
dr BEATA TARADEJNA
Centralny Instytut Ochrony Pracy
 – Pañstwowy Instytut Badawczy

Oczekiwania motywuj¹ce nauczycieli
do podjêcia pracy pedagogicznej 

W artykule przedstawiono badania, z których wynika, jakie oczekiwa-
nia mieli nauczyciele wobec swojego zawodu zanim rozpoczêli pracê 
w szkole, a tak¿e na ile by³y one dla nich wa¿ne. Przeprowadzone 
badania tworz¹ pewien obraz ewolucji motywów i oczekiwañ, jakie 
towarzyszy³y nauczycielom w wyborze zawodu. Pojawiaj¹ce siê nowe 
oczekiwania,  motywuj¹ce do wyboru profesji nauczycielskiej wi¹¿¹ siê 
z elementami, które towarzysz¹ samorealizacji zawodowej.
 

Expectations motivating teachers to take up work in education
This article presents research on the expectations teachers had regarding their 
occupation before taking up work at school and on the importance of those 
expectations. The results of the research indicate an evolution of motives and 
expectations that the teachers had when choosing their occupation. New 
expectations motivating teachers to choose teaching as a profession are 
related to elements accompanying occupational self-realization.
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Wstêp
Zmiany, jakie zachodz¹ w ¿yciu spo³ecz-

nym, przynosz¹ ró¿norodne konsekwencje 
w odniesieniu do edukacji. Zmiana tworzy 
bowiem nowe warunki dla procesu socjalizacji, 
przekazu warto�ci, kszta³towania osobowo�ci. 
Te nowe warunki staj¹ siê wyzwaniem w pracy 
nauczyciela. Spo³eczeñstwo coraz wyra�niej 
formu³uje oczekiwania wobec nauczycieli, 
poniewa¿ to od nich w du¿ej mierze zale¿y 
jako�æ edukacji. Istotna zatem jest odpowied� 
na pytanie: jak sami nauczyciele postrzegaj¹ 
swoj¹ rolê zawodow¹, czego oczekuj¹ po pod-
jêciu pracy w szkole.

Oczekiwania wobec �rodowiska pra-
cy i mo¿liwo�æ ich realizacji to niektóre 
z elementów budowania szeroko pojêtego 
psychologicznego poczucia bezpieczeñstwa 
i motywacji do pracy. Antycypacje zwi¹zane 

z wykonywaniem danej profesji tworz¹ pewn¹ 
wizjê dzia³ania, przyczyniaj¹ siê do wyznacza-
nia celów ¿yciowych i zawodowych, okre�lania 
planów i strategii ich osi¹gania.

Celem przedstawionych w artykule badañ1 
by³o okre�lenie, jakie oczekiwania mieli nauczy-
ciele wobec swojego zawodu zanim rozpoczêli 
pracê w szkole, a tak¿e na ile by³y one dla nich 
wa¿ne i czy spotka³y siê z zainteresowaniem 
w �rodowisku pracy.

Badania oczekiwañ zosta³y przeprowa-
dzone w�ród nauczycieli pañstwowych szkó³ 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z województwa mazowieckiego; 
obejmowa³y dwie grupy o zró¿nicowanym 
sta¿u pracy. Jedn¹ grupê stanowili nauczyciele 
ze sta¿em zawodowym nie d³u¿szym ni¿ 3 lata, 

1 Badania w³asne autorki, przeprowadzone w ramach pracy 
doktorskiej, w roku szkolnym 2007/2008.

do drugiej zaliczono nauczycieli z 10-letnim 
i wiêkszym sta¿em zawodowym. W badaniu 
wziê³o udzia³ oko³o 260 osób.

Oczekiwania: definicje i kategorie
Zgodnie z definicj¹ zaproponowan¹ przez 

E. R. Hilgarda, oczekiwania w najbardziej 
ogólnym znaczeniu to antycypacje, czyli 
przewidywanie przysz³ych zdarzeñ opartych 
na przesz³ych do�wiadczeniach i obecnych 
bod�cach [1].

W psychologicznej koncepcji osobowo�ci 
J. Reykowskiego oczekiwania to nastawienia 
i d¹¿enia jednostki, które aby mog³y wp³yn¹æ 
na jej zachowanie, musz¹ byæ pobudzone 
przez pewne bod�ce, zdolne do ich urucho-
mienia. Ogólnie trwa³e nastawienia autor 
przyrównuje do potrzeb. Oczekiwania ludzi 
odnosz¹ siê g³ównie do okre�lonych interakcji 
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Tabela 1. Oczekiwania motywuj¹ce nauczycieli do podjêcia pracy w szkole
Table 1. Expectations motivating teachers to take up work at school 

Oczekiwania respondentów
Nauczyciele ze 

sta¿em pracy do 
3 lat (%)

Nauczyciele ze 
sta¿em pracy 

10 lat i wiêcej (%)

Mo¿liwo�æ realizowania w pracy dydaktyczno-wychowawczej pasji 13 25

Mo¿liwo�æ kszta³towania postaw i zainteresowañ uczniów oraz 
przekazywanie warto�ci 8 15

Pomoc dzieciom i m³odzie¿y w przygotowaniu siê do ¿ycia w spo-
³eczeñstwie i uczestnictwa w kulturze 0 18

Twórcze realizowanie siê w pracy 23 7

Mo¿liwo�æ rozwoju zawodowego i osobistego 19 11

Uznanie i szacunek dla pracy nauczyciela 16 0

Satysfakcjonuj¹ce wynagrodzenie 4 8

Mo¿liwo�æ godzenia pracy z ¿yciem rodzinnym 0 16

Chêæ poszerzania wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu 17 0

z otoczeniem spo³ecznym. Stosunki ka¿dego 
cz³owieka z otoczeniem spo³ecznym to relacje 
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze jednostka za-
stanawia siê, co mo¿e otrzymaæ od otoczenia, 
a po drugie, jak to osi¹gn¹æ, a wiêc jakie nale¿y 
podejmowaæ aktywno�ci. Na podstawie tego 
rozró¿nienia J. Reykowski wyodrêbni³ dwa 
rodzaje nastawieñ i oczekiwañ: oczekiwania 
odbiorcze i oczekiwania czynno�ciowe [2].

Oczekiwania odbiorcze maj¹ przede 
wszystkim charakter antycypacyjny i ozna-
czaj¹ przewidywanie lub pragnienie wy-
st¹pienia okre�lonych zdarzeñ i mo¿liwo�ci 
dostarczaj¹cych satysfakcji. Oczekiwania 
czynno�ciowe wi¹¿¹ siê z aktywnym d¹¿eniem 
do urzeczywistnienia swoich pragnieñ. Innymi 
s³owy, oczekiwania odbiorcze dotycz¹ tego, 
co cz³owiek spodziewa siê otrzymaæ od oto-
czenia. Natomiast oczekiwania czynno�ciowe 
dotycz¹ tego, co cz³owiek sam mo¿e wykonaæ. 
Jako przyk³ad oczekiwañ odbiorczych autor 
wskazuje oczekiwanie aprobaty spo³ecznej, 
szacunku i presti¿u, ¿yczliwo�ci, pomocy, ocze-
kiwanie podporz¹dkowania, pos³uszeñstwa 
czy uleg³o�ci [3].

W teoriach motywacji do pracy ocze-
kiwania s¹ tym elementem, który lokuje 
ludzkie zachowania w obszarze procesów 
decyzyjnych. Motywacja do pracy zale¿y m.in. 
od postrzeganego przez pracownika prawdo-
podobieñstwa wykonania zadania i uzyskania 
dziêki temu okre�lonych nagród pozwalaj¹cych 
na zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.2 
W modelu motywacji do pracy L. W. Portera 
i E. E. Lawlera3 podkre�la siê, ¿e zaanga¿owanie 
cz³owieka w dzia³anie jest wynikiem motywa-
cji, posiadanych kompetencji i percepcji roli 
zawodowej. Czynniki te wp³ywaj¹ na poziom 
wykonania zadania, co kszta³tuje satysfakcjê 
zawodow¹.

Z przytoczonych definicji wynika, ¿e oczeki-
wania wspó³decyduj¹ o tym, w które sytuacje 
nauczyciele bêd¹ siê anga¿owaæ, a których 
bêd¹ unikaæ, d¹¿¹c do zaspokojenia indywi-
dualnych potrzeb i celów.

Wybór kategorii oczekiwañ do badania 
wspó³czesnych nauczycieli daje mo¿liwo�æ 
przeanalizowania pedagogicznego profilu 
nauczycieli, a zarazem istoty relacji nauczyciel 
– uczeñ, bowiem pedagogiczna postawa na-
uczycieli wyznacza rozumienie pracy w szkole. 
Oczekiwania nauczycieli s¹ wypadkow¹ wy-
znawanych przez nich warto�ci, nastawieñ 
i relacji z drugim cz³owiekiem.

2 V. Vroom Work and motivation. New York 1964, cyt. 
za H. Steinmann, G. Schreyogg Zarz¹dzanie. Podstawy 
kierowania przedsiêbiorstwem. Koncepcje, funkcje, 
przyk³ady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, 
s. 315, Wroc³aw 1995.
3 L. W. Porter, E. E. Lawler Managerial attitudes and 
performance. Homewood 1968, s. 22, cyt. za X. 
Gliszczyñska (red.) Psychologiczny model efektywno�ci 
pracy. Wyd. Naukowe PWN, s. 21, Warszawa 1991.

Oczekiwania motywuj¹ce
do podjêcia pracy w szkole

Badania oczekiwañ nauczycieli, jakie towa-
rzyszy³y im przy podejmowaniu pracy mo¿na 
w³¹czyæ w nurt analiz motywów wyboru 
zawodu nauczycielskiego. Badania tego typu 
by³y prowadzone w Polsce na przestrzeni kilku 
dziesiêcioleci, a ich wyniki pos³u¿¹ za punkt 
odniesienia dla obecnych rozwa¿añ.

Z badañ prowadzonych przez B. Bromberka 
w latach 60. wynika³o, ¿e g³ównym moty-
wem wyboru zawodu przez nauczycieli by³o 
zainteresowanie prac¹ szkoln¹ (59%). Wyra-
¿a³o siê ono chêci¹ prowadzenia ulubionego 
przedmiotu oraz mo¿liwo�ci¹ pracy z dzieæmi 
i m³odzie¿¹. Mo¿liwo�ci¹ sta³ego doskonalenia 
siê i rozwoju kierowa³o siê wówczas oko³o 6% 
badanych [4].

J. Siwiñska, autorka studium empirycznego 
obejmuj¹cego studentów kierunków nauczy-
cielskich, przeprowadzonego w latach 70., 
wyró¿ni³a 6 grup motywów: osobiste, ideowo-
-spo³eczne, poznawcze, ekonomiczne, ubocz-
ne i przypadkowe. Wyniki badañ wskazywa³y, 
¿e blisko po³owa respondentów kierowa³a siê 
przy wyborze zawodu motywami ekonomicz-
nymi i ubocznymi (nacisk otoczenia, wybór 
sprzeczny z w³asnymi zainteresowaniami) lub 
przypadkowymi (np. decyzje podjête po nie-
powodzeniach w innych uczelniach). Mimo 
to ponad 60% badanych mia³o pozytywny 
stosunek do zawodu nauczyciela, co autorka 
przypisuje nale¿ytej pracy uczelni [5].

Podobne tendencje pojawi³y siê w badaniach 
M. Grygierek, przeprowadzonych po 2000 r. 
w�ród studentów specjalizacji pedagogicznej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wiêkszo�æ 
respondentów podejmuj¹c studia kierowa³a 
siê chêci¹ zdobycia dodatkowych kwalifikacji, 
zwiêkszaj¹cych ich mo¿liwo�ci na rynku pracy. 
¾ badanych stwierdzi³o, ¿e w wyniku kszta³-

cenia pedagogicznego wa¿ne i warto�ciowe 
sta³y siê dla nich te aspekty pracy nauczyciela, 
które nie by³y istotnym powodem podjêcia 
studiów. Pojawi³y siê oczekiwania w obszarze 
kompetencji poznawczych i realizacyjnych [6].

W latach 80. empirycznej weryfikacji 
motywów wyboru zawodu nauczycielskiego 
dokona³a Z. Kawka. Oko³o 45% badanych 
wskaza³o wówczas na �wiadomy wybór za-
wodu. Nauczyciele deklarowali zami³owanie 
do pracy w szkole (58%), a najbardziej cenili 
takie cechy pracy, jak mo¿liwo�æ formowania 
osobowo�ci dzieci i m³odzie¿y (61%), poczucie 
u¿yteczno�ci pracy pedagogicznej (54%) oraz 
mo¿liwo�æ w³asnego rozwoju intelektualnego 
(33%) [7]. W kolejnych przeprowadzonych 
w 1986 r., badaniach, prawie 90% nauczycieli 
uzna³o swój zawód za wymagaj¹cy szczegól-
nego powo³ania, a prawie 80% wymieni³o 
powo³anie jako cechê konieczn¹ do wykony-
wania zawodu [8].

W latach 90. motywy wyboru zawodu 
nauczyciela bada³a metod¹ biograficzn¹ 
W. Dró¿ka. Do najpowszechniej deklarowa-
nych wówczas powodów wyboru nale¿a³y: 
motywy ideowe i spo³eczna misja zawodu 
nauczyciela [9]. Z przeprowadzonych równie¿ 
w latach 90. przez Instytut Spraw Publicznych 
ogólnopolskich badañ wynika³o, ¿e najwa¿niej-
szymi powodami podjêcia pracy w szkole by³y: 
chêæ pracy w z m³odzie¿¹ (37%), pragnienie 
bycia nauczycielem (14%) i chêæ przekazywa-
nia wiedzy, przyjemno�æ uczenia (10%), [10].

Motywy podjêcia pracy pedagogicznej 
wiêkszo�ci nauczycieli s¹ zbie¿ne. Dominuje 
w nich zami³owanie do pracy z uczniem oraz 
powo³anie. Wymienione cechy �wiadcz¹ o tym, 
¿e poczucie spo³ecznej u¿yteczno�ci pe³nionej 
roli jest dobrze utrwalonym i najczê�ciej dekla-
rowanym powodem wyboru zawodu.

Na potrzeby tego studium poddano analizie 
oczekiwania, jakie nauczyciele przewidywali 
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Tabela 2. Znaczenie oczekiwañ w podjêciu pracy w szkole
Table 2. Meaning of expectations when taking up work at school

 Czy oczekiwania motywuj¹ce do podjêcia pracy w szkole
odgrywa³y wa¿n¹ rolê?

Nauczyciele 
ze sta¿em pracy

do 3 lat (%)

Nauczyciele 
ze sta¿em pracy 

10 lat i wiêcej (%)

By³y dla mnie bardzo wa¿ne, wi¹za³y siê z moimi planami na przy-
sz³o�æ i moj¹ wizj¹ siebie w zawodzie 36 59

By³y dla mnie wa¿ne, chcia³em/am je realizowaæ 41 33

Raczej nie odgrywa³y istotnej roli 16 8

Chcia³em/a realizowaæ siê w pracy 7 0

Tabela 3. Zainteresowanie oczekiwaniami nauczycieli w �rodowisku pracy
Table 3. Interest in teachers' expectations in their work environment

Czy pytano o Pana/i oczekiwania,
gdy podejmowa³ Pan/i pracê w szkole?

Nauczyciele 
ze sta¿em pracy 

do 3 lat (%)

Nauczyciele 
ze sta¿em pracy 10 

lat i wiêcej(%)

Nie 63 77

Tak, ale nie spotka³y siê one z zainteresowaniem 25 0

Tak, znalaz³y one swoje odzwierciedlenie w planowaniu mojej ka-
riery zawodowej 12 23

realizowaæ w szkole, znaczenie tych oczekiwañ 
i zainteresowanie nimi w �rodowisku pracy. 
Wiêkszo�æ oczekiwañ, jakie wymieniali re-
spondenci, pojawia³a siê w obydwu badanych 
grupach (nauczycieli ze sta¿em pracy do 3 lat 
i z ponad 10-letnim sta¿em zawodowym), 
niektóre by³y charakterystyczne tylko dla jednej 
grupy respondentów. Odpowiedzi przedsta-
wiono w tabeli 1.

Z relacji nauczycieli wynika, ¿e podejmuj¹c 
pracê w szkole mieli konkretne, zwi¹zane z ni¹ 
oczekiwania. Dziêki temu mieli wyobra¿enie 
o pracy pedagogicznej i wizjê siebie w zawo-
dzie. Przyjmuj¹c typologiê wg J. Siwiñskiej, pre-
zentowane oczekiwania nauczycieli – wówczas 
jeszcze kandydatów do pracy – mo¿na po-
dzieliæ na cztery grupy: oczekiwania osobiste, 
ideowo-spo³eczne, poznawcze i ekonomiczne.

Oczekiwania osobiste nauczycieli wy-
ra¿a³y siê potrzeb¹ realizowania w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej pasji, powo-
³ania oraz potrzeb¹ uznania i szacunku
w zwi¹zku z wykonywan¹ profesj¹. Ocze-
kiwania ideowo-spo³eczne respondenci 
³¹czyli z mo¿liwo�ci¹ kszta³towania postaw 
i zainteresowañ uczniów, przekazywania 
warto�ci oraz wychowania, pomocy dzieciom 
i m³odzie¿y w przygotowaniu siê do ¿ycia 
w spo³eczeñstwie i uczestnictwa w kulturze. 
Oczekiwania poznawcze dotyczy³y mo¿-
liwo�ci rozwoju zawodowego, twórczego 
realizowania siê w pracy i poszerzania wiedzy 
z zakresu nauczanego przedmiotu. Do ocze-
kiwañ o charakterze ekonomicznym za-
liczaj¹ siê te zwi¹zane z satysfakcjonuj¹cym 
wynagrodzeniem i mo¿liwo�ci¹ godzenia pracy 
z ¿yciem rodzinnym.

W momencie rozpoczêcia pracy w�ród 
nauczycieli z d³u¿szym sta¿em zawodo-
wym najczê�ciej pojawia³y siê oczekiwania 
o charakterze wychowawczym, wyra¿aj¹ce 
siê pragnieniem realizowania w pracy pasji 
dydaktyczno-wychowawczych (25%). Z tak 
formu³owanym oczekiwaniem mo¿na ³¹czyæ 
przekaz wiedzy i cechy osobowe nauczyciela 
sprzyjaj¹ce nauczaniu. Podobne motywy 
odnajdujemy w badaniach B. Bromberka z lat 
60. i Z. Kawki z lat 80., gdzie dominowa³o za-
mi³owanie do pracy w szkole (85%). Równie¿ 
w badaniach z lat 90. pojawiaj¹ siê motywy 
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Oczeki-
wania nauczycieli wskazuj¹ na koncentrowanie 
siê w pracy na uczniu, budowaniu i wykorzy-
stywaniu kompetencji pedagogicznych oraz 
docenianiu warto�ci pracy pedagogicznej.

Drug¹ grupê oczekiwañ stanowi³y oczeki-
wania o charakterze ideowo-spo³ecznym. Wy-
ra¿a³y siê one potrzeb¹ kszta³towania postaw 
i zainteresowañ uczniów oraz przekazywania 
warto�ci (15%). Jest to prawie dwukrotnie licz-
niejsza grupa respondentów ni¿ w przypadku 
nauczycieli z krótszym sta¿em pracy (8%). 
Mo¿liwo�æ realizacji oczekiwañ zwi¹zanych 
z przygotowaniem dzieci i m³odzie¿y do ¿ycia 
w spo³eczeñstwie i uczestnictwa w kulturze 
wskazuje 18% badanych z d³u¿szym sta¿em 
zawodowym. Ten motyw nie pojawia siê u na-
uczycieli z 3-letnim sta¿em pracy. Podkre�lana 
przez pedagogów z d³u¿szym sta¿em zawo-
dowym orientacja na pracê z uczniem mo¿e 
wskazywaæ na funkcjonuj¹ce w ich �wiado-
mo�ci przekonanie o szczególnej roli zawodu 
nauczyciela i warto�ci uczenia.

Oczekiwania o charakterze ekonomicznym 
wskazuj¹ na potrzebê satysfakcjonuj¹cego 
wynagrodzenia (8%) i dwa razy wiêcej 
wskazañ (16%) zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ 
godzenia pracy z ¿yciem rodzinnym. Wzglêdy 
rodzinno-socjalne wynikaj¹ce z obci¹¿eñ 
pozazawodowych s¹ szczególnie wa¿ne dla 
kobiet, stanowi¹cych dominuj¹c¹ grupê w�ród 
respondentów z d³u¿szym sta¿em pracy (87% 
nauczycieli w tej grupie to kobiety). Ten motyw 
podejmowania pracy pojawia³ siê tak¿e w ba-
daniach W. Dró¿ki (lata 80.) i w badaniach 
przeprowadzonych przez Instytut Spraw 
Publicznych (lata 90.)

Najrzadziej, w grupie nauczycieli z ponad 
10-letnimi sta¿em zawodowym, deklarowano 
oczekiwania dotycz¹ce twórczego charakteru 
pracy (7%). Na motywy rozwoju zawodowego 
i osobistego wskaza³o 11% nauczycieli. W bada-
niach B. Bromberka z lat 60. poznawczy aspekt 
pracy by³ znacz¹cy dla 6% badanych. Czê�ciej 
nauczyciele kierowali siê poznawczymi walo-
rami pracy pedagogicznej w studium Z. Kawki 
z lat 80. – 33% respondentów podkre�la³o 
wówczas mo¿liwo�æ w³asnego rozwoju.

W przypadku nauczycieli z krótszym sta¿em 
zawodowym to w³a�nie poznawczo-rozwojo-
we aspekty zawodu sk³ania³y do podjêcia pracy 
w szkole. Wyra¿a³y siê one chêci¹ rozwoju 
zawodowego i indywidualnego (19%), chêci¹ 
poszerzania wiedzy z nauczanego przedmiotu 
(17%) oraz twórczego realizowania siê w pracy 
(23%, tj. trzykrotnie wiêcej ni¿ u nauczycieli 
z d³u¿szym sta¿em zawodowym).

Drug¹ grupê oczekiwañ stanowi³y wzglêdy 
osobiste, wyra¿aj¹ce siê potrzeb¹ uznania 
i szacunku wobec pracy nauczyciela – 16% 
oraz mo¿liwo�æ realizowania pasji w zawodzie 
– 13% (na co wskazywa³o prawie dwukrotnie 
wiêcej nauczycieli z d³u¿szym sta¿em pracy – 
25%). Zadanie kszta³towania postaw czy prze-
kazywania warto�ci motywowa³o do podjêcia 
pracy w szkole 8% respondentów z krótszym 
sta¿em pracy. Przejawiaj¹ca siê tendencja 
mo¿e �wiadczyæ o mniejszym zaanga¿owaniu 
m³odych nauczycieli w wychowanie. Mo¿na 
przypuszczaæ, ¿e najwiêksz¹ warto�ci¹ jest dla 
nich mo¿liwo�æ pracy, sposoby jej wykonania, 
koncentrowanie siê na zadaniu i co siê z tym 
wi¹¿e odnoszenie sukcesu zawodowego. St¹d 
wiêksza potrzeba uznania i presti¿u zawodu, 
bez uwzglêdniania szerszego kontekstu spo-
³ecznego swojej roli zawodowej.

Powy¿szy uk³ad danych nasuwa pewne 
spostrze¿enia. W�ród nauczycieli z d³u¿szym 
sta¿em pracy przewa¿a³y oczekiwania wska-
zuj¹ce na g³êbsz¹ identyfikacjê z zawodem 
i rozumienie istoty pracy pedagogicznej, domi-
nowa³y motywy ideowe i osobiste o du¿ym za-
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barwieniu emocjonalnym. Wa¿nym elementem 
w �wiadomo�ci bycia nauczycielem jest wci¹¿ 
powo³anie. Na drugi plan schodz¹ potrzeby 
o charakterze poznawczym mog¹ce wp³ywaæ 
na sposób realizacji pracy pedagogicznej.

Nauczyciele z krótszym sta¿em zawo-
dowym, kierowali siê raczej ewentualnymi 
korzy�ciami, jakie daje praca w ogóle, bez 
szczególnego uwzglêdniania wychowawczych 
walorów relacji z uczniem. Takie nastawienie 
mo¿e �wiadczyæ raczej o promowaniu w³asnej 
osoby, koncentrowaniu siê na indywidualnych 
potrzebach i zawê¿aniu spo³eczno-kulturo-
wego kontekstu pracy pedagogicznej. Jed-
nocze�nie podkre�lanie twórczego aspektu 
pracy pedagogicznej i potrzeb rozwojowych 
�wiadczy o nowych kierunkach my�lenia 
o zawodzie nauczyciela.

Znaczenie i diagnoza oczekiwañ 
nauczycieli w �rodowisku pracy

Wa¿nym elementem adaptacji pracownika 
w �rodowisku pracy jest identyfikacja jego po-
trzeb i oczekiwañ. Poznanie ich ma zasadnicze 
znaczenie dla niego samego i dla organizacji. 
Znajduje to odzwierciedlenie we w³a�ciwym 
systemie motywowania pracowników, w za-
pewnianiu im optymalnych warunków rozwoju 
i dzia³añ, zgodnych z wizj¹ i celami �rodowiska 
pracy. Znaczenie oczekiwañ, uzasadniaj¹cych 
wybór zawodu nauczyciela zaprezentowano 
w tabeli 2.

Wyobra¿enia o zawodzie i zwi¹zane z nimi 
„pierwotne” oczekiwania stanowi³y g³ówny 
motyw wyboru zawodu (36% nauczycieli 
z krótszym sta¿em zawodowym i 59% nauczy-
cieli z d³u¿szym sta¿em pracy). Nauczyciele 
chcieli dzia³aæ zgodnie ze swoimi oczekiwa-
niami i warto�ciami. Takie przekonanie wyra-
zi³o 41% nauczycieli z 3-letnim sta¿em i 33% 
nauczycieli pracuj¹cych w szkole ponad 10 lat. 
Ogniskowanie planów ¿yciowych na poziomie 
wyobra¿eñ dotycz¹cych danego zawodu 
mo¿e �wiadczyæ o swoistej refleksyjno�ci, jaka 
cechowa³a nauczycieli. Refleksyjno�æ ta wydaje 
siê byæ szczególnie wa¿na, gdy¿ kwalifikacje 
nauczyciela nie maj¹ postaci finalnej: nauczy-
ciel nie „jest”, lecz ci¹gle „staje siê”.

Analizuj¹c wypowiedzi respondentów 
ustalono, w jakim stopniu �rodowisko pracy 
wykazywa³o zainteresowanie oczekiwaniami 
nauczycieli. Wyniki badañ w tym zakresie 
przedstawia tabela 3. Kiedy nauczyciele 
rozpoczynali pracê w szkole, oczekiwania 
wiêkszo�ci z nich, nie by³y dobrze rozpoznane 
(63% nauczycieli z krótszym i 77% nauczycieli 
z d³u¿szym sta¿em zawodowym). Wskazuje 
to na pewne deficyty w pracy szko³y. Oczy-
wi�cie praca w szkole daje niejako w sposób 

naturalny mo¿liwo�æ realizacji planów i ocze-
kiwañ zawodowych. Jednak nie wszyscy 
nauczyciele, zw³aszcza rozpoczynaj¹cy pracê, 
musieli posiadaæ jednakowo wysokie kompe-
tencje, aby je realizowaæ. Tylko nieliczna grupa 
nauczycieli z 3-letnim sta¿em pracy (12%) 
twierdzi, ¿e ich potrzeby, pragnienia i plany 
spotka³y siê z zainteresowaniem ze strony 
dyrekcji szko³y i znalaz³y odzwierciedlenie 
w planowaniu ich kariery zawodowej. Wiêcej 
pozytywnych odpowiedzi (23%) udzielono 
w grupie nauczycieli z d³u¿szym sta¿em pracy.

Brak wiêkszego zainteresowania ze strony 
szko³y potrzebami nauczycieli jest szczególnie 
niepokoj¹cy, z uwagi na fakt, i¿ nieznajo-
mo�æ aspiracji i oczekiwañ nauczycieli mo¿e 
powodowaæ pewne utrudnienia w pracy, 
a w konsekwencji frustracjê i niezadowolenie. 
Niew¹tpliwie jest to niekorzystna sytuacja 
dla nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê. 
Wyobra¿enie roli zawodowej, jak¹ bêdzie siê 
pe³ni³o, jest istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym 
na pó�niejsz¹ motywacjê do pracy. Warto 
dodaæ, ¿e brak zainteresowania dyrekcji wizj¹ 
pracy pedagogicznej nowo anga¿owanej 
osoby mo¿e utrudniaæ proces dobrej adaptacji 
do �rodowiska pracy.

Poza tym, diagnoza oczekiwañ nauczycieli 
daje mo¿liwo�æ wprowadzenia dzia³añ „na-
prawczych” w przypadku stwierdzenia roz-
bie¿no�ci miêdzy potrzebami i wyobra¿eniami 
nauczycieli o ich pracy, a celami pracy szko³y. 
Wyniki badañ wskazuj¹ na s³abo�æ systemu 
zwi¹zanego z szeroko rozumianym procesem 
doboru zawodowego nauczycieli, a zw³aszcza 
z elementem adaptacji do sytuacji pracy. Mimo 
reformy, która usankcjonowa³a stanowisko 
opiekuna sta¿u sprawuj¹cego pieczê nad m³o-
dym nauczycielem, nadal zbyt ma³o miejsca 
po�wiêca siê na w³a�ciwe rozpoznanie potrzeb 
m³odych pracowników. Szko³a i inne placówki 
edukacyjne s¹ szczególnymi miejscami pracy, 
w których adaptacja do �rodowiska spo³ecz-
nego ma kluczowe znaczenie. Dostrzegaj¹ 
to nauczyciele, którzy zwracaj¹ baczn¹ uwagê 
na problem wsparcia w sytuacji, gdy rozpo-
czynaj¹c pracê, rozpoczynaj¹ równocze�nie 
proces budowania w³asnej pozycji w zawodzie.

Podsumowanie
Oczekiwania motywuj¹ce nauczycieli 

do podjêcia pracy w szkole �wiadcz¹ o po-
zytywnym jej warto�ciowaniu przez respon-
dentów. Nale¿y równie¿ mieæ na uwadze fakt, 
¿e mog¹ one byæ wynikiem refleksji retro-
spekcyjnej. Nauczyciele pytani o oczekiwania 
zwi¹zane z wyborem zawodu, po latach pracy 
w szkole mog¹ ulegaæ wymogom normatyw-
nym, kierowaæ siê wyobra¿on¹ powinno�ci¹ 

w zawodzie nauczyciela, czy po prostu pod-
dawaæ siê wp³ywowi do�wiadczeñ i wiedzy, 
jak¹ ju¿ zdobyli. Mo¿e to mieæ znaczenie 
w przypadku nauczycieli z d³u¿szym sta¿em 
zawodowym.

Przywo³ane w tym opracowaniu wyniki 
badañ z lat 60., 70., 80., i 90. oraz wyniki 
badañ w³asnych tworz¹ obraz motywów 
i oczekiwañ, jakie towarzyszy³y nauczycielom 
w wyborze zawodu. Pewne elementy, takie 
jak zami³owanie do pracy w szkole, powo³anie 
do zawodu, chêæ wychowywania, s¹ stale 
obecne, zw³aszcza w �wiadomo�ci starszych 
pokoleñ nauczycieli. Pojawiaj¹ce siê nowe 
oczekiwania, szczególnie w�ród nauczycieli 
z krótszym sta¿em pracy, ³¹cz¹ siê z tre�ci¹ 
pracy pedagogicznej, akcentowaniem warto-
�ci poznawczych i rozwojowych, mo¿liwo�ci 
twórczego spe³niania siê w zawodzie.

Nowy wymiar  oczekiwañ wpisany 
jest w nurt przemian koñca XX i pocz¹tku XXI 
wieku. Nowe mo¿liwo�ci dotykaj¹ równie¿, 
a mo¿e przede wszystkim edukacji i nauczycieli, 
którzy obecnie, jak nigdy dot¹d staj¹ siê kre-
atorami nowego pokolenia funkcjonuj¹cego 
w warunkach globalnego spo³eczeñstwa 
opartego na wiedzy. Dla efektywnej pracy 
szko³y wa¿ne jest spe³nianie siê nauczycieli 
w obydwu wymiarach pracy pedagogicznej, 
zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej, 
co warunkuje pe³ny i harmonijny rozwój 
uczniów i samych nauczycieli.
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