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Streszczenie
W tym rozdziale zapraszam do refl eksji nad pojęciem przywództwa edukacyjnego. Zaczynam od 
wskazania przyczyn, dla których należy się zajmować przywództwem, oraz od odniesienia się do ist-
niejących defi nicji przywództwa. Podkreślam rolę konstruktywizmu poznawczego w procesie defi -
niowania i ustalenia znaczenia przywództwa, a następnie zastanawiam się nad kontekstem rozwoju 
przywództwa edukacyjnego. Następnie dyskutuję znaczenie rozumienia edukacji, uwypuklam waż-
ne elementy procesu uczenia się i omawiam przywództwo edukacyjne, nakreślając jego specyfi cz-
ne cele, cechy, funkcje i zadania. Na zakończenie, pokazując potencjalne trudności w budowaniu 
kultury organizacyjnej nastawionej na uczenie się, ale wierząc, że przywództwa można się nauczyć, 
przedstawiam propozycję sposobu kształcenia przywódców. 
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Wprowadzenie

Przywództwo edukacyjne jest obszarem ludzkiej działalności o szczególnym 
znaczeniu. Badania naukowe, praktyczne doświadczenia i polityczne decyzje 
potwierdzają przekonanie, że w przywództwie edukacyjnym tkwi olbrzymi po-
tencjał służący wsparciu procesu uczenia się i rozwojowi instytucji oświatowych. 
Jednak aby ten potencjał został zrealizowany, potrzebne wydają się dwie zasad-
nicze zmiany: po pierwsze, zwiększenie koncentracji działań przywódców na 
procesie uczenia się i organizowaniu warunków i środowisk, w których ten pro-
ces zachodzi, oraz po drugie, popularyzowanie przywództwa partycypacyjnego 
angażującego wiele osób w proces podejmowania decyzji, w tym także wzmac-
nianie przywódców średniego szczebla i przywódców nieformalnych. 

Przywódcy to osoby fascynujące. Kolejne generacje przekazują sobie opowie-
ści o ich czynach, przymiotach, osiągnięciach, klęskach czy też (bardzo często) 
o ich bohaterskiej śmierci. Przywódcy stanowią stały element kształtujący zbio-
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rową świadomość różnych grup, występują na kartach podręczników i w me-
diach, integrują ludzi wokół konkretnej idei, są źródłem dumy narodowej czy 
podnoszą sprzedaż książek i gadżetów. Przywództwo to temat popularny. Od 
zawsze jesteśmy przekonani, że przywódcy są nam niezbędni, czekamy na nich, 
kochamy (i nienawidzimy), jesteśmy gotowi wynagradzać wyjątkowo szczodrze. 
Wierzymy, że ktoś musi nami kierować, przewodzić, opiekować się i doradzać. 
Ta wszechobecność przywództwa i przeświadczenie o tym, że jest nam niezbęd-
ne, czyni rozmowę na jego temat bardzo trudną. Dzieje się tak, ponieważ boimy 
się osamotnienia i potrzebujemy obecności kogoś, kto nam zapewni bezpieczeń-
stwo, ale również dlatego, że z powodu swojej popularności termin ten omawia-
ny był tak często, iż powiedziano, jak się zdaje, już wszystko (chociaż wciąż ob-
racamy się głównie wokół stereotypów i uproszczeń).

Interesujące wydaje się pytanie o przyczyny zainteresowania tym tematem, 
o źródło wspólnej potrzeby przywództwa. Michael Harvey1 mówi o trzech pod-
stawowych potrzebach każdej ludzkiej grupy i wiąże je z konkretnymi sytuacja-
mi, w których pewne osoby stają się przywódcami. 

Pierwszą potrzebą każdego człowieka i każdej zbiorowości jest przetrwanie. 
Zdobycie pożywienia, ochrona przed zagrożeniami, zapewnienie sobie schro-
nienia w przypadku nieprzyjaznych warunków klimatycznych to zadania każde-
go stada, również stada ludzkiego. Te osoby czy też grupy osób, które w sposób 
najbardziej efektywny potrafi ą nie tylko stawić czoła przeciwieństwom, ale tak-
że zorganizować w tym celu wysiłki pozostałych, zyskują prestiż i posłuch. Silni, 
sprawni i przedsiębiorczy osobnicy są, według Harveya2, naturalnymi kandyda-
tami do tego, aby wytyczać kierunki działania, decydować o konkretnych zada-
niach i sposobach ich realizacji (często to najbardziej wartościowi pracownicy). 

Gdy zaspokojone zostają te podstawowe potrzeby grupy, pojawia się potrze-
ba zrozumienia świata. Wyjaśnianie zjawisk naturalnych, procesów zachodzą-
cych w grupie czy też celu istnienia i umierania staje się cenioną umiejętnością. 
Ważne są opowieści, które logicznie lub przekonująco opisują i wyjaśniają świat, 
pomagają ludziom zrozumieć siebie i otoczenie. Osoby z wizją i mocnym prze-
konaniem o słuszności lub atrakcyjności tej wizji przejmują władzę od tych, któ-
rzy dotąd pomagali grupie przetrwać. Teraz zależy nam również na możliwej do 
przyjęcia wersji wyjaśnienia sensu świata3. 

Kolejnym etapem czy też potrzebą po przetrwaniu i zrozumieniu świata, choć 
to rzadko przebiega linearnie, będzie potrzeba wspólnego życia. Gdy przejdzie-
my etap rozwoju, na którym niezbędni byli przywódcy zdobywcy, przedsiębior-

1 M. Harvey, Leadership and the human condition, [w:] Th e quest for a general theory of leader-
ship, red. G.R. Goethals, G.L.J. Sorenson, Edgar Elgar, Cheltenham, Northampton 2006.

2 Ibidem, s. 41.
3 Ibidem, s. 42.
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cy, myśliwi, wojownicy, lekarze i kapłani, skupieni na ujarzmianiu, rozumieniu 
środowiska i jego elementów, zaczynamy potrzebować przywódców, którzy po-
mogą nam współpracować. Aby dobrze wspólnie żyć, potrzebujemy przywód-
ców, którzy wiedzą, w jaki sposób zachęcić do współdziałania, pokażą, że to uza-
sadnione, i nauczą, jak to zrobić. Wspólne życie może przybierać różne formy; 
a najprostsza to po prostu przestrzeganie zasad w obawie przed karą. Zwłasz-
cza dzisiaj, gdy stajemy przed trudnymi globalnymi wyzwaniami, współdziała-
nie powinno stać się formułą naszej egzystencji, a nie wymuszoną procedurą4.

Pełna i autentyczna partycypacja w procesie decyzyjnym i współdziałanie 
przy wprowadzaniu decyzji w życie wymagają jednak czegoś więcej niż obec-
ności w grupie silnych jednostek, które stają przywódcami. Konieczne jest ra-
czej spłaszczenie struktur i angażowanie jak największej liczby osób z jednocze-
snym wspieraniem ich w rozwoju, a więc ujawnianie potencjału tak, aby osoby 
te mogły jak najpełniej realizować funkcje przywódcze w celu spełnienia postu-
latu współdziałania. W tym tkwi główne zadanie przywództwa edukacyjnego, 
o czym szerzej napiszę w dalszej części tego rozdziału. 

Uzgadniając znaczenia 

Pojęcie przywództwa łączy się z pojęciem władzy i równie jak ono defi niowane 
jest często i chętnie. Niestety pomimo tych prób wciąż nie sformułowano defi ni-
cji władzy, która byłaby wystarczająco ścisła, aby można było jej używać w syste-
matycznych badaniach. Najbardziej popularne jest stwierdzenie Roberta Dahla, 
że A ma władzę nad B, jeśli może sprawić, aby B zrobił coś, czego by inaczej nie 
zrobił5. Przywoływany także przez Barbarę Czarniawską Stephen Lukes konklu-
dował w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku: w naszych codziennych, 
nierefl eksyjnych sądach i porównaniach władzy nie mamy kłopotu ze zrozumie-
niem, o czym mowa: jednakże żadna próba zdefi niowania władzy raz na zawsze 
nie powiodła się i prawdopodobnie nigdy nie zakończy się powodzeniem6.

Bez większego ryzyka można to samo powiedzieć na temat przywództwa – 
wiele prób podejmowanych do określenia defi nicji przywództwa przynosiło ko-
lejne jej wersje, trudno natomiast powiedzieć, aby proces poszukiwania precy-
zyjnego opisu przywództwa się zakończył. 

Przywództwo rozumie się więc zarówno jako proces wpływania na innych, 
sposób wymuszania uległości, formę perswazji, efekt interakcji, mechanizm 

4 Ibidem, s. 43.
5 Za: B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci dzia-

łań, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2010, s. 46.
6 Za: ibidem, s. 17.
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osiągania celów, środek budowania struktury, negocjacje władzy czy też charak-
terystykę osobowości albo sposób zachowania7.

Reasumując wieloletnie poszukiwania teoretyków, należy wskazać dwa głów-
ne nurty defi niowania przywództwa. W pierwszym pokazuje się przywództwo 
jako proces wpływania na innych dla wspólnego osiągania celów, w drugim defi -
niuje się je przez wyliczanie cech osoby przywódcy, tak jakby przywództwo było 
niczym innym jak odpowiednim zestawem cech jednostki.

W nurcie pierwszym traktuje się przywództwo jako proces grupowy – funk-
cję przywódczą można pełnić tylko w grupie, a zrozumieć ją można wyłącz-
nie w kontekście relacyjnym. To paradoks, że rozważania teoretyczne oraz prak-
tyczne rozwiązania (na przykład szkolenia) koncentrują się zwykle na jednostce, 
a nie grupie. Obserwując współczesny świat i intelektualny warsztat, jaki sto-
sujemy, aby go zrozumieć, coraz silniej wyczuwa się potrzebę (i defi cyt) przy-
wództwa oraz konieczność zmiany modelu mentalnego. Gdy próbuje się opisać 
i zrozumieć świat, naszym obowiązkiem jest porzucenie przekonania o nie-
uchronności społecznego zróżnicowania i niesprawiedliwości. Akceptując po-
trzebę współdziałania, powinniśmy zobaczyć swoją współodpowiedzialność za 
innych i świat.

Jedna z bardziej kompleksowych defi nicji przywództwa, autorstwa Th omasa 
Wrena, podkreślająca znaczenie relacji, wskazuje, że przywództwo powinno być 
rozumiane jako relacja wpływu między przywódcami a ich zwolennikami, uła-
twiająca osiąganie społecznych czy grupowych celów. Ta defi nicja skupia się nie 
na liderze, lecz na wszystkich członkach organizacji i sugeruje trwający proces 
wielostronnych wpływów czy mediacji8.

Przywództwo, które powinniśmy starać się budować, oprócz motywowania 
do osiągania wyznaczonych celów, jak podkreśla Ken Blanchard9, powinno rów-
nież ludzi kształtować – umiejętnie wyzwalając w innych zdolności do jak naj-
lepszego wykonywania zadań, z poczuciem sensowności, godności, szacunku 
dla innych i zadowolenia. Proces przywództwa staje się wtedy działaniem służą-
cym uczeniu się i rozwojowi oraz pomagającym uwierzyć w siebie, uzewnętrz-
niającym się przez udział wielu osób „dzielących się” władzą. 

Proponując refl eksję nad przywództwem lub postulując konkretne zmiany 
w podejściu do przywództwa, nie unikniemy konieczności uwzględnienia wpły-
wu lokalnych kultur i tradycji na przywództwo. Rozumienie i praktyczne zasto-
sowanie przywództwa obarczone są znaczącymi uproszczeniami i stereotypa-

7 S.C. Smith, P.K. Piele, School leadership: Handbook for excellence in student learning. Fourth edi-
tion, Corwin Press, A Sage Publications Company, Th ousands Oaks, California 2006.

8 T.  Wren, Inventing leadership: The challenge of democracy, Edward Elgar, Cheltenham, 
Northampton 2007.

9 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektyw-
nych organizacji, tłum. A. Bekier, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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mi. Wszechobecne jest na przykład przeświadczenie, że pojedyncze osoby mogą 
zmienić bieg dziejów i los całych społeczeństw. Bardzo trudno też wyzwolić się 
z przekonania, iż do odgrywania ról przywódczych predestynowane są tylko 
wybitne jednostki lub elity, które dzięki specjalnym cechom zajmują najwyższe 
stanowiska i osiągają wyższy status, co jednocześnie daje im prawo do kontroli 
pozostałych. Te mentalne założenia podatne są na wpływ danego momentu hi-
storycznego czy dominujących wartości.

Barbara Czarniawska zauważa, że charakter nawoływań mediów, naukow-
ców, polityków i całych społeczeństw oczekujących mężów opatrznościowych 
zmienia się w zależności właśnie od specyfi ki danej epoki. Wyodrębniając trzy 
role: przywódców, kierowników (menedżerów) i przedsiębiorców, Czarniawska 
twierdzi, że zapotrzebowanie na konkretną rolę wiąże się z kulturowym kontek-
stem, zmianami w teorii organizacji i zarządzania. Przywództwo klasyczne bar-
dzo popularne w latach trzydziestych i czterdziestych nie cieszyło się tak wielkim 
zainteresowaniem w latach siedemdziesiątych, gdy wypracowano sytuacyjną 
teorię organizacji, ponieważ dekadę wcześniej ruchy młodzieżowe, kontestując 
wszelkie przywództwo, wytworzyły przekonanie, że władza jest czymś wręcz pa-
tologicznym. Tak więc gdy charyzmatyczni przywódcy „wyszli z mody”, a for-
malne organizacje jednak potrzebowały jakiejś hierarchii, zwierzchnictwa, ich 
miejsce zajęli bezpretensjonalni kierownicy. Skuteczni kierownicy Petera Dru-
ckera nie cechowali się żadną charyzmą, tylko koncentracją na bieżących spra-
wach. Listy spraw do załatwienia i sposobów radzenia sobie z nimi spowodowa-
ły, że zniknęły wielkie cele, a zamiast rządzenia ludźmi pojawiło się zarządzanie 
rzeczami. O ile wcześniejsi przywódcy zaślepieni byli władzą, o tyle kierownicy 
ulegali złudzeniu, że ich działania nie mają nic wspólnego z władzą. Trzecia per-
spektywa włącza przedsiębiorców – przywódców i kierowników we własnych 
fi rmach. Przedsiębiorczość to nie umiejętności, ale siła woli, inicjatywa w po-
dejmowaniu nowych działań. Wtedy gdy nie wiadomo, co robić, potrzebni są 
przedsiębiorcy zabierający się do działania bez oglądania się na innych. Oczywi-
ście nie oznacza to, że każda epoka ma całkowicie odmienne podejście do przy-
wództwa, ale można zauważyć przewagę pewnej idei zarówno w praktyce, jak 
i w następującej po niej refl eksji teoretycznej: w latach dwudziestych XX wie-
ku, w czasach depresji, dominowali przedsiębiorcy, w latach wojen – przywódcy, 
po drugiej wojnie światowej – kierownicy i ponownie przedsiębiorcy, w latach 
sześćdziesiątych górowali przywódcy, w latach siedemdziesiątych – kierownicy, 
w końcu XX wieku – przywódcy, podczas przełomu wieków – przedsiębiorcy, 
a w czasach kryzysu końca pierwszej dekady XXI wieku – ponownie kierownicy10. 

Każda z tych ról ma swoje blaski i cienie. W dużym uproszczeniu przywód-
cy symbolicznie integrują grupy, ale mają tendencję do poświęcania innych. Kie-

10 B. Czarniawska, op.cit., s. 76–79.
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rownicy nie cenią ludzi, gdyż ważna jest dla nich sprawność i efektywność orga-
nizacji. Przedsiębiorcom nie zawsze się ufa, gdyż do działania napędza ich chęć 
zysku lub szalone, nie zawsze zrozumiałe dla innych idee11. 

Co istotne, rozumienie tych ról uwarunkowane jest kulturowo, więc trudno 
wyrokować, które stanowisko teoretyczne jest słuszniejsze oraz która praktyczna 
egzemplifi kacja bardziej przydatna. Ta dyskusja na temat rozumienia ról powin-
na się toczyć, ale przy jednoczesnym założeniu, że wszystkie trzy role opisują tak 
naprawdę jedną formę albo – jak będę się starał później pokazać – jeden proces.

Aby sensownie debatować, zgadzać się czy też nie, należy ujawnić założenia, 
jakie wykorzystujemy do konstruowania znaczeń, defi nicji struktur przywódz-
twa. Ta dyskusja staje się łatwiejsza do zrozumienia i zaakceptowania, jeśli zro-
zumiemy paradygmat oparty na konstruktywistycznej wizji świata społecznego. 
Przywództwo jest częścią człowieczeństwa, trochę tajemniczą spuścizną, w któ-
rej miesza się dobro i zło, nadzieja i lęk, zaufanie i nieufność, służebność i ego-
izm. Przywództwo wynika z tego, kim jesteśmy i kim możemy być.

Konstruowanie przywództwa

Ludzie konstruują świat, w którym żyją. Jednostki i grupy nadają znaczenie 
światu, w którym funkcjonują, po to, by widzieć jego sens. Akceptowanie wie-
lości perspektyw, kontekstualizacja zasad i działań, unikanie silnych rozgrani-
czeń między pojęciami, rozwiązywanie problemów sprawa po sprawie stwarzają 
szansę na współpracę i zrozumienie. Trudno w świecie organizacji szukać zja-
wisk istniejących obiektywnie, a wiedza i cały świat społeczny, zależny od ludz-
kiej działalności, są konstruowane w procesie ludzkich interakcji oraz rozbudo-
wywane i przekazywane w konkretnym kontekście społecznym12. „Znaczenie” 
nie czeka w różnorakich „obiektach” na odkrycie. Znaczenie przywództwa wy-
łania się przez interakcje i nadawanie tego znaczenia przez nas w danym kon-
tekście kulturowym, historycznym czy geografi cznym. Oczywiście w pewnym 
sensie wszystko ma w sobie potencjalne znaczenie, ale objawia się ono wyłącz-
nie wtedy, gdy podejmuje się świadomy wysiłek w celu jego rozszyfrowania. To, 
że nasz świat nie istnieje, zanim go nie doświadczymy, nie jest łatwą konstrukcją 
myślową, ale w momencie zaakceptowania takiego stanu rzeczy człowiek musi 
wziąć odpowiedzialność za siebie i własne działania. 

Przywództwo, jak już wspomniano, to aktywność ściśle związana z życiem 
społecznym. Konstruktywizm społeczny oznacza przyjęcie założenia, że czło-

11 Ibidem, s. 82–86.
12 M. Crotty, Th e foundation of social research: Meaning and perspective in the research process, 

Sage Publications, London, Th ousand Oaks, New Delhi 1998, s. 42.
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wiek jest twórcą świata i że przez proces interpretacji nadaje sens i strukturyzuje 
swoje otoczenie. Konieczna jest więc zdolność krytycznej analizy i refl eksji nad 
tą społeczną i polityczną rzeczywistością. Krytycznej do tego stopnia, że istnie-
je możliwość zakwestionowania rzeczywistości w obszarach wartości, struktur 
czy wzorów zachowań. Michael Crotty uważa, że aby być zdolnym do takiej po-
stawy, należy zaakceptować następujące założenia: wszystkie idee są rezultatem 
mediacji i społecznych relacji władzy, fakty nie mogą być analizowane w ode-
rwaniu od systemu wartości i ideologii, związek między obiektem i pojęciem 
obiektu jest płynny, pod ciągłym wpływem społecznych relacji produkcji i kon-
sumpcji, język to kluczowy czynnik decydujący o ostatecznej formie subiektyw-
nego rozumienia, niektóre grupy społeczne są uprzywilejowane i mają większy 
wpływ na rozumienie rzeczywistości, a opresja może przyjmować różne formy, 
więc koncentrowanie się wyłącznie na jednej z nich może przynosić szkodliwe 
rezultaty13.

Właściwie powinno to prowadzić do konkluzji, że przywództwo należy defi -
niować za każdym razem na nowo, z każdą nową inicjatywą, organizacją, ideą. 
Współcześnie przywództwo musi się mierzyć z nawoływaniem do zasadniczej 
zmiany społecznej. Wyraźnie widać potrzebę zerwania z dominacją paradygma-
tu klasycznego, w którym przywództwo kojarzy się z silnymi jednostkami, elita-
mi, tak zwaną charyzmą czy władzą. Zaczynamy rozumieć konieczność masowej 
współpracy14 i zmiany stylu przywództwa, która mogłaby się właśnie przejawiać 
w rezygnacji z mitologizowania specjalizacji i wiedzy eksperckiej, doświadczenia 
i kontroli na rzecz współpracy, partycypacji i kreatywności. Wiadomo już od daw-
na, że nie uda się przygotować przywódców przyszłości, patrząc wstecz. Zjawiska 
związane ze współpracą społeczną i wirtualną zmieniają nie tylko sposób uczenia, 
ale także uczenie się samo w sobie, kreując nowe zadania dla liderów. 

Przywódcy dzisiaj powinni się stać bardziej antropologami skupiającymi się 
na grupach aniżeli (jak to było do tej pory) psychologami koncentrującymi się 
na jednostkach15. Oczywiście postulat rezygnowania z wiedzy eksperckiej i do-
świadczenia może niepokoić, ale warto pamiętać, że mowa tu o potencjale przy-
wódczym, o kapitale, który powinien pomóc nam poradzić sobie z rezultatami 
trendów utrudniających życie społeczne i uniemożliwiających kontynuowanie 
działań w sposób, jaki znamy. Emmanuel Gobillot mówi o: 

 ● fatalnym trendzie demografi cznym, zjawisku coraz mniejszego zrozumie-
nia między generacjami, 

13 Ibidem, s. 157–158.
14 R. Sennett, Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie 

MUZA SA, Warszawa 2013.
15 E. Gobillot, Leadershift : reinventing leadership for the age of mass collaboration, Kogan Page, 

London, Philadelphia 2009.
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 ● trendzie eksperckim, utrudniającym tradycyjne działania, a wynikającym 
z tego, iż specjalistyczną wiedzę i umiejętności można dziś znaleźć nie tyl-
ko wewnątrz, ale i na zewnątrz organizacji, 

 ● trendzie utraty uwagi/koncentracji, gdyż coraz trudniej koncentrować 
uwagę wokół spraw istotnych dla organizacji i coraz mniej pozostaje na 
to czasu, 

 ● trendzie demokratycznym, który przejawia się w tym, że coraz mniej 
prawdopodobne jest, aby liderzy kontrolowali zasoby i ludzi w sposób 
osobisty – bezpośrednio16. 

Tak więc badania nad przywództwem pokazują bardzo skomplikowany ob-
raz, znacznie odbiegający od uproszczonego podejścia stosowanego w prak-
tyce17. Proponuję, aby pozostać przy rozumieniu przywództwa jako procesu 
zachodzącego w grupach ludzi i charakteryzującego się kilkoma, wyraźnie po-
kazującymi jego specyfi kę, właściwościami. 

Na przykład przywództwo edukacyjne, do którego przechodzę poniżej, to 
proces, który dotyczy procesów nauczania i uczenia się. Jego specyfi czne cele za-
leżą od kontekstu, w którym przebiega kształcenie, ale celem głównym pozosta-
je uczenie się osób. Mówiąc o przywództwie edukacyjnym, należy pamiętać, że 
edukacja to proces, w którym wykluwa się wspólnota uczących się, dzięki zaan-
gażowaniu umysłu, emocji, poprzednich doświadczeń, wrażliwości na warunki 
działania i na inne osoby, z jednoczesnym odwołaniem się do wartości akcep-
towanych przez daną społeczność. Podobnie rzecz ma się z przywództwem. Nie 
jest ono cechą jednostki czy nawet grupy, ale jakością organizacyjną – rezulta-
tem współpracy wielu osób. Potencjał przywódczy wiąże się więc nie z chary-
zmą, autorytetem czy wizjonerstwem jednostek, lecz ze zdolnością zwiększania 
partycypacji członków organizacji w procesie decyzyjnym. Przywódca eduka-
cyjny doskonali umiejętność uzewnętrzniania potencjału innych po to, aby z sy-
tuacji niekorzystnej, czyli funkcjonowania w grupie jednego przywódcy, przejść 
do sytuacji pożądanej, czyli partycypowania w procesie podejmowania decyzji 
wielu osób i zwiększania potencjału przywódczego grupy. Świadomy przywód-
ca powinien wspólnie z grupą tworzyć sytuacje umożliwiające wszystkim ucze-
nie się i rozwiązywanie problemów18.

16 Ibidem.
17 P.G. Northouse, Leadership: Th eory and practice, SAGE Publications, Th ousand Oaks, London, 

New Delhi 2007.
18 G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wy-

zwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
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Kontekst rozwoju przywództwa edukacyjnego

Trudno myśleć o edukacji, nie biorąc pod uwagę warunków, w jakich ona się od-
bywa, potrzeb, które próbuje zaspokajać, oczekiwań, którym wychodzi naprzeciw. 
Edukacja oderwana od rzeczywistości raczej zostanie uznana za mało przydat-
ną. Podobnie jest z przywództwem edukacyjnym. Proces, który ma w założeniu 
sprzyjać uczeniu się i stawianiu czoła przeróżnym wyzwaniom dzięki rozwojowi 
i odpowiedniemu przygotowaniu się do rozwiązywania problemów, powinien być 
adekwatny do globalnych wyzwań, lokalnych potrzeb i możliwości. Przywództwo 
edukacyjne należy kształtować odpowiednio do uwarunkowań, trzeba reagować 
na kontekst, a jednocześnie go przekształcać czy formować. 

Akceptując założenie o kulturowo i kontekstowo determinowanym działa-
niu ludzkim oraz społecznie tworzonej rzeczywistości, warto sobie nieustannie 
zadawać pytanie o specyfi kę uwarunkowań wpływających na nasze zachowa-
nia. Wyzwania globalnego społeczeństwa wiedzy stawiają przed przywództwem 
edukacyjnym ambitne zadania zrozumienia współczesności, krytycznego do niej 
podejścia i inteligentnego projektowania adekwatnych procesów. Szkoła i inne 
instytucje oświatowe funkcjonują, podobnie jak wszystkie organizacje społeczne 
czy ekonomiczne, w rzeczywistości zmiennej i nieprzewidywalnej. Turbulencje, 
które wstrząsają zakładami produkcyjnymi, usługowymi, bankami czy rządami, 
mają również wpływ na funkcjonowanie szkół (nawet jeśli ze wszystkich sił sta-
ramy się tego nie zauważyć). Przywódcy potrzebują świadomości, że nie tylko 
sytuacja fi nansowa determinuje stan szkoły. Konieczność uczenia się przez całe 
życie, radykalne zmiany na rynku pracy, rozwijanie kompetencji obywatelskich 
i współpracy, przeciwdziałanie wykluczeniu to priorytety współczesnych społe-
czeństw, których realizację często rozumie się jako zadanie szkoły. Pozostawia-
jąc na razie z boku dyskusję o tym, w jakim stopniu rolą szkoły jest naprawianie 
błędów społeczeństwa, zastanówmy się nad kompleksowością działań przywód-
ców edukacyjnych.

Przede wszystkim muszą się oni stać wnikliwymi obserwatorami procesów 
społecznych, bystrymi analitykami politycznymi, krytycznymi i kreatywnymi 
ideologami oraz sprawnymi organizatorami. Przywódcy edukacyjni powinni 
starać się dopasować własne działanie do nastroju społecznego albo raczej wy-
chodzić mu naprzeciw – kreować go. To w szkole należy promować rozwój i za-
chęcać do rozwiązywania ważnych społecznie problemów. Konieczne jest przy 
tym odpowiednie zarządzanie procesami podejmowania decyzji i przepływu in-
formacji umożliwiającymi tworzenie uczącej się i odpowiedzialnej szkoły.

Niestety pomimo coraz trudniejszych warunków funkcjonowania szko-
ły i zwiększających się wobec niej oczekiwań przywódcy edukacyjni w Polsce 
(ci formalni, ale też nieformalni) funkcjonują w specyfi cznej próżni – nie ma 
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standardów wykonywania ich pracy, brak języka do prowadzenia dyskursu (któ-
rego też nie ma), nie wiadomo, jakimi kierować się wartościami, nie ustalono za-
dań przywódców, a to, czego dzisiaj wymaga się od nich, według prawa jest nie-
możliwe do zrealizowania ze względu na absurdalną długość listy zadań. 

Przywódcy edukacyjni muszą, jako grupa, przyjąć aktywną postawę wobec 
nieustannie zmieniających się zadań i zadecydować, co jest najważniejsze. Rola 
dyrektora szkoły wymaga ponownego zdefi niowania, a w tej defi nicji należy 
szczególnie skupić się na procesie uczenia się oraz rozwoju uczniów i nauczycie-
li. Konieczne jest również wypracowanie wspólnego rozumienia roli dyrektora, 
jego lub jej zadań i niezbędnych do ich realizacji kompetencji, a także wartości, 
do których chcemy się odwoływać w edukacji.

Najważniejszym elementem kształtującym dyskurs związany z przywódz-
twem edukacyjnym jest jego specyfi ka wynikająca z tego, iż dotyczy ono eduka-
cji – procesu uczenia się i rozwoju. Trudno defi niować przywództwo, wskazy-
wać cele i zadania, konstruować znaczenia, dopóki nie zrobi się tego samego dla 
edukacji. Oczywiście nie chodzi o ostateczne ustalenie, czym edukacja czy pro-
ces uczenia się są, ale raczej refl eksję nad tym, czym mogą być – oznacza to cią-
głe interpretowanie rzeczywistości i podejmowanie prób jej opisywania. Każda 
kultura, każde społeczeństwo w specyfi czny dla siebie sposób zawiadują swoim 
systemem edukacji, a także swoiście ją rozumieją; dlatego znaczenie danego fak-
tu czy sądu zależy od perspektywy lub układu odniesienia, w którym dokonu-
je się ich interpretacji. Rozumienie czegoś w określony sposób nie wyklucza in-
nych interpretacji, gdyż jest „poprawne” lub „niewłaściwe” wyłącznie z danej, 
przyjętej perspektywy (oczywiście perspektywistyczna koncepcja wytwarzania 
znaczenia nie wyklucza zdrowego rozsądku)19. 

Rzeczywistość jest stwarzana, a nie odnajdywana – rozumienie rzeczywisto-
ści to produkt wytwarzania znaczenia, ukształtowany przez tradycję oraz przez 
kulturowe narzędzia sposobów myślenia. W tym sensie, jak mówi Jerome Bru-
ner, edukację należy postrzegać jako wspomaganie młodzieży w uczeniu się uży-
wania narzędzi do wytwarzania znaczeń i konstruowania rzeczywistości w celu 
lepszego przystosowania do świata, w którym ta młodzież żyje, oraz do rozpo-
częcia skutecznego procesu jego modyfi kacji, zgodnie z własnymi wymagania-
mi. Edukacja może być nawet rozumiana jako pokrewna praktykom dosko-
nalenia architektów lub budowniczych i wymaga interakcji w grupie, gdyż to 
głównie przez interakcję z innymi dzieci dowiadują się, czym jest kultura, i po-
znają właściwe sposoby konceptualizacji świata20. 

W większości krajów edukacja podlega dzisiaj instytucjonalizacji, więc działa 
jak instytucje – określa, jakie funkcje spełniają konkretni ludzie, decyduje o wy-

19 J. Bruner, Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2010, s. 29–30.
20 Ibidem, s. 37–38.
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mianie różnych wartości, legitymizuje stan rzeczy przez złożony zestaw mitów, 
precedensów, sposobów mówienia i myślenia, narzuca swoją „wolę”. Im dłużej 
rozprawia się o edukacji i wpływie na nią kultury, tym wyraźniej widać znacze-
nie świadomości, refl eksji, dialogu i negocjacji. Jerome Bruner uważa, że edu-
kacja jest ryzykowna, ponieważ wzbudza poczucie możliwości. Niepowodze-
nie w wyposażaniu umysłu w umiejętności odczuwania, zrozumienia i działania 
w świecie kultury nie oznacza jednak uzyskania zerowego efektu pedagogicz-
nego, stwarza natomiast ryzyko wyobcowania, buntu i niekompetencji. Eduka-
cja to złożony proces dopasowywania kultury do potrzeb jej członków oraz jej 
członków i rodzajów do potrzeb kultury21.

Bardzo ważne dla przywództwa edukacyjnego i edukacji są też koncepcje 
umysłu ucznia rozpowszechnione wśród teoretyków i praktyków oraz konse-
kwencje tych koncepcji dla procesu uczenia się – to teorie w dużym stopniu roz-
strzygają o praktyce. Bruner uważa, że można pokazać cztery główne modele 
uczniowskich umysłów i relacji zachodzących między umysłem a kulturą.

Jeden z nich to postrzeganie dzieci jako uczących się przez naśladowanie. 
Gdy dorosły demonstruje dziecku wykonanie czynności, działanie to opiera się 
na przekonaniu, że dziecko nie umie, a dorosły umie daną czynność i że dziecko 
może naprawdę nauczyć się tego wykonania. Akt modelowania zakłada również, 
że dziecko chce to zrobić. Modelowanie do podstawowa forma wprowadzania 
nowicjuszy w umiejętności eksperta. Z tej perspektywy źródłem kompetencji 
jest wyłącznie praktyka.

Drugi model przyjmuje, że dzieci uczą się wskutek ekspozycji na działania 
dydaktyczne. Nauczanie dydaktyczne opiera się na przekonaniu, że dzieciom 
należy zaprezentować zasady, fakty i reguły działania, których powinny się wy-
uczyć, zapamiętać, a potem stosować. Nauczać tak to zakładać, że uczeń „nie 
wie”, a nauczyciel „wie”.

W trzecim modelu postrzega się dzieci jako osoby myślące, dzięki czemu 
możliwy jest rozwój wymiany intersubiektywnej. Według tego poglądu przed-
miotem zainteresowania nauczyciela jest rozumienie, co dziecko myśli i jak do-
chodzi do swoich przekonań. Dzieci, podobnie jak dorosłych, postrzega się jako 
istoty konstruujące model świata pomocny w interpretacji własnych doświad-
czeń. Nauczanie ma pomóc dziecku zrozumieć lepiej, a dochodzi się do tego 
przez dyskusję i współpracę z dzieckiem, zachęcanym do wyrażania swoich po-
glądów. Taka pedagogika wzajemności zakłada, że wszystkie ludzkie umysły są 
zdolne do posiadania przekonań i idei, które przez dyskusję i interakcję mogą 
zostać włączone w pewien wspólny układ odniesienia. 

Czwarty model uczniowskich umysłów traktuje dzieci jako osoby wiedzące. 
Uważa się, że zawężenie uwagi do przekonań i ich uzgadniania w dyskusji gro-

21 Ibidem, s. 69.
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zi wyolbrzymieniem znaczenia wymiany społecznej w konstruowaniu wiedzy, 
co może spowodować zmniejszenie znaczenia wiedzy gromadzonej w przeszło-
ści. Według tego modelu nie należy lekceważyć dawnej wiedzy i dawnego do-
świadczenia, nie należy bezmyślnie wyrzucać starych paradygmatów. Czwarta 
perspektywa zakłada, że nauczanie powinno pomóc dzieciom uchwycić różni-
cę między wiedzą osobistą a wiedzą uznaną w danej kulturze za obiektywną. Nie 
istniejącą odrębnie, pierwotną, rzeczywistością, ale poddaną długotrwałym ba-
daniom i skonfrontowaną z dostępnym materiałem dowodowym. Przyjmuje się 
tu, że jest coś niezwykłego w „rozmowie” z nieżyjącymi już autorami tak długo, 
jak celem spotkania jest nie kult, ale dyskusja i interpretacja22. 

Przywództwo edukacyjne może pomagać w uzewnętrznianiu przeróżnych 
założeń i refl eksji nad ich konsekwencjami, ale też samo myślenie o rozwoju 
przywództwa edukacyjnego nie jest procesem neutralnym. Nacechowane bywa 
emocjami, wynika z ideologii, wiąże się z polityką i nierozerwalnie łączy z my-
śleniem o edukacji, o rozwoju uczących się jednostek, społeczności i organiza-
cjach, o procesie uczenia się jako wyzwaniu intelektualnym i organizacyjnym. 
Proste rozwiązania nie działają, nie poprawiają jakości, nie pomagają zniwelo-
wać nierówności, biedy i wykluczenia. Przywództwo edukacyjne wykuwa się 
więc w codziennym dyskursie, a następnie każdego dnia pomaga projektować 
i realizować procesy wspierające uczenie się. To trudne zadanie.

Radykalnych zmian wymaga sposób nauczania, lecz te zmiany nie wydarzą 
się bez uczciwych i profesjonalnych przywódców. Przedefi niować należy rolę 
nauczyciela. Przywódcy stoją przed trudnym zadaniem przeprowadzenia pol-
skiej szkoły z sytuacji, w której w czasie lekcji w centrum znajduje się nauczyciel, 
do sytuacji, w której całą uwagę będzie się koncentrować na uczniach. Muszą 
też odpowiedzieć, jak pomóc młodym stać się odpowiedzialnymi obywatelami 
w czasach kryzysu. Dzisiaj wiemy bardzo dużo o uczeniu się, o społecznym cha-
rakterze tego procesu i o tym, jak na niego wpływa budowa mózgu. Ostatnie lata 
to gwałtowny przyrost badań i danych wpływających na nasz sposób myślenia 
o uczeniu się, które powinny również znaleźć odzwierciedlenie w szkolnej prak-
tyce. W związku z tym przywódcami edukacyjnymi stawać się powinni dzisiaj 
profesjonaliści gotowi do podejmowania decyzji na podstawie danych, krytycz-
nego myślenia, prowadzenia własnych badań, głębokiej refl eksji, rozwiązywania 
problemów i innowacyjnego działania w celu projektowania edukacyjnej rze-
czywistości, a jednocześnie angażujący na równych prawach współpracowników 
w dyskurs, rozwój i rządzenie. Demokracja to trudny koncept teoretyczny i jesz-
cze trudniejszy sposób działania, gdy wprowadzana jest w praktyce: wymaga bo-
wiem systematycznej i cierpliwej pracy.

22 Ibidem, s. 82–95.
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Wyraźnie to widać w decyzjach polityków, którzy systematycznie podkreślają 
znaczenie przywództwa edukacyjnego. Jest ono od kilku lat przedmiotem uważ-
nych analiz i refl eksji w krajach Unii Europejskiej. Wyrazem tego są różnego ro-
dzaju dokumenty i publikacje Rady Europejskiej. W 2009 roku stwierdzono, że 
skuteczne kierowanie szkołą to jeden z najważniejszych czynników kształtują-
cych ogólne warunki nauczania i uczenia się, rozbudzających aspiracje uczniów, 
rodziców i pracowników oraz dających im wsparcie, a tym samym przyczynia-
jących się do lepszych wyników nauczania. Podkreślono też, że jednym z naj-
istotniejszych zadań jest dopilnowanie, by kadra kierownicza szkół posiadała 
lub mogła rozwijać zdolności i cechy potrzebne do sprostania rosnącej liczbie 
zadań. Rada Europejska zwraca uwagę, że przywództwo edukacyjne wymaga 
wysokich kompetencji opartych na podstawowych wartościach. Wymaga zaan-
gażowania zawodowego, umiejętności motywowania i inspirowania innych oraz 
solidnych umiejętności zarządczych, pedagogicznych i komunikacyjnych. Wy-
bieranie, rekrutowanie, przygotowywanie i zatrzymywanie odpowiednich osób 
jako liderów w instytucjach edukacyjnych oraz stwarzanie im korzystnych wa-
runków do doskonalenia zawodowego mają więc kluczowe znaczenie i powinny 
zostać uwzględnione przez decydentów. 

Przywództwo edukacyjne może być skuteczne wtedy, gdy 

 ● liderzy oświatowi mogą się skupić przede wszystkim na podnoszeniu ja-
kości nauczania i uczenia się w swojej instytucji, zapewniając jednocze-
śnie równość,

 ● przywództwo opiera się na ściśle określonych rolach,
 ● zakłada współpracę, 
 ● pozwala rozpoznać atuty i kompetencje pracowników i powierzać im rolę 

liderów, 
 ● wyraża taki stopień autonomii, który wystarcza, by móc rozdzielać zasoby 

i poszukiwać innowacyjnych sposobów nauczania, 
 ● oznacza pełną odpowiedzialność przed organami lokalnymi i regional-

nymi oraz szeroko pojętą społecznością, a także wsparcie z ich strony, 
zwłaszcza podczas prób wprowadzenia zmian.

Należy zatem sprofesjonalizować, wzmocnić i wesprzeć rolę liderów eduka-
cyjnych, tworząc ścieżki kariery zawodowej oraz badając, jakie konkretne zapo-
trzebowanie na doskonalenie zawodowe mają osoby podejmujące tę rolę, i za-
pewniając im odpowiednie możliwości szkolenia. W tworzeniu innowacyjnego 
podejścia do przywództwa oraz w zachęcaniu nauczycieli do podejmowania roli 
liderów w różnych kontekstach mogą pomóc elastyczność, autonomia i odpo-
wiedzialność instytucjonalna. Pracownicy podejmujący rolę przywódców mu-
szą mieć lub posiąść – oraz regularnie uaktualniać – umiejętności i kompetencje 
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niezbędne do pełnienia tej roli, w tym umiejętności i kompetencje pozwalające 
im skutecznie korzystać z nowych technologii i technik zarządzania w celu pro-
mowania innowacyjnego uczenia się oraz skutecznego zarządzania instytucją.

Rada Europejska zwróciła się w 2013 roku do państw członkowskich, by:

 ● wspierały – zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi – nowe sposoby za-
pewniania skutecznej i odpowiedzialnej autonomii instytucji i liderów 
edukacyjnych,

 ● uatrakcyjniły przywództwo edukacyjne, 
 ● w stosownym przypadku promowały innowacyjne podejście do skutecz-

nego przywództwa edukacyjnego23.

OECD defi niuje jednak trzy poważne przeszkody rozwoju przywództwa 
edukacyjnego: 

1.  zwiększającą się listę obowiązków i nakład pracy dyrektorów szkół, 
2.  starzenie się kadry – 51% dyrektorów w krajach OECD odejdzie na eme-

ryturę w ciągu dziesięciu lat, 
3.  mało atrakcyjne warunki pracy24. 

Jednocześnie wskazuje się cztery możliwości poprawy sytuacji oraz zbudo-
wania efektywnego i spójnego systemu rozwoju przywódców: 

1.  zmiany w sposobie przygotowania dyrektorów – jasnego zdefi niowania 
zakresu ich odpowiedzialności i kluczowych kompetencji, 

2.  wspieranie przywództwa dystrybucyjnego (partycypacyjnego) oraz stwo-
rzenie systemu kształcenia, doskonalenia i wsparcia kadry kierowniczej 
szkół i innych placówek edukacyjnych, 

3.  pomoc w rozwoju umiejętności przywódczych i zapewnienie odpowied-
nich możliwości rozwoju (przez całą karierę zawodową), adekwatnie do 
stworzonego modelu przywództwa edukacyjnego skoncentrowanego na 
wybranych wartościach, uczeniu się i rozwoju uczniów, rozwoju zawodo-
wym personelu oraz rozwoju organizacyjnym szkoły, 

4.  poprawienie atrakcyjności warunków pracy oraz uświadomienie środo-
wisku szkolnemu najważniejszej roli dyrektorów w zapewnianiu uczenia 
się uczniów i poprawie jakości pracy szkoły25. 

23 Protokół posiedzenia Rady Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie skutecznego przy-
wództwa edukacyjnego, Sekretariat Generalny Rady, Bruksela 2013.

24 Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century: Lessons from around the 
world, OECD 2012.

25 Ibidem.
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Cele rozwoju przywództwa edukacyjnego 

Aby wesprzeć rządy w efektywnym reagowaniu na potrzeby współczesnych spo-
łeczeństw i systemów edukacji, trzeba postawić dyrektorów szkół i nauczycieli 
w centrum wszelkich zmian i reform mających na celu poprawienie jakości pra-
cy tychże systemów i szkół. W sytuacji coraz większej decentralizacji w zakresie 
decydowania o programach i metodach nauczania oraz zarządzania dostępnymi 
zasobami dyrektorzy szkół pełnią złożoną funkcję: ich zadanie polega na czymś 
znacznie więcej niż na administrowaniu szkołami26. 

W Polsce od początku transformacji ustrojowej w 1989 roku następuje stop-
niowa zmiana modelu kierowania szkołą. Od czasu do czasu toczą się dysku-
sje dotyczące koncepcji roli dyrektora: czy ma to być nauczyciel, czy menedżer. 
W praktyce przyjęto zasadę kompromisu – dyrektor nie tylko jest „pierwszym 
nauczycielem w szkole” (dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej), ale 
pełni także funkcję menedżera27. Niestety trudno mówić o spójnej polityce w ob-
szarze przywództwa edukacyjnego w rozumieniu systematycznych, stałych dzia-
łań wspierających myślenie strategiczne, deliberację czy profesjonalny dyskurs. 
Obserwować można indywidualne próby czy inicjatywy skupiające się głównie 
na badaniu zjawiska (mało widocznego) przywództwa. Dlatego wśród pilnych 
potrzeb należy wymienić zbudowanie systemu kształcenia i doskonalenia kadry 
kierowniczej szkół/placówek, a zwłaszcza wsparcia dla początkujących dyrekto-
rów28, skoncentrowanego na budowaniu przywództwa zapewniającego efektyw-
ny proces uczenia się uczniów oraz rozwój uczniów, pracowników i szkół. 

Należy wesprzeć przywódców i kandydatów na przywódców w rozwoju in-
nym niż do tej pory – stawiającym przed nimi odmienne cele i realizowanym 
w innej formie. Przede wszystkim konieczne jest wsparcie w myśleniu o ich roli, 
o procesie kształcenia, ich miejscach pracy – szkołach, w których pracują, znacz-
nie szerzej, niż to się dzieje dzisiaj. Potrzebna jest refl eksja na temat działania 
w kontekście zarówno przekonań posiadanych przez nich, ich współpracowni-
ków i członków społeczeństwa, jak i wartości i założeń na temat tego, co robią, 
oraz w kontekście priorytetów i uzasadnienia, dlaczego działają tak, a nie ina-
czej. Prowadzenie takiej refl eksji to jeden z głównych aspektów rozwoju przy-
wódców, którego cele stanowią ciągła, zgodna z potrzebami ewolucja sposobów 
działania, budowanie zaufania w organizacji i do niej, działanie odpowiedzialne 
i w połączeniu z tym, co dzieje się wokół na świecie. 

26 Ibidem.
27 Sz. Więsław, Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Badanie zre-

alizowane w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym 
i lokalnym”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.

28 D. Elsner, K. Bednarek, Pierwszy rok dyrektora szkoły. W kręgu wyzwań, wydane nakładem 
własnym, Chorzów 2008.
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Dla edukacji oprócz kontekstu, w jakim funkcjonuje szkoła, oraz kultury de-
cydującej o kapitale społecznym, ważna jest też dojrzałość systemu oświatowego. 
Dzieląc istniejące systemy oświatowe na takie, które funkcjonują słabo, dostatecz-
nie, dobrze i bardzo dobrze, można wskazać na konkretne działania naprawcze 
danego poziomu rozwoju systemu. Doświadczenie pokazuje, że w zależności od 
tego, z jakiego poziomu startujemy i na jaki chcemy się wspiąć, konieczne jest od-
powiednie dostosowywanie pomysłów na określone interwencje. Według autorów 
raportu Jak najlepsze systemy oświatowe stają się coraz lepsze systemy przechodzące 
od poziomu słabego do dostatecznego charakteryzują się zazwyczaj niżej wykwa-
lifi kowaną kadrą oraz ścisłą, scentralizowaną kontrolą nad procesami nauczania 
i uczenia się. Zmniejszanie różnic w klasach i szkołach to główny bodziec popra-
wy sytuacji na tym etapie. Odwrotną natomiast sytuację obserwuje się w syste-
mach przechodzących od wyniku dobrego do bardzo dobrego. Tu zwykle spotyka 
się wysoko wykwalifi kowaną kadrę, której nie są potrzebne szczegółowe wskazów-
ki na temat procesów uczenia się i nauczania, gdyż kreatywność i innowacyjność 
wewnątrz szkoły jest głównym motorem poprawy wyników na tym etapie29.

Przechodzenie z etapu dobrego na etap bardzo dobry wymaga interwencji 
koncentrujących się na tym, aby nauczanie i przywództwo w szkole postrzega-
no jako pełnowartościowy zawód – oznacza to wdrożenie koniecznych prak-
tyk i wyznaczenie ścieżek awansu, aby nauczanie i przywództwo były tak jasno 
zdefi niowanymi profesjami, jak medycyna czy prawo. Kiedy jesteśmy w fazie 
przechodzenia z etapu bardzo dobrego na etap doskonały, najbardziej przyda-
ją się interwencje umożliwiające przeniesienie środka ciężkości i odpowiedzial-
ności za jakość z centrum systemu do samych szkół. Oznacza to koncentrację na 
wprowadzeniu systemu uczenia się od kolegów i koleżanek w ramach interak-
cji w szkole, budowaniu samozarządzających się zespołów, a także na wspieraniu 
innowacji i eksperymentów fi nansowanych przez system30.

Akceptując tezy raportu, iż polski system oświatowy osiągnął już przynajmniej 
poziom dobry (jeżeli nie wyższy), można zauważyć, że radykalna zmiana i zapew-
nienie wysokiej jakości naszego systemu nie są możliwe bez podniesienia poziomu 
zatrudnionych obecnie dyrektorów i nauczycieli. Rozwój zawodowy pracowników 
systemów bardzo dobrze działających wspiera doskonalenie programów kształce-
nia ustawicznego, wyjaśnianie zasad ścieżki kariery, dostarczanie okazji do samo-
kształcenia oraz popularyzowanie idei samorozwoju przez uczenie się od innych31. 
Ważne jest również wzmocnienie procesu podejmowania decyzji w szkole. W sys-
temach bardzo dobrych istotną rolę odgrywa autoewaluacja. System powinien 

29 M. Mourshed, C. Chijioke, M. Barber, How the world’s most improved school systems keep get-
ting better, McKinsey & Company, London 2010. 

30 Ibidem, s. 26–27.
31 Ibidem, s. 36.
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więc wspierać niezależność szkół w doskonaleniu się przez wprowadzenie do pla-
cówek edukacyjnych ewaluacji wewnętrznej i upublicznienie danych o ich wyni-
kach przy jednoczesnym pozostawieniu im swobody w realizacji autorskich pro-
gramów. Oczywiście żadna z tych inicjatyw nie może zaistnieć w organizacjach, 
w których nie zbuduje się wspólnoty uczenia się, gdyż to ona umożliwia pojawie-
nie się koleżeńskiego wsparcia i wzajemnej odpowiedzialności32.

Projektując rozwój przywództwa edukacyjnego, należy się skupić na profe-
sjonalizacji tego zawodu i inwestowaniu w priorytety, jakimi są: koncentracja na 
uczeniu się w ramach interakcji w szkole, wspieranie przywództwa i budowanie 
samozarządzających się zespołów.

Inwestowanie w przywództwo edukacyjne daje szansę na spełnienie nadziei, 
jakie wiążemy z publiczną edukacją w czasach, gdy według wielu szkoła znajdu-
je się w poważnym kryzysie. Najważniejszymi postaciami w systemie stają się 
dziś przywódcy edukacyjni. Kryzys szkoły bierze się przede wszystkim z tego, że 
chociaż formuła, według której organizuje się powszechną edukację w publicz-
nych placówkach, wyczerpała się, my nie chcemy lub nie umiemy tego zauwa-
żyć. Szkoła wciąż przypomina fabrykę, będącą skutecznym miejscem kształcenia 
w czasach, których już nie ma. Chociaż warunki się zmieniły i zniknęło społe-
czeństwo, dla którego zbudowaliśmy nasze szkoły, to one wciąż funkcjonują tak 
jak wcześniej, ucząc wykonywania rozkazów zamiast myślenia33. Jedną z pro-
pozycji naprawy systemu jest zdecydowana inwestycja w przywódców eduka-
cyjnych, zarówno jeśli chodzi o kształcenie wstępne – przygotowywanie do za-
wodu, jak i przede wszystkim wsparcie (w formie doskonalenia i zbudowania 
platformy zbiorowej refl eksji) w trakcie pełnienia obowiązków.

W przeszłości od dyrektora nie wymagano specjalistycznego wykształcenia, 
ale w ostatnich dwudziestu latach nastąpiła zmiana tej sytuacji. Dotyczy to nie 
tylko przygotowania do pełnienia tej funkcji, ale także doskonalenia zawodowe-
go. W konsekwencji stanowisko dyrektorów staje się w coraz większym stopniu 
sprofesjonalizowane. W ostatnim okresie narasta, zarówno w świadomości władz 
oświatowych, jak i organizatorów systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodo-
wego dyrektorów, przekonanie o konieczności rezygnacji w tym zakresie z domi-
nacji podejścia akademickiego na rzecz praktycznego. W związku z tym pojawia 
się coraz więcej kursów, które orientują się na „kształcenie podczas pracy” (on job 
training), i podejmuje się wysiłki na rzecz ujednolicenia standardów odnoszących 
się do posiadanych przez dyrektorów kompetencji, kwalifi kacji, wiedzy34.

32 Ibidem, s. 51.
33 J. Juul, Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Wydawnictwo 

MiND, Podkowa Leśna 2014.
34 Z. Melosik, Systemy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej w krajach Unii Europejskiej 

i Stanach Zjednoczonych Ameryki, raport – materiał wewnętrzny Ośrodka Rozwoju Edukacji, 
Warszawa 2014, s. 9–11.
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Analiza najlepszych wstępnych programów kształcenia liderów szkolnych re-
alizowanych w Stanach Zjednoczonych pokazała następujące ich cechy wspólne: 

 ● bardzo spójny, choć obejmujący wiele zróżnicowanych zagadnień pro-
gram kształcenia, który odwołuje się do jasno określonych standardów, 

 ● ich fi lozofi ę i program nauczania oparto na idei przywództwa w sferze 
kształcenia oraz doskonalenia szkoły, 

 ● zorganizowane są wokół nauczania aktywnego, które integruje teorię 
z praktyką i stymuluje refl eksję, a strategie nauczania oparto na metodach: 
nauczania problemowego, badaniach w działaniu, projektach realizowa-
nych w terenie, pisaniu tekstów, wzajemnym ocenianiu się uczestników,

 ● prowadzący zajęcia to uznani eksperci, rekrutowani zarówno z sekto-
ra uniwersyteckiego, jak i spośród doświadczonych w administrowaniu 
szkołą praktyków,

 ● ważną rolę w realizacji programów odgrywają doświadczeni dyrektorzy 
szkół, którzy pełnią funkcję ekspertów, doradców i mentorów,

 ● rekrutowani są do nich najlepsi, a przy tym posiadający przywódczy po-
tencjał nauczyciele,

 ● duże znaczenie w ich realizacji odgrywają dobrze zaprojektowane i moni-
torowane praktyki, 

 ● ważne są nowe formy kształcenia, które powstały dzięki postępowi w tech-
nologii informacyjnej i komunikacyjnej (szczególnie dla tych osób, które 
już pracują na stanowisku dyrektora)35.

Celem rozwoju przywództwa edukacyjnego jest wypracowanie zarówno no-
wego rodzaju przywództwa, jak i nowego modelu przygotowywania do tego 
przywództwa. Współcześni przywódcy edukacyjni pracują w szkole, ale są jed-
nocześnie osadzeni w kontekście lokalnym i globalnym. Aby zmienić organiza-
cję i system, przywódcy powinni zdobywać doświadczenie w pracy na rzecz łą-
czenia świata edukacji ze światem społecznym. To od nich oczekuje się nacisku 
na jakość nauczania i uczenia się oraz zdecydowanej postawy moralnej w dbaniu 
o równość i sprawiedliwość. Bezpośrednim celem przywództwa edukacyjnego 
jest budowa kultury organizacyjnej skupionej na uczeniu się i opartej na sza-
cunku dla wszystkich uczących się, umożliwiającej pełne wykorzystanie umie-
jętności nauczycieli w procesie uczenia się uczniów36. Czymże jest to przywódz-
two edukacyjne?

35 Ibidem, s. 12–13, 50–51.
36 R.J. Marzano, T. Frontier, D. Livingston, Eff ective supervision: Supporting the art and science of 

teaching, ASCD, Alexandria, Virginia 2011.
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Przywództwo edukacyjne – defi nicje i zasady

Polskiej szkole konieczny jest ciągły i publiczny dyskurs na temat najważniej-
szych zagadnień związanych ze strategiami i planami rozwoju systemu edukacji. 
Wśród szczególnie istotnych tematów należy wymienić refl eksję nad przywódz-
twem edukacyjnym oraz nad rolą i zadaniami dyrektorów szkół. Rozumienie 
przywództwa edukacyjnego należy wypracować wspólnie dla konkretnych kon-
tekstów i sytuacji, pamiętając, że społeczeństwa demokratyczne to takie, w któ-
rych cel edukacji nie jest narzucony z zewnątrz, ale jest przedmiotem ciągłych 
dyskusji i deliberacji37. Podobnie jest z przywództwem. Nie ma dla niego uni-
wersalnych przepisów i scenariuszy, mamy tylko budulec, z którego trzeba je 
wspólnie i stale tworzyć. 

Przywództwo edukacyjne to specyfi czna forma przywództwa charaktery-
styczna dla edukacji. Pamiętając o postulacie wspólnego budowania, proponuję, 
aby przywództwo edukacyjne rozumieć jako proces zachodzący w grupach lu-
dzi i charakteryzujący się następującymi właściwościami, wyraźnie pokazujący-
mi jego swoistość (rysunek 1): 

 ● przywództwo edukacyjne to długotrwały proces dotyczący procesów na-
uczania, uczenia się i rozwoju, którego specyfi czne cele zależą od kontek-
stu, w którym przebiega kształcenie, a celem głównym pozostaje uczenie 
się i rozwój osób, grup i społeczeństw, 

 ● dzięki przywództwu edukacyjnemu doskonali się umiejętność uzewnętrz-
niania potencjału innych – świadomi przywódcy powinni wspólnie z gru-
pą tworzyć sytuacje umożliwiające wszystkim uczenie się i rozwiązywa-
nie problemów,

 ● wykonywanie zadań determinowane jest przez przyjęty system wartości, 
które są ważniejsze niż narzucane z zewnątrz wskaźniki, 

 ● potencjał przywództwa edukacyjnego wiąże się nie z charyzmą, autory-
tetem czy wizjonerstwem jednostek, lecz ze zdolnością organizacji do 
zwiększania partycypacji jej członków w procesie decyzyjnym i ucze-
niu się,

 ● dzięki przywództwu edukacyjnemu formuje się wspólnota uczących się 
przez zaangażowanie umysłu i emocji, poprzednich doświadczeń, wrażli-
wości na warunki działania i na inne osoby, z jednoczesnym odwołaniem 
się do wartości akceptowanych przez daną społeczność.

37 G. Biesta, Why „what works” won’t work: Evidence-based practice and the democratic defi cit in 
educational research, „Educational Th eory” 2007, t. 57, nr 1, s. 1–22.



28 Grzegorz Mazurkiewicz

Długotrwały proces
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Rysunek 1. Próba zdefi niowania przywództwa edukacyjnego

Źródło: opracowanie własne.

Kluczowe zadanie przywództwa edukacyjnego to, jak już wspominałem, za-
pewnienie uczącym się warunków do uczenia się dzięki zbudowaniu odpowied-
niej kultury organizacyjnej, umożliwiającej sprawne projektowanie oraz two-
rzenie środowisk i sytuacji sprzyjających uczeniu się. Przywództwo edukacyjne 
gwarantuje wszystkim wsparcie w rozwoju – to ważny aspekt moralny: zapew-
nienie ogółowi wysokiej jakości edukacji. Wynika ona z zachęcania do partycy-
pacji i współpracy, uwspólnienia wizji, refl eksji nad praktyką i wynikami badań 
oraz z budowania pełnych zaufania relacji, dbania o interakcje i sojusze. Przy-
wództwo edukacyjne jest krytyczne wobec rzeczywistości. Dzieląc się władzą, 
przywódcy edukacyjni uzyskują większy wpływ na rzeczywistość niż wtedy, gdy 
próbują ją zmieniać indywidualnie.

Osoby pełniące funkcje przywódcze powinny więc dbać o zdolność pracow-
ników do uczenia się i adaptowania do teraźniejszych warunków. Pracownicy 
zaczynają wtedy zastanawiać się nad najważniejszym pytaniem o cel działania 
ich organizacji, krytycznie myśleć o strukturach władzy i obowiązujących para-
dygmatach, a nie tylko o procedurach funkcjonujących w organizacji. Warun-
kiem profesjonalizmu jest świadomość różnych kontekstów: politycznego, spo-
łecznego, kulturowego, ekonomicznego czy ekologicznego. 

Nie ma jednego scenariusza lub przepisu na przywództwo edukacyjne. Są me-
tafory, wyobrażenia, konteksty czy modele mentalne. Jestem zdecydowanym zwo-
lennikiem porzucenia myślenia o szkole jako o metaforycznej maszynie czy fabry-
ce na rzecz koncepcji żywego organizmu. Metafora żywego organizmu zaprasza 
bowiem do myślenia o organizacji jak o procesie wymagającym ciągłej adaptacji 
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i rozwoju, wynikających z pragnienia uczenia się i przetrwania. Przywództwo na-
tomiast skupia się na budowaniu relacji dzięki wspólnemu poczuciu sensu, wy-
mianie, uczeniu się, koncentracji na celu i świadomości konieczności zmiany38. 

Wysokiej jakości przywództwo edukacyjne, którego propozycję zdefi niowa-
nia zaprezentowałem powyżej, staje się rzeczywistością, gdy bierze się pod uwa-
gę następujące zasady służące jego rozwojowi: adekwatności, uczenia się, party-
cypacji, służebności, różnorodności i kompetencji. 

Przywództwo edukacyjne powinno prowadzić do nieustającej refl eksji nad 
warunkami funkcjonowania szkoły, akceptowanymi wartościami i potrzebami 
społeczności, której szkoła służy, trendami społecznymi, fi lozofi ą i podejściem 
do procesu uczenia. Refl eksja ta owocuje działaniami adekwatnymi do kontek-
stu. W organizacji o wysokim potencjale przywódczym panują więc przekona-
nie o sensowności działań prowadzonych w szkole, chęć poszukiwania nowych 
rozwiązań i zgoda na ewentualne błędy wynikające z aktywności, a nie lekcewa-
żenia. Nie chodzi jednak o to, aby szkoła była uzależniona od kontekstu, ale ra-
czej na kontekst wrażliwa, również w sposób aktywny, z zamiarem zmiany kon-
tekstu, gdy to konieczne. To właśnie jest adekwatność.

Przywództwo edukacyjne koncentruje się na procesie uczenia się i rozwoju. 
Przywódcy nie tylko promują ten cel, ale także sami się uczą, jednocześnie za-
pewniając szansę uczenia się wszystkim (uczniom, nauczycielom i innym obec-
nym w szkole). Wymaga to odpowiednich kompetencji umożliwiających or-
ganizację tego procesu oraz zapewnienie niezbędnych zasobów. W organizacji 
o wysokim potencjale przywódczym cel działania jest jasny i akceptowany. Znaj-
duje się czas na refl eksję nad procesem uczenia się. W każdym aspekcie działal-
ności organizacji widać, że priorytetem jest uczenie się jej członków. To zasada 
koncentracji na uczeniu się.

Przywództwo edukacyjne nieustannie domaga się i wspiera na partycypa-
cji wszystkich pracowników, a także uczniów i rodziców w procesie decyzyjnym 
i w dialogu, dzięki któremu defi niuje się kierunki działania szkoły. Nie można 
zmienić szkolnej rzeczywistości przez nakazy, ale przez wspólną pracę i budo-
wanie kultury organizacyjnej w codziennym zmaganiu się z rzeczywistością. Tak 
buduje się też poczucie wspólnoty i rozumienie systemu, jakim jest szkoła. Jak 
podkreślają Vivienne Collinson i Tanya Cook, demokracja wymaga uczestnic-
twa obywateli w „rządzeniu”. To właśnie szacunek dla wkładu uczestników jest 
podstawową wartością, gdy podkreśla się znaczenie równości i uczestnictwa za-
miast kontroli39. W organizacji o wysokim potencjale przywódczym ujawnia-

38 C. Day, Th e layering of leadership, [w:] Leadership and learning, red. J. Robertson, H. Timperley, 
Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC 2011, s. 15.

39 V. Collinson, T.F. Cook, Organizational learning: Improving learning, teaching, and leading in 
school systems, Sage Publications, Th ousand Oaks, London, New Delhi 2007, s. 137.
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ją się talenty pracowników, widać chęć brania odpowiedzialności za więcej niż 
niezbędne minimum, zauważa się gotowość do udziału we wszystkich wydarze-
niach związanych z działalnością instytucji. Tak uzewnętrznia się zasada party-
cypacji.

Przywództwo edukacyjne wiąże się też ze zdolnością do pełnienia refl eksyj-
nej służby dla ludzi i instytucji. Przywódcy potrafi ą zrozumieć potrzeby i emo-
cje innych, ale są też świadomi siebie, co pozwala im na służenie ludziom bez 
obawy o utratę prestiżu, a z przekonaniem, że nie osiągnie się sukcesu bez pełne-
go zaangażowania. Tacy przywódcy działają przede wszystkim dla dobra innych, 
wspierają w rozwoju i dbają o ich dobrostan. Bycie w służbie wymaga ukierun-
kowania ludzi i organizacji na realizację wizji i długofalowy sukces oraz do-
strzeganie celów związanych ze społecznością i środowiskiem40. W organizacji 
o wysokim potencjale przywódczym panuje atmosfera zaufania i wsparcia, a wi-
docznym priorytetem jest chęć niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów. 
Hierarchia służbowa jest bardzo spłaszczona, a szacunek i prestiż zdobywa się 
w relacjach z innymi, a nie dzięki stanowisku. To zasada służebności. 

Przywództwo edukacyjne wiąże się również z uszanowaniem autonomii 
i różnorodności, nawet tej trudnej, odmiennej od głównego nurtu. Przywód-
cy starają się wykorzystać potencjał wszystkich, nawet tych, których odmien-
ność wydaje się utrudnieniem w pracy organizacji. Różnorodne perspektywy, 
zwyczaje, a przede wszystkim wartości mogą przy umiejętnym podejściu do sy-
tuacji zróżnicowania wesprzeć organizację w rozwoju. W szkole z wysokim po-
tencjałem przywódczym zauważa się zdolność do korzystania ze wszystkich za-
sobów, także z odmienności i różnorodności, a zasady autonomii pozwalają owe 
odmienności traktować jako wzmocnienie, a nie obciążenie. To zasada różno-
rodności41.

Dodatkowo przywództwo edukacyjne wymaga doskonalenia kompetencji 
niezbędnych w danej sytuacji, choć trudno wygenerować jakąś stałą i uniwer-
salną listę przydatnych kompetencji, które wystarczy rozwinąć, aby stać się sku-
tecznym przywódcą. Przede wszystkim konieczne są kompetencje w zakresie 
kierowania własnym rozwojem, ale też wszystkie te, które umożliwiają wprowa-
dzanie w życie powyższych zasad. To kompetencje łączące się z organizacją pro-
cesu uczenia się, rozwoju dorosłych, rozumienia otaczającej nas rzeczywistości 
i reagowania na nią. Kompetencje dotyczące działania zgodnie z założeniami 
przywództwa edukacyjnego (rysunek 2). 

40 Ch. Bezzina, J.  Madalińska-Michalak, Przywództwo służebne: spojrzenie w przyszłość, [w:] 
Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, red. S.M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak, 
ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

41 G. Mazurkiewicz, op.cit., s. 28–29.
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Powszechne stało się przekonanie, że główną rolą przywódców edukacyjnych 
jest zapewnianie jakości uczenia się i nauczania, chociaż środowisko, w którym 
funkcjonują szkoły, wciąż to utrudnia (na przykład stawiając wiele zadań w zu-
pełnie innych obszarach). Jak już stwierdzono powyżej, koncentracja na bu-
dowie kultury sprzyjającej uczeniu się, nacechowanej szacunkiem dla każde-
go uczącego się i wysoką jakością relacji międzyludzkich, stwarza równe szanse 
na dostęp do wysokiej jakości edukacji. Aby to stało się możliwe, przywództwo 
przede wszystkim powinno wzmacniać umiejętności pedagogiczne zwiększają-
ce szanse wszystkich uczniów na sukces rozumiany jako świadome uczenie się 
i rozwój42. Gdy myślę o współczesnym przywództwie edukacyjnym, narzuca mi 
się metafora mapy – osoby biorące odpowiedzialność za innych, za organizację 
i procesy w niej zachodzące posługują się mapą zagadnień istotnych dla uczenia 
się jednostek, organizacji i społeczeństw, dobierając odpowiednią w danej sytu-
acji drogę dojścia do zamierzonych efektów. 

42 R.J. Marzano, T. Frontier, D. Livingston, op.cit.

Rysunek 2. Zasady służące rozwojowi przywództwa edukacyjnego

Źródło: opracowanie własne.
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Przygotowanie przywódców i wzmacnianie 
przywództwa odpowiedzią na najtrudniejsze 
wyzwania 

Wszyscy profesjonaliści, aby rozwinąć swe kompetencje w sposób systemowy, 
wykorzystują w tym celu uporządkowaną według jakiegoś schematu podstawo-
wą wiedzę dotyczącą obszaru, w którym pracują. W edukacji można ostatnio za-
obserwować znaczący przyrost wiedzy wynikającej z badań na temat efektyw-
nego nauczania. Najczęściej wyniki tych badań odnoszą się do tego, co dzieje 
się w klasie i wpływa na osiągnięcia uczniów. Wiadomo też dzisiaj, że o wie-
le ważniejsze niż sortowanie i przekazywanie informacji jest wykorzystywanie 
ich w celu budowania wiedzy. Istotne są również struktura wiedzy i umiejętność 
wiązania nowej wiedzy z tą, którą już posiadamy. 

Taka sytuacja kreuje spore wyzwania dla osób, które są odpowiedzialne za 
organizację procesu uczenia się i nauczania. Strategie nauczania, planowanie 
i przygotowanie lekcji, prowadzenie refl eksji, współpraca, konstruowanie celów 
edukacyjnych, informacja zwrotna, implementacja zdobytej przez uczniów wie-
dzy w praktyce, utrzymywanie dobrych relacji z uczniami i wiele innych stra-
tegii służących facylitacji procesu uczenia się składają się na niezbędną wie-
dzę współczesnych przywódców edukacyjnych. To może stanowić trudność dla 
osób paraliżowanych przez rozliczne obowiązki, niekoniecznie wiążące się z or-
ganizacją procesu uczenia się. Jak poradzić sobie, aby oprócz tego, co dzieje się 
już teraz, znaleźć jeszcze czas i sposobność na obserwacje i dyskusje, umożliwia-
nie współpracy i wymianę pomysłów? To przecież jeden z najważniejszych spo-
sobów rozwoju profesjonalnego43.

Przede wszystkim musimy ustalić priorytety działania. Chociaż wiemy, jakie 
są rezultaty silnej, pozytywnej kultury skoncentrowanej na uczeniu się, zachę-
cającej do wysiłku, poprawiającej współpracę, wspierającej wprowadzanie zmia-
ny, budującej zaangażowanie i motywację44, to jednak można mieć wątpliwości, 
w jakim stopniu dyrektorzy szkół są świadomi konieczności budowania takiej 
kultury, a w jakim stopniu są do tego zdolni. Panuje raczej przekonanie o nie-
wielkich plenipotencjach, ubezwłasnowolnieniu, niskim potencjale i kompeten-
cjach, które trudno rozwijać ze względu na brak systemowego wsparcia zarówno 
dla początkujących, jak i doświadczonych dyrektorów. Nie pomaga też prze-
świadczenie, często wyrażane przez współczesnych dyrektorów, że nie ma moż-

43 Ibidem.
44 D. Fischer, N. Frey, I. Pumpian, How to create a culture of achievement in your school and class-

room, ASCD Alexandria, Virginia 2012. 
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liwości wprowadzenia żadnych zmian ze względu na brak czasu i pochłaniające 
nas „inne”, dzisiejsze obowiązki.

Potrzebne nam jest głębokie przekonanie o konieczności zmian, budowie 
uczących się społeczności, partycypacyjnego przywództwa i koncentracji na ucze-
niu się. Coraz wyraźniej widać potrzebę pracy nad tym, co ważne i dające satys-
fakcję – ludzie chcą robić rzeczy dla własnego rozwoju nie tylko po to, aby utrzy-
mać posadę, a jednocześnie nie chcą już pracować w organizacjach budowanych 
na wzór fabryki i taśmy produkcyjnej45. Niestety uwięźliśmy gdzieś między lękiem 
przed tym, „co inni powiedzą”, a tradycyjnymi modelami mentalnymi. Powinni-
śmy więc zachęcać do herezji, kontestowania przekonania o tym, jak „być powin-
no”. Stawiajmy na tych, którzy ośmielają się kwestionować status quo. Każdy może 
przewodzić, a zmiana nie jest wcale taka skomplikowana i może dawać satysfakcję. 
Przywództwo nie jest trudne, ale przekonano nas, aby go unikać. 

Wiemy, że czekają nas ważne wybory, ale właściwie niewiele jest w nas wąt-
pliwości co do tego, na jakie kierunki działania powinniśmy się zdecydować. Czy 
wolimy budować odpowiedzialne społeczeństwo dla obywateli pozostających 
w relacjach umożliwiających tworzenie wspólnot skoncentrowanych na zrówno-
ważonym rozwoju, czy też będziemy kreować świat pełen osamotnionych kon-
sumentów walczących o przetrwanie w celu nabywania kolejnych produktów 
i nieliczących się ze społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi i ekologicznymi 
konsekwencjami? Konstruując nowe społeczeństwo, potrzebujemy „nowej” edu-
kacji i odmiennego przywództwa wspierających rozwój samodzielnych uczących 
się osób, rozumiejących rolę wartości wzmacniających spójność społeczną oraz 
rozwijających odpowiednie umiejętności społeczne. To stawia spore wyzwania 
przed procesem przygotowania i doskonalenia przywódców edukacyjnych.

Najbardziej popularne modele przygotowania kandydatów na dyrektorów pro-
jektowane są według tradycyjnego wzoru dla kursów uniwersyteckich, zawierają-
cego zajęcia teoretyczne w rodzaju wykładów i dyskusji o poszczególnych, ważnych 
zagadnieniach, ale traktowanych raczej osobno, oraz dodatkowe zajęcia praktycz-
ne, podczas których doświadczeni praktycy opowiadają o swojej pracy. Nawet za-
pewniając najwyższe standardy, trudno od szkoleń i kursów tego rodzaju oczeki-
wać wysokiej skuteczności w przygotowaniu do pracy przywódców, zwłaszcza że 
ich uczestnicy zwykle nie mają możliwości testowania nabytej wiedzy i kompeten-
cji w pracy w trakcie kursu lub zaraz po nim; najczęściej ten moment odraczany 
jest o kilka lat, do czasu gdy sami zajmą stanowisko dyrektora.

Proces przygotowania przywódców edukacyjnych powinien umożliwiać 
im budowanie koncepcji sposobu pracy i wypróbowania go w różnych rolach 
w miejscu pracy. Każdy uczestnik takiego kursu powinien, dzięki współpracy 
z dyrektorem w swojej szkole, mieć szansę na sprawdzenie siebie już w trakcie 

45 S. Godin, Tribes: We need you to lead us, Piatkus, London 2008.
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kursu, podczas pełnienia funkcji szefa zespołu, projektu czy jakiejkolwiek ini-
cjatywy. Dodatkową pomocą byłaby współpraca z mentorem lub w jakiejś sie-
ci profesjonalistów. 

Mamy wiele danych na temat skutecznego przywództwa. Jedną z ważnych in-
formacji jest konieczność facylitowania współpracy i dzielenia się władzą. Nie-
stety wciąż dominuje paradygmat przywództwa indywidualnego. Nie zmieni się 
go przez głoszenie prawdy, tylko przez stopniowe wprowadzanie zmian – dzia-
łań, które pozwolą się tego uczyć. Organizowanie spotkań i współpracy, ustala-
nie zasad i wartości, planowanie, prowadzenie refl eksji i procesu podejmowa-
nia decyzji w sposób umożliwiający innym branie w nich udziału, wspieranie 
innych w rozwoju – tego rodzaju działania i wiele innych dają szansę na dosko-
nalenie, jeśli wydarzą się w trakcie szkolenia i pod opieką, ale w rzeczywistości 
szkolnej, w miejscu pracy. 

W przywództwie ważne są uczenie się i wspólnota, uczenie się przez współ-
pracę we wspólnocie, problemem są więc szkolenia, podczas których przygo-
towuje się jednostki oderwane od kontekstu własnego działania i pracy. Budo-
wanie relacji i odpowiedzialności wymaga obecności w grupie. Jak pisze Peter 
Senge, „nie można się doskonalić w byciu zespołem koszykówki pojedynczo”46. 
Oferując przyszłym przywódcom możliwości rozwoju, należy pamiętać o tym, 
aby pomagać innym w funkcjonowaniu w płynnej rzeczywistości społecznych 
sieci, a nie tylko w strukturze jednej organizacji. 

Wspierając uczenie się przywódców edukacyjnych, trzeba uważnie zaplano-
wać interakcje, lektury, analizę danych i refl eksję, aby umożliwić uczącym się ich 
wpływ na własny rozwój, łącząc to odpowiednio z praktyką. W podkreślaniu istot-
ności praktyki nie chodzi jedynie o szanse na przećwiczenie nabytych umiejętno-
ści, ale wykorzystanie ich w realnej sytuacji. Wpływ uczących się wyraża się rów-
nież w myśleniu o własnym rozwoju, kontroli nad tym procesem, świadomości 
własnej roli, refl eksji nad procesem uczenia się i wartościami, które nami kierują.

Planując formy i metody kształcenia, rozwoju i wspierania przywódców edu-
kacyjnych, warto się również skupić na ustaleniu wartości, według których będzie-
my pracować, i celów, które chce się osiągnąć. Przywództwo to przecież także po-
dejmowanie kontrowersyjnych decyzji o charakterze moralnym i pod presją czasu 
oraz innych osób. To właśnie przekonanie co do akceptowanych wartości i świa-
domość pozwala podejmować je w zgodzie z samym sobą i dla dobra innych.

Oferta szkoleniowa powinna być zróżnicowana (od studiów podyplomowych 
po krótkie szkolenia tematyczne dostosowane do potrzeb i wybierane przez dy-
rektorów) i wykorzystywać możliwości, jakie oferują nowe technologie w zakre-
sie szkolenia na odległość, oraz różnorodność doświadczeń: lektury, codzien-

46 P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Ofi cyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002.
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na praktyka, współpraca i refl eksja, wprowadzania konkretnej zmiany, rozmów, 
studiów przypadku, informacji zwrotnej i nauki indywidualnej.

Kluczowe w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu będzie zbudowanie i wy-
korzystywanie sieci wspierających się nawzajem dyrektorów (peer coaching i men-
toring), także w celu prowadzenia doskonalenia w miejscu pracy dyrektorów. 

Szkoła bez efektywnego przywództwa nie może pełnić swoich funkcji47, co 
dopiero zmieniać się adekwatnie do wyobrażeń „nowej” edukacji. Szkoła dobra 
i odpowiedzialna nie powinna utrwalać zastanego porządku, ale pomagać prze-
zwyciężać uczniom obciążenia i ograniczenia wynikające z „miejsca” urodzenia. 
Chęć oraz zdolność uczniów i uczennic do podjęcia wysiłku zmiany ich odzie-
dziczonej sytuacji zależą od kultury budowanej w szkołach. Świadomość własnej 
tożsamości, poczucie bezpieczeństwa, chęć zmiany i kierowania własnym roz-
wojem, szacunek do siebie i innych, współpraca, aktywna postawa wobec rze-
czywistości – tego można się nauczyć w szkole odpowiedzialnej, zmieniającej 
świat, sprawnie funkcjonującej dzięki przywództwu edukacyjnemu.

Nie ma jednego modelu skutecznego przywództwa edukacyjnego, są za to 
skuteczni przywódcy. Musimy systemowo zachęcać i wspierać każdą dyrektorkę 
i każdego dyrektora w stawaniu się skutecznymi przywódcami.
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