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wprowadzenie

Pierwszy rok czy dwa lata nauczania uważane są za rozstrzygające 
w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela. W początkowym eta-
pie pracy występują wszystkie wymiary rozwoju zawodowego trwają-
cego przez cały okres kariery tyle tylko, że w tym czasie przebieg tych 
faz jest szczególnie nasilony: wymiar socjalizacji do kultury zawodowej, 
wymiar wiedzy i umiejętności, wymiar aksjologiczny, wymiar osobisty 
(prywatny) i wymiar refleksyjny. Wczesne zawodowe doświadczenia 
wpływają na dalszy i  indywidualny styl wykonywania pracy, podobnie 
jak doświadczenia wczesnego dzieciństwa rzutują w pewnym stopniu 
na ontogenetyczny rozwój osobnika [Rutkowiak 1979, s. 369]. Przebieg 
początkowego okresu pracy stanowi też rzeczywistą płaszczyznę weryfi-
kacji jakości przygotowania zawodowego nauczyciela, jego oceny i pro-
jektowania zmian [Dróżka 1993, s. 250].

Badacze z wielu krajów wyróżnili kilka podstawowych faz, przez któ-
re przechodzi wielu nauczycieli w toku swoich karier [Day 2004, s. 97]. 
najbardziej miarodajne badania nad karierami zawodowymi nauczycieli 
i najważniejszymi ich wewnątrzinstytucjonalnymi oraz zewnętrznymi 
determinantami zostały przeprowadzone przez Michaela Huberma-
na wśród szwajcarskich nauczycieli szkół średnich, przez zespół Sikesa 
wśród nauczycieli angielskich oraz przez Fesslera i Christensena wśród 
nauczycieli amerykańskich. Ich prace dowodzą, że nauczyciele przecho-
dzą przez pięć wyraźnych faz [tamże, s. 99]:
1. 1–3 lata nauczania – wejście do zawodu: przetrwanie i odkrywanie 

(rozpoczynanie kariery);
2. 4–6 lat nauczania – stabilizacja;
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3. 7–18 lat nauczania – nowe wyzwania, nowe troski (eksperymentowanie, 
odpowiedzialność, konsternacja);

4. 19–30 lat nauczania – osiągnięcie zastoju zawodowego (poczucie śmiertel-
ności, koniec ubiegania o awanse, zadowolenie lub stagnacja)

5. 31–40 lat nauki – faza końcowa, wyłączenie się z zawodu (zwiększona troska 
o uczenie się dzieci i rosnące zainteresowanie sprawami pozazawodowymi).
Podejmując zagadnienie początków pracy nauczycielskiej należy określić za-

kres czasowy startu zawodowego. Ogół badaczy [Maciaszek 1968; Rutkowiak 
1979; Day 2004; Bullough 2009] zamyka go w granicach od chwili rozpoczęcia 
pracy zawodowej jako nauczyciel do końca trzeciego roku. 

Rozpoczynanie kariery: wstępne zaangażowanie to okres dla nauczycieli naj-
ważniejszy, biorąc pod uwagę konieczność sformułowania przez nich własnych 
wizji tego, jak powinni zachowywać się jako profesjonaliści. Początki mogą być 
łatwe lub bolesne. Zależało to będzie nie tylko od ich zdolności do radzenia 
sobie z organizacją zajęć w klasie szkolnej, problemami wychowawczymi oraz 
programem nauczania i wiedzą dydaktyczną, ale również od wpływu środowi-
ska panującego w szkole i pokoju nauczycielskim, a zatem od panującej w szko-
le kultury organizacyjnej.

To, jak będzie przebiegała kariera młodego człowieka startującego w zawo-
dzie nauczyciela, w znacznym stopniu zależy od jej początków. Proces adaptacji 
przebiega na ogół spontanicznie, rzadziej jest realizowany przez zamierzone za-
biegi i specjalnie powołane instytucje. Wydaje się, że organizowanie opieki nad 
młodym nauczycielem oraz wprowadzanie go do pracy zawodowej powinno 
spoczywać na barkach szkolnej społeczności. Bardziej doświadczeni nauczycie-
le oraz dyrektorzy swym codziennym postępowaniem mogą wywierać wpływ 
na motywację i pracę młodych nauczycieli. Od nich zależy, czy młodzi ludzie 
przejmą wzorce pracy efektywnej i twórczej, wykonywanej zgodnie z umiejęt-
nościami i ambicjami zawodowymi [Fabiś 1998, s. 18].

Te pierwsze trzy lata nauczania opisuje się jako dwustronne zmagania, 
w których nauczyciele usiłują tworzyć własną społeczną rzeczywistość poprzez 
próbę dopasowania pracy do osobistej wizji tego, jak prawidłowo powinna ona 
wyglądać, podczas gdy równocześnie są poddawani działaniu potężnych sił na-
kłaniających ich do postępowania zgodnie z utartymi schematami szkolnymi 
[Day 2004, s. 88].

Uważa się, że pierwszy rok pracy – start właściwy – jest najsłabszym ogni-
wem w łańcuchu rozwoju zawodowego. W tym czasie dochodzi do wielkich 
trudności przystosowawczych. W pracy młodego nauczyciela jest to okres 
przejścia absolwenta z zakładu kształcenia do samodzielnej działalności peda-
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gogicznej w szkole, przestawienia się z funkcji uczenia się na funkcje zawodo-
we. Ta istotna zmiana stanowi pewien przełom w życiu kandydata do zawodu 
nauczyciela, znajdujący odbicie w jego psychice. Dotychczas był on uczniem 
korzystającym z opieki wykładowców, którzy w każdej chwili służyli mu po-
mocą – obecnie sam występuje w roli nauczyciela odpowiedzialnego za wycho-
wanie powierzonego mu zespołu uczniów. na uczelni to on był oceniany, teraz 
sam staje w sytuacjach wymagających wartościowania różnorodnej działalności 
uczniów. Wzrósł też zakres odpowiedzialności za pracę. niedawny uczeń – zo-
bowiązany jedynie wykonywać obowiązki związane z własnym kształceniem 
– obecnie odpowiada za życie i rozwój licznego często zespołu uczniowskiego, 
przy czym odpowiedzialność ta obwarowana jest sankcjami służbowymi [Ma-
ciaszek 1968, s. 20]. Początkujący nauczyciele doznają często „szoku przejścia”, 
przechodząc z instytucji kształcenia – przygotowania zawodowego do instytu-
cji, w której mają kształcić – szkoły. Jak pisze W. Dróżka [1993, s. 250] dla wielu 
nauczycieli przejście od okresu przygotowania do pierwszego roku pracy to ist-
na przepaść. Jest to szok nie tylko zawodowy, ale również „kulturowy” – będący 
następstwem całkowitej zmiany trybu życia, znalezienia się w zupełnie nowym 
środowisku, wobec nowego typu zadań. Kategoria „szoku kulturowego” poka-
zuje też, że uczelnie przygotowujące nauczycieli do wykonywania zawodu nie 
nadążają za przemianami jakie dokonują się w pracy nauczyciela w szkole. nie-
gotowi – bo nieprzygotowani należycie – nauczyciele doświadczają wielkich 
trudności przystosowawczych. 

nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole przypuszcza, że wie co go cze-
ka; wiele razy widział, jak wygląda życie w szkole i nie jest w niej kimś obcym. 
Wypracował sobie obraz (wizję) zawodu nauczyciela i jego miejsca w szkole. 
Problem pojawia się wtedy, kiedy z ucznia zmienia się w nauczyciela; trzeba 
stanąć na scenie klasy i dobrze odegrać swoją rolę. Wówczas znajome otoczenie 
zamienia się w coś obcego i nieznanego, z czym trzeba sobie samemu poradzić. 
Konfrontacja z rzeczywistością jest często brutalnym zderzeniem z marzeniami 
i wyobrażeniami. To, jaki przebieg takie zderzenie będzie miało, zależy w znacz-
nym stopniu od osobowości początkującego nauczyciela, jego poczucia kom-
petencji, a także od rzeczywistych umiejętności [Fabiś 1998, s. 17].

Badania nad początkującym nauczycielem sięgają lat pięćdziesiątych XX 
wieku, kiedy to w pedeutologii ugruntował się nurt realistyczny, a w nim zna-
lazła swe miejsce refleksja nad młodym (początkującym) nauczycielem [Rut-
kowiak 1979, s. 369]. Podejmowanie tej tematyki spowodowane było przede 
wszystkim zjawiskiem eksplozji oświatowej, która to m.in. wywołała przyrost 
liczby nauczycieli w świecie. Większość z nich stanowiła młodzież, która w wa-
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runkach wyraźnego zapotrzebowania społecznego coraz liczniej wchodziła do 
zawodu, zazwyczaj bez pokonywania wysokich barier selekcyjnych, a niekiedy 
nawet na skutek selekcji negatywnej. Masowe nauczanie, do realizacji którego 
dążył świat, spowodowało, że kadra nauczycielska stała się liczna, a zasilali ją 
głównie młodzi ludzie z własnymi, specyficznymi problemami zawodowymi. 
Innym powodem podjęcia badań nad młodym nauczycielem było zaintereso-
wanie jego jakością pracy zawodowej i przeświadczenie, że na skutek braku do-
świadczenia nauczyciele ci mogą mieć większe trudności niż pedagodzy z dłuż-
szym stażem pracy dydaktycznej oraz wychowawczej. Początkujący nauczyciel, 
podobnie jak każdy inny nauczyciel pracujący w szkole, stanowi kierownicze 
ogniwo w dydaktyce i wychowaniu, w przyszłości od niego zależeć będzie bo-
wiem jakość szkoły i poziom jej wychowanków. Owa odpowiedzialność ciążąca 
na młodym nauczycielu to kolejna przyczyna zainteresowań badawczych wła-
śnie tą grupą.

Problematyka, metoda i organizacja badań

Referat jest fragmentem szerszego raportu z badań na temat orientacji zawo-
dowych początkujących nauczycieli oraz ich uwarunkowań.

Celem poznawczym podjętych badań było zdobycie wiedzy na temat orien-
tacji zawodowych nauczycieli w początkowym okresie pracy. Badania zostały 
przeprowadzone w roku szkolnym 2008/2009 w województwie świętokrzy-
skim wśród 500 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów metodą son-
dażu diagnostycznego za pomocą techniki ankiety. W dalszej części referatu 
przedstawione zostaną ogólne wyniki badań, dotyczące wartości, celów życio-
wych początkujących nauczycieli oraz ich osobiste koncepcje pedagogiczne  
i  style pracy. 

Wyniki badań mogą stanowić przesłanki do podjęcia działań praktycznych 
w zakresie doskonalenia kształcenia zawodowego nauczycieli oraz wspomaga-
nia ich w fazie adaptacji zawodowej, identyfikacji z rolą nauczyciela oraz w dal-
szym rozwoju.

Problemy badawcze zostały sformułowane następująco: 
•	 Jakie	są	wartości	początkujących	nauczycieli?
•	 Jakie	są	cele	życiowe	początkujących	nauczycieli?
•	 Jakie	są	wizje	roli	zawodowej	początkujących	nauczycieli?
•	 Jakie	są	ich	osobiste	koncepcje	pedagogiczne	i	styl	pedagogiczny?
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analiza wyników badań

Badani nauczyciele to w większości kobiety – 84,6%. najliczniejsza grupa to 
nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim – 78,8% oraz wyższym 
zawodowym – 20%. Respondenci pracowali w szkołach na wsi – 41,5%, w mie-
ście – 30,1% oraz w miasteczkach – 28,1%. Większość badanych początkujących 
nauczycieli pracowała w szkołach podstawowych – 55,3%, 44,5% w gimnazjach. 
Biorąc pod uwagę staż pracy to najwięcej nauczycieli w chwili przeprowadzania 
badań pracowało od 2 do 3 lat – 42,1%, następnie od 1 do 2 lat – 30,7%, naj-
mniejszą zaś grupą byli nauczyciele pracujący do 1 roku – 27,1%. Badani byli 
absolwentami kierunków humanistycznych – 34,5% i z wykształceniem huma-
nistycznym – 36,7%, drugą grupę stanowili nauczyciele, zatrudnieni w szkole 
na stanowisku pedagoga, wychowawcy świetlicy, bibliotekarza i nauczyciela 
wspomagającego – 22,6%. Jednocześnie byli to nauczyciele, którzy ukończyli 
kierunki pedagogiczne – 23,2%, następnie nauczyciele edukacji wczesnoszkol-
nej – 22,2% i z wykształceniem wczesnoszkolnym – 23%, najmniej liczną grupę 
stanowili nauczyciele przedmiotów ścisłych – 18,9% i o matematyczno-przy-
rodniczym wykształceniu – 19,4%. 

Starając się odpowiedzieć na pytanie zawarte w problemie badawczym: 
jakie są wartości początkujących nauczycieli? zadane zostało respondentom 
następujące pytanie zawarte w ankiecie: Proszę określić stopień ważności dla 
takich wartości jak rodzina, praca, zdrowie, miłość w skali od 1 do 5.

Tabela 1. Hierarchia wartości

Wartości

Znaczenie

bardzo ważne ważne nieważne

liczba % liczba % liczba %

Rodzina 493 98,4 7 1,4 0 0

Zdrowie 469 93,6 30 6,0 2 0,4

Miłość 422 84,2 62 12,4 17 3,4

Praca 375 74,9 112 22,4 14 2,8

Uwaga: nie wszyscy badani nauczyciele zaznaczali stopień ważności dla danej wartości, dlate-
go nie wszystkie wartości w rubrykach poziomych sumują się do 100%.
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Analizując dane zamieszczone w tabeli 1 widać, że dla większości bada-
nych nauczycieli bardzo ważnymi wartościami były przede wszystkim: rodzina 
– 98,4% i zdrowie – 93,6%. Trzecią ważną wartością jest miłość – 84,2%, pra-
ca natomiast jest wartością raczej ważną niż bardzo ważną – 74,9% nauczycieli 
wskazało tę wartość jako najważniejszą. 

Kolejnym pytaniem dotyczącym wartości początkujących nauczycieli było: 
jakie znaczenie przywiązuje Pan(i) do wartości, które odgrywają znaczącą rolę 
w życiu zawodowym i w rozwoju społeczeństwa w dłuższym czasie? Było to 
więc pytanie o znaczenie wartości zasadniczych, naczelnych i ogólnospołecz-
nych. Wskazane były takie wartości, jak: wysoki poziom moralny społeczeń-
stwa, dobra materialne ludności, wysoki poziom kultury umysłowej (wykształ-
cenie), wydajna praca (inicjatywa, pracowitość, trafne podejmowanie decyzji), 
patriotyzm. 

Tabela 2. Hierarchia wartości ogólnospołecznych

Wartości

Znaczenie

bardzo ważne ważne nieważne

liczba % liczba % liczba %

Wydajna praca 397 79,2 89 17,8 12 2,4

Wysoki poziom moralny  
społeczeństwa 377 75,2 111 22,2 11 2,2

Wysoki poziom  
kultury umysłowej 362 72,3 125 25,3 12 2,4

Patriotyzm 268 53,5 166 33,1 62 12,4

Dobra materialne ludzkości 172 34,3 251 50,1 70 14,0

Uwaga: jak w tabeli 1.

Widzimy, że jako najważniejsze wartości ogólnospołeczne początkujący 
nauczyciele uznali: wydajną pracę – 79,2%, następnie wysoki poziom moralny 
społeczeństwa – 75,2% oraz wysoki poziom kultury umysłowej – 72,3%. Taka 
wartość jak dobra materialne ludzkości jest raczej wartością ważną niż bardzo 
ważną – za najważniejszą uznało ją tylko 34,3% badanych nauczycieli, natomiast 
za ważną – 50,1%. Zauważyć można, że badani nauczyciele wśród wartości  
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ogólnospołecznych cenią sobie najbardziej wartości związane z wykonywanym 
przez nich zawodem, a więc – wydajną pracę, wiedzę, zasady moralne.

W. Dróżka [1993, s. 51] w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, prowa-
dząc badania nad pokoleniami nauczycieli, uzyskała podobne wyniki. Młodzi 
nauczyciele jako najważniejsze wartości ogólnospołeczne uznali wydajną pracę 
– 94,5%, wysoki poziom kultury umysłowej – 91,9% oraz wysoki poziom mo-
ralny obywateli – 90,5%.

Dla dokładniejszej analizy cennych wartości dla nauczycieli pracujących 
w zawodzie nie dłużej niż trzy lata, zadano im jeszcze jedno pytanie, tym razem 
dotyczące wartości życia codziennego. Które i w jakim stopniu wartości życio-
we są dla Pana(i) ważne?

Tabela 3. Hierarchia wartości życia codziennego

Wartości

Znaczenie

bardzo ważne ważne nieważne

liczba % liczba % liczba %

Szczęście osobiste i rodzinne 488 97,2 11 2,2 1 0,2

Dobry stan zdrowia 464 92,6 30 6,0 3 0,6

Wykształcenie 396 79,0 87 17,4 13 2,6

Wysokie wyniki w pracy 
zawodowej 362 72,3 124 24,8 4 0,8

Zabezpieczenie materialne 349 69,7 139 27,7 9 1,8

Poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku 343 68,5 135 26,9 10 2,0

Zdobycie uznania  
i autorytetu 294 58,7 162 32,3 30 6,0

Życie towarzyskie 200 39,9 204 40,7 80 16,0

Uwaga: jak w tabeli 1.

Badani nauczyciele najbardziej cenią sobie w życiu i dążą do osiągnięcia 
szczęścia osobistego i rodzinnego – 97,2% oraz dobry stan zdrowia – 92,6%. 
Ważność tych wartości można było już zauważyć w pytaniu o hierarchię, 
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gdzie na pierwszym miejscu zdecydowana większość nauczycieli wskaza-
ła rodzinę, a następnie zdrowie. Wykształcenie – 79,0% oraz wysokie wyniki 
w pracy zawodowej – 72,3% są również bardzo ważnymi wartościami dla po-
czątkujących nauczycieli. Wartości te uznają za bardzo ważne, pewnie z racji 
wykonywanego zawodu, a co za tym idzie z chęci osiągania wysokich wyni-
ków w pracy, odnoszenia sukcesów zawodowych i wreszcie z chęci podno-
szenia swoich kwalifikacji zawodowych prowadzących do awansu zawodo-
wego. 69,7% nauczycieli uważa, że o zadowoleniu z życia, o tym, że jest ono 
udane decyduje odpowiedni poziom materialny. nauczyciele uważają rów-
nież, że bardzo ważne w wykonywaniu przez nich pracy jest poczucie do-
brze spełnionego obowiązku – 68,5% i wynikająca z tego satysfakcja. Spora 
część badanych nauczycieli w hierarchii wartości życia codziennego zarezer-
wowała miejsce dla wartości związanych ze zdobyciem uznania i autoryte- 
tu – 58,7%.

Wartości rodzinne jako podstawowe wartości życiowe początkujących na-
uczycieli były również cenne dla pokolenia młodych nauczycieli badanych 
przez W. Dróżkę [tamże, s. 55]. Z jej badań wynikało, że te wartości jakimi 
są szczęście osobiste i rodzinne, czyli: założenie rodziny, udane małżeństwo, 
miłość i szacunek, harmonia w rodzinie, zrozumienie, wychowanie i wy-
kształcenie dzieci itp., były bardzo ważne dla 69,2% badanych responden-
tów. Inaczej, podobnie jak w pytaniu poprzednim, ma się sprawa z takimi 
wartościami jak praca i zdrowie. W przywoływanych badaniach W. Dróżki 
na miejscu drugim lokuje się praca. Z moich badań natomiast wynika, że na 
drugim miejscu w hierarchii wartości i na drugim miejscu wśród wartości ży-
cia codziennego pojawia się zdrowie. Praca jest raczej wartością wskazywaną, 
ale na ostatnim miejscu w przypadku hierarchii wartości i dopiero na czwar-
tym w wartościach życia codziennego. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że dzisiejsi nauczyciele są bardziej świadomi wartości jaką jest zdrowie – je-
śli mam zdrowie to mam pracę i zadowolenie z pracy i mogę się w tej pracy  
spełniać.

W celu odpowiedzenia na kolejne pytanie problemowe: jakie są cele życio-
we początkujących nauczycieli, zapytano ich o to jakie są ich najważniejsze cele 
życiowe i zawodowe na najbliższe 5–10 lat oraz co w pierwszym rzędzie chcie-
liby osiągnąć w życiu. Badani mieli wymienić tylko trzy cele, przy czym najważ-
niejsze na pierwszym miejscu.

Po skategoryzowaniu odpowiedzi na to otwarte pytanie uzyskana zosta-
ła następująca hierarchia najważniejszych celów planowanych na najbliższe  
lata życia.
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Tabela 4. najważniejsze cele życiowe początkujących nauczycieli

lp. Cele liczba %

1 Rodzina 330 75,9

2 Praca 164 37,7

3 Dokształcanie zawodowe 128 29,4

4 Awans 112 25,7

5 Pieniądze 81 18,6

Uwaga: jak w tabeli 1.

Z zestawienia wynika, że na najbliższe lata początkujący nauczyciele pla-
nują przede wszystkim założyć rodzinę, a także dbać o szczęście rodzin-
ne – 75,9%. Ważne będą dla nich również plany związane z pracą zawodową 
– 37,7%, doskonaleniem zawodowym – 29,4%, oraz plany związane z awan-
sem zawodowym – 25,7%. Tylko 18,6% badanych respondentów planuje 
poprawę swojej sytuacji materialnej i dobra materialne stawia na pierwszym  
miejscu.

Badanym nauczycielom zadano kolejne pytanie, tym razem skategoryzowa-
ne, dotyczące znaczenia jakie przywiązują do wymienionych celów życiowych. 
Wymieniono 10 wartości i poproszono nauczycieli o ocenę znaczenia tych ce-
lów w skali „bardzo ważne”, „ważne”, „nieważne”.

na podstawie danych z tabeli 5 wynika, że najważniejsze cele życiowe po-
czątkujących nauczycieli związane są z zapewnieniem sobie udanego życia ro-
dzinnego – 95,0%. W dalszej kolejności wymieniane są cele związane z aspira-
cjami zawodowymi – 67,9% oraz z wartościami związanymi z zapewnieniem 
bezpieczeństwa materialnego sobie i najbliższym – 61,5%. Ważne znaczenie dla 
badanych nauczycieli mają również różne aspekty pracy zawodowej, związane 
z aspiracjami zawodowymi takie, jak: zdobycie jak najwyższego wykształcenia 
– 55,9%, zdobycie dużego autorytetu w środowisku – 48,9% i uczestniczenie 
w życiu kulturalnym – 45,7%. 

Dla początkujących nauczycieli pracujących dzisiaj w szkołach podstawo-
wych i gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim najważniejszą warto-
ścią i celem do osiągnięcia jest rodzina, udane życie rodzinne i szczęście ro-
dzinne. W odpowiedziach na wszystkie pytania dotyczące wartości lub celów 
życiowych zajmuje ona pierwszą pozycję. 
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Tabela 5. Hierarchia wartości – celów życiowych

Cele życiowe
Bardzo ważne Ważne nieważne

liczba % liczba % liczba %

Zapewnienie sobie  
udanego życia rodzinnego 476 95,0 17 3,4 3 0,6

Osiąganie wysokich  
wyników w pracy 340 67,9 142 28,3 10 2,0

Uzyskanie wysokich zarobków 308 61,5 168 33,5 22 4,4

Zdobycie jak najwyższego  
wykształcenia 280 55,9 164 32,7 45 9,0

Zdobycie dużego autorytetu 
w środowisku 245 48,9 186 37,1 56 11,2

Uczestniczenie w życiu  
kulturalnym 229 45,7 223 44,5 34 6,8

Hobby 202 40,3 217 43,3 67 13,4

Korzystanie z życia 193 38,5 206 41,1 82 16,4

Awans w hierarchii społecznej 156 31,1 197 39,3 127 25,3

Uwaga: jak w tabeli 1.

Chcąc uzyskać odpowiedź na kolejne pytanie zawarte w problemach ba-
dawczych, zostały zadane respondentom następujące pytania: proszę zazna-
czyć, które cechy ceni Pan(i) u siebie jako nauczyciela najbardziej, oraz ja-
kich cech lub umiejętności według Pana(i) najbardziej brakuje nauczycielom. 
A także zapytano jakie powinności wiążą się zdaniem Pana(i) z rolą zawodową  
nauczyciela.

Badani przeze mnie respondenci zostali poproszeni o wskazanie tych cech, 
które cenią u siebie najbardziej jako niezbędne do wykonywania zawodu na-
uczyciela. 90,2% badanych nauczycieli w stopniu bardzo wysokim ceni sobie 
obowiązkowość, sumienność i odpowiedzialność w pracy zawodowej. Trochę 
mniej, bo 85,2% wskazało wyrozumiałość i cierpliwość w wykonywanej pracy, 
a także tolerancyjność i życzliwość oraz wiedzę merytoryczną – 85%. Innymi 
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cenionymi u siebie cechami są: łatwość w nawiązywaniu kontaktów i otwartość 
oraz obiektywizm i sprawiedliwość – 83,4% badanych wskazało te wartości 
jako cenione przez nich w stopniu bardzo wysokim. Trochę rzadziej nauczycie-
le mówią o talencie lub umiejętnościach dydaktycznych – 69,7%, a także o in-
nowacyjności w swojej pracy – 62,7%.

Tabela 6. Cechy, które nauczyciele cenią u siebie jako nauczyciela najbardziej

Cechy

Znaczenie

w stopniu  
bardzo wysokim

w stopniu  
przeciętnym

w stopniu  
bardzo niskim

liczba % liczba % liczba %

Obowiązkowość, sumienność, 
odpowiedzialność 452 90,2 37 7,4 0 0

Wyrozumiałość, cierpliwość 427 85,2 59 11,8 7 1,4

Tolerancyjność, życzliwość 426 85,0 46 9,2 5 1,0

Wiedza merytoryczna 426 85,0 43 8,6 4 0,8

Łatwość w nawiązywaniu  
kontaktów, otwartość 418 83,4 61 12,2 3 0,6

Sprawiedliwość, obiektywizm 418 83,4 50 10,0 4 0,8

Umiejętność kierowania grupą, 
rozwiązywania konfliktów 352 70,3 109 21,8 12 2,4

Talent lub umiejętności  
dydaktyczne 349 69,7 108 21,6 7 1,4

Innowacyjność 314 62,7 128 25,5 18 3,6

Uwaga: jak w tabeli 1.

Skoro wiadomo już co najbardziej cenią w swojej pracy nauczyciele warto 
byłoby zainteresować się cechami i umiejętnościami, których zdaniem nauczy-
cieli brakuje im najbardziej w fachowym wykonywaniu swojej pracy zawodo-
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wej. na potrzeby tej analizy nauczycielom zostało zadanie pytanie: jakich cech 
lub umiejętności według Pana(i) najbardziej brakuje nauczycielom?

Badani nauczyciele uważają, że najbardziej brakuje im łatwości w porozu-
miewaniu się z uczniem – 33,7% oraz umiejętności zauważania problemów 
wśród uczniów – 20,6%. Kolejne braki, choć już mniejsze, upatrują w trudności 
bycia nauczycielem sprawiedliwym i obiektywnym – 17,8%, następnie braku-
je im wyrozumiałości oraz tolerancji dla uczniów – 10,6%. najmniejsze braki 
odczuwają w traktowaniu uczniów podmiotowo – 8,4% badanych wskazało tę 
umiejętność jako tą, z którą nie radzi sobie w pracy zawodowej.

W następnym zadanym w ankiecie pytaniu nauczyciele mogli szerzej przed-
stawić swoje wizje roli zawodowej. Dlatego zadane im zostało następujące pyta-
nie: jakie powinności wiążą się zdaniem Pana(i) z rolą zawodową nauczyciela. 

Wśród nauczycieli dominowało pojęcie roli zawodowej jako typowego 
dla zawodu nauczycielskiego bardziej romantycznego podejścia – powołanie 
– 34,7%. następnie swoją rolę nauczyciele określali bardziej jako zadanie do 
wykonania, wiązali ją z kompetencjami merytorycznymi oraz pobudzeniem 
aktywności intelektualnej uczniów – to znaczy uważali, że bardzo ważne w wy-
konywaniu przez nich pracy jest przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu 
– 19,0%. Radzenie sobie z programem oraz kształtowanie umysłu i charakteru 
młodego człowieka wskazało 12,8%. Badani nauczyciele przedstawiali swoją 
rolę zawodową również jako nauczenie młodych ludzi szacunku do innych lu-
dzi, a także przekazanie im wartości – 11,2%.

Dla określenia osobistych koncepcji i stylu pracy nauczycieli zostały zadane 
im pytania: które i w jakim stopniu spośród podanych niżej czynników mają 
udział w kształtowaniu się Pana(i) osobistego podejścia zawodowego?, oraz 
jaki i w jakim stopniu model nauczyciela najbardziej Panu(i) odpowiada?

Osobiste koncepcje pedagogiczne początkujących nauczycieli pracujących 
dzisiaj w szkołach kształtują przede wszystkim takie czynniki, jak: wszechstron-
ne przygotowanie w zakresie przedmiotu – 83,4% oraz własne doświadczenie 
edukacyjne – 82,2, a także nauczanie poprzez dyskusję i dialog – 78,2%, podej-
ście do wiedzy poprzez samodzielne jej zdobywanie – 74,1% i traktowanie na-
uczania jako procesu społecznego – 72,5%. Ważnym czynnikiem jest również 
osobowość nauczyciela i jego indywidualność – 71,5%, oraz traktowanie na-
uczania jak sztukę, a nie jak rzemiosło – 71,5%. Czynnikami najmniej kształtu-
jącymi osobiste podejście nauczycieli do procesu nauczania są: innowacje jako 
coś, co bardziej może zaszkodzić niż ulepszyć proces dydaktyczny – 13,8%, 
wyuczone schematy lekcji, stosowane przez nauczycieli reguły dydaktyczne 
– 19,6%, ale również improwizacja – 32,7%.



183nPoczątkujący nauczyciel we współczesnej szkole 

Tabela 7. Modele nauczyciela

Model

Znaczenie

w stopniu  
bardzo wysokim

w stopniu  
przeciętnym

w stopniu  
bardzo niskim

liczba % liczba % liczba %

nauczyciel kompetentny, 
samodzielny 477 95,2 17 3,4 0 0

nauczyciel twórczy 460 91,8 26 5,2 3 0,6

nauczyciel intelektualista 261 52,1 160 31,9 37 7,4

nauczyciel społecznik 252 50,3 188 37,5 35 7,0

nauczyciel refleksyjny 
praktyk 249 49,7 171 34,1 53 10,6

nauczyciel artysta 238 47,5 171 34,1 60 12,0

nauczyciel rzemieślnik 167 33,3 168 33,5 131 26,1

nauczyciel jako „technik”  
od nauczania 162 32,2 164 32,7 135 26,9

Uwaga: jak w tabeli 1.

Zdecydowana większość nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 
odbiera siebie i swoje osobiste podejście do zawodu jako nauczyciela kompe-
tentnego i samodzielnego w swej pracy dydaktycznej – 95,2%. Badani w 91,8% 
uważają, że są nauczycielami twórczymi. nauczyciele częściej odnoszą się do 
modelu nauczyciela, który twórczo, kompetentnie i samodzielnie decyduje 
o formie swojej pracy. Uważają również, że z ich zawodem nierozłączny jest 
wizerunek – model nauczyciela intelektualisty – 52,1% oraz nauczyciela spo-
łecznika – 50,3%, nauczyciela refleksyjnego praktyka – 49,7%, a także traktują 
siebie jako nauczycieli artystów – 47,5%.

Podsumowanie 

na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że początkują-
cy nauczyciele pracujący dzisiaj w szkołach to osoby, dla których wśród ele-
mentów życia codziennego na pierwszy plan wysuwają się takie wartości, jak 
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rodzina i zdrowie. nauczyciele dążą do osiągnięcia przede wszystkim szczęścia 
osobistego i rodzinnego, zabiegają również o zdrowie swoje i najbliższych. 
Wśród wartości ogólnospołecznych dla badanych nauczycieli najważniejsze są 
wartości związane z wykonywanym przez nich zawodem, a więc – wydajna pra-
ca, wiedza, zasady moralne. W pracy zawodowej nauczyciele najbardziej cenią 
sobie obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność, a także wyrozumiałość, 
cierpliwość, tolerancyjność i życzliwość. Osobiste podejście nauczycieli w po-
czątkowym okresie pracy zawodowej kształtują przede wszystkim takie czyn-
niki, jak: wszechstronne przygotowanie w zakresie prowadzonego przedmiotu, 
własne doświadczenie edukacyjne oraz takie prowadzenie procesu dydaktycz-
nego, aby miał w nim miejsce dialog i dyskusja. nauczyciele wyznają, że w swo-
jej pracy dydaktyczno-wychowawczej są kompetentni i samodzielni i uważają 
się za osoby twórcze. Uważają, że wśród nauczycieli pracujących w szkole nie 
dłużej niż trzy lata w zawodzie nauczycielskim przeważa model nauczyciela, 
który chce być kompetentny, twórczy i samodzielny w swojej pracy. 
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Summary

The paper is a fragment of a wider report from the investigation of the professional 
orientation of beginning teachers and their determinants. The cognitive aim of this re-
search was the acquisition of the knowledge about the professional orientation teach-
ers in the initial in-service period. The research was carried out in the Świętokrzyskie 
voivodship among 500 teachers of primary and secondary schools by the method of 
diagnostic questionnaire. The first year or two years of teaching are considered conclu-
sive in the development process of a qualified teacher. In the initial in-service period 
there appear all dimensions of professional development which lasts the whole period 
of the teacher’s career; however, in the initial period these phases are more intense: the 
dimension of socialization to professional culture, the dimension of knowledge and 
skills, and the axiological dimension, the personal (private) dimension, and the re-
flective dimension. Early professional experiences bears on the further and individual 
style of teacher’s performance, similarly as the experiences of early childhood have 
a bearing in some degree on the ontogenetical development of the individual. The 
course of the initial in-service period also makes the real plane of the verification of 
the quality of a teacher’s professional preparation, his or her assessment and planned 
modifications.


