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Zakończenie pracy magisterskiej
Wyniki analizy danych z badań własnych pozwalają poznać stosunek badanej grupy nauczycieli do obecnej
rzeczywistości szkolnej w okresie wdrażanej reformy oświaty, a także oczekiwania nauczycieli związane z tą
reformą.
Na podstawie wypowiedzi nauczycieli wyraźnie widać, że dostrzegają oni całą złożoność zjawisk
występujących w szkole. Jej oczekiwania odnoszą się do władz, samorządów, samych nauczycieli,
zdobywanej wiedzy i sposobów jej przekazywania.
Badania i analiza prowadzone w niniejszej pracy pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1.Zdecydowana większość wypowiedzi nauczycieli świadczy o znajomości założeń wdrażanej reformy
szkolnictwa. Nauczyciele rozumieją potrzebę zmian w oświacie, mimo nienajlepszej sytuacji finansowej
państwa.
2.Proces demokratyzacji i autonomii szkół oceniają pozytywnie. Uważają, że demokratyzacja oświaty sprzyja
kształtowaniu u młodzieży otwartych postaw życiowych, nacechowanych wzajemnym zaufaniem uczciwością
i równością, a decentralizacja oświaty sprzyja wszechstronnemu rozwojowi szkolnictwa.
Uważają, że szkoła ma przygotować uczniów do podmiotowego i efektywnego uczestnictwa w rozwoju
demokratycznym i nowoczesnym państwa polskiego i jego kultury.
1.Istota podmiotowości ucznia jest dobrze rozumiana przez nauczycieli. Według nich szkoła zapewnia
poszanowanie praw dziecka i ucznia. Centralną postacią w szkole jest obecnie uczeń i jego potrzeby, a
podstawową ideą jest podmiotowość ucznia.
2.Nauczyciele prezentują z reguły silny związek emocjonalny z wykonywanym zawodem, mimo wielu
trudności deklarują zadowolenie z pracy. Uważają, ze dyrektorzy szkół dbają dziś o dokształcanie nauczycieli.
3.Nauczyciele są zdania, że propozycja 3- letnich liceów profilowanych spełnia oczekiwania społeczne, a
egzaminy zewnętrzne wpłyną na lepszą jakość edukacji oraz obiektywną ocenę uczniów.
4.Według nauczycieli, dzięki reformie więcej młodzieży zdobędzie średnie wykształcenie, zostaną

wyrównane możliwości kształcenia się młodzieży ze wsi i z miasta, a polska młodzież będzie konkurować ze
swoimi rówieśnikami na Zachodzie.
Nauczyciele obawiają się, że nie są dostatecznie przygotowani do pracy w nowym systemie nauczania
blokowego i zintegrowanego. Uważają, że na skutek przekazania szkół samorządom sytuacja szkoły jest
niepewna, zależy od tego kto sprawuje władzę w gminie lub w powiecie.

