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Wartości w przywództwie edukacyjnym 

Wprowadzenie

Współczesna szkoła musi podołać wyzwaniom współczesnego świata, co w kon-
tekście globalizacji, wprowadzanych zmian, zachwiania etycznej ideologii, za-
chwiania autorytetów staje się coraz trudniejsze. Szybkie tempo życia, powierz-
chowność kontaktów interpersonalnych, nadmierny szum informacyjny nie 
pozwalają na refl eksję nad tym, co powinno stanowić podstawę budowania 
i rozwoju szkoły odpowiedzialnej, która umożliwia działanie i wprowadzanie 
zmian wobec istniejącego status quo.

Wzrost kulturowej różnorodności i tym samym różnorodności wartości na-
rzuca szkołom konieczność intensywniejszego zainteresowania się wartościami. 
Bez wartości odpowiedzialna szkoła i formułowane przez nią cele edukacyjne 
nie będą możliwe do osiągnięcia. Społeczeństwo, media, politycy stawiają przed 
współczesną szkołą wysokie wymagania, którym nie jest ona w stanie sprostać 
bez kształcenia odpowiednich, silnych, w pełni przygotowanych do tej roli przy-
wódców edukacyjnych. Ich priorytetowym zadaniem staje się nieustanne po-
budzanie do refl eksji nad wartościami oraz praca dla wartości, które zwiększa-
ją szansę na tworzenie warunków umożliwiających uczenie się wszystkich osób 
związanych ze szkołą (nie tylko uczniów). Każdy przywódca edukacyjny powi-
nien rozumieć wartości i dążyć do ich wspólnej realizacji przez całą społecz-
ność szkolną. Powinien zadbać o to, aby jednym z głównych celów dotyczących 
wartości edukacyjnych była nie tylko ich deklaracja, ale przede wszystkim prak-
tyczna realizacja. Przywódca powinien spowodować, aby wszyscy członkowie 
społeczności szkolnej wierzyli, że ich przekonania, postawy i działania odgry-
wają główną rolę w realizacji celów szkoły odpowiedzialnej1. Jest oczywiste, że 
na omawiane problemy można spojrzeć z wielu punktów widzenia (np. sytua-
cji konfl iktu wartości w obrębie jednej społeczności szkolnej i między szkołami, 

1 Zob. G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec 
wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
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podmiotowości wartości czy zestawienia wartości realizowanych i postulowa-
nych). Są to jednak zagadnienia szerokie, natomiast niniejsze opracowanie od-
nosi się jedynie do tego, co było rozważane w projekcie „Przywództwa eduka-
cyjnego”.

Istota wartości edukacyjnych

Wartości bywały różnorodnie określane, ale zwykle jako coś, co jest „dobre” z sa-
mej swej natury (piękno, prawda, miłość, uczciwość, lojalność), także jako oso-
biste i społeczne preferencje. Beck uznaje za wartości to, co pozostaje w rów-
nowadze z szeroko rozumianym dobrostanem człowieka2. Zgodnie z defi nicją 
Kluckhohna, wartości są ukrytymi lub wyraźnymi, indywidualnymi lub grupo-
wymi przekonaniami, pomysłami, dzięki którym wiemy, co jest dla nas ważne 
i co ma znaczenie3. Wartości istnieją obiektywnie, niezależnie od jakiegokolwiek 
myślenia indywidualnego czy subiektywnych przekonań, są dzielone między in-
nych, wpisane w nasz język i kulturę. W ujęciu Fullana4 wartości wpływają na 
to, co robimy, i na sposób, w jaki to robimy; stanowią zatem źródło podstawo-
wych celów i zadań, dając wyraźne poczucie celu i kierunku w działaniu. Hals-
tead i Taylor z kolei podkreślają, że wartości to: „zasady, podstawowe przekona-
nia, ideały życiowe, normy i postawy, które działają jako ogólne wskazówki co 
do zachowania lub jako punkty odniesienia w procesie podejmowania decyzji 
i oceny przekonań i działań”5. 

Temat wartości jako zagadnienie wieloaspektowe i złożone bywa również po-
ruszany w polskiej literaturze przedmiotu. Wielu autorów koncentruje się jed-
nak na wartościach z perspektywy fi lozofi cznej (np. Ruciński, Tischner)6, pod-
czas gdy niniejsze opracowanie zajmuje się nimi, w odniesieniu do edukacji. 
W tym kontekście ze względu na krytyczne podejście warto wspomnieć na przy-
kład o rozważaniach Michałowskiej, która proponuje dyskurs dotyczący wpływu 
wartości neoliberalnych i globalizacji na środowisko szkolne7. Nowak-Dziemia-

2 Za: J.M. Halstead, Values and values education in schools, [w:] J.M. Halstead, M.J. Taylor (red.), 
Values in education and education in values, Th e Falmer Press, Taylor & Francis Inc., London–Washing -
 ton, D.C. 1996, s. 2. 

3 Za: G. Haydon, Values in education, Continuum, London 2007, s. 8.
4 Za: ibidem, s. 40
5 J.M. Halstead, M.J. Taylor, Learning and teaching about values: A review of recent research, „Cam-

bridge Journal of Education” 2000, nr 30 (2), s. 175.
6 S. Ruciński, Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 1998; J. Tischner, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 2002.
7 D.A. Michałowska, Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne, Wydawnictwo Na-

ukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2013, s. 18; eadem, Wartości w świecie edu-
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nowicz z kolei podkreśla rozbieżność między wartościami deklarowanymi a re-
alizowanymi, obecną w polskiej edukacji8. Przestrzega edukatorów przed zbyt 
schematycznym i przedmiotowym traktowaniem uczniów w procesie przekazy-
wania wartości, co może prowadzić do ograniczania ich samodzielności, dojrza-
łości i kreatywności. 

Niestety w dyskursie edukacyjnym możemy dostrzec tendencje do utożsa-
miania terminu „wartości edukacyjne” z przekonaniami i poglądami moral-
nymi. Ten sposób myślenia może prowadzić do pominięcia innych wartości, 
równie ważnych w edukacji, wśród których wymienia się wartości intelektual-
ne, szacunek i tolerancję dla innych osób, dla odmiennych przekonań, kultu-
rowej różnorodności, identyfi kacji kulturowej, świadomości narodowej, ogól-
noludzkich praw i wartości środowiskowych9. Może też stanowić podstawę 
ideologizacji, poprzez próbę bezrefl eksyjnego narzucania społeczności szkol-
nej określonego światopoglądu, podzielanego wyłącznie przez wybrane śro-
dowisko. Wówczas taki monopol stałby się niszczący i destrukcyjny. Termin 
„wartości” posiada dwie odmienne konotacje. Z jednej strony może być wią-
zany z tym, co jest ważne dla życia, z obiektami, które z tego punktu widzenia 
cenimy. W kontekście jednak fi lozofi i i teorii edukacji skupiamy się na węż-
szym podejściu do wartości – jako do czegoś, co trzeba wysoko oceniać, co 
jest edukacyjnie wartościowe. Dlatego uzasadnione są sformułowania: „szkol-
nictwo powinno opierać się na wartościach” albo „uczniowie powinni być na-
uczani wartości”. Nie myśli się wtedy o wszystkich wartościach, ale jedynie 
o tych, które są związane z edukacją. Jak zatem w tym kontekście powinni-
śmy rozumieć wartości edukacyjne w szkole oraz dlaczego są one tak ważne 
w przywództwie edukacyjnym? Szkoła jest miejscem, które przyjmuje warto-
ści obecne w społeczeństwie i przekazuje je w procesie wychowania, naucza-
nia i uczenia się. Uczniowie, nauczyciele, rodzice przynoszą do szkoły wartości 
obecne w życiu społecznym grup, w których funkcjonują10. W szkole nastę-
puje zderzenie i ścieranie się tego, co przynoszą grupy – wartości polityczne, 
ekonomiczne, religijne, ideologiczne, kulturowe – z obecnymi, preferowany-
mi w szkole. Wartości są osadzone w strukturach szkolnych, procesach zarzą-
dzania, polityce, języku i wszelkich relacjach. Odzwierciedlają to, co istotne 

kacji na początku XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013, s. 12.

8 M. Nowak-Dziemianowicz, Oblicza edukacji. Między pozorami a refl eksyjną zmianą, Wydaw-
nictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2014, s. 53.

9 D.N. Aspin, Values, beliefs and attitudes in education: Th e nature of values and their place and 
promotion in schools, [w:] M. Leicester, C. Modgil, S. Modgil (red.), Institutions issues, pupils, schools 
and teacher education, Falmer Press, New York 2005, s. 197–219.

10 M. Taylor, Voicing their values: Pupils moral and cultural experience, [w:] J.M. Halstead, M.J. Tay-
lor (red.), Values in education…, op.cit., s. 121–142.
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w strukturach społeczeństwa, systemie edukacji, przyjętym programie naucza-
nia. Niektórzy członkowie społeczeństwa (politycy, lokalni liderzy, rodzice) 
wymagają, aby szkoła była miejscem kształtowania i unifi kacji powyższych, co 
jest dla tej instytucji bardzo trudne i często staje się podłożem konfl iktów mię-
dzy różnorodnymi grupami społecznymi. Dla prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju potrzebuje ona harmonijnej interakcji społeczeństwa, społeczności 
szkolnej i przywódców edukacyjnych. Tylko wtedy będzie możliwe tworzenie, 
rozwijanie, realizowanie i propagowanie wartości istotnych dla prawidłowego 
funkcjonowania odpowiedzialnej szkoły. 

Dlaczego potrzebujemy przywódców edukacyjnych? 

Większość ludzi w społeczeństwie nie ma nawyku i nie prowadzi systematycz-
nej refl eksji nad swoimi wartościami oraz nad tymi, które uznaje świat wokół 
nich. W tym kontekście w dzisiejszych czasach szkoły oraz inne instytucje edu-
kacyjne stoją wobec konieczności dyskutowania i wyjaśniania uznawanych 
przez nie wartości oraz ich upubliczniania. Dużym błędem byłoby jednak po-
dawanie wartości jako gotowego pakietu, narzuconego odgórnie zestawu, bez 
żadnej refl eksji i możliwości polemiki. Szkoły powinny zatem zwracać szcze-
gólną uwagę na różnorodność społeczną i odzwierciedlać zasadność, uprawo-
mocnienie, odpowiedniość i spójność tych wartości. Doświadczenia życiowe 
członków społeczności szkolnej nie są wystarczającą podstawą do jasnego ro-
zumienia i artykułowania wartości. Nie mogą one być również przyjmowane 
raz na zawsze, właśnie na bazie tych doświadczeń11. Narzuca to konieczność 
ciągłej dyskusji nad wartościami, spoglądania na nie z różnych perspektyw 
i różnych punktów widzenia. 

Zdarza się, że wartości w szkole nie są w pełni wyrażane, ujawniane; bywa-
ją też niewłaściwie komunikowane w działaniu. Są ukryte w codziennym nad-
miarze obowiązków, braku czasu oraz gotowości do refl eksji. Nawet jeśli szkoła 
stwarza w miarę spójny system wartości, to jeszcze nie koniec. Niezbędne stają 
się nieustanna dyskusja i praca nad wprowadzaniem tego systemu, tak aby miał 
on spójny i koherentny charakter12. W takich warunkach wartości mają szansę 
stać się „sercem szkoły”, zazębiają się i przyczyniają do postępu i poprawy funk-
cjonowania placówki.

Osobą szczególnie ważną przy podejmowaniu takich działań staje się przy-
wódca edukacyjny jako lider, który powinien mieć jasną wizję wartości w szkole 
i być w stanie inspirować i zachęcać członków społeczności szkolnej do udziału 

11 G. Haydon, op.cit.
12 J.M. Halstead, Values and values…
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w działaniach prowadzących do osiągania wspólnych celów. W czasach gdy za-
soby są ograniczone, a przywódcy edukacyjni znajdują się pod zewnętrzną pre-
sją osiągnięć i wyników uczniów i szkoły, wpływ wartości staje się bardzo zna-
czący. Jeśli przywódcy edukacyjni kierują się wartościami, łatwiej wykorzystują 
dostępne zasoby, wspierają strategiczne cele i wprowadzanie zmian w szkole13. 
Podkreślenia wymaga myśl, że tylko współdzielenie wartości buduje trwałą spo-
łeczność szkoły. Nie wystarczy postrzegać szkołę jako potencjalną społeczność, 
lecz należy widzieć ją jako społeczność, która podziela wspólne wartości. Warto-
ści muszą być rozumiane przez wszystkich w taki sam sposób i przez wszystkich 
przejawiane. Przywódca edukacyjny powinien angażować członków społeczno-
ści szkolnej: nauczycieli, uczniów, rodziców i środowisko lokalne – do aktyw-
nej postawy w uwspólnianiu wartości i kreowaniu zmiany. Powinien promować 
i wzmacniać wartości, które są ważne dla kształtowania kultury szkoły. W kultu-
rze tej, która wspiera wartości, będzie możliwe zbiorowe rozumienie misji, wizji, 
wartości i celów szkoły14. Kiedy postawa lidera wspiera uczącą się społeczność, 
której uczestnicy wierzą w to, co robią, widząc w swoich działaniach głęboki 
sens, postrzegają rzeczywistość szkolną jako zespół wartości, które stają się spój-
ne z kolektywną wizją szkoły. Wspólne wartości i przekonania członków sieci 
wzmacniają i utrwalają więzi istniejące pomiędzy nimi.

Tworzenie właściwej przestrzeni do dzielenia się wartościami poprzez pro-
wadzenie pedagogicznych dyskusji, obserwacji i wzmacnianie pracy zespołowej 
jest kluczowe w zachowaniach lidera edukacyjnego. Przywódcy edukacyjni po-
winni rozumieć wartości i przekonania, które wspierają zarówno kierunek, jak 
i stabilność ich działań. Dzięki temu ukierunkowanie na wartości staje się idea-
łem, do którego dostosowują oni zachowanie, co de facto prowadzi do stabilno-
ści odpowiedzialnej szkoły.

Kouzes i Posner15 prezentują kilka sugestii, które ich zdaniem mogą okazać 
się ważne dla przywódcy edukacyjnego w kontekście wartości:

 ● kształtowanie własnej drogi – przywódca powinien wyjaśniać wartości 
i podejmować działania spójne z tymi, które podziela społeczność szkolna;

 ● zachęcanie do tworzenia wspólnej wizji – przywódca powinien umożli-
wiać kreowanie wspólnej wizji i realizowanie aspiracji poszczególnych 
osób w szkole;

13 E.  Zachrisson, O.  Johansson, Educational leadership for democracy and social justice, [w:] 
S.G. Huber (red.), School leadership – international perspectives, Springer, Dordrecht–Heidelberg–
London–New York 2010, s. 39–56.

14 M. Chirichello, Th e principal as educational leader: What makes the diff erence, [w:] S.G. Hu-
ber (red.), School leadership…, op.cit., s. 79–100.

15 J.M. Kouzes, B.Z. Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2010.
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 ● stawianie wyzwań – bardzo istotnym elementem tego złożonego zadania, 
które lider stawia przed sobą, jest przyzwolenie na popełnianie błędów 
i uczenie się na błędach, poszukiwanie możliwości rozwoju;

 ● zachęcanie innych do podejmowania działania – przywódca dzieli się 
władzą i odpowiedzialnością, zachęca do aktywności, która prowadzi do 
osiągania wspólnych celów i do budowania zaufania;

 ● budowanie odwagi – przywódca akceptuje zdolności współpracowników, 
dodając im odwagi, tworząc „ducha wspólnoty”, wzmacniając entuzjazm 
wynikający z przynależności do niej.

Foster wskazuje natomiast, w jaki sposób przywódca nie powinien myśleć 
o wartościach16. Według niego nie powinniśmy oczekiwać, że wartości same 
z siebie staną się zasadami dla przywódców edukacyjnych. Nie powinien on więc 
oczekiwać, że wartości same z siebie staną się dla niego zasadami. Inni nie po-
winni też tego od niego wymagać. Nie można sądzić, że wartości utrzymywane 
jedynie jako zespół zasad będą przestrzegane przez przywódcę. Nie można rów-
nież uważać, że wartości w kontekście przywództwa edukacyjnego są tym sa-
mym co wartości każdego konkretnego przywódcy. Jak już wcześniej podkre-
ślono, trzeba je widzieć w kontekście interpersonalnym i kulturowym, w jakim 
działają osoby pełniące role przywódcze. 

Wartości przenikają do naszych celów i dążeń dzięki działaniom. Kiedy roz-
ważnie i z rozmysłem podejmujemy jakieś działanie, staje się ono działaniem ce-
lowym. Właśnie do takiego działania powinni inspirować liderzy edukacyjni, 
budując sprawiedliwość społeczną w placówce. Wartości mogą wyznaczać kie-
runki naszego działania, aby zmierzało ono do celu. Zatem dążenie do wspólnej 
wizji powinno być oparte na współpracy, a w związku z tym również i wartości 
muszą być dzielone między wszystkimi członkami szkoły17. 

Przywództwo kierowane wartościami 

Klasyczny, administracyjny charakter kierowania szkołą nie jest opracowany na 
podstawie wartości, które są tożsame z wartościami edukacyjnymi18. W takim 
systemie naczelne są cele i wartości związane przede wszystkim z prawem szkol-

16 W. Foster, Vice and virtue: the value of values in administration, [w:] E. Samier (red.), Ethical 
foundations for educational administration, RoutledgeFalmer, London 2003, s. 199–211.

17 P. Hallinger, Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research, „Journal of 
Edu cational Administration” 2011, nr 49 (2), s. 125–142.

18 R. Dorczak, Putting education into educational leadership – the main challenge of contempo-
rary educational leadership, „Contemporary Educational Leadership” 2014, nr 1, s. 7–13; R. Dorczak, 
G. Mazurkiewicz, Values based educational leadership, [w:]  Edulearn 15 Proceedings, Barcelona 2015, 
s. 7981–7986.
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nym, programami nauczania, orientacją na efektywność czy wynikami egzami-
nów zewnętrznych19. Często stają się odbiciem wartości władz oświatowych, rzą-
dowych; opierają się na osobistych, a nie profesjonalnych wartościach liderów20. 
Tymczasem celem refl eksyjnych rozważań przywódców edukacyjnych powinno 
stać się „odzwierciedlanie w wartościach i systemie przekonań własnych ról jako 
szkolnych przywódców, podejmowanie ryzyka, eksplorowanie nowych spraw-
ności i pomysłów oraz wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności w konkretnej 
(realnej) szkole”21. W tym kontekście konieczne jest stworzenie nowego sposobu 
kierowania szkołami, tak aby stały się autonomicznymi podmiotami, które będą 
tworzyć potencjał do realizacji dobra edukacyjnego uczniów22.

Najistotniejsze wartości oraz przekonania są mocno powiązane z predys-
pozycjami do wydawania trafnych sądów przywódczych, a także do stosowa-
nia twórczej przywódczej inwencji ukierunkowanej na role, kontekst i prob-
lemy. Przywódcy są uważni i świadomi sposobów, w jakie wyznaczane przez 
nich osiowe wartości wpływają w praktyce na postrzeganie różnorodnych sytu-
acji oraz na reagowanie na nie. Wartości i systemy przekonań pozwalają na oce-
nę poznawczą i ocenę zasobów zgromadzonych w zespole, a dalej wyznaczają 
kierunek i sposoby działania. Jeśli osoby kierowane w taki sposób przez przy-
wódcę wchodzą w tych działaniach w interakcję z nim oraz między sobą, gru-
pa staje się społecznością. Stawanie się społecznością „oznacza dla jej członków 
podejmowanie odpowiedzialności za członkostwo w społeczności”23. Dokonu-
je się internalizacja znaczeń i wartości. Członkowie społeczności intencjonal-
nie podejmują działania wyrażające zgodę na prace na rzecz społeczności i dążą 
do osiągnięcia w tym społecznościowego mistrzostwa. Czerpią z tego poczucie 
przynależności i osobistą satysfakcję, która wzmacnia doświadczanie uczestni-
czenia w zespole. 

W kontekście gwałtownych zmian ekonomicznych, społecznych i politycz-
nych przyszłość może się wydawać nieprzewidywalna. Istnieje jednak powszech-
na zgoda na to, że wartości powinny odgrywać w edukacji kluczową rolę i że 
powinno to być szeroko respektowane. Szczególnie ważne jest więc, aby nauczy-
ciele, uczniowie, rodzice i społeczność szkolna prowadzili otwarty dialog, zachę-
cający do analizy i dyskusji nad wartościami leżącymi u podstaw edukacji. Po-
znawanie istotnych wartości oraz zachodzących między nimi konfl iktów, które 

19 J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011; G. Mazurkiewicz, op.cit.

20 G. Mazurkiewicz, op.cit.; R. Dorczak, op.cit.
21 Za: T.H. Beatty, High Priority Support for High Priority Leadership Principals’ Perceptions of 

a Support Network in an Urban School District, [w:] M.F. DiPaola, W.K. Hoy (red.), Leadership and 
school quality, Information Age Publishing, Charlotte, NC 2015, 115–134, s. 118.

22 J. Łuczyński, op.cit.
23 T.H. Beatty, op.cit., s. 13.
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się pojawiają, kiedy grupa angażuje się w zespołowe relacje i interakcje, może 
sprzyjać naszemu zrozumieniu procesów współdziałania. Zrozumienie,  jak 
kształtować ten proces, oznacza zrozumienie roli wartości w szkole oraz tego, 
jak promować kulturę i klimat szkoły, aby sprzyjały współtworzeniu i uwspól-
nianiu wartości.

Wartości edukacyjne decydujące o efektach 
uczenia się i kształcie przywództwa edukacyjnego

Wartości edukacyjne decydujące  o efektach uczenia się i kształcie przywódz-
twa edukacyjnego zostały poniżej przedstawione dokładnie tak, jak wypraco-
wała je grupa osób zaangażowanych w przygotowanie i pilotaż modelu kształ-
cenia przywódców edukacyjnych. Wszystkie wybrane wartości zostały wspólnie 
uzgodnione, co stanowi podstawowy warunek ich realizacji. Wartości zostały 
opisane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, przekształceń, komentarzy, 
aby w żaden sposób nie zniekształcić zawartych w ich idei. Opis ten uwzględnia 
rozumienie poszczególnych wartości oraz – co bardzo ważne – tego, w jaki spo-
sób przejawiają się one w szkole. Tak rozważane wartości przywództwa eduka-
cyjnego nie mogą mieć jedynie charakteru deklaratywnego – muszą być obecne 
w świadomości oraz przejawiane w zachowaniu przez wszystkich członków spo-
łeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców.

Wolność

To nie tylko wolność polityczna, to również wolność osobista, czyli brak ogra-
niczeń ze strony władzy czy społeczeństwa – to możliwość podejmowania decy-
zji. To niezależność w myśleniu i zarządzaniu, możliwość dokonywania wybo-
rów, brak uwikłania i uzależnienia od czynników zewnętrznych, poszanowanie 
wolności innych (nie ma wolności bez odpowiedzialności). Wolność to także au-
tonomia w podejmowaniu inicjatywy, działań, nowych pomysłów i w zarządza-
niu nimi. To swoboda w defi niowaniu znacznej części swojej pracy: decydowa-
nie o tym, co robić i w jaki sposób, oraz posiadanie poczucia kontroli nad własną 
pracą. Niezależność (i jednocześnie świadomość zależności) od kultury, środo-
wiska, opinii otoczenia.

Fundamentem procesu uczenia i edukacji jest tworzenie środowiska, w któ-
rym wybór jest możliwy. Dostrzegamy w tej wartości konieczny warunek roz-
woju. Wybór ścieżek, metod, treści oraz wolność decydowania o sobie umożli-
wia i warunkuje uczenie się. Nauka bez wolności jest niemożliwa.
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Równość i sprawiedliwość społeczna

To jednakowe szanse dla wszystkich ludzi, choć nie identyczne traktowanie. 
Sprawiedliwość to dbanie o dobro społeczne i interes społeczny, poszanowanie 
indywidualności i równości w aspekcie podstawowych warunków do życia – za-
soby, szacunek, uznanie, miłość, władza, miejsce oporu wobec niesprawiedli-
wości, równość uwarunkowań, adekwatność w stosunku do włożonego wkładu 
i możliwości. W szkole przejawiają się warunkami do tworzenia równych szans, 
dążeniem do realizacji istotnych aspektów równości i sprawiedliwości: dobrej 
edukacji dla każdego, warunków uczenia się dla każdego dziecka, niezależnie od 
jego kapitału, szacunkiem dla różnorodności.

Szacunek

To poszanowanie każdego człowieka i jego wartości, zawodu, uznanie i akcep-
tacja odmienności; troska o jednakowe traktowanie różnych postaw i poglądów, 
przyznawanie wszystkim takich samych praw bez względu na rasę, pochodzenie, 
religię, język, niepełnosprawność itp. Zadaniem przywódców jest budowanie at-
mosfery wzajemnego szacunku w szkołach i placówkach, dbanie o to, aby każdy 
był tak samo dobrze traktowany, bez względu na swoją odmienność, aby jego/jej 
potrzeby były zaspokajane.

Zaufanie

Wiara, że wszyscy będą się zachowywać zgodnie z ustaleniami, założenie, że 
drugi człowiek zachowa się zgodnie z obowiązującym w danej społeczności 
systemem wartości. Proces uczenia się musi być oparty na zaufaniu, które jest 
przekonaniem o profesjonalizmie nauczycieli i odpowiedzialności uczniów za 
własny proces uczenia się, a także na poszanowaniu wyborów i uwzględnianiu 
indywidualności poszczególnych podmiotów procesu uczenia się.

Odpowiedzialność

Dbanie o dobrostan wszystkich członków społeczności szkolnej i szkoły jako or-
ganizacji, dotrzymywanie umów i zobowiązań, nie tylko w kontekście prawnym, 
ale też moralnym. To odpowiadanie na potrzeby środowiska i ludzi. W kontek-
ście edukacyjnym odpowiedzialność to również odpowiedzialność (rozumiana 
jako przyjmowanie konsekwencji działań) za własny rozwój, związana z auto-
nomią jednostki uczącej się, swobodą w podejmowaniu działań i dokonywaniu 
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wyborów, budowaniem własnego, wewnętrznego systemu odniesienia, za po-
mocą którego jesteśmy w stanie samodzielnie kierować własnym życiem, a tak-
że uznawanie autonomii innych. To konsekwencja i stałość zachowań w sytu-
acjach zmian zewnętrznych, chaosu, presji otoczenia, sprzecznych oczekiwań 
innych ludzi i wymogów sytuacji. To poczucie odpowiedzialności za swoje wy-
bory i własny rozwój.

Odwaga

To gotowość podejmowania wyzwań, oparta na potencjale (wiedzy, mądrości, 
wolności), przejawiająca się w działaniu – dobrym decydowaniu nawet w nie-
sprzyjających okolicznościach, komunikowaniu, braniu odpowiedzialności. To 
przyjmowanie prawdy, informacji zwrotnej, wyrażanie własnych przekonań, po-
stępowanie zgodnie z nimi, umiejętność przyznania się do błędu, ale również 
zdawanie sobie sprawy z konsekwencji błędu i uczenie się na jego podstawie.

Uczciwość

To rzetelna realizacja i dotrzymywanie przyjętych obietnic i zobowiązań, prze-
strzeganie norm społecznych, ustalonych zasad, zarządzanie bez manipula-
cji, prawość. Przywódca edukacyjny działa i zachęca do działania społeczność 
szkolną w sposób szczery i przejrzysty. 

Rozwój i uczenie się

To praca nad sobą na wszystkich etapach swojego życia, jak najbardziej pełne wy-
korzystywanie swoich zasobów, talentów, możliwości oraz zdobywanie nowych 
wzbogacających doświadczeń. To realizacja potencjału osób tworzących społecz-
ność szkolną w każdym aspekcie. Przywódca edukacyjny jest świadomy swojej 
roli w kształtowaniu warunków dla rozwoju innych i konieczności wspierania ich 
w rozwoju, zna możliwości rozwoju innych, w tym uczniów i nauczycieli.

Otwartość

To gotowość na zmianę, poszukiwanie lepszego, akceptacja inności, dialog, na-
stawienie na pozytywny kontakt z innymi. Akceptacja ludzi (co wyraża się udzie-
laniem informacji zwrotnej, zmniejszaniem dystansu, obdarzaniem zaufaniem), 
wartości (co wyraża się dostrzeganiem bogactwa różnorodności), wyzwań (co 
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wyraża się poszukiwaniem i korzystaniem z nowych idei, zmianą rzeczywisto-
ści, myśleniem o rozwoju). Otwartość w edukacji to także przyzwolenie na po-
noszenie porażek, czyli świadomość, że porażki są naturalnym elementem ucze-
nia się, rozwoju przywództwa i funkcjonowania środowiska szkolnego, że dają 
szansę na wyciąganie z nich wniosków na przyszłość.

Dialog

To umiejętność inicjowania i utrzymywania relacji opartych na wzajemnej wy-
mianie – na poziomie: współpracy z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrzny-
mi szkoły oraz komunikacji rozumianej jako umiejętność dostarczania treści, 
wsłuchiwania się w głos otoczenia placówki oraz rzetelnej wymiany opinii w dą-
żeniu do konsensusu.

Służebność

To działanie na rzecz innych, nacisk na wzmożone służenie innym i promowa-
nie poczucia wspólnotowości oraz partycypację w podejmowaniu decyzji. Dy-
rektor szkoły, który kieruje się wartością służebności, stawia dobro wspólne po-
nad partykularne interesy. Rolą szkolnych liderów (dyrektorów) jest wspieranie 
innych podmiotów w szkole w pokonywaniu przeszkód, które uniemożliwiają 
im realizację ich obowiązków.

Partycypacja

To gotowość włączania innych, tworzenie mechanizmów uczestnictwa i oddol-
nej aktywności podmiotów związanych ze szkołą. Zachęcają do niej: informo-
wanie, konsultowanie, angażowanie, współpraca i współrządzenie. Demokra-
cja to także udział wszystkich podmiotów szkoły w procesie określania celów 
oraz koncepcji rozwoju szkoły i wdrażaniu zmian. Warunkiem zrównoważo-
nego rozwoju i sukcesu jest jednakowe zaangażowanie wszystkich podmiotów 
w szkole w uczenie się i rozwój.

Różnorodność

To bogactwo perspektyw i możliwości rozwiązań, różnorodność jednostek 
zwiększa paletę możliwości i kreatywność w szkole, a sama szkoła jest miejscem, 
w którym uczy się doceniania różnorodności i unikatowości jednostek, nawet 
jeśli mają zupełnie odmienne zdanie od naszego.
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Wiarygodność

Umożliwia pojawienie się zaufania, a sama buduje się dzięki integralności 
– spójności myśli, działań wartości, przekonań oraz wyrażanych poglądów i opi-
nii, uczciwości, niezawodności i odpowiedzialności.

Refl eksyjność

To zdolność poddawania refl eksji działań i dążenie do trafnego oceniania rze-
czywistości, czyli: do właściwego lokowania siebie w czasie, „tu i teraz”, z umiar-
kowanym, kontrolowanym wybieganiem w przyszłość w celu racjonalnego jej 
zaplanowania, do uwolnienia się od stereotypów poznawczych (a przynajmniej 
ich świadomości), do trafności odbioru i oceny ludzi i zdarzeń, do rozróżniania 
środków i celów, wartości ciągłego sprawdzania trafności percepcji – przy rozu-
mieniu, że jesteśmy w tym obszarze często skazani na zniekształcenia i pomyłki.

Solidarność

Oznacza wzajemną i wspólną odpowiedzialność członków jakiejś instytucji czy 
społeczności. Solidarność wiąże się z egzystencją ludzką osadzoną w wymiarze 
wspólnotowym – to troska wobec innych. Nikt nie jest samotną wyspą. Jeste-
śmy razem nawet wtedy, gdy tego nie wiemy. Solidarność to apel o to, by spie-
szyć z pomocą człowiekowi, który znalazł się w potrzebie24. 

Postulaty na przyszłość 

Przyjrzenie się wartościom przywództwa edukacyjnego pokazuje ich szerokie 
spektrum aksjologiczne. Wartości te wpływają na rozwój pojedynczych osób, rela-
cji między nimi, interakcji w szkole, ale też poza nią. Szkoła powinna kierować się 
wartościami po to, aby stać się miejscem, które stwarza najlepsze warunki sprzy-
jające uczeniu się, rozwojowi i pracy. Jest to miejsce, w którym każdy uczeń, każ-
dy nauczyciel, każdy rodzic i pracownik czują się dobrze, są otaczani szacunkiem, 
mają poczucie sprawczości, partycypują w działaniach szkoły. Dzięki temu szko-
ła daje każdemu poczucie równych szans oraz autonomię w podejmowaniu ini-
cjatyw. Pozwala na współpracę i współdziałanie. Wówczas klimat szkoły staje się 
przyjazny, otwarty, zachęcający do dialogu, do refl eksji. Poczucie wolności oraz 

24 Przytoczenie powyższych wartości na podstawie: R. Dorczak, G. Mazurkiewicz, Values based 
educational leadership, op.cit., s. 7981–7986.
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przyzwolenie na popełnianie błędów są koniecznymi warunkami rozwoju. Szko-
ła otwarta na wartości powinna uczyć odpowiedzialności za siebie i innych, po-
dejmowania działań na ich rzecz, sprzyjania tolerancji, sprawiedliwości i poczu-
ciu równości. 

Wartości przywództwa edukacyjnego powinny, zarówno dla przywódcy, jak 
i wszystkich uczestników społeczności szkolnej, stać się podstawą do prowadze-
nia dyskursu nad nimi, a w konsekwencji do ich interioryzacji. Jak podkreśla Hals-
tead25, wartości nie istnieją w próżni, a ich obecność w szkole wymaga nieustannej 
pracy nad nimi, analizy i weryfi kacji. Warto jeszcze raz podkreślić, że zapropono-
wane wartości nie stanowią stałego zbioru, raz na zawsze ustalonego status quo, 
lecz podlegają ciągłemu procesowi zmiany, stając się podstawą do coraz lepsze-
go funkcjonowania polskiej szkoły. Działanie w takiej szkole może wręcz przy-
jąć formę fl ow26, a więc będzie wiązało się z głębokim zaangażowaniem, wynikało 
z autonomicznej motywacji wewnętrznej i sprzyjało traktowaniu kolejnych zadań 
jako wyzwań wykorzystujących wiedzę, mądrość i wolność. Przywódca edukacyj-
ny, dzięki ciągłej dyskusji i refl eksji, powinien opierać swoje działania na wartoś-
ciach, własnym przykładem promować je i zachęcać do tego innych, by wspólnie 
utrwalać funkcjonowanie odpowiedzialnej szkoły. Oznacza to, że przywódca ma 
obowiązek podejmowania autorefl eksji nad wartościami. Taki refl eksyjny i kon-
templacyjny wysiłek prowadzi bowiem do ich głębszej analizy i uświadomienia, że 
na nich opierają się wszystkie decyzje podejmowane w szkole27.
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