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Praca dotyczy jednego z ważniejszych zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania w 

oświacie. Jest poświęcona określeniu i analizie partycypacji pracowniczej nauczycieli w 

zmianach w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Obserwacja przemian zachodzących w systemie oświaty, a zwłaszcza zmian 

wprowadzanych w szkołach na poziomie ponadgimnazjalnym wskazuje, że stoją przed nimi 

poważne wyzwania. Przyszłość szkół uzależniona jest w coraz większym stopniu od tego na ile 

ich oferta edukacyjna dostosowana będzie do oczekiwań uczniów i w jaki sposób będzie 

zachęcać do skorzystania z usług szkoły. Wiąże się to z koniecznością wzmocnienia 

istniejących elementów struktury organizacyjnej szkoły oraz z wdrażaniem kolejnych zmian. 

Transformacja ustrojowa dokonana w naszym kraju uruchomiła mechanizmy przemian 

w wielu dziedzinach rzeczywistości poczynając od polityki, gospodarki, zdrowia, kultury po 

edukację. Utworzenie nowych struktur demokratycznych wymagało od ludności zdolności w 

działaniu w zmienionej kulturze politycznej i ekonomicznej. W takich warunkach przed 

edukacją zrodziły się nowe wyzwania i zadania, którym edukacja musiała sprostać. Każda 

organizacja w tym także oświatowa, która chce się rozwijać, musi być podatna na zmiany, 

zwłaszcza te wynikające z realizacji kolejno wprowadzanych reform administracyjnych i 

społecznych w Polsce. 

W ostatnich latach możemy obserwować zmiany w oświacie dokonujące się przede 

wszystkim pod wpływem reformy systemu edukacji, która była procesem zmian 

zaplanowanych na kilka etapów realizowanych w kolejnych latach. Wdrażanie tej reformy 

rozpoczęło się wraz z reformą ustrojową, na mocy której odebrano nadzór kuratoriom oświaty i 

przekazano szkoły wraz z innymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi samorządom 

terytorialnym. Zmiany miały na celu podniesienie jakości edukacji i stworzenie zdrowych 

proporcji pomiędzy wiedzą nauczaną w szkole, uczeniem się, i wychowaniem.  Zamierzeniem 

było stworzenie warunków, w których placówka oświatowa będzie bliżej ucznia i rodziców.  

Nowe rozwiązania w oświacie, zachodzące w niej reformy, eksperymenty, innowacje są zawsze 

pewnymi świadomie zainicjowanymi zmianami. Dlatego zmiany uznawane są za planowe i 

mają na celu modyfikację rzeczywistości szkolnej wraz z określonymi potrzebami 

pedagogicznymi. Najważniejsze zmiany w reformowanej szkole dotyczą przede wszystkim 

obszarów: organizacji systemu oświaty, organizacji pracy szkoły, kształcenia i wychowania 

oraz finansowania oświaty. Istotne jest też zapewnienie spójności programowej na etapie 

kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. W zreformowanej szkole uczniowie mają 

mięć więcej czasu na opanowanie treści programowych, gdyż nauka realizowana będzie w 

ciągu trzech lat gimnazjum i część w szkole ponadgimnazjalnej. 
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Ustawicznie rosnące nowe wymagania względem oświaty sprawiają, że musi ona 

dostosowywać się do wykonywania nowej, bardziej złożonej pracy pedagogicznej. Przyjmuje 

się, że współcześni nauczyciele winni dążyć do postępu pedagogicznego, dbać o osiąganie 

efektów na szczeblu praktyki dydaktycznej oraz wychowawczej,  być zmotywowanymi i 

chętnymi do podejmowania nowych wyzwań. 

Dlatego rzeczywiste działania i aktywne uczestnictwo prezentowane przez nauczycieli 

jako pracowników oświaty stanowią konkretne podłoże w realizacji zmian. W obecnym 

procesie zmian oświatowych ambitne plany pedagogiczne nauczycieli pozostają w sprzeczności 

z praktyką edukacyjną. Szczególne znaczenie w procesie zmian odgrywa partycypacja 

nauczycieli, ponieważ pomaga lepiej i pełniej zrozumieć zmianę, jej charakter, przyczyny i 

przewidywane skutki. Analiza naukowej literatury przedmiotu oraz obserwacje działalności 

szkół ponadgimnazjalnych ukazały, że zagadnienie partycypowania nauczycieli w zmianach nie 

zostało jeszcze wystarczająco dobrze zbadane i wyjaśnione. Istnieje zatem potrzeba 

zwiększenia zasobu wiedzy o aktywnym uczestniczeniu nauczycieli w zmianach. 

Ogólne zasady udziału nauczycieli w zmianach w systemie oświaty określa system 

obowiązujących przepisów prawnych. Jednak przepisy te nie precyzują w sposób dokładny 

uczestnictwa nauczycieli w zmianach. Dlatego można uznać, że istnieje duża dysproporcja 

pomiędzy postrzeganiem partycypacji nauczycieli w świetle teorii zarządzania zmianami jako 

czynnika deklarującego skuteczność ich wprowadzania a praktyką edukacyjną. 

 

Celem pracy jest określenie sposobu partycypacji kadry pedagogicznej we 

wprowadzaniu zmian w szkole oraz uwarunkowań jej wpływu na efektywność procesu zmian.  

Celem pracy jest także ustalenie jaki poziom partycypacji demonstrują nauczyciele 

wobec zmian wprowadzanych w systemie oświaty na przykładzie szkół ponadgimnazjalnych. 

Ważne jest zidentyfikowanie istoty i charakteru partycypacji nauczycieli oraz wykazanie 

wpływu jej intensywności na skuteczność realizacji zmian w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

W pracy przyjęto hipotezę główną: 

 

Intensywność partycypacji pracowników jako czynnik organizacyjny powstający w 

świadomości podwładnych jest istotną determinantą skuteczności wdrażania zmian 

organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. 
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W badaniach własnych przyjęto następujące hipotezy polegające na stwierdzeniu, że: 

 

1.W opinii kadry kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych partycypacja nauczycieli w zmianach 

jest kluczowym wyznacznikiem powodzenia zmian zachodzących w szkole. 

2.Partycypacja nauczycieli w zmianach uwarunkowana jest stylem kierowania dyrektora.  

3.Występują braki w stosowaniu podejścia partycypacyjnego w zarządzaniu zmianami w  

szkołach ponadgimnazjalnych spowodowane ulokowaniem inicjatyw zmian w otoczeniu poza  

przestrzenia organizacyjną szkoły. 

4.Partycypacja nauczycieli we wprowadzaniu zmian jest czynnikiem pobudzającym motywacją, 

przyczyniając się do poszerzenia autonomii i zwiększenia odpowiedzialności.  

 

Niniejsza praca ma na celu poszerzyć wiedzę o partycypacji pracowników w sytuacji 

zmiany na przykładzie aktywnego uczestnictwa nauczycieli wobec kolejnych etapach 

reformowania systemu edukacji. Istotne jest zdiagnozowanie rzeczywistości oświatowej, a 

także zaadaptowanie uzyskanych wyników badań własnych w praktyce oświatowej dla 

efektywniejszej identyfikacji potrzeb nauczycieli w procesie zmian w systemie edukacji.  

 

W pracy przyjęto koncepcję badań reakcji nauczycieli na zmiany, ściślej,  partycypacji 

nauczycieli w kształtowaniu nowej rzeczywistości oświatowej w kontekście zachodzących 

zmian. Zakładając, iż reakcja ludzi wobec zmian stanowi istotny aspekt procesu 

innowacyjnego, przeprowadzone badania można uznać jako narzędzie służące monitorowaniu 

przebiegu aktualnych działań reformatorskich. 

 

Dla zweryfikowania hipotez badawczych posłużono się źródłami pierwotnymi i 

wtórnymi poprzez studia literatury krajowej i zagranicznej oraz zasobów internetowych. W 

przypadku źródeł pierwotnych wykorzystano własne badania, a dla zgromadzenia niezbędnego 

materiału empirycznego, rozwiązania problemów i zweryfikowania hipotez uznano za 

odpowiedni kwestionariusz ankiety. Zastosowana w badaniach ankieta badająca partycypację 

nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych umożliwiła określenie poziomu partycypacji 

pracowniczej pedagogów w procesie wprowadzania zmian edukacyjnych. 

 

Przedstawione w pracy wyniki badań empirycznych pozwoliły na dokonanie oceny 

stanu rzeczywistego w zakresie wybranych problemów i skonfrontowania go z założeniami 

literatury przedmiotu.  
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Problemy badawcze główne: 

 

1.Jaki poziom partycypacji prezentują badani nauczyciele i dyrektorzy szkół wobec zmian 

wprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych? 

2.Jakie są uwarunkowania (korelaty) poziomu partycypacji nauczycieli i dyrektorów szkół 

wobec zmian wprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych? 

Problemy badawcze szczegółowe: 

1.Jaka jest znajomość wprowadzanych zmian w szkołach ponadgimnazjalnych wśród badanych 

nauczycieli? 

2.Jak nauczyciele rozpatrują wprowadzane zmiany? 

3.Jaki poziom partycypacji w sferze zawodowej demonstrują nauczyciele w odpowiedzi na 

zainicjowane przez MEN zmiany edukacyjne? 

4.Jaki poziom partycypacji w sferze zawodowej demonstrują nauczyciele w odpowiedzi na 

zainicjowane przez daną szkołę zmiany edukacyjne, w której pracują? 

5.Jaki jest stan wybranych parametrów, określających status zawodowy nauczycieli? 

 

Na treść rozprawy składają się cztery rozdziały zawierające rozważania teoretyczne oraz 

rozważania prezentujące wyniki badań własnych.  

W rozdziale pierwszym przedstawiono specyfikę zarządzania szkołami 

ponadgimnazjalnymi. Zaprezentowano ogólną charakterystykę dorobku wychowania i 

funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce w tym strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

kształtującego się pod wpływem reformy systemu edukacji. Rozróżniono podstawowe funkcje 

szkoły w systemie oświaty z uwzględnieniem jej poszczególnych elementów tj. nauczycieli, 

dyrektora szkoły, uczniów oraz działalności szkoły.  

Rozdział drugi rozprawy zawiera charakterystykę zmian organizacyjnych, ich pojęcie, 

istotę i klasyfikację.  Dodatkowo porusza istotę zmian zachodzących w systemie edukacji 

ponadgimnazjalnej. W związku z tym rozważania zostały poszerzone o charakterystykę 

głównych siły zewnętrznych i wewnętrznych wywołujących zmiany organizacyjne. W 

rozdziale tym zaprezentowano również podstawowe etapy wprowadzania zmian w organizacji z 

uwzględnieniem różnych typów zachowań pracowników występujących podczas zmian.  

W rozdziale trzecim przybliżony został charakter i specyfika partycypacji pracowniczej 

w zarządzaniu jako jednej z ważniejszych funkcji kierownictwa. Dokonano także przeglądu 

wybranych form partycypacji pracowniczej. Rozróżniono style kierowania oraz przyjęto w tej 

części szczególne znaczenie stylu partycypacyjnego jako sposobu urzeczywistniania idei 
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partycypacji pracowniczej. Pozwoliło to na zaprezentowanie mechanizmów motywacji 

przyczyniających się do zwiększania poziomu partycypacji.  

Rozdział czwarty zawiera prezentację metodologicznych podstaw badań własnych, czyli 

charakterystykę celu, przedmiotu i metodę badań. W pierwszej kolejności zaprezentowano 

analizę opisową. Następnie dokonano analizy wyników zbiorczych dotyczących opinii kadry 

kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych, dotyczących współtworzenia zmian oraz inicjatywy 

ulokowanej w otoczeniu, a także partycypacji nauczycieli w zmianach jako czynnika 

pobudzającego ich motywację.  

W podsumowaniu dokonano analizy zgromadzonego materiału badawczego oraz 

wskazano kierunki działań i zachowań przełożonego, służące kreowaniu i wyzwalaniu 

większego poziomu partycypacji pracowniczej nauczycieli w sytuacji wprowadzania  zmian w 

szkołach ponadgimnazjalnych.  

 

W toku procesu badawczego szukano przede wszystkim odpowiedzi na pytanie czy 

partycypacja pracownicza nauczycieli jest czynnikiem warunkującym skuteczność procesu 

zmian wprowadzanych w systemie oświaty. Hipotezę szczegółową udowodniono poprzez 

weryfikację hipotez szczegółowych. Uwzględniając opinie badanych nauczycieli i dyrektorów 

szkół ponadgimnazjalnych, ich aktywną partycypację w procesie zmian oświatowych 

zachodzących w szkołach ponadgimnazjalnych wydaje się znacząca, jednak zależy od wielu 

czynników, czego dowodzą przedstawione w tej pracy wyniki badań. 

 


