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POSTRZEGANIE ISTOTY DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ 
WŚRÓD NAUCZYCIELI XXI WIEKU

PERCEPTION OF THE ESSENCE OF KNOWLEDGE 
SHARING AMONG TEACHERS OF THE 21ST CENTURY

Streszczenie: Dzielenie się wiedzą jest jednym z kluczowych procesów zachodzących w go-
spodarce XXI wieku, determinującym przewagę konkurencyjną organizacji. Obserwowana 
obecnie zmiana podejścia do dzielenia się wiedzą z informacyjnego na społeczne pozwala 
na zrozumienie specyfiki tego procesu, co umożliwia dobór działań i pobudzanie pożąda-
nych zachowań pracowników w zależności od oczekiwanych efektów. Nie inaczej jest wśród 
nauczycieli, którzy jako pracownicy wiedzy zarabiają na życie myśleniem, a ich narzędziem 
pracy jest umysł. W artykule podjęto próbę zdiagnozowania nauczycieli w kwestii znajo-
mości pojęcia oraz pojmowania istoty dzielenia się wiedzą w nowoczesnym społeczeństwie. 
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Wyniki badań potwierdziły świadomość istnienia dzielenia się wiedzą wśród nauczycieli 
oraz wskazały na różne przez nich pojmowanie istoty tego procesu.

Słowa kluczowe: dzielenie się wiedzą, nauczyciel, pracownik wiedzy

Abstract: Knowledge sharing is one of the key processes taking place in the 21st century 
economy, determining the competitive advantage of the organization. The currently obse-
rved change in the approach to knowledge sharing from information to social, allows to 
understand the specifity of this process, what enables selection of actions and stimulation 
of desired behaviors of employees depending on the expected results. There is no difference 
among teachers who, as knowledge workers, earn a  living by thinking, and their mind is 
a working tool. The article attempts to diagnose teachers in the matter of knowing the con-
cept and understanding the essence of knowledge sharing in a modern society. The results of 
the research confirmed the awareness of the existence of knowledge sharing among teachers 
and pointed to their different understanding of the essence of this process.

Keywords: knowledge sharing, teacher, knowledge worker

Wstęp

Dzielenie się wiedzą jest zjawiskiem obecnym w  życiu człowieka od zarania 
dziejów i  można je dostrzec na każdym etapie życia. Już od najmłodszych lat wie-
dza jest przekazywana dzieciom przez rodziców, którą one przyswajają i  następ-
nie wykorzystują1, w latach przedszkolnych i szkolnych wiedza jest przekazywana 
uczniom przez nauczycieli, uczniowie dzielą się wiedzą pomiędzy sobą, nie zdając 
sobie nawet sprawy z tego procesu. W późniejszych latach życia i kariery zawodowej 
dzielenie się wiedzą nabiera coraz większego znaczenia zarówno dla jednostek, jak 
i całych zbiorowości. W erze wiedzy i informacji, w której obecnie żyje większość 
społeczeństw, aktywne i dobrowolne dzielenie się wiedzą jest bardzo poszukiwaną 
wartością, cenioną przez menedżerów2. Co więcej, obecne podejście do dzielenia się 
wiedzą uwzględnia fakt, że do dzielenia się wiedzą nie można pracowników zmusić, 
lecz jedynie można ich do tego procesu zachęcić, wspierać i ułatwić im to działanie, 
gdyż to sami pracownicy podejmują decyzje, kiedy i z kim zaangażują się w dzie-
lenie się wiedzą3. Ma to szczególne znaczenie wśród pracowników wiedzy – w tym 
nauczycieli szkół na wszystkich szczeblach edukacji, gdyż ich podstawowym zada-
niem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz orga-

1  K. Leja, S. Stasiak, Wyniki w nauce a postrzeganie i praktykowanie dzielenia się wiedzą wśród uczniów 
i studentów, „e-mentor” 2010, nr 3, s. 5.
2  E. Krok, Dzielenie się wiedzą wśród studentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, s. 167.
3  A. Rudawska, Problem pomiaru dzielenia się wiedzą przez pracowników, „Przedsiębiorczość i Zarzą-
dzanie” 2018, tom XIX, zeszyt 6, s. 119.
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nizacji i poza jej granicami4. Dla celów tego procesu niezbędna jest świadomość nie 
tylko znaczenia procesu dzielenia się wiedzą, lecz również rozumienie istoty tego 
zjawiska, wraz z  podkreśleniem partnerskiego podejścia do dzielenia się swoimi 
ideami, postawami i wiedzą. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jego 
celem jest przedstawienie teoretycznych podstaw pojęcia dzielenia się wiedzą, ze 
szczególnym naciskiem na ten proces w  szkołach oraz identyfikacja pojmowania 
dzielenia się wiedzą przez pracowników wiedzy- nauczycieli na postawie przepro-
wadzonych badań własnych. 

1. Pojęcie dzielenia się wiedzą w świetle literatury

 W  dobie gospodarki opartej na wiedzy wśród procesów zarządzania wiedzą 
proces dzielenia się wiedzą uznano za najważniejszy5. Dzielenie się wiedzą stanowi 
typową sytuację współzależności, w której osiągnięcie pożądanych celów zależy nie 
tylko od działań własnych, lecz także od działań pozostałych członków organizacji. 
Ważną rolę odgrywają tu postawy i zachowania osób dzielących się wiedzą6, gdyż 
dzielenie się nią wymaga współdziałania co najmniej dwóch stron, które odgrywa-
ją rolę „źródeł” i/lub „biorców”7, a więc dzielenie się wiedzą odbywa się podczas 
dwóch podprocesów: przekazywania wiedzy oraz zbierania wiedzy8. Wybrane defi-
nicje dzielenia się wiedzą przedstawiono w tabeli 1.

4  A. Kwiecień Pracownik wiedzy – kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Ekonomii, „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 36, s. 78.
5  L.C. Witherspoon, J. Bergner, C. Cockrell, D.N. Stone, Antecedents of organizational knowledge shar-
ing: a metaanalysis and critique, “Journal of Knowledge Management” 2013, Vol. 17, Issue 2, s. 250-227.
6  A. Rudawska, Dzielenie się wiedzą w organizacjach – istota, bariery i efekty, „Organizacja i Zarządza-
nie” 2013, nr 4 (157), s. 93.
7  V. Cavaliere, S. Lombardi, L. Giustiniano, Knowledge Sharing in Knowledge - Intensive Manufacturing Firms. 
An empirical study of its enablers, “Journal of Knowledge Management” 2015, Vol. 19, Issue 6, s. 1127.
8  Ibidem, s. 1126.
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Tabela 1. Wybrane definicje dzielenia się wiedzą
Table 1. Chosen definitions of knowledge sharing9 10 11 12 13 14

Data Autor/autorzy Definicja

2003 M. Ipe 

Akt powodowania, że wiedza staje się dostępna dla innych w or-
ganizacji. Dzielenie się wiedzą między jednostkami jest proce-
sem, poprzez który wiedza posiadana przez jednostkę (osobę) 
jest przekształcana w formę, która może być zrozumiana, przy-
swojona i wykorzystana przez inne jednostki (osoby). Dzielenie 
się jest świadomym, dobrowolnym działaniem osoby posiadają-
cej wiedzę. Ponadto dzielący się wiedzą nie zrzeka się własności 
wiedzy – wiedza ta staje się wspólna dla nadawcy i odbiorcy9.

2005 G. von Krogh 

Sekwencyjne kolektywne działanie. Dzielenie się wiedzą to 
bardziej ponowne tworzenie wiedzy niż prosta komunikacja 
informacji, prezentacja zadań i wiedzy proceduralnej. Dziele-
nie się wiedzą zawiera w sobie kolektywną zmianę w pozna-
niu i działaniu dwóch stron – mistrza i ucznia. Dzielenie się 
wiedzą jest procesem uwzględniającym działania prób i błę-
dów, sprzężenia zwrotne, stałe dostosowywanie wszystkich 
uczestników tego procesu. Dzielenie się wiedzą jest bardzo 
delikatnym i niepewnym działaniem10. 

2006 W.R. King 

Wymiana wiedzy między jednostkami (osobami) oraz w ra-
mach zespołów, jednostek organizacyjnych i organizacji. Ta 
wymiana może być skupiona np. wokół jakiegoś zagadnie-
nia, ale zazwyczaj nie ma jasnego, postawionego a priori celu, 
w przeciwieństwie do transferu wiedzy11. 

2007 P. H. Christensen 

Proces skoncentrowany na eksploatacji istniejącej wiedzy 
i  polegający na identyfikacji istniejącej i  dostępnej wiedzy, 
aby ją przekazać (transferować) i zastosować w celu lepszego, 
szybszego lub tańszego wykonania konkretnego zadania, niż 
stałoby się to bez dzielenia się wiedzą12. 

2007 B. Mikuła, A. Pietrusz-
ka-Ortyl, A. Potocki

Proces polegający na wzajemnym przekazywaniu sobie wiedzy 
przez ludzi w procesie komunikacji i wzajemnej współpracy13. 

2010 S. Wang, R.A. Noe

Dostarczanie informacji związanej z  zadaniem lub know-
-how, aby pomóc innym oraz aby współpracować z innymi 
w rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu nowych pomysłów 
lub wdrażaniu polityki procedur14. 

2012 D. Jemielniak, A. 
Koźmiński

Proces, który ma zagwarantować, że uczestnicy organizacji mają 
dostęp do wiedzy potrzebnej przy wykonywaniu zadań15. 

9 A. Rudawska, Dzielenie się wiedzą w organizacjach…, s. 92.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 93.
12 Ibidem.
13 B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce 
opartej na wiedzy, Difin sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 137.
14 S. Wang, R.A. Noe, Knowledge Sharing: A review and directions for future research, “Human Resour-
ce Management Review” 2010, nr 20, s. 115-131.



Postrzeganie istoty dzielenia się wiedzą wśród nauczycieli XXI wieku 217

2015 V. Cavaliere
Interakcja społeczna, która prowadzi pracowników do wy-
miany doświadczenia i umiejętności z kolegami oraz stymu-
lowanie krytycznego myślenia i kreatywności16. 

2016 B. Kożuch, R. Le-
nart

Istota dzielenia się wiedzą oznacza dwustronny proces, 
w  którym jednostki wzajemnie wymieniają się swoja wie-
dzą i wspólnie tworzą nową wiedzę, która może zostać prze-
kształcona w wiedzę organizacyjną17.

2017 M. Morawski Proces polegający na przekazywaniu wiedzy w procesie ko-
munikacji, wymaga współpracy i bezpośredniego kontaktu18.

2018 A. Rudawska
Działanie relacyjne polegające na przekazywaniu oraz otrzy-
mywaniu wiedzy, co jest związane w wyróżnieniem dwóch 
stron tego działania19.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.15 16 17 18 19

Zestawione w tabeli 1 podejścia i definicje dzielenia się wiedzą wskazują na wie-
loaspektowość tego pojęcia, lecz autorzy są zgodni, że jest to proces przekazania 
posiadanej wiedzy w celu lepszego jej wykorzystania przez organizację. M. Moraw-
ski podkreśla ponadto, że w procesie dzielenia się wiedzą przekazywana jest przede 
wszystkim wiedza oparta na osobistym doświadczeniu, praktycznie przetestowa-
nych umiejętnościach, osobistych poglądach, sądach i  wartościach20, a  podstawą 
tego procesu są kontakty interpersonalne pomiędzy pracownikami. Proces ten jest 
kluczowy w organizacjach, w których wiedza jest zasobem głównym i podstawo-
wym, a pracownicy wiedzy to dla organizacji pracownicy kluczowi. 

2. Nauczyciel jako pracownik wiedzy

Szkoła XXI wieku to niewątpliwie organizacja oparta na wiedzy, w której wie-
dza posiadana przez jej pracowników wiedzy – nauczycieli jest zasobem determi-
nującym sukces tej organizacji. Nauczyciele są więc filarami funkcjonowania każdej 
szkoły. P.F. Drucker określił pracowników wiedzy jako pracowników dzierżących 
„narzędzia produkcji”21, a więc używających mózgu do tworzenia pomysłów, infor-

15 D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 
2012, s. 80.
16  V. Cavaliere, S. Lombardi, L. Giustiniano, Knowledge Sharing in Knowledge-Intensive Manufacturing 
Firms. An empirical study of its enablers, “Journal of Knowledge Management” 2015, Vol. 19, Issue 6, 
s. 1127.
17 B. Kożuch, R. Lenart-Gansiniec, Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni, „Za-
rządzanie Publiczne” 2016, 4(36), s. 306.
18 M. Morawski, Pracownik kluczowy w procesie dzielenia sie wiedzą. Motywy, warunki, metody, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 206.
19 A. Rudawska Problem pomiaru…, s. 120.
20  M. Morawski, Pracownik kluczowy…, s. 206.
21  P.F. Drucker, The Age of Social Transformation, “The Atlantic Monthly” 1994, Vol. 274, No. 5, s. 12.
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macji i wiedzy, które wnoszą do organizacji – szkoły wartość dodaną22. T.H. Daven-
port za pracowników wiedzy uważa osoby reprezentujące wysoki poziom wiedzy 
specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia, a do najważniejszych celów ich 
pracy należy tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystanie wiedzy23. 
Według M. Morawskiego za pracowników wiedzy uważa się tych pracowników, 
którzy posiadają wysokie kompetencje zawodowe i  intelektualne, a  ich głównym 
atrybutem jest autorytet zawodowy, będący wypadkową wiedzy specjalistycznej, 
rozległych horyzontów poznawczych, mistrzowsko opanowanych umiejętności 
fachowych oraz wciąż rozwijanych umiejętności społecznych24. Pracownik wiedzy 
rozwiązuje problemy, analizuje i spełnia wymagania interesariuszy – uczniów szko-
ły oraz podejmuje decyzje we współpracy z innymi pracownikami25, a jego głów-
nym zadaniem jest tworzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i upowszechnia-
nie wiedzy i informacji26, co decyduje o sukcesie jego działań. 

Definicje te charakteryzują nauczycieli jako pracowników wiedzy, uzupełniając 
zadania nauczycieli wymienione w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-
ciela (Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19, z późn. zm.). Zgodnie z zapisami tej ustawy nauczy-
ciel obowiązany jest:

 – rzetelnie realizować zadania związane z  powierzonym mu stanowiskiem 
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą, 
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę;

 –  wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 – dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 – doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
 – kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowa-

niu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i  sza-
cunku dla każdego człowieka;

 – dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i świa-
topoglądów27.

Każdy z  punktów wymienionych w  ustawie Karta Nauczyciela uwypukla rolę 
nauczyciela jako pracownika wiedzy, mającego za zadanie pozyskiwanie, tworzenie, 
uszlachetnianie i wykorzystanie wiedzy oraz informacji28. 

22  A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2014, s. 24.
23  T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, 
s. 23.
24  M. Morawski, Pracownik kluczowy…, s. 206.
25  T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami…, s. 23.
26  E. Skrzypek, Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła 
(red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. EJB, Kraków 2002, s. 679.
27  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19, z późn. zm.).
28  M. Morawski, Pracownik kluczowy…, s. 206.
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W przypadku pracowników wiedzy istotne z punktu widzenia interesów organi-
zacji są jego pożądane cechy. Oprócz wymienianych w definicjach kompetencji me-
rytorycznych, zawodowych i intelektualnych jedną z najczęściej wskazywanych cech 
pracownika wiedzy jest niezależność, warunkująca samodzielność i autonomię na-
uczyciela, jego zdolność do samodzielnego planowania i wykonywania pracy, wynaj-
dywania i rozwiązywania problemów29. Pożądaną dla organizacji cechą jest również 
autorytet i prestiż pracownika wiedzy, które określą reputację pracownika spełniające-
go wysokie standardy etyczne i zawodowe30 oraz mobilność, która jest osiągana przez 
pracownika wiedzy zarówno dzięki cechom charakteru, jak i swobodzie w posługiwa-
niu się nowoczesnymi technologiami31. Jednak z punktu widzenia interesów szkoły, 
jako organizacji opartej na wiedzy, na pierwszy plan wysuwają się cechy związane 
z procesami wiedzy: uczestnictwo w procesach wiedzy, od jej posiadania do uczestnic-
twa w tworzeniu, gromadzeniu, przekazywaniu i jej wykorzystywaniu oraz wsparcie 
procesów wiedzy odpowiednimi umiejętnościami technicznymi i interpersonalnymi, 
postawami zaangażowania, innowacyjnością i  energią, wykorzystującą potencjalne 
elementy kapitału ludzkiego32. Organizacje opierają się obecnie na wirtualnej inte-
gracji, na współzależności pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz na masowej 
trosce o klienta33 – w tym przypadku ucznia, w związku z czym również w zakresie 
dzielenia się wiedzą istotne jest, aby proces ten w organizacjach odbywał się zgodnie 
z założeniami zarządzania. 

Nauczyciele, jako pracownicy wiedzy, stanowią przykład osób, które jako pierw-
sze dzielą się swoją wiedzą w sposób sformalizowany, uświadamiając interesariu-
szom szkół – uczniom znaczenie dzielenia się wiedzą dla przyszłej kariery życiowej 
i zawodowej, a swoją postawą dające wzorzec postępowania w tej materii wszystkim 
osobom zaangażowanym w szkołę.

3. Specyfika dzielenia się wiedzą wśród nauczycieli

Niezaprzeczalny jest fakt, że dzielenie się wiedzą pomiędzy jednostkami jest proce-
sem dwustronnym. Z jednej strony następuje przekazanie wiedzy (jawnej bądź ukrytej), 
z drugiej – odbywa się jej przyjęcie. Istotne jest w tym procesie sprzężenie zwrotne, które 
zapewnia, że miała miejsce absorpcja danego zasobu wiedzy przez odbiorcę34. 

Nie inaczej jest w środowisku nauczycielskim, gdzie dzielenie się wiedzą odby-
wa się zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny, za pomocą różnych kanałów 
komunikacyjnych przekazywana jest wiedza jawna oraz wiedza cicha. Jest to szcze-

29  T. Kowalski, Pojęcie i cechy pracownika wiedzy, PWSZ IPiA Studia Lubuskie 2011, tom VII, s. 320.
30  M. Morawski, Pracownik kluczowy…, s. 63.
31  T. Kowalski, Pojęcie i cechy…, s. 320.
32  Ibidem, s. 320.
33  A. Wziątek-Staśko, Motywowanie w erze Web 2,0+, CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa 2016, s. 20.
34  K. Leja, S. Stasiak, Wyniki w nauce…, s. 6.
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gólnie ważne w świetle obowiązujących przepisów prawa, narzucających nauczycie-
lom i zdobywanie wiedzy, i przekazywanie jej – czyli obydwa podprocesy dzielenia się 
wiedzą. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w spra-
wie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu 
informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu 
oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1133) li-
teralnie określa kompetencje nauczyciela w zakresie dzielenia się wiedzą. Są to: 

 – współpraca z innymi nauczycielami;
 – poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywa-

ną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 – wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku dosko-

nalenia zawodowego;
 – prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców; 
 – wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia 

zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły; 
 –  szeroko pojęte upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych35.

 Z uwagi na specyfikę zasobów wiedzy w szkole, na którą składają się wiedza 
merytoryczna, psychopedagogiczna oraz organizacyjna36, dzielenie się wiedzą do-
tyczy każdego z tych obszarów. Wiedza merytoryczna jest związana z treściami na-
uczanego przedmiotu oraz relacji pomiędzy składnikami tej wiedzy, wiedza psycho-
pedagogiczna obejmuje sposoby i warunki nauczania, określa kunszt metodyczny 
oraz umiejętności nauczyciela w odpowiedzi na pytanie: „Jak należy nauczać, by 
osiągnąć wymierne efekty?”, natomiast wiedza organizacyjna dotyczy problematy-
ki związanej z zarządzaniem w oświacie i obejmuje umiejętność kierowania szkołą 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa37. 

Dzielenie się wiedzą w szkole jest również procesem sformalizowanym, narzu-
conym przez ustawodawcę w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1574). Pracownicy wiedzy w szkołach są zobligowani do przej-
ścia ścieżki awansu zawodowego – od nauczyciela stażysty, przez nauczyciela kon-
traktowego i mianowanego, aż do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela dyplomowanego. Każdy nauczyciel, pragnąc uzyskać kolejny stopień awansu 
zawodowego musi spełniać wymienione w  rozporządzeniu kryteria. W  zakresie 
dzielenia się wiedzą przepisy tego rozporządzenia obligują pracowników wiedzy do:

35  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kry-
teriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pra-
cy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1133).
36  J. Fazlagic, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Poznań 2009, s. 73-74.
37  Ibidem, s. 73-74.
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 – obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć pro-
wadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego 
samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;

 – udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzo-
nym planie rozwoju zawodowego;

 – korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicz-
nej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych, 
a dyrektor szkoły ma zapewnić do realizacji tych zadań odpowiednie warunki38.

Ponadto każdy z nauczycieli odbywających staż zawodowy współpracuje z opie-
kunem stażu, którego jednym z głównych zadań jest dzielenie się z nauczycielem 
odbywającym staż swoją wiedzą i  doświadczeniem, w  szczególności omawianie 
z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela39. 

Przytoczone powyżej przepisy prawa oświatowego zakładają funkcjonowanie 
procesu dzielenia się wiedzą wśród pracowników wiedzy zatrudnionych w szkołach, 
lecz to, czy i w jaki sposób nauczyciele dzielą się swoją wiedzą w szkole, jest w dużej 
mierze uwarunkowane świadomością istnienia i rozumieniem istoty tego procesu.

4. Istota dzielenia się wiedzą w opinii nauczycieli 
– wyniki badań empirycznych

W przeprowadzonych badaniach narzędziem badawczym był kwestionariusz an-
kietowy, zawierający poza wstępem i metryczką jedno pytanie zamknięte kwalifikują-
ce, które dotyczyło spotkania się z pojęciem „dzielenie się wiedzą” oraz jedno pytanie 
otwarte merytoryczne o brzmieniu: „Czym jest dla Pana/Pani dzielenie się wiedzą?”. 
W badaniu wzięła udział grupa pracowników merytorycznych – nauczycieli, zatrud-
nionych w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Grupa ta składała się 
ze 156 osób. Badanie przeprowadzono w sposób bezpośredni w czerwcu 2018 roku. 
Respondentów wybrano, kierując się doborem celowym, spośród słuchaczy specja-
listycznych studiów podyplomowych z  zakresu pedagogiki: oligofrenopedagogiki, 
edukacji elementarnej, integracji sensorycznej, nauczania uczniów ze spektrum auty-
zmu oraz logopedii. Respondenci są czynnymi zawodowo nauczycielami, pragnącymi 
uzyskać dodatkowe kompetencje w  zakresie nauczania i  wychowania, a  więc mają 
świadomość wymogów merytorycznych i  metodycznych dotyczących nauczycieli, 
w związku z czym pojęcie dzielenia się wiedzą nie powinno być im obce. Grupa re-
spondentów składała się z 56 nauczycieli dyplomowanych (36%), 48 nauczycieli mia-
nowanych (31%), 22 nauczycieli kontraktowych (14%), 11 nauczycieli stażystów (7%) 
oraz 19 nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego (12%). Nauczycie-
le ci legitymują się również różnym stażem pracy, co obrazuje tabela 2. 

38  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574).
39  Ibidem.
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Tabela 2. Staż pracy pedagogicznej nauczycieli 
Table 2. Teachers’ pedagogical job seniority

Staż pracy pedagogicznej w latach Liczba nauczycieli Procent nauczycieli
Do 1 roku 18 12
1-5 lat 46 29
6-10 lat 42 27
11-20 lat 35 22
Powyżej 20 lat 15 10

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

Z przytoczonych powyżej danych można wnioskować, że respondenci legity-
mują się stażem pracy pedagogicznej od poniżej roku – czyli nauczyciele, którzy 
dopiero rozpoczynają nabywanie doświadczenia w pracy pedagogicznej, aż do po-
wyżej 21 lat, czyli nauczyciele już doświadczeni w pracy, którzy powinni znać poję-
cie dzielenia się wiedzą i rozumieć jego specyfikę dla osiągania celów szkoły.  
Zetknięcie się z pojęciem dzielenia się wiedzą deklaruje znaczna większość bada-
nych osób, bo 138, co stanowi 88% badanej populacji, natomiast na pytanie „Czy 
spotkał/a się Pan/Pani z  pojęciem dzielenia się wiedzą?” negatywnej odpowiedzi 
udzieliło 18 osób, czyli 12% badanej populacji, co obrazuje tabela 3.

Tabela 3. Liczba i odsetek respondentów deklarujących spotkanie się z pojęciem „dzielenie 
się wiedzą” 
Table 3. Number and percentage of respondents declaring to meet the concept of „know-
ledge sharing”

Odpowiedź na pytanie: 
 „Czy spotkał/a się Pan/Pani z pojęciem dzielenia 

się wiedzą?”

Liczba 
respondentów

Odsetek 
respondentów

Odpowiedź pozytywna 138 88%
Odpowiedź negatywna 18 12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Mimo że 12% badanych udzieliło odpowiedzi negatywnej na pytanie o spotka-
nie się z  pojęciem dzielenia się wiedzą, na pytanie otwarte „Czym jest dla Pana/
Pani dzielenie się wiedzą?” odpowiedziały 153 osoby, próbując zdefiniować to po-
jęcie. Badani nauczyciele interpretują dzielenie się wiedzą w bardzo różny sposób. 
W odpowiedzi na pytanie otwarte „Czym jest dla Pana/Pani dzielenie się wiedzą?” 
respondenci udzielali odpowiedzi zarówno korelujących z definicjami przyjętymi 
w naukach o zarządzaniu, jak i odpowiedziami typowymi dla nauczania w szkołach. 
Udzielone odpowiedzi zostały uporządkowane poprzez słowa-klucze i w ten sposób 
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stworzono kategorie odpowiedzi przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Pojmowanie pojęcia „dzielenie się wiedzą” przez badanych 
Table 4. Comprehending the term „sharing knowledge” by the surveyed people

Stworzone kategorie Liczba 
odpowiedzi

Procent 
odpowiedzi

Wzajemne wymienianie się informacjami, wiedzą i do-
świadczeniami w celu osiągnięcia obopólnych korzyści 59 38

Przekazywanie własnej wiedzy i doświadczeń innym 47 30
Organizacja zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich 19 12
Szkolenia i spotkania rad pedagogicznych 10 6
Dzielenie się pomocami dydaktycznymi 7 4
Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności 5 3
Nauczanie- przekazywanie wiadomości uczniom 3 2
Wspieranie młodych nauczycieli 3 2
Brak odpowiedzi 3 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Dzielenie się wiedzą jest postrzegane przez respondentów jako proces dwukierun-
kowy (38% udzielonych odpowiedzi), z czego można wywnioskować, że świadomość 
istoty dzielenia się wiedzą jest w szkołach jest wysoka i nauczyciele pojmują dzielenie się 
wiedzą jako proces prowadzący do osiągnięcia wspólnego celu. Jednak pozostała grupa 
badanych osób rozumie proces dzielenia się wiedzą jako proces jednokierunkowy – od 
nadawcy do odbiorcy. 30% respondentów rozumie dzielenie się wiedzą jako przekazy-
wanie swojej wiedzy i doświadczeń, co wiąże się z głównym zadaniem nauczyciela – 
pracownika wiedzy, którym jest nauczanie, aczkolwiek badani nauczyciele wskazują na 
przekazywanie swojej wiedzy i doświadczeń współpracownikom – innym nauczycielom. 
3% badanych nauczycieli widzi dzielenie się wiedzą również jako proces jednostronny, 
lecz jego kierunek jest zogniskowany na osiąganie własnych celów – zdobycie doświad-
czeń i umiejętności przez siebie samego. Jako nauczanie dzieci i młodzieży dzielenie 
się wiedzą jest rozumiane przez 2% respondentów, z czego wnioskuje się, że osoby te 
rozumieją literalnie dzielenie się wiedzą jako przekazywanie jej uczniom w szkole pod-
czas procesu dydaktycznego. Grupa respondentów wskazuje również ważność metod 
dzielenia się wiedzą, definiując ten proces jako udział w szkoleniach i spotkaniach rady 
pedagogicznej (6% odpowiedzi) oraz techniczny aspekt dzielenia się wiedzą, jakim jest 
na przykład udostępnianie innym nauczycielom swoich materiałów i pomocy dydak-
tycznych. Kilku respondentów (3%) zwróciło również uwagę na wymiar metodyczny 
dzielenia się wiedzą, narzucony również przepisami prawa, jakim jest wspieranie mło-
dych nauczycieli w realizacji ich ścieżki zawodowej. 
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Warto tu przytoczyć kilka wybranych odpowiedzi na pytanie, czym jest dziele-
nie się wiedzą. Przykładowe odpowiedzi respondentów zawiera tabela 5. 

Tabela 5. Przykładowe odpowiedzi respondentów na pytanie „Czym jest dla Pana/Pani dzie-
lenie się wiedzą?” 
Table 5. Sample answers of respondents to the question „What is knowledge sharing for you?”

Dzielenie się wiedzą to:
Stopień awansu 

zawodowego respon-
denta

Staż pracy 
pedagogicznej 
respondenta

wymiana zdobytego doświadczenia, metod i  form pracy 
w zakresie zdobytej wiedzy nauczyciel kontraktowy 6-10 lat

przepływ informacji, dzięki którym my przekazujemy 
swoje informacje i dostajemy inne nauczyciel stażysta 1-5 lat

przekazywanie oraz udostępnianie wiedzy innym z jednocze-
sną możliwością skorzystania z zasobów wiedzy innych ludzi nauczyciel kontraktowy 1-5 lat

wzajemne wymienianie się informacjami, wiadomościa-
mi, tworzenie wspólnych warsztatów, na których osoba 
dzieli się swoją wiedzą ze współpracownikami, co przy-
nosi korzyść podopiecznym 

nauczyciel 
dyplomowany  powyżej 21 lat

spotkania z innymi nauczycielami w celu wspólnych prze-
myśleń i rozwiązań pomocnych w pracy nauczyciel kontraktowy 6-10 lat

uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, a na-
stępnie przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym stażem nauczyciel kontraktowy 1-5 lat

bycie przewodnikiem w  poszukiwaniu wiedzy, wskazy-
wanie kierunku, przekazywanie swojej wiedzy, aby wspo-
magać rozwój

nauczyciel 
dyplomowany powyżej 21 lat

przekazywanie wiedzy w zrozumiały i przystępny sposób nauczyciel mianowany  11-20 lat
przekazywanie informacji i wiedzy z zakresu danej dziedziny nauczyciel mianowany 6-10 lat
przekazywanie nowinek osobom, z którymi współpracu-
ję, a wiem, że mogą się im do czegoś przydać nauczyciel mianowany 6-10 lat

rozmowy i dyskusje na temat konferencji i szkoleń, w któ-
rych uczestniczymy nauczyciel mianowany 6-10 lat

lekcje otwarte nauczyciel 
dyplomowany powyżej 21 lat

prowadzenie zajęć dla innych nauczycieli nauczyciel stażysta 1-5 lat
dzielenie się pomocami dydaktycznymi oraz wskazówkami nauczyciel kontraktowy 1-5 lat
czerpanie z doświadczenia innych nauczyciel stażysta 6-10 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
 

 
Z przytoczonych powyżej wolnych wypowiedzi wynika, że każdy z responden-

tów intuicyjnie zakłada udział innych osób w procesie dzielenia się wiedzą, jednak 
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tylko u części z nich dzielenie się wiedzą jest procesem dwustronnym, zakładającym 
osiągnięcie korzyści przez obydwie strony. Brak jest wyraźnego związku pomiędzy 
rozumieniem pojęcia dzielenia się wiedzą a stażem pracy pedagogicznej oraz stop-
niem awansu zawodowego, natomiast próba udzielenia wyczerpujących odpowie-
dzi na zadane pytanie jest dowodem na świadomość istnienia zjawiska dzielenia się 
wiedzą wśród pracowników wiedzy w szkołach. 

Wyniki badań nie pozwalają na jednoznaczne sformułowanie wniosków, ale na uzy-
skanie wstępnego zarysu stanu świadomości dzielenia się wiedzą i zainteresowania tą 
kwestią wśród badanych osób. Wszyscy respondenci, udzielając odpowiedzi na pytanie 
dotyczące istoty dzielenia się wiedzą, wskazywali na charakter procesowy tego zjawiska, 
rozumiejąc je jako upowszechnianie i przekazywanie swojej wiedzy, licząc na wzajem-
ność oraz nadając dzieleniu się wiedzą formy ułatwiającej dostęp do wiedzy.

Podsumowanie

Dzielenie się wiedzą odgrywa kluczową rolę we współczesnych organizacjach, 
a świadomość istnienia tego procesu oraz rozumienie jego istoty jest jednym z ele-
mentów warunkujących sprawne funkcjonowanie organizacji. Również w szkołach, 
jako instytucjach, których głównym zasobem jest wiedza, proces dzielenia się nią jest 
procesem podstawowym i naturalnym, a wśród nauczycieli wręcz instynktownym. 
Podjęta w opracowaniu próba zdiagnozowania znajomości pojęcia oraz pojmowa-
nia istoty dzielenia się wiedzą wśród nauczycieli – pracowników wiedzy w szkołach 
pozwoliła na stwierdzenie, że nauczyciele spotkali się w  swojej pracy z  pojęciem 
dzielenia się wiedzą, lecz rozumienie tego zjawiska jest pośród nich różne. W opra-
cowaniu wyników badań skoncentrowano się głównie na pojmowaniu dzielenia się 
wiedzą jako procesie dwustronnym i zaskakujący może być fakt, że 38% badanych 
osób tak to zjawisko postrzega, jednak dla pozostałych respondentów dzielenie się 
wiedzą odbywa się tylko w jednym kierunku – od nadawcy do odbiorcy. 

Z uwagi na niezbyt liczną próbę badawczą wyniki badań można traktować jako 
wyniki wstępne, jednak uzyskane na pytania badawcze odpowiedzi dają wskazów-
kę, że ważne jest podkreślanie istoty i znaczenia dzielenia się wiedzą w codziennej 
praktyce dla osiągnięcia korzyści przez wszystkie strony tego procesu oraz uświa-
domienie pracownikom wiedzy, że w  praktyce zawodowej ważne jest posiadanie 
wiedzy, lecz dzielenie się wiedzą jest zjawiskiem niezbędnym w gospodarce opartej 
na wiedzy. 
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