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The article defines the place of training and information skills of students in the structure of society-
education skills, revealed their essence and refined structure revealed one of the ways of their development in 
teaching physics in secondary school. 

Keywords: competence-based approach, teaching and communication skills, training and information 
skills. 
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O wynikach pracy szko y w istotnym stopniu decyduje nauczyciel, st d te  kwestie jego 
kszta cenia i rozwoju zawodowego pozostaj  w centrum zainteresowa  wielu badaczy. Rozwój 
zawodowy nauczyciela sk ania do poszukiwania nowoczesnych rozwi za  sprzyjaj cych 
stawaniu si  dobrym nauczycielem i s u cych podnoszeniu efektywno ci pracy dydaktyczno-
wychowawczej w zmieniaj cej si  szkole i w spo ecze stwie opartym na wiedzy. Zagadnieniom 
rozwoju profesjo nalnego nauczyciela i jego adaptacji zawodowej za s uguje na 
zainteresowanie, poniewa  zmieniaj ca si  rzeczywisto  edu kacyjna i spo eczna stawia przed 
szko  i nauczycielem nowe wyzwania. Wa nym zadaniem staje si  umiej tno  sprawnego 
funkcjonowania nauczyciela w zmieniaj cej si  edukacji, jego przygotowanie do budowania 
spo ecze stwa wiedzy, a tak e aktywne w czanie si  w procesy reformatorskie i kszta cenie 
ustawiczne. Staje on wi c w obliczu nowych zada  a jako  jego adaptacji zawodowej wywiera 
wp yw na jego rozwój i funkcjonowanie zawodowe oraz spo eczne. 

Praca nauczyciela nie powinna by  w pocz tkowym okresie realizowana poprzez uczenie 
si  metod  prób i b dów, a w ko cowym – elementem rutyny i zniech cenia zawodowego. 
Przedstawiciel zawodu nauczycielskiego od pierwszego dnia pracy zostaje bowiem wyposa ony 
w bardzo wysokie uprawnienia. Dlatego te  tak wa ny w pra cy nauczyciela jest okres jego 
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adaptacji. Powinien on cechowa  si  prze de wszystkim wiadomo ci  odpowiedzialno ci, jak  
bierze nauczyciel na swoje barki, wchodz c do klasy. U wiadomienie sobie roli s u ebnej 
wobec ucznia powinno by  has em nadrz dnym ka dego nauczyciela, tylko wtedy mo emy 
mówi  o podmiotowo ci ucznia w procesie wychowania i edukacji. Tyl ko wówczas wysi ki 
nauczyciela i szko y mog  przynie  po dane efekty w postaci absolwenta dobrze 
przygotowanego do podj cia nowych, wa  nych obowi zków w doros ym yciu. Za to 
przygotowanie odpowiedzialny jest nauczyciel ju  od pierwszego dnia swojej pracy, niech wi c 
b dzie do tej pracy dobrze przygotowany i wdro ony. 

Okres adaptacji zawodowej zatem to szczególnie wa ny etap w rozwoju zawo dowym 
nauczyciela. W tym okresie pojawiaj  si  pierwsze do wiadczenia edukacyjne, kszta tuj  
umiej tno ci i nawyki, rozwija system motywacyjny. Pocz tkuj cy nauczyciel, rozpoczynaj c 
dzia alno  pedagogiczn , prze chodzi przez d ugotrwa y proces rozwoju zawodowego, 
zw aszcza w ob liczu nowych wyzwa . Po uko czeniu odpowiedniego kierunku studiów m o dy 
nauczyciel uzyskuje kwalifikacje formalne uprawniaj ce do wykonywa nia zawodu. S  one 
jednak niewystarczaj ce do optymalnego wype niania zada  przez ca y czas aktywno ci 
zawodowej. Konieczne zatem staje si , zw aszcza w pocz tkowej fazie pracy pedagogicznej, 
ci g e dokszta canie i doskonalenie umo liwiaj ce efektywne przechodzenie przez poszczególne 
stadia rozwoju zawodowego. 

Problematyka adaptacji do nowego rodowiska spo ecznego oraz do pracy zawodowej 
by a analizowana ju  w latach pi dziesi tych ubieg ego wieku i do dnia dzisiejszego stanowi 
obszar zainteresowania przedstawicieli nauk humanistycznych, takich jak m.in. pedagogika, 
psychologia czy socjologia. 

Adaptacj  rozumie si  nie kiedy jako prosty mechanizm przystosowania biopsychicznego 
cz owieka do rodowiska. Natomiast adaptacja zawodowa jest to proces maj cy na celu 
przystosowanie pracowników do nowych warunków funkcjonowania w przedsi biorstwie i na 
rynku pracy oraz przywrócenie do aktywno ci zawodowej (ponowne zatrudnienie) tych, którzy 
utracili prac  lub których zwolnienie jest zamierzone w zwi zku z procesami restrukturyzacji. 
Terminem “adaptacja zawodowa” okre la si  dostosowanie cz owieka do warunków fizycznych 
i spo ecznych rodowiska, co oznacza przysto sowanie si  nowo przyj tych pracowników do 
pe nienia nowej roli zawo dowej i spo ecznej. Adaptacja zawodowa odnosi si  przede 
wszystkim do tych osób, które po raz pierwszy podejmuj  prac  zawodow  oraz zmieniaj  
miejsce pracy lub charakter zaj cia. Proces ten ma istotne znaczenie gdy  wi e si  z 
przystosowaniem zawodowym i spo ecznym pracowników. W okresie adaptacji zawodowej ma 
miejsce: 

Konfrontacja oczekiwa  pracodawcy i pracownika z mo liwo ciami ich realizacji. 
Pracodawca oczekuje od nowego pracownika zaanga owania w wykonywan  prac  i 
rzeczywistego jej wykonywania, natomiast pracow nik odczuwaj cy pewne potrzeby szuka 
mo liwo ci ich zaspokojenia w pra cy; zatem w okresie adaptacyjnym zarówno pracownik, jak i 
pracodawca zdobywaj  informacje o mo liwo ciach zaspokojenia swoich oczekiwa . Z biegiem 
czasu nast puje konfrontacja oczekiwa  i rzeczywisto ci oraz gotowo  (lub jej brak) do 
realizacji potrzeb i osi gania celów. 

Przystosowanie wykonywanych zada  do kwalifikacji i zainteresowa  pracownika. 
Jednym z najwa niejszych czynników adaptacji zawodowej nowego pracownika jest 
wykonywanie przez niego zada  zgodnych z jego kwalifikacjami i zainteresowaniami. Zadania 
odpowiadaj ce umiej tno  ciom pracownika i jego zainteresowaniom pozwalaj  na szybsze 
przysto sowanie si  do pracy i zwi kszenie jej efektywno ci. Je eli natomiast pra cownik nie 
otrzymuje zada  odpowiadaj cych jego przygotowaniu i nie ma sprzyjaj cego klimatu do 
realizacji swoich aspiracji zawodowych, nast puje zwykle obni enie jego zainteresowania 
wykonywan  prac . Gdy tego typu sytuacja nie zostanie w por  dostrze ona i zmieniona, mo e 
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doj  do po rzucenia pracy lub zmniejszenia jej efektywno ci1.  
Okres adaptacji zawodowej ma znacz cy wp yw na dalszy pobyt pracow nika w zak adzie 

pracy. Decyduje o jego samopoczuciu, tempie wdra ania do pracy oraz ostatecznym zwi zaniu 
si  lub rozstaniu z firm . Stefan Kwiatkowski przez adaptacj  zawodow  rozumie „(...) wielo 
aspektowy proces opanowywania zada  zawodowych i dostosowywania si  do sytuacji 
wyst puj cych w procesie pracy”. Ten e zauwa a, e w procesie adaptacji mamy do czynienia z 
relacj  zwrotn , w której pod miotami s  dwie strony. Adaptacja zawodowa to: wieloaspektowy 
proces opanowywania zada  zawodowych i dopasowy wania si  do sytuacji wyst puj cych w 
procesie pracy. Mo emy w nim wyró ni  trzy etapy: przyjmowanie do pracy, wpro wadzanie w 
rodowisko pracy i wzajemne przystosowanie2.  

W literaturze przedmiotu mo na cz sto dostrzec zjawisko uto samiania poj  startu 
zawodowego i adaptacji zawodowej. Nale y jednak zauwa y  i  startem zawodowym, w 
literaturze pedeutologicznej okre la si  okres pierwszych 1-3 lat pracy zawodowej, a adaptacja 
zawodowa jest procesem szerszym i trwa d u ej3.  

Przebieg i jako  procesu adaptacji zawodowej s  uzale nione od dwóch podstawowych 
grup czynników: osobowych, dyspozycyjnych (inaczej instrumentalno-motywacyjnych) oraz 
zewn trznych, okre lanych mianem sytuacyjnych4. Natomiast efektem adaptacji zawodowej z 
punktu widzenia pracownika powinno by  przystosowanie si  do: fizycznego rodowiska pracy 
(temperatury, ci nienia itp.), technicznych wymogów pracy (np. organizacji pracy), spo ecznych 
warunków pracy (do relacji mi dzyludzkich, systemu warto ci, zale no ci hierarchicznych itp.5 
Trzeba te  pami ta , e w okresie adaptacji nast puje konfrontacja ocze kiwa  pracodawcy i 
pracownika z mo liwo ciami ich realizacji, a tak e ocena mo liwo ci wykonania przez niego 
zada  zgodnych z jego kwali fikacjami i zainteresowaniami. Zadania odpowiadaj ce 
umiej tno ciom pracownika i jego zainteresowaniom pozwalaj  na szybsze przystosowanie do 
pracy i zwi kszenie jej efektywno ci.  

Fazy adaptacji zawodowej s  nast puj ce: 
– przed zatrudnieniem, 
– okres próbny, 
– w a ciwa adaptacja zawodowa, 
– czas oceny6. 
We wspó czesnym nurcie rozwa a  pedeutologicznych adaptacja m ode go nauczyciela 

traktowana jest jako wieloaspektowy proces przystosowania spo eczno-zawodowego jednostki 
do zawodu nauczyciela . Jednak w przypadku zawodu nauczyciela o jego efektywnej adaptacji 
zawodowej decyduje w znacznym stopniu motywacja wyboru zawodu. Im bowiem bardziej 
zmotywowany do pracy nauczycielskiej jest kandydat, student pedagogiki, tym atwiej 
kszta towa  mu swoj  osobowo  w toku studiów, a tak e w trakcie pó niejszej praktyki. 
Zawód nauczyciela jest profesj , w któr  wpisany jest rozwój i twórczo  jako nieod czne 
cechy zawodu. Nauczyciel musi si  bowiem rozwija  nieustannie doskonali , by odpowiada  na 
potrzeby uczniów i samemu stawa  si  dla nich wzorem cz owieka ucz cego si . Ponadto ka dy 
dzie , ka de spotkanie z uczniami jest sytuacj  now , niedaj c  si  do ko ca prze widzie , 

1 http://www. trzcianka.21.edu.pl/publikacje/1/315.doc 
2 S. M. Kwiatkowski. Adaptacja zawodowa [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. – Tom 1. – Warszawa, 
2003. – S. 27.
3 Encyklopedia Pedagogiczna, Red. W. Pomyka o. – Warszawa, 1997. – S. 737.
4 B. Jod owska. Start zawodowy nauczyciela klas pocz tkowych. – Kraków, 1998. – S. 36.
5 S. M. Kwiatkowski. Adaptacja zawodowa....dz. cyt. – S. 27. 
6 P. Davis. Adaptacja zawodowa. – Warszawa, 2003. – S. 28. 
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wymagaj c  wi c od nauczyciela elastyczno ci, twórczego podej cia do czasem zaskakuj cych 
wydarze  i problemów. Zatem decyduj c si  na ten zawód, musimy za o y  nieustann  prac  
nad sob .  

W literaturze przedmiotu przygotowanie nauczycieli do pracy zawodowej omawiane jest 
jako systematyczny i d ugofalowy proces, w którym mo na wymieni  cztery etapy: 

– etap pierwszy – propedeutyczny; powinien si  zacz  ju  w przed szkolu a 
kontynuowany w ci gu ca ej edukacji szkolnej; mia by na celu kszta towanie po danego 
stosunku ucznia do za wodu nauczycielskiego oraz budowanie takiego systemu motywacyjnego, 
który uzasadnia by jego wybór, 

– etap drugi – obejmuje ca y proces rekrutacji kandydatów do zawo du nauczycielskiego; 
nie wypracowano jak na razie odpowiednich narz dzi s u cych do pomiaru przydatno ci 
kandydatów do tego zawodu, 

– etap trzeci – system zwi zany z kszta ceniem studentów w uczel niach pedagogicznych; 
jako  pracy i funkcjonowanie placówek o wiato wych oraz przygotowanie zawodowe 
nauczycieli s  przedmiotem analiz zarówno teoretyków, jak i praktyków z tego zakresu, 

– etap czwarty – okres tzw. pocz tkowej praktyki nauczycielskiej, a przede wszystkim 
start i adaptacja zawodowa7. 

Rozwój zawodowy nauczyciela jest procesem z o onym, d ugotrwa ym i obejmuje zwykle 
ca y okres aktywno ci i uczestnictwa w yciu edukacyjnym szko y. Jego przebieg i kszta t 
zale y od wielu ró norodnych czynników, w wi kszym lub mniej szym stopniu zale nych od 
nauczyciela, m.in. predyspozycji i osobowo ci nauczyciela oraz szeregu czynników 
zewn trznych b d cych warunkami dzia ania pedagogicznego8.  

W literaturze pedeutologicznej wyró nia si  nast puj ce etapy rozwoju zawodowego 
nauczyciela: wybór zawodu nauczyciela, profesjonalny start, profesjonalna adaptacja, 
profesjonalna stabilizacja i wypalenie zawodowe9. Trzy pierw sze etapy, sk adaj  si  na 
“wchodzenie” w rol  nauczyciela. Rozwój zawodowy nauczyciela okre lony jako proces, 
którego pomy lny przebieg uwa runkowany jest zdolno ci  i gotowo ci  do sta ego podnoszenia 
poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podwy szania i doskonalenia kwali fikacji 
zawodowych przebiega wed ug pewnych etapów, ci le ze sob  po wi zanych i niekiedy 
wspó wyst puj cych. Wyró nia si  nast puj ce fazy rozwoju zawodowego: 

– faz  wzorców metodycznych (poszukiwanie i odtwarzanie sprawdzo nych schematów, 
wytycznych wzorcowych, konspektów, tekstów itp.), 

– faz  krytycznej refleksji – dostrzeganie w asnych niedoci gni , braków, usterek, próba 
zastosowania nowych, bardziej skutecznych metod pracy (dotycz cych w asnego dzia ania 
zawodowego, stosowanych metod pracy, jej efektów), 

– faz  samowiedzy i samokontroli (pog bianie wiedzy psychopedago- gicznej, refleksja 
nad w asn  prac  zawodow , osi ganie samowiedzy); po g bianiu samowiedzy i rozwojowi 
umiej tno ci samokontroli s u  metody doskonalenia zawodowego, a tak e doradztwo 
psychopedagogiczne, 

– faz  twórczo ci (innowacji) – przyjmowanie postawy innowacyjnej, poszukiwanie 
optymalnych, skutecznych metod pracy dydaktyczno-wycho wawczej, modyfikowanie 
w asnych sposobów dzia ania10. 

Henryka Kwiatkowska proponuje trójfazow  struk tur  rozwoju zawodowego nauczyciela, 

7 J. Mrhac. Atmosfera wspó czesnej szko y czeskiej i postulaty odno nie przygotowania nauczycieli.[w:] edukacja 
w procesie przemian cywilizacyjnych i kulturowych, Red. E. Holon, E. Nycz. – Opole, 1995. – S. 385-388.
8 U. Ordon. Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej jednocz cej si  Europy. – Cz stochowa, 2007. – S. 9.
9 J. Prucha. Pedeutologia, [w:] Pedagogika, Red. B. liwerski. – Tom 2. – Gda sk, 2006. – S. 295.
10 J. Jakóbowski. Zarys teorii rozwoju zawodowego nauczyciela. – Bydgoszcz, 1987. – S. 26-30. 
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w której wyodr bni a trzy nast pu j ce po sobie stadia: przedkonwencjonalne, konwencjonalne 
oraz postkonwencjonalne11. 

Stadium przedkonwencjonalne (wchodzenie w rol  zawodow ) charak teryzuje si  
dzia aniami na ladowczymi w odniesieniu do form zachowa , które nauczyciel uznaje za 
typowe. Bezkrytycznie podporz dkowuje si  on konwencji w celu minimalizacji i gratyfikacji 
wysi ku oraz dostosowuje si  do otoczenia. Powiela wzory zachowa , nie troszcz c si  o 
podstawy i uza sadnienie ich stosowania. Odtwarza konwencje, nie staraj c si  ich zrozu mie  
ani intelektualnie przyswoi . Stadium to charakteryzuje si  spójno ci  takich potrzeb, jak 
zewn trzne uznanie i zewn trzna akceptacja, zabezpie czenie si  przed ryzykiem oraz 
niepowodzeniem i konfliktem. 

Stadium konwencjonalne (pe na adaptacja w roli zawodowej) to okres, w którym 
nauczyciel zna wzorce interpretacyjne i realizacyjne oraz jest wiadom ich uzasadnie . W 
sposób odtwórczy sprawnie pos uguje si  wiedz  i wy wiczonymi umiej tno ciami. wiadomie 
stara si  sprosta  konwencji, a tak e poprawnie wype nia  zobowi zania wynikaj ce z roli 
zawodowej. Akceptuje nie tylko pe nione role, wyznaczane cele dzia ania, powinno ci i regu y 
pe nienia roli, ale równie  ich uzasadnienia. Nie dys kutuje z zestawianymi celami pracy, 
natomiast tym, co mo e ulec zmianie i co mo e podda  dyskusji i modyfikacji, s  rodki 
dzia ania. Innowacyjno  nauczyciela ogranicza si  do sfery problemów realizacyjnych. W tym 
sta dium nauczyciel jest poddany kontroli zewn trznej instytucji, wymagaj cej respektowania 
przepisów roli zawodowej. 

Stadium postkonwencjonalne (twórcze przekraczanie roli zawodowej) charakteryzuje si  
dzia aniem twórczym przekraczaj cym ustalenia roli za wodowej. Nauczyciel krytycznie 
pos uguje si  wiedz , co uwidacznia si  w rewidowaniu instytucjonalnie zdefiniowanej roli 
zawodowej, w badaniu jej uzasadnie  i róde , w poszukiwaniu w asnych uzasadnie , w mody 
fikowaniu zwi zanych z t  rol  standardów interpretacyjnych (sposobów rozumienia sytuacji 
edukacyjnej) i realizacyjnych (metod, zasad i rod ków dzia ania). Stadium to charakteryzuje si  
twórczym wykorzystaniem wiedzy – opracowywaniem w asnej koncepcji rozumienia 
rzeczywisto ci edukacyjnej i nowych sposobów dzia ania w tej rzeczywisto ci. Pojawia si  
krytyczne rozumienie wiata, a innowacyjno  i twórczo  w dzia a niu wymagaj  „z amania” 
konwencji poprzez dyskutowanie (badanie) jej uzasadnie , rewidowanie i przekraczanie 
przepisu roli oraz wytwarzanie w asnej definicji nauczyciela. Nast puje upodmiotowienie roli 
nauczyciela poprzez refleksyjny, krytyczny stosunek do w asnej wiedzy i sprawno ci za 
wodowej, a tak e pojawia si  wewn trzna kontrola, d enie do uwolnienia si  od zastanych 
konwencji i standardów. Okres ten charakteryzuje tak e wzrost autonomiczno ci i 
indywidualnej odpowiedzialno ci nauczyciela oraz postrzeganie rzeczywisto ci przez pryzmat 
szerokiego kontekstu uwa runkowa  dzia ania pedagogicznego, a w asnej osoby jako si y 
sprawczej autonomicznego ,ja”. Istotne s  równie  dystans wobec wiata i siebie oraz otwarcie 
na konflikt ze wiatem i sob 12. Mo na zatem przyj , e na proces adaptacji zawodowej 
sk adaj  si  dwa pierwsze stadia rozwoju nauczyciela, tj. przedkonwencjonalne i konwen 
cjonalne. 

Adaptacja zawodowa nauczyciela rozpoczyna sie w stadium przedkonwencjonalnym. 
Charakteryzuje si  ono wchodzeniem w rol  za wodow , na ladownictwem, kopiowaniem 
typowych w otoczeniu nauczy ciela wzorów i sposobów zachowa . Nauczyciel wybiera takie 
rodzaje za chowa , które nie nara aj  go na negatywn  ocen  prze o onych i innych 
nauczycieli. Dokonywane w tym okresie wybory s  prób  dostosowania w asnych zachowa  do 
takich wzorców, które gwarantuj  ich pozytywny odbiór. Faza ta oznacza podejmowanie prób 

11 H. Kwiatkowska. Pedeutologia. – Warszawa, 2001. – S. 204.
12 Tam e. – S. 204-205; Ku pedologii pogranicza, Red. Z. Kwieci ski, L. Witkowski. – Toru , 1990. – S. 302-304. 
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optymalnego przystosowania si  do wymogów rodowiska, w którym nauczyciel funkcjonuje, 
chocia  nie zawsze ich s uszno  jest przez niego u wiadomiona. Faza ta oznacza sprawne 
przystosowanie si  do otoczenia. Po pewnym okresie pracy zawodowej nauczyciel wchodzi w 
stadium konwencjonalne, które wyra a si  pe n  adaptacj  w roli zawodowej. Oznacza to 
w a ciwe rozumienie wzorców interpretacyjnych i realizacyj nych, wiadomo  dotycz c  ich 
s uszno ci. Proces ten ma jednak charakter dzia a  motywowanych zewn trznie. G ównym 
motywem, racj  uzasadnia j c  decyzje nauczyciela jest d enie do sprostania u wiadamianej 
konwen cji, któr  jest “przepis roli zawodowej, utrwalony w tradycji i w wiedzy 
psychologicznej, ale ostatecznie definiowany i wypowiadany w postaci zin 
stytucjonalizowanych wzorców post powania nauczycielskiego”13. Omawiana faza 
charakteryzuje si  sprawnym pos ugiwaniem si  wiedz  i umiej tno ciami w sposób odtwórczy 
i przedkrytyczny. Stadium postkonwencjonalne oznacza twórcze przekraczanie roli zawo dowej 
wyra aj ce si  refleksyjnym i krytycznym pos ugiwaniem si  wie dz . W stadium tym 
nauczyciel d y do odej cia od zastanych konwencji, twórczego wykorzystania wiedzy, 
tworzenia w asnej koncepcji rozumienia rzeczywisto ci edukacyjnej i sposobów dzia ania w tej 
rzeczywisto ci. Wy st puj ce na tym etapie krytyczne rozumienie wiata, innowacyjno  i twór 
cza postawa w dzia aniu wymagaj  pewnego rodzaju prze amania konwen cji poprzez 
dyskutowanie, rewidowanie i przekraczanie przepisu roli oraz tworzenie osobistej wizji zawodu 
nauczyciela. 

Podczas procesu adaptacji zawodowej musi mie  miejsce konfrontacja oczekiwa  
pracodawcy i pracownika z mo liwo ciami ich realizacji. W przypadku nowego nauczyciela 
dyrekcja szko y stawia przed nim sze reg zada , w szczególno ci oczekuje zaanga owania w 
wykonywan  prac  i prawid owej realizacji zada . Natomiast nauczyciel szuka mo liwo ci 
zaspo kojenia swych potrzeb w a nie poprzez nale yte wykonywanie powierzonych mu 
obowi zków. W okresie adaptacji zawodowej nast puje wi c konfrontacja oczekiwa  zarówno 
dyrekcji, jak i samego nauczyciela, który mo e, lecz nie musi, znale  dla siebie mo liwo ci do 
osi gania za o onych celów. Bardzo istotnym elementem w procesie adaptacji zawodowej 
nauczy ciela jest dostosowanie powierzonych mu zada  do jego kwalifikacji zawo dowych i 
zainteresowa . Nale y bra  pod uwag  do wiadczenie zawodowe nauczyciela lub jego brak. 
Inne zadania powierzamy osobom rozpoczynaj  cym prac , inne osobom z do wiadczeniem 
pedagogicznym. Odpowiednie dostosowanie umiej tno ci do zada  wp ywa na efektywno  
pracy i mo tywacj  do niej. Okres adaptacji zawodowej musi pokaza , czy dana osoba radzi 
sobie w wystarczaj cym stopniu z powierzonymi zadaniami, czy te  potrzebuje pomocy osób 
trzecich14. 

Otó , adaptacja zawodowa pe ni istotn  rol  w rozwoju nauczyciela. Jest to zagadnienie 
szczególnie istotne w erze cywilizacji informacyjnej i tworzeniu si  spo ecze stwa wie dzy, 
które stawia nauczycieli wobec nowych wyzwa  i szans oraz wymaga profesjonalnego 
przygotowania do twórczego i prospektywnego funkcjono wania w zmieniaj cej si  
rzeczywisto ci15. Nale y pami ta , e okres adaptacji zawodowej jest szczególnie wa nym 
etapem w rozwoju profesjonalnym ka dego nauczyciela. W tym czasie zdobywa on pierwsze 
samodzielne do wiadczenia edukacyjne, kszta tuje i doskonali swoje umiej tno ci i nawyki oraz 
system motywacyjny, który towarzyszy mu podczas ca ej pracy zawodowej.  

13 Tam e. – S. 307. 
14 S. Chudy. Ekonomia i organizacja firmy handlowej. – Pozna , 1995. – S. 150-154.
15 J. Sempruch. Pedagogiczne kszta cenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. – Rzeszów, 2000. – 
S. 138. 
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AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   

Teachers’ professional development and their professional adaptation are very interesting issues 
because the changing socio-educational reality provides both schools and teachers with new challenges. 
Consequently, it is more and more important for teachers to know how to efficiently function in the changing 
educational system, prepare themselves to build educated society and take an active part in reformatory and 
continuing education processes. The quality of teachers’ professional adaptation influences their socio-
professional development and activity. The period of professional adaptation is a particularly significant 
stage of teachers’ professional development. 

This study treats of teachers’ professional adaptation, and discusses the following: 1) the notion of 
professional adaptation; 2) teachers’ professional adaptation as an important element of their professional 
development; 3) factors determining the course and quality of teachers’ professional adaptation; 4) the role 
of teachers’ professional adaptation in their entering job market. 

Keywords: teacher, education, professional development, professional adaptation  
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