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Łączny wpływ wymagań związanych z pracą i jej zasobów na innowacyjne 

zachowania w pracy nauczycieli zawodu. 

 

Obecnie, przedsiębiorstwa są świadome, że ich konkurencyjność oraz przetrwanie na rynku, 

zależy od zdolności do reakcji na zmiany, zarówno wewnątrz organizacji jak i w ich otoczeniu 

(klienci, konkurencja). Aby reakcja ta była odpowiednia, konieczne jest współistnienie 

innowacyjnych produktów i procesów, co przekłada się na wyższą efektywność, a zatem               

na lepsze relacje z klientami. Ta prawidłowość odnosi się także do instytucji edukacyjnych, 

takich jak szkoły zawodowe, dla których innowacyjność jest koniecznością wynikającą                             

z intensywnych relacji z przedsiębiorstwami i rynkiem pracy. Toteż, innowacje w szkolnictwie 

zawodowym muszą skoncentrować się na odpowiednim przygotowaniu uczniów                                     

do wykonywania zawodu, dzięki prowadzeniu lekcji zorientowanych na praktykę,                                

oraz współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi i firmami. Biorąc pod uwagę kluczowa 

rolę innowacyjności, pracownicy muszą aktywnie uczestniczyć w procesach opisywanych                 

jako innowacyjne zachowania w pracy. Obejmują one poszukiwanie nowych możliwości                        

w obszarze innowacji oraz tworzenie, promowanie i wprowadzanie do praktyki organizacyjnej 

innowacyjnych koncepcji. W przeciwieństwie do miejsc pracy, które z założenia koncentrują 

się na zadaniach twórczych i innowacyjnych (np. w instytutach badawczo-rozwojowych),                          

w większości organizacji, innowacyjne zachowania w pracy to dodatkowe nieformalne 

zadania, wykraczające poza formalny zakres obowiązków. W przypadku nauczycieli zawodu, 

oczekiwania pracodawców w tym zakresie różnią się w zależności od szkoły i roli danego 

nauczyciela. Artykuł opisuje, jaki wpływ na innowacyjne zachowania w pracy nauczycieli 

zawodu mają relacje pomiędzy wymaganiami związanymi z pracą i jej zasobami. Autorzy 

dowiedli w swoich badaniach, iż wzmocnienie psychologiczne pracownika                                                  

oraz bezpieczeństwo uczestników procesów innowacyjnych, są indywidualnymi                                              

i interaktywnymi wskaźnikami innowacyjnych zachowań w pracy. Ponadto potwierdzono,                     

iż  efekty wymagań związanych z pracą, są dużo bardziej pozytywne przy znaczącym 

wzmocnieniu psychologicznym pracownika i niskim bezpieczeństwie uczestników procesów 

innowacyjnych. 


