia przejawia się na kon-

centrowaniu się w myśleniu o swojej roli zawodowej głównie na przekonaniach związa-

nych z rozwijaniem swoich sprawności  i umiejętności użytecznych w pełnieniu swojej 

praktyki (nauczyciel-przewodnik) i preferencji wobec teoretycznej koncepcji nauczy-

ciela jako refleksyjnego praktyka (nauczyciel-refleksyjny praktyk) oraz z koncepcją per-

manentnego kształcenia.  

 

Rozwój zawodowy z perspektywy rozumienia swojej roli zawodowej przez nauczycielki 

z czterech odmiennych kulturowo krajów 

Wypowiedzi nauczycielek wskazują na kilka charakterystycznych aspektów ro-

zumienia przez nie swojej roli zawodowej. Postrzegają ją jako osiągnięcie założonego 

wzoru nauczyciela i wymaganych od niego przepisami wiedzy umiejętności i kompeten-

cji związanych z zaspokajaniem potrzeb szkoły, potrzeb uczniów, rodziców oraz osiąga-

nie wymaganego awansu zawodowego. W tym kontekście, sposób rozumienia wszyst-

kich nauczycielek jest typowy dla koncepcji roli nauczyciela-przewodnika. W wyniku 

wnikliwej analizy wypowiedzi każdej z nauczycielek dostrzeżono, jakie cechy osobowo-

ści wiążą one z rolą zawodową. Umożliwiło to z kolei ukazanie związku pomiędzy tymi 

cechami osobowości a motywami, z którymi wiążą one działania nauczycielskie. Kon-

statacja ta wskazała na odmienne sposoby rozumienia swojej roli zawodowej poszcze-
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gólnych nauczycielek. Nauczycielka japońska rolę zawodową rozumiała jako rozwój sa-

moświadomości w zakresie identyfikowania i rozwijania swoich mocnych i słabych 

stron, potrzeb i aspiracji osobistych i zawodowych, sumienność i pracowitość, samorea-

lizację, co jest warunkiem dokonywania zmian w sobie samej i może wiązać się z rolą 

nauczyciela-refleksyjnego praktyka. Podkreślane przez nauczycielkę portugalską takie 

ważne w pełnieniu roli nauczyciela cechy jak: umiejętność rozumienia różnych sytuacji, 

interpretowania praktyki, podejmowania decyzji i kierowania własnym działaniem, pełną 

autonomię w działaniu wiąże się rolą nauczyciela-badacza swojej praktyki.    

Nauczycielki z Polski i USA wskazywały na gotowość do wzbogacania doświad-

czenia, posiadanie wewnętrznych dyspozycji motywacyjnych do codziennej pracy 

z uczniami, umiejętności zaangażowania w rozwiązywanie trudnych problemów, rozpo-

znawanie potrzeb uczniów i stawiania celów rozwojowych w planowaniu, organizowa-

niu i przebiegu procesu kształcenia. Identyfikowały się tym samym z rolą nauczyciela-

przewodnika i także nauczyciela tłumacza.  

 

Rozwój zawodowy z perspektywy rozumienia swojej koncepcji kształcenia przez nauczy-

cielki z czterech odmiennych kulturowo krajów  

Ogólnie można stwierdzić, że badane nauczycielki podkreślają w koncepcji 

kształcenia rangę tych kompetencji, które warunkują sukces edukacyjny identyfikowany 

z polityką edukacyjną danego kraju. Stąd też odwołują się do koncepcji ogólnokształcą-

cej związanej z wyposażeniem w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli w zakres 

wiedzy ogólnej oraz do koncepcji pragmatycznej. Mają słabiej rozwinięte potrzeby wo-

bec rozwijania kompetencji autokreacyjnych i autoedukacyjnych polegających na samo-

dzielnym projektowaniu ścieżki własnego rozwoju. Koncepcja progresywna kształcenia 

polegająca na przygotowaniu kandydatów na nauczycieli do umiejętności dostrzegania 

i rozwiązywania problemów wynikających z wielokulturowości i umiejętności tworzenia 

warunków do rozwijania kompetencji międzykulturowych jest priorytetowa dla nauczy-

cielki amerykańskiej. Dla polskiej nauczycielki istotne jest rozwijanie kompetencji twór-

czych w zakresie koniecznym do twórczej pracy z dziećmi. Koncepcja personalistyczna 

w rozumieniu ukształtowania osobowości nauczyciela w zakresie postaw i przekonań po-

legających na wysokiej moralności, etyczności i odpowiedzialności za zachowanie 

ucznia w szkole i poza nią, dyspozycyjności wobec szkoły jest najbardziej widoczna 



 274 

w systemie japońskiego kształcenia nauczycieli. Koncepcja ta rozumiana jest przez nau-

czycielkę portugalską jako zdolność nauczyciela do rozwijania własnej wyjątkowości, 

uświadamiania sobie własnych możliwości i ograniczeń. 

 

Rozwój zawodowy z perspektywy rozumienia swojego doskonalenia przez nauczycielki 

z czterech odmiennych kulturowo krajów 

Pogłębione badania jakościowe pozwoliły przyjrzeć się, jak nauczycielki dążyły 

do swojej niezależności i autonomii. Jak poprzez towarzyszącą im autoanalizę i autore-

fleksję (Muchacka, 2013) koncentrowały się na procesie swojego rozwoju i na ile zmiany 

w nich samych przyczyniały się do rozumienia profesjonalizmu w spełnianiu swojej roli 

zawodowej, będąc jednocześnie uczestnikiem sytuacji edukacyjnej, jej twórcą oraz kom-

petentnym obserwatorem (Nowak-Dziemianowicz, 2014, s. 80).  

Wypowiedzi wszystkich nauczycielek wskazywały na rozumienie przez nie 

istoty, celu i efektu swego rozwoju zawodowego jako budowanie wiedzy o sobie, rozwi-

janie autorefleksji, autooceny i dokonywania zmiany związanej z własnym rozwojem, 

modyfikację postaw wobec uczniów, nauczycieli, środowiska społecznego, wizję sensu 

życia, wizję własnego miejsca i znaczenia w świecie, samorealizację i zarządzanie swoją 

karierą. Lecz japońską i amerykańską nauczycielkę wyróżniało to, że cel bycia nauczy-

cielem wiązały z postawą społeczną wobec instytucji, zarządzania swoją karierą dla 

szkoły, w której pracują, wyznaczaniem sobie celów dostosowanych do potrzeb, priory-

tetów, zbierania wymaganych punktów, które są podstawą do odnawiania certyfikatu wy-

maganego do wykonywania zawodu, osiągnięcie awansu zawodowego. Jako posiadanie 

niezbędnych do pełnienia swej roli cech osobistych japońska nauczycielka uważała po-

święcenie, dostępność i samokontrolę. Nauczycielki polska i portugalska jako istotne ce-

chy dla roli nauczyciela wskazały kreatywność i elastyczność. Każda z nauczycielek jest 

skłonna do refleksji, namysłu nad własnym działaniem, nad swoją zawodową rolą.  

W przebiegu i realizacji rozwoju zawodowego badanych nauczycielek wzory 

kulturowe polskie, portugalskie i amerykańskie kształtowały nauczyciela nastawionego 

na realizację indywidualnych potrzeb, samorealizację, co ma swoje teoretyczne odnie-

sienie do koncepcji rozwoju według R. Harre’a (za: Gaś, 2001). Fundamentalną cechą tej 

koncepcji jest samorozwój nauczyciela, uwarunkowany poprzez działania oraz postawy 

jednostki. Model ten pokazuje rozwój nauczyciela jako dążenie jednostki przez etapy 

w celu ewolucji swojej autonomiczności oraz kreatywnego i twórczego odniesienia teorii 

w pracy zawodowej. 
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Japońskie kluczowe wzory kulturowe, takie jak system wzajemnych zobowiązań, 

zasada wspólnoty i unikanie konfrontacji, postawy głęboko osadzone w kulturze kraju, 

cechy keiretsu w zarządzaniu powodują, że nauczyciel zaangażowany w swój rozwój za-

wodowy jest inaczej ukształtowany niż na Zachodzie. Świadomość własnych obowiąz-

ków wobec wspólnoty, skłonność do poświęceń – jest natury wewnętrznej, kulturowej. 

Rozwój zawodowy nauczyciela jest zdeterminowany przez konfucjańskie wzory kultu-

rowe. Tak rozumiana rola wiąże się z inaczej niż u „zachodnich” nauczycieli odpowie-

dzialnością (por.: Frederic, 1988; Maruo, 1990; Kolke, 1990). Rozwój zawodowy nauczy-

cieli japońskich można odnieść do koncepcji „SMART” według C.M. Burke’a i jego 

współpracowników (za: Gaś, 2001, s. 50), która pokazuje nadrzędność czynnika spo-

łecznego jako wyznacznika wzrostu zawodowego jednostki. Czynnikami tymi są w przy-

padku japońskich nauczycieli m.in. sprawność sieci komunikacyjnej, intensywna obser-

wacja pedagogicznych działań w pierwszym roku pracy, czy częsta możliwość zasięgnię-

cia opinii innych pedagogów. Zachowując swoją autonomię dostosowują się do reguł 

przyjętych społecznie.  

Można stwierdzić, że uwarunkowania kulturowe determinują przebieg rozwoju 

autonomii moralnej u badanych nauczycielek czterech krajów z Europy, Azji i Ame-

ryki. Uwarunkowania kulturowe kształtują inną świadomość moralną, inne motywy mo-

ralnego postępowania, inaczej ukształtowane jest sumienie, zasady i wartości moralne, 

co decyduje o przekonaniach związanych z inicjowaniem wysiłków związanych z podej-

mowania rozwoju zawodowego.   

W dążeniu do profesjonalizmu badane nauczycielki pod wpływem określonej kul-

tury kształtowały swoją tożsamość zawodową (Brzezińska, Appelt, 2000, s. 16), w któ-

rej element tożsamości osobistej dominował u amerykańskiej i europejskich nauczycie-

lek, natomiast element tożsamości społecznej u azjatyckiej nauczycielki. Inną drogą dą-

żyły one do zrozumienia siebie i swojego postępowania, zgodnego z rozwojem moral-

nym, warunkującym ich kompetencje etyczne w zawodzie. Oznacza to, że pod wpływem 

określonej kultury czy grupy społecznej kształtuje się tożsamość człowieka, jego własny 

obraz, identyfikacja/przynależność, a także koncepcja siebie samego. Model „światopo-

glądowy” tożsamości „ma nachylenie antropologiczne, odnoszące się do takich tradycyj-

nych pojęć, jak: wartość, wzór kulturowy, etos” (Brzezińska, Appelt, 2000, s. 44). Kształ-

towanie tożsamości nauczyciela można rozumieć w kontekście tego modelu jako nieprze-

rwane, stale aktualizowane i udoskonalane, rekonstruowane dążenie wiary we własne 
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możliwości, a jej motorem są relacje i postawy zachodzące we współdziałaniu i współ-

oddziaływaniu z innymi, a także w dialogu ze samym sobą bowiem, jak pisze M. Nowak-

Dziemianowicz (2014, s. 60): „Niezbędne jest rozumienie tego, że mimo identyczności 

potrzeb i celów, jakie łączą ludzi na całym świecie, w przestrzeni globalnej, sposoby, 

metody i środki ich osiągnięcia mogą być różne. Akceptacja różnicy połączona ze świa-

domością podobieństw to ważne zadanie edukacji”.   

 

Przekonania związane z własnym rozwojem zawodowym nauczycielek z Pol-

ski, Portugalii, Japonii i USA pozwoliły na sformułowanie ponadkulturowej, global-

nej rekomendacji związanej z konstruowaniem koncepcji kształcenia i doskonalenia 

zawodowego.  

Globalny aspekt kształcenia i doskonalenia prowadzącego do profesjonalnego 

rozwoju powinien polegać na rozwijaniu u nauczycieli wszystkich krajów: 

• umiejętności identyfikowania, oceniania i doceniania swoich możliwości, praw 

i potrzeb;  

• umiejętności współpracy i działań synergicznych pozwalających rozwiązywać 

różnorodne problemy i budować standardy ponadkulturowe.  

Będzie to prowadziło do refleksyjnej postawy, do autonomiczności i umiejętności 

radzenia sobie w życiu i postrzegania swojej pracy przez nauczyciela jako organizatora 

działań, które mają sens dla własnego rozwoju i dla rozwoju ucznia. 

Dla polskiej koncepcji kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

warto zarekomendować, wzorem japońskiego systemu: 

a/ uwzględnienie czynnika społecznego jako wyznacznika wzrostu zawodowego nauczy-

ciela 

    polegającego na takiej organizacji kształcenia, która: 

• kształtuje świadomość własnych obowiązków nauczycieli wobec wspólnoty,  

• rozwija sprawność sieci komunikacyjnej,  

• promuje intensywną obserwację pedagogicznych działań nauczycielskich 

w pierwszym roku pracy,   

• równoważy budowanie tożsamości osobistej i tożsamości społecznej;  

b/ po kilku pierwszych latach pracy przeprowadzać ocenę kompetencji nauczycieli, które 

decydowałyby o dalszej ścieżce rozwoju zawodowego: 
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• przywódczej – przygotowującej do wykonywania w przyszłości funkcji dyrek-

tora, 

• specjalistycznej – przygotowującej do konstruowania programów kształcenia 

i wychowania, doradztwa w zakresie kierunków własnego rozwoju zawodowego 

nauczycieli na podstawie oceny pracowniczej, organizowania i przeprowadzania 

badań edukacyjnych, opracowywania testów pomiaru osiągnięć szkolnych 

uczniów i inne, 

• nauczycielska – przygotowująca do profesjonalnego mistrzostwa. 
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Zakończenie   

    

Zmiany społeczne, polityczne, gospodarcze i technologiczne występujące 

w ostatnich dekadach na świecie, spowodowały również przeobrażenia w systemie edu-

kacji. Społeczeństwo coraz bardziej globalizującego się świata wymaga dziś i w przy-

szłości poszerzenia funkcji szkoły i nauczyciela. Praktyka stawia nauczycieli przed coraz 

to nowymi wyzwaniami. Dlatego pytania o koncepcję roli nauczyciela, koncepcję kształ-

cenia nauczycieli pozostają wciąż otwarte, pomimo że teoretycy, a głównie pedeutolo-

dzy, opisują różnorodne wzorce współczesnego nauczyciela.   

Konieczność poradzenia z takimi zjawiskami, jak na przykład wielokulturowość, 

która wiąże się z obecnością w klasie szkolnej uczniów o różnych wrażliwościach kultu-

rowych, o różnym języku porozumiewania się, o reprezentowanych różnych wartościach 

i potrzebach wymaga udoskonalenia procesu kształcenia nauczycieli oraz zreformowania 

form wspierania nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. Niektóre kraje, jak USA, mają 

w tym zakresie większe doświadczenie niż Polska, Portugalia czy Japonia.  

Namysłu również wymaga zjawisko obniżającego się statusu nauczycieli właści-

wie we wszystkich krajach omawianych w tej dysertacji. W związku z tym zjawiskiem 

nauczyciele polscy, portugalscy i amerykańscy doświadczają niekiedy przykrych do-

świadczeń wynikających z obyczajowych relacji z uczniami, którzy bardziej respektują 

swych praw niż obowiązków, z czym nauczyciele japońscy mają znacznie mniejszy pro-

blem. Nie wszyscy nauczyciele ponadto doświadczają w swojej praktyce takich samych 

sytuacji, ale w każdej z tych nowych czy trudnych sytuacji i niezależnie od kraju, w któ-

rym wykonują swój zawód, powinni umieć dostosować swoje działania do potrzeb 

uczestników procesów edukacyjnych.   

Różnorodność problemów społecznych wymaga wielostronnego przygotowania 

nauczycieli do wykonywania swojej roli zawodowej i do budowania swojego profesjo-

nalizmu poprzez refleksję w działaniu i poprzez działanie. Jak piszą E. Kula i M. Pękow-

ska (2011, s. 5): „Z jednej strony przenikanie do edukacji procesów współczesnej globa-

lizacji stało się faktem, z drugiej zaś narodowe systemy oświatowe starają się za wszelką 

cenę zachować własną specyfikę, indywidualne rysy, ze względu na swoje uwarunkowa-

nia historyczne, kulturowe czy religijne”. Dlatego warto podejmować dyskursy teore-
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tyczne, praktyczne, polityczne związane z identyfikowaniem zmian społecznych i wycią-

gać z nich wnioski dla organizowania warunków kształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli jako globalnych obywateli.  

W niniejszym studium psychologiczno-pedagogicznym starano się ukazać, jak 

rozwijają się w swojej profesji nauczyciele czterech odmiennych kulturowo krajów: na 

ile są podporządkowani wzorom polityk edukacyjnych swoich krajów, jak uwewnętrz-

niają idee naukowe w swoim rozwoju zawodowym, jakie cechy osobowe rozwijają, w ja-

kim zakresie są twórczy i refleksyjni w dążeniu do profesjonalizmu i budowania tożsa-

mości zawodowej, która „jest traktowana dzisiaj nie jako produkt rozwoju, jego cel czy 

też efekt. Tożsamość jest dzisiaj zadaniem do zrobienia, jest drogą do przebycia, jest eg-

zystencjalnym zadaniem, od którego zależy nasze życie” (Nowak-Dziemianowicz, 2014, 

s. 8). 
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Rysunek 3. Wymiary budowania własnego rozwoju zawodowego przez nauczycieli 
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Badania pokazały, że niezależnie od różnic występujących w sferze koncepcji roli 

nauczyciela w poszczególnych kulturach, w systemie kształcenia nauczycieli i w proce-

sie awansu zawodowego decyzje nauczycieli o podejmowaniu własnego rozwoju zawo-

dowego i budowaniu zawodowej tożsamości w dużym stopniu wiążą się z podmioto-

wymi determinantami. Określone cechy osobowości pozwoliły na poszukiwanie możli-

wości własnego rozwoju zawodowego, zapobieganiu sytuacjom trudnym, na podejmo-

wanie działań transgresyjnych. Zachowania transgresyjne miały jednak u nauczycieli 

z poszczególnych kultur nieco odmienny charakter, ponieważ ich rozwój zawodowy 

przebiegał w określonych realiach społecznych, wynikał z ukształtowanych społecznie 

sposobów myślenia. 

Niniejsze badania potwierdziły takie rozumienie przez nauczycieli swojego roz-

woju zawodowego, który opiera się na rozwijaniu wewnętrznych dyspozycji motywacyj-

nych warunkujących stałą gotowość do doskonalenia siebie i swojego warsztatu, rozwi-

jania takich cech osobowości jak odpowiedzialność, kreatywność, autorefleksję i auto-

kontrolę, etyczność oraz kompetencji społecznych sprzyjających właściwym interakcjom 

osób zaangażowanych w proces wychowawczo-dydaktyczny. Można powiedzieć, że re-

fleksja w działaniu i poprzez działanie, niezależnie od kultury pozwoliła im dostrzec 

i rozwijać w sobie te ponadkulturowe cechy jako zasadnicze w dążeniu do profesjo-

nalnego rozwoju zawodowego.  
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ANEKS 

 

Załącznik 1 – Autorski Kwestionariusz  

 

 

 

 

 

Szanowna Nauczycielko/ Szanowny Nauczycielu,  

 

Jestem doktorantką w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zwracam się z uprzejmą 

prośbą  

o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Chciałabym poznać Państwa opinie 

na temat podejmowanego przez Was rozwoju zawodowego. Wyniki badań zostaną wy-

korzystane  

w mojej pracy naukowej. 

Do przeprowadzenia badań uzyskałam zgody Nr WP.113-3/2017 oraz Nr WP.113-7/2019 

Komisji Etyki ds. Badań Naukowych funkcjonującej w Wydziale Pedagogicznym Uni-

wersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.   

 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na to, że prowadząca badanie ankietowe może wykorzystać moje opinie 

do celów naukowych. 

Rozumiem, że moje uczestnictwo w badaniach obejmuje ponadto uzupełnienie sześciu 

testów. Każdy z załączonych testów oraz kwestionariusz ankiety zawiera instrukcję wy-

pełnienia: 

Test Wypalenia Zawodowego (MBI) – autorstwa Ch. Maslach 

Kwestionariusz Obszary Życia Zawodowego (AWS) – autorstwa Ch. Maslach i M. Leiter 

Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH – autorstwa S. Popka 

Test Sensu Życia (PIL) – autorstwa J. Crumbaugh’a i L.T. Maholicka 

Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) – autorstwa A. Antonovsky’ego 

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia (TCT-DP) – autorstwa K.K. Urbana i H.G. Jellena 

 

 

Numer identyfika-
cyjny 
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Poufność  

Wiem, że uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.   

Zostałam poinformowana o celu badania i wiem, że nie poniosę żadnego ryzyka osobo-

wego. 

Wiem, że badania zostaną opublikowane anonimowo. 

 

Czas badania: 

Wypełnienie kwestionariusza oraz testów nie powinno przekroczyć około 90 minut. 

Po wypełnieniu ankiety i testów proszę schować je do koperty i oddać prowadzącej ba-

danie. 

  

Dla nauczycieli amerykańskich: 

Wyrażam zgodę na symboliczną kwotę 5 dolarów za udział w badaniach. 

  

  

 

 

 

Dziękuje za udział w badaniu,  

 

mgr Agnieszka Muchacka-Cymerman 

agnieszka.muchacka-cymerman@up.krakow.pl  
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 

 

 

I. METRYCZKA 

Miejsce pracy: ……………………….                      

przedszkole    � 

edukacja wczesnoszkolna   � 

klasy 4-6    � 

Wiek: …………  

Staż pracy:………… 

Typ ukończonych studiów:  

Licencjat �  wyższe magisterskie � doktorat � 

Nauczany przedmiot w klasach 4-6: 

język ojczysty w klasach 4-6  � 

matematyka w klasach 4-6   � 

nie dotyczy    � 

Stopień awansu zawodowego: 

� nauczyciel stażysta 

� nauczyciel kontraktowy 

� nauczyciel mianowany 

� nauczyciel dyplomowany 
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II.  ROZWÓJ ZAWODOWY  

2.1 Proszę napisać, jak Państwo rozumieją pojęcie „rozwój zawodowy nauczyciela”  

………………………………………………………………..…………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………………………………… 

2.2 Jakie rodzaje działań związanych z własnym rozwojem zawodowym podejmowali-

ście Państwo w ostatnich 5 latach (proszę podać liczbę działań)?    

 TAK 

(proszę zazna-

czyć i podać 

liczbę działań) 

Doktorat lub studia doktoranckie  

Studia podyplomowe  

Kursy kwalifikacyjne  

Studia/kursy doskonalące  

Warsztaty metodyczne  

Szkoleniowe rady pedagogiczne, prelek-

cje 

 

Seminaria, konferencje naukowe  

Projekty naukowe, granty, projekty edu-

kacyjne 

 

Udział w zespołach samokształcenio-

wych w swoim miejscu pracy 

 

Korzystanie ze źródeł internetowych  

Czytanie literatury naukowej  

Gromadzenie literatury naukowej  

Czytanie literatury metodycznej  

Gromadzenie literatury metodycznej  

Inne (proszę wpisać, jakie)  

 

 

Z powyższych proszę wybrać, 2 działania samokształceniowe, które uważacie Państwo za 

najważniejsze dla zawodu nauczyciela.    

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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2.3. Jakie korzyści postrzegają Państwo z własnego rozwoju zawodowego? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

III.  ŻRÓDŁA WIEDZY I CZĘSTOTLIWOŚĆ PODEJMOWANYCH FORM WŁA-

SNEGO 

        ROZWOJU ZAWODOWEGO 

3.1 . Skąd czerpiecie Państwo wiedzę na temat form sprzyjających rozwojowi zawodo-

wemu?   

� Internet 

� telewizja 

� radio 

� koleżanka  

� dyrektor  

� nadzór pedagogiczny 

� ulotki 

� gazety fachowe 

� Inne (jakie?) …………………………………………………………………… 

3.2. Jak często przeglądacie Państwo oferty kursów i innych form rozwoju zawodowego?   

� raz w tygodniu 

� raz w miesiącu 

� raz w roku 

� w ogóle nie przeglądam 

Proszę wypisać, w jakich w kursach, warsztatach i szkoleniach dokształcających brali 

Państwo udział w ostatnim roku.   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3.3.   Proszę wpisać łączną liczbę kursów i szkoleń w ostatnich 5 latach ……….. 

3.4. Proszę podać tematy 3 najbardziej wartościowych dla Państwa szkoleniowych rad 

pedagogicznych (zebrań zespołów) w Państwa miejscu pracy w ostatnim roku.  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3.5. Jak często czytacie Państwo literaturę naukową? 

� codziennie 

� średnio przynajmniej raz w tygodniu 

� średnio przynajmniej raz w miesiącu 
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3.6. Proszę określić liczbę literatury naukowej z której korzystali Państwo w ostatnich 2 

latach:…………………. 

3.7. Kiedy ostatnio czytaliście Państwo poradniki metodyczne? 

� w ostatnim tygodniu 

� w ostatnim miesiącu 

� w ostatnim roku 

3.8. Jak często korzystacie Państwo z czasopism naukowych? 

� przynajmniej raz w tygodniu 

� przynajmniej raz w miesiącu 

� przynajmniej raz w roku  

3.9. Jak często wykorzystujesz Internet w pracy? 

� codziennie 

� średnio przynajmniej raz w tygodniu 

� średnio przynajmniej raz w miesiącu 

 

IV. MOTYWACJA DO SAMOKSZTAŁCENIA   

4.1 Proszę określić stopień swojego zadowolenia z wykonywanego zawodu. 

� bardzo duże zadowolenie   

� duże zadowolenie   

� średnie zadowolenie 

� brak zadowolenia 

� brak zadowolenia i niechęć 

� nie mam zdania 

4.2 Proszę zaznaczyć trzy najważniejsze powody / motywy, które skłaniają Państwa do 

     podjęcia samodoskonalenia. 

� Pragnę podnieść własną samoocenę   

� Przezwyciężam własne ograniczenia (jeśli tak, to jakie i w jaki sposób): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………   

� Z powodu ciekawości poznawczej, chęci wiedzy (jeśli tak, to proszę napisać jakiej)  

…………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

� Pragnę poprawić swoje warunki ekonomiczne 

� Pragnę uzyskać awans zawodowy 

� Chcę mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa i stabilność pracy 

� Liczę na stałe zatrudnienie 
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� Kieruję się przykładem innych 

� Lubię być lepsza od innych nauczycieli 

� Skłaniają mnie do tego władze instytucji, w której pracuję 

� Mogę lepiej wykorzystać i rozwinąć swoje możliwości i zdolności   

� Mogę realizować swoją pasję   

� Chcę ułatwić swoją pracę   

� Mogę skorygować swoje błędy i niewiedzę   

� Pomoże mi to w rozwiązywaniu problemów z uczniami   

� Pomoże mi to w uzyskaniu wyższego stanowiska (np. dyrektora) 

� Inne (proszę wpisać, jakie) ……………………………………………………… 

4.3 Proszę zaznaczyć „X” przy stwierdzeniu, które najtrafniej opisuje Państwa odczu-

cia: 

 

 Zgadzam się Nie mam zdania Nie zgadzam się 

Jestem dobrze przygoto-

wany/a do zawodu 

   

Moje  kompetencje mery-

toryczne są na dobrym po-

ziomie 

   

Moje umiejętności meto-

dyczne są na dobrym po-

ziomie 

   

Moje kompetencje spo-

łeczne są wysokie 

   

Poziom moich kompeten-

cji  komunikacyjnych jest 

wysoki 

   

Poziom moich kompeten-

cji  informatycznych jest 

wysoki 

   

Odczuwam lęk w trakcie 

zajęć z uczniami 

   

Mam poczucie bezpie-

czeństwa i stabilności 

pracy 
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Boję się utraty pracy    

Miewam częste problemy 

w sytuacjach zawodowych 

   

Jestem samodzielna w 

pracy, potrafię wyznaczać 

sobie cele 

   

Mam poczucie skuteczno-

ści swoich działań zawo-

dowych 

   

Odczuwam wysoki po-

ziom sensu swojej pracy 

   

Odczuwam dużą satysfak-

cję ze swojej pracy 

   

  

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI: 

5.1 Proszę opisać, jakie są wymagania dyrektora szkoły wobec doskonalenia Państwa 

kompetencji. 

…………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………

………….….. 

5.2 Jaką częstotliwość własnego doskonalenia narzuca system kształcenia i doskonale-

nia nauczycieli w Państwa kraju? 

� Nie mam żadnego obowiązku uczestniczyć w szkoleniach 

� Mam obowiązek uczestniczyć w szkoleniach przynajmniej raz w tygodniu 

� Mam obowiązek uczestniczyć w szkoleniach przynajmniej raz w miesiącu 

� Mam obowiązek uczestniczyć w szkoleniach przynajmniej raz w roku 

5.3 Proszę ocenić na skali, na ile ważne w podejmowaniu przez Państwo samokształce-

nia są czynniki zewnętrzne (środowiskowe), a na ile własne pragnienia. 

 

czynniki zewnętrzne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 własne pragnienia 

 

Proszę uzasadnić swoją opinię  

…………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik 2 – Autorski wywiad kwestionariuszowy dla nauczycielek z czterech krajów 

 

Kontekst doświadczenia osobistego 

1. Jak pamiętasz swoich nauczycieli ze szkół, do których uczeszczałaś? 

2. Jakie ich cechy podziwiałaś? 

3. Jak postrzegasz siebie jako nauczyciela? 

4. Jakie słowa najlepiej oddają pracę nauczyciela? 

 

Kontekst postrzeganej opinii społecznej oraz wymagań i oczekiwań państwa i zwierzch-

ników wobec rozwoju zawodowego 

1. Z czym w opinii społeczeństwa wiąże się zawód nauczyciela? 

2. Jakie formy doskonalenia zawodowego są oczekiwane przez zwierzchników? 

3. Jakie formy doskonalenia podejmowałaś dotychczas, jak często? 

4. Jakie formy doskonalenia planujesz podjąć w najbliższej przyszłości? 

5. Czy i jakie utrzymujesz relacje z innymi nauczycielami w szkole i poza szkołą?  

 

Kontekst spojrzenia na własny profesjonalny rozwój zawodowy  

1. Jakie miałaś obawy przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu nauczyciela?  

2. Jakie czynniki warunkują Twój udział i zaangażowanie w pracę zawodową? 

3. Jakie czynniki utrudniają Twoje zaangażowanie w pracę zawodową? 

4. Co motywuje Ciebie do pracy zawodowej? 

5. Jakie są Twoje plany i oczekiwania zawodowe? 

 

Kontekst uwarunkowań związanych z rozwojem zawodowym 

1. Jakie gratyfikacje spotykają Cię za sukcesy w swojej pracy zawodowej? 

2. Gdzie szukasz sensu życia? 

3. Czy czujesz się wypalona w swojej pracy zawodowej? 

4. Co robisz, aby się nie wypalić? 


