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Wprowadzenie 

Zarządzanie edukacyjne rozwija się od kilku zaledwie dekad a w polskim kon-
tekście tak naprawdę od początku lat dziewięćdziesiątych. Podobnie jak w innych 
krajach rozwój myślenia o zarządzaniu w oświacie zdominowany był (i ciągle jak 
się zdaje jest) przez próby budowania teorii i praktyki w tej dziedzinie w oparciu 
o prosty transfer rozwiązań z ogólnej teorii zarządzania w jej najbardziej rozpo-
wszechnionym managerskim wydaniu, które w kontekście neoliberalnej ideolo-
gii lat osiemdziesiątych zdominowało tą dziedzinę. Takie managerskie podejścia 
koncentrują się głównie na formalno-prawnych, finansowych, organizacyjnych 
i technicznych aspektach zarządzania w szkole, w doskonaleniu których upatrują 
klucza do poprawy efektywności i jakości pracy szkoły. Ponadto przyjmują one 
jednocześnie za oczywiste, że różne teorie oraz wynikające z nich praktyczne 
rozwiązania i techniki zarządzania wypracowane w większości w kontekście 
organizacji sfery gospodarczej, mogą być używane w każdej innej sferze, w tym 
takiej jaką jest edukacja. Podejście to dominuje i niezbyt dobrze służy zbudowa-
niu adekwatnej do potrzeb edukacji wiedzy o sposobach zarządzania szkołami 
służących dobrze interesom młodych ludzi, którzy do szkół uczęszczają. 

Jednocześnie są też jednak tacy autorzy, którzy stawiają tezę, że takie uni-
wersalistyczne podejście jest niewłaściwe, i że należy rozwijać teorię i praktykę 
zarządzania w edukacji z uwzględnieniem specyfiki organizacji edukacyjnych, 
której szukać należy w określeniu podstawowych wartości oraz celów szkół 
i całego systemu edukacji, co dokonywać się powinno w specyficznym eduka-
cyjnym kontekście a nie poprzez transfer rozwiązań z innych dziedzin1. Wycho-
dząc z takiego założenia wskazać należy jako centralne dla szkoły jako organi-
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zacji takie wartości i budujące się w oparciu o nie cele, jak rozwój indywidualny 
człowieka i uczenie się oraz inne związane z nimi i służące tym dwóm central-
nym wartości2. Uznając, że one określać powinny cele szkoły jako organizacji 
i wpływać w decydujący sposób na kształt procesów planowania, organizowa-
nia, realizacji zadań i kontroli, możemy budować teorię i praktykę zarządzania 
edukacyjnego służącego dobrze rozwojowi uczniów w szkole3,4. Ważnym czyn-
nikiem określającym przebieg tego procesu jest stan myślenia nauczycieli o tych 
centralnych wartościach. Celem prezentowanych w rozdziale badań jest uchwy-
cenie tego stanu, co stać się może ważnym elementem rozważań o sposobach 
zmiany rzeczywistości edukacyjnej szkół polskich. 

Znaczenie sposobów rozumienia wartości centralnych dla  

zarządzania szkołą 

Przyjęcie wartości rozwoju indywidualnego i uczenia się za centralne w pro-
cesie budowania specyfiki zarządzania edukacyjnego wydaje się być warunkiem 
koniecznym lecz jednocześnie niewystarczającym dla właściwego działania 
szkół jako organizacji i toczących się w nich procesów edukacyjnych. Istotnym 
wydaje się wskazanie na fakt, że wartości te mogą być przez uczestników proce-
sów edukacyjnych różnie rozumiane, co prowadzi do ukształtowania się całko-
wicie czasem odmiennych sposobów pracy szkoły na różnych poziomach, od 
zarządzania całą szkołą jako organizacją w różnych tego procesu aspektach, po 
pracę poszczególnych nauczycieli w klasie5. 

Różni autorzy opisują takie odmienne sposoby pracy szkoły mające u pod-
staw różnorodne sposoby rozumienia podstawowych wartości edukacyjnych 
odwołując się do pojęcia ideologii edukacyjnych. Jedną z ciekawszych typologii 
takich ideologii przedstawił Michael Bottery opisując cztery różne od siebie 
sposoby myślenia o sensie edukacji i możliwego działania systemów edukacyj-
nych, wskazując jednocześnie, że u ich podstaw leżą trzy głęboko zakotwiczone 
w edukacyjnej kulturze profesjonalne sposoby rozumienia centralnej wartości, 
za jaką uznaje on rozwój indywidualny ucznia (jeden z tych sposobów prowa-

                                                           
2 Dorczak R., (2009), Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości [w:] Zarządzanie Publiczne, Vol. 2 (6), 
2009, str. 11-26. 
3 Łuczyński J., (2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków. 
4 Dorczak R., (2012), Specyfika zarządzania w edukacji – rozwój indywidualny człowieka jako wartość cen-

tralna [w:] Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe ISP UJ, Vol. 3 (19), 2012, str.42-52; Łuczyński J., 
(2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
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5 Dorczak R., (2014), Rozwój jako centralna wartość w profesjonalnym systemie normatywnym nauczyciela: 

sposoby rozumienia i ich praktyczne konsekwencje [w:] G. Mazurkiewicz, Edukacja jako odpowiedź. Odpo-

wiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 
str. 133-148. 
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dzić może do dwóch różnych praktycznych ideologii edukacyjnych co zostanie 
przedstawione później). 

Sposoby rozumienia rozwoju indywidualnego i oparte o nich 

ideologie edukacyjne 

Pierwszy z przywoływanych przez Bottery’ego sposobów rozumienia rozwoju, 
nazywany często aposteriorycznym6 traktuje ten proces jako kierowany i zdeter-
minowany przez zewnętrzny wobec rozwijającego się podmiotu czynnik, jakim 
jest środowisko. Teorie tego typu, których najlepszą ilustracją jest behawioryzm, 
twierdzą, że rozwój rozpoczyna się od zera (tabula rasa) i w całości określony 
jest przez bodźce środowiska działające na rozwijającą się jednostkę. Jest ona 
całkowicie zależna od zewnętrznego świata, który w stu procentach decyduje 
o kierunkach rozwoju. Jeśli przyjąć, że rozwój tak przebiega, ma to konsekwen-
cje dla edukacji. By wspierać tak rozumiany rozwój, szkoła może a nawet musi 
tworzyć odpowiednie warunki, kontrolując działające na rozwijającego się 
ucznia bodźce. W praktyce oznacza to konieczność określenia „właściwego” 
programu i metod nauczania, o których decydować może tylko środowisko (sys-
tem, szkoła, nauczyciel), gdyż rozwijająca się jednostka jest „pusta” a więc nie-
zdolna do aktywności. Szkoła tego typu stosuje więc szczegółowe programy 
nauczania, metody podające oraz metody sprawdzania skuteczności w postaci 
testów umożliwiających precyzyjne ustalenie skuteczności zapełniania (progra-
mowania) „pustej” głowy ucznia. 

Bottery zwraca uwagę, że takie rozumienie rozwoju prowadzi w praktyce ist-
niejących systemów edukacyjnych do dwóch znacząco różnych od siebie ideo-
logii edukacyjnych. 

Pierwszą z nich nazywa ideologią dziedzictwa kulturowego (Cultural 
Transmission Code)7

. Jej istotą jest nacisk na szczególnego rodzaju wiedzę, któ-
rą uznaje się za najważniejszą w toku „programowania umysłu” rozwijającego 
się ucznia. Ceniona w ramach tej ideologii wiedza związana jest z tradycją kul-
turową społeczeństwa w którym działa tego typu szkoła. W programach naucza-
nia dominują więc takie przedmioty i związane z nimi treści jak: historia, język 
ojczysty i literatura, religia. Również inne przedmioty odwołują się do takich 
aspektów podkreślając wkład w dany obszar wiedzy przedstawicieli danego 
społeczeństwa. Za ważne uznaje się w tej ideologii przekazanie młodemu poko-
leniu dziedzictwa kulturowego zgromadzonego przez wieki historii danego spo-
łeczeństwa, które to dziedzictwo określa tożsamość narodową ludzi uczących się 
                                                           
6 Łuczyński J., (2011), op. cit.  
7 Bottery M., (1990), The morality of the school: the theory and practice of values in education, Cassell Educa-
tional Limited, London. 
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w tego typu szkole. Wiele w takiej szkole odwołań do patriotyzmu i wartości 
narodowych. Zadaniem działającej pod wpływem tej ideologii szkoły jest wy-
produkowanie znającego swą kulturę reprezentanta konkretnego narodu. 

Drugą ideologię opartą o takie samo rozumienie rozwoju nazywa autor ideo-
logią Produktu Krajowego Brutto (Gross National Product Code)8. Różni się ona 
od poprzedniej w zasadzie tylko rodzajem cenionej, uznanej za ważną 
w procesie programowania „pustego umysłu” wiedzy. Za kluczową uznaje ta 
ideologia wiedzę pozwalającą kształcić ludzi po to, by stawali się atutem dla 
rozwijającej się gospodarki. Za ważne uznaje się więc takie przedmioty i treści 
jak: matematyka i nauki przyrodnicze, informatyka, języki obce, inne praktyczne 
przedmioty ale też którekolwiek inne przedmioty i treści, które okażą się nie-
zbędne z punktu widzenia rozwijającej się gospodarki. Zadaniem szkoły działa-
jącej pod wpływem tej ideologii edukacyjnej jest wyprodukowanie potrzebnego 
gospodarce pracownika. 

Dwie opisane krótko ideologie operując podobnym rozumieniem rozwoju 
prowadzą do znacząco różnych praktycznych działań jeśli chodzi o rodzaj ce-
nionej wiedzy, inne aspekty pracy szkoły są bardzo podobne, jeśli nie identycz-
ne. Ten pierwszy sposób rozumienia rozwoju może zresztą prowadzić do róż-
nych innych ideologii edukacyjnych w sensie różnic w cenionych rodzajach 
wiedzy. Opisane dwie wersje są najczęściej spotykane w analizowanych przez 
Bottery,ego systemach edukacyjnych na świecie. 

Zupełnie odmiennie rozumieją rozwój indywidualny teorie, które czasem 
określa się mianem apriorycznych9. Uznają one, że rozwój od samego początku 
jest w stu procentach określony i dokonuje się zgodnie z tym apriorycznym pla-
nem. Tłumacząc jak tak rozumiany rozwój przebiega, reprezentujący takie po-
dejście autorzy najczęściej odwołują się do metafor biologicznych i pojęć takich 
jak zaprogramowanie genetyczne, predyspozycje czy wrodzone talenty i zdolno-
ści. Rozwój ciągle rozumiany jest w tych teoriach jak proces zdeterminowany 
i przebiegający całkowicie poza kontrolą rozwijającej się jednostki, która zdana 
jest na otrzymane od natury zaprogramowanie, stopniowo dojrzewające i ujaw-
niające się w toku rozwoju w rytmie „zaprogramowanym” przez naturę. Takie 
rozumienie rozwoju nakazuje szkole diagnozę potencjału jednostki i stwarzanie 
możliwości rozwoju jedynie posiadanych predyspozycji. Brak w takiej szkole 
centralnie określonych programów nauczania dla wszystkich, podających metod 
nauczania i egzaminów sprawdzających skuteczność przekazu. Dużo w takiej 
szkole wyboru (zgodnego z predyspozycjami), zaspokajania potrzeb ucznia, 
indywidualizacji i różnorodności oferowanych uczniom aktywności, które za-

                                                           
8 Bottery M., (1990), op.cit. 
9 Łuczyński J., (2011), op.cit. 



Rozdział 1. Sposoby rozumienia przez nauczycieli podstawowych wartości edukacyjnych… 11 

spokajać mają ich (wynikające z predyspozycji) indywidualne potrzeby eduka-
cyjne. 

Bottery identyfikuje jedną ideologię edukacyjną, która ma u podłoża takie 
rozumienie rozwoju i nazywa ją ideologią koncentracji na dziecku (Child Cente-
red Code)10

. Zwraca uwagę, że trudno ją spotkać jako dominującą w jakimś 
konkretnym systemie edukacyjnym, ale spotyka się ją często jako ideologię le-
żącą u podstaw działania szkół alternatywnych lub eksperymentalnych, które 
znaleźć można w prawie każdym systemie na świecie, jako odpowiedź na po-
trzeby uczniów niedopasowanych do tradycyjnej szkoły działającej według opi-
sanych wcześniej ideologii przekazu. Szkoły te starają się poznać potencjał 
ucznia i umożliwiają mu wybór przedmiotów i treści zgodnych z predyspozy-
cjami. Cenią też nietypowe metody dydaktyczne, aktywność ucznia i jego indy-
widualne wybory. Częstym problemem tego typu szkół jest trudność przejścia 
uczniów będących ich absolwentami do szkół działających w systemie, gdyż 
uczęszczający do nich uczniowie mają „braki” w wykształceniu niedopuszczalne 
z perspektywy typowych szkół systemu edukacji działających według tradycyj-
nych ideologii przekazu. 

Ostatnim wreszcie rodzajem teorii rozwoju indywidualnego są teorie, które 
określić można jako autonomiczne11. Widzą one rozwój indywidualny człowieka 
jako autonomiczny proces, który choć dokonuje się w kontekście środowiska 
oraz predyspozycji i jest przez nie w dużym stopniu określany, to jest jednocze-
śnie, dzięki aktywności własnej rozwijającego się podmiotu, procesem wolnym 
od determinizmu, który był cechą dwóch wcześniej omawianych sposobów ro-
zumienia rozwoju. Konsekwencją edukacyjną takiego rozumienia rozwoju jest 
uznanie wagi aktywności ucznia, jego wyborów i możliwości wpływu na treści 
i metody nauczania oraz na efekty końcowe procesu edukacyjnego, który jest 
potencjalnie nie do końca przewidywalnym procesem tworzenia nowych jakości. 

Bottery nazywa ideologię edukacji, która ceni ten sposób rozumienia rozwoju 
człowieka ideologią społecznej rekonstrukcji (Social Reconstruction Code)12

. Jej 
ważną cechą jest pełne uznanie podmiotowości ucznia, który staje się aktywnym 
partnerem szkoły (nauczyciela) w procesie poszukiwania nowych sposobów 
rozumienia istniejącej wiedzy i wspólnego, społecznego tworzenia nowej. Po-
dobnie jak w przypadku poprzedniej ideologii zwraca Bottery uwagę na fakt, że 
trudno znaleźć tak działające systemy edukacyjne, ale w niemal każdym syste-
mie można znaleźć tak działające pojedyncze szkoły lub choćby tylko nauczy-
cieli. Jednocześnie uznaje, że ta właśnie ideologia jest pożądaną ideologią edu-
kacyjną z punktu widzenia potrzeb demokratycznych społeczeństw współcze-

                                                           
10 Bottery M., (1990), op.cit. 
11 Łuczyński J., (2011), op.cit. 
12 Bottery M., (1990), op.cit. 
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snego świata i postuluje podjęcie działań pozwalających na transformację sys-
temów edukacyjnych w takim kierunku. 

Jak widać, mimo zgody na uznanie rozwoju indywidualnego za centralną 
i najważniejszą wartość edukacyjną może to prowadzić do skrajnie różnych prak-
tycznych konsekwencji w zależności od sposobu rozumienia tej wartości co pod-
kreślali w swych rozważaniach także klasyczni już autorzy tacy jak Piaget czy 
Kohlberg13, 14. Niezwykle istotnym zatem z punktu widzenia kształtu zachodzą-
cych w szkołach procesów, wydaje się dbanie o to, by pracujący w szkole profe-
sjonaliści umieli identyfikować swoje sposoby rozumienia i byli świadomi ich 
konsekwencji, a jeśli uznają, że jest to konieczne dokonywali prób zmiany 
swych modeli mentalnych. Poznanie istniejących w myśleniu nauczycieli sposo-
bów rozumienia rozwoju i związanych z nimi ideologii edukacyjnych wydaje się 
ważnym z punktów widzenia kierowania szkołą i planowania reform czy choćby 
mniejszych zmian organizacyjnych w konkretnych szkołach. Pożądanym wydaje 
się więc badanie stanu umysłu nauczycieli w tych kwestiach, co może dostarczyć 
niezbędnej przywódcom edukacyjnym wiedzy pozwalającej wywierać wpływ na 
stan myślenia kadry pedagogicznej w kierowanych przez nich szkołach. 

Badanie ideologii edukacyjnych nauczycieli polskich szkół  

różnego typu 

Autor postanowił przeprowadzić takie badanie wśród nauczycieli szkół różne-
go typu, chcąc dowiedzieć się jakie ideologie edukacyjne znaleźć można w my-
śleniu nauczycieli szkół polskich. W badaniu przeprowadzonym w okresie od 
września 2014 do czerwca 2015 wzięło udział 400 nauczycieli z czterech typów 
szkół: przedszkole (100), szkoła podstawowa (100), gimnazjum (100) oraz szko-
ły ponadgimnazjalne typu liceum ogólnokształcącego (100). Wśród badanych 
znaleźli się tylko nauczyciele, którzy deklarowali pracę w tylko jednym typie 
szkoły i tacy, których placówka nie była zespołem szkół. Celem takiego doboru 
próby było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy myślenie nauczycieli szkół 
różnego typu jest różne. 

Do badania użyto kwestionariusza ankiety skonstruowanego przez Michaela 
Bottery15 w tłumaczeniu autora artykułu. Kwestionariusz ten służył jego autoro-
wi do licznych badań myślenia o wartościach podstawowych w edukacji w tym 
także myślenia przywódców edukacyjnych z różnych krajów świata16. 

                                                           
13 Piaget J., (1977), Dokąd zmierza edukacja, PWN, Warszawa. 
14 Kohlberg L., Meyer R., (2000), Rozwój jako cel wychowania [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myśle-

nia o/dla edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. 
15 Bottery M., (1990) op.cit. 
16 Bottery M., Wright N., (2014), Passing on the reigns of responsibility? An international comparison of 

school leaders’ values [w:] Contemporary Educational Leadership, Vol. 1. No 3/2014, str. 51-70. 
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Kwestionariusz składa się z serii 24 pytań o różne aspekty funkcjonowania 
szkoły, rozumienia procesu rozwoju i uczenia się, które stanowią ważne elemen-
ty ideologii edukacyjnych. 

Analiza odpowiedzi na te pytania pozwala zaklasyfikować wyrażane w nich 
myślenie badanego do jednej z czterech opisanych wyżej ideologii edukacyj-
nych. W badanej grupie 400 nauczycieli szkół polskich uzyskano następujące 
wyniki (tab. 1). 

Tabela 1. Wyniki badań myślenia nauczycieli szkół o ideologiach edukacji (n-400). 

Ideologia 

edukacji 

Ideologia  
Dziedzictwa 
Kulturowego 

Ideologia  
Koncentracji na 

Dziecku 

Ideologia  
Społecznej 

Rekonstrukcji 

Ideologia 
Produktu 

Krajowego 
Brutto 

Razem 

Liczba  

odpowiedzi 

% 

22 
(5,5%) 

192  
(48,00%) 

173 
(43,25%) 

13 
(3,25%) 

400 
(100%) 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki badania pokazują, że w myśleniu nauczycieli biorących w nim udział 
bardzo wyraźnie dominuje myślenie charakterystyczne dla dwóch z czterech 
opisanych ideologii edukacyjnych – ideologii koncentracji na dziecku (48% 
badanych) oraz ideologii społecznej rekonstrukcji (43,25% badanych). 

Bardzo niewielka liczba badanych reprezentuje myślenie typowe dla ideolo-
gii przekazu, opartych o rozumienie rozwoju jako procesu nabywania czy też 
warunkowania dokonującego się poprzez oddziaływania środowiska na rozwija-
jącą się jednostkę. Opartą o takie rozumienie podstawowych wartości ideologię 
dziedzictwa kulturowego widać jako dominującą w myśleniu zaledwie 22 (5,5%) 
badanych nauczycieli, a ideologię produktu krajowego brutto tylko u 13 (3,25%) 
badanych. 

Wynik taki jest zaskakujący gdy uzmysłowimy sobie, że szkoły i cały system 
edukacyjny w ramach którego one funkcjonują znajdują się pod bardzo wyraź-
nym wpływem ideologii przekazu. Wszystkie najważniejsze cechy i elementy 
współczesnej polskiej szkoły mają taki charakter, począwszy od centralnie usta-
lanych programów nauczania, w których nacisk kładzie się na wiedzę faktogra-
ficzną, przez dominację metod podających i testowych form sprawdzania sku-
teczności przekazywania wiedzy, aż po brak swobody wyboru treści kształcenia 
i adekwatnego do skłonności jednostki zaspokajania jej indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych17. W polskich realiach edukacyjnych taka ideologia jest dominu-
jąca, choć jest ona jednocześnie swego rodzaju mieszanką ideologii opisywa-

                                                           
17 Klus-Stańska D., (1999), O profesjonalnej świadomości nauczycieli [w:] A. Brzezińska, D. Klus-Stańska, 
A. Strzelecka, O nowe podejście w kształceniu nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa. 
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nych przez Bottery’ego jako ideologia dziedzictwa kulturowego i ideologia pro-
duktu krajowego brutto, z akcentem na pierwszą lub drugą w zależności od bie-
żącej polityki rządzących partii politycznych. Nauczyciele pracujący w takiej 
szkole znajdują się więc w stanie swoistego rozdwojenia profesjonalnej osobo-
wości. Z jednej strony na co dzień pracują w szkole przekazu, z drugiej cenią 
retorykę romantycznych ideologii koncentrujących się na wolności, swobodzie 
wyboru, doceniających różnorodne zdolności ucznia i postulujących zaspokaja-
nie jego potrzeb18. Takie zjawisko określane jako zniekształcenie lub przesunię-
cie paradygmatyczne19 wymaga zajęcia się nim i zapewne przeciwdziałania, 
gdyż przyczyniać się może do pojawiania się u ludzi działających w szkołach 
zachowań ucieczkowych, zaburzeń tożsamości profesjonalnej oraz zwiększania 
ryzyka wypalenia zawodowego. 

Drugim pytaniem jakie stawiano sobie przed przystąpieniem do badania było 
pytanie o ewentualne różnice w myśleniu u nauczycieli pracujących w szkołach 
różnego typu. Zestawienie wyników pokazujące osobno odpowiedzi nauczycieli 
ze szkół różnego typu pokazuje tab. 2. 

Tabela 2. Wyniki badań myślenia nauczycieli różnego typu szkół o ideologiach 
edukacji (n-400) 

 
Ideologia  

Dziedzictwa 

Kulturowego 

Ideologia 

Koncentracji 

na Dziecku 

Ideologia  

Społecznej 

Rekonstrukcji 

Ideologia 

Produktu 

Krajowego 

Brutto 

Razem 

Przedszkola 7 46 43 4 100 

Szkoły  

Podstawowe 
6 55 36 3 100 

Gimnazja 3 47 45 5 100 

Licea 6 44 49 1 100 

Razem 22 192 173 13 400 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak widać z przedstawionych w powyższej tabeli wyników myślenie nauczy-
cieli pracujących w różnego typu szkołach jest bardzo podobne. Dominuje w nim 
przedstawiony wyżej obraz – wyraźna obecność w myśleniu ideologii koncentra-
cji na dziecku i ideologii społecznej rekonstrukcji, które są pożądane edukacyjnie 
z teoretycznego punktu widzenia, ale odstają wyraźnie od rzeczywistości szkoły 
polskiej, która działa pod wpływem ideologii przekazu będącej mieszaniną ideo-

                                                           
18 Klus-Stańska D., (1999), Aby teoria nie zniewalała. Historia kilkunastu spotkań z kandydatami na nauczy-

cieli [w:] A. Brzezińska, D. Klus-Stańska, A. Strzelecka, O nowe podejście w kształceniu nauczycieli, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Warszawa. 
19 Sajdak A., (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, 

Impuls, Kraków. 
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logii dziedzictwa kulturowego i ideologii produktu krajowego brutto. Różnice 
w wynikach poszczególnych grup nauczycieli są niewielkie i nieistotne. 

Wnioski 

Modele mentalne tkwiące w umysłach ludzi zajmujących się profesjonalnie 
edukacją stanowią jeden z kluczowych elementów pozwalających nie tylko zro-
zumieć szkołę i jej działanie, ale będących kluczowymi czynnikami, które trzeba 
brać pod uwagę planując reformy edukacyjne czy choćby tylko zmiany w kon-
kretnych szkołach20. Wyniki badań nad tkwiącymi w umysłach nauczycieli ideo-
logiami edukacyjnymi pokazują, że mamy do czynienia z poważnym problemem 
konfliktu pomiędzy stanem umysłu ludzi edukacji a stanem rzeczywistości pol-
skiej szkoły. Rozwiązanie tego problemu wydaje się być jednym z najważniej-
szych wyzwań, przed którymi stoi system edukacji w naszym kraju, ale też każ-
da szkoła i placówka oświatowa i ludzie w niej pracujący. Uświadomienie sobie, 
że problem istnieje jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany sytuacji, która 
przebiegać powinna jak się zdaje, na co najmniej dwóch powiązanych ze sobą 
poziomach. 

Pierwszy z nich to przygotowanie do zawodu nauczyciela i do roli przywód-
cy edukacyjnego. W ramach tych cykli kształcenia wyraźniej akcentować należy 
potrzebę krytycznej analizy ideologii edukacyjnych i ich znaczenia dla praktyki 
edukacyjnej. Przyszli nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych 
powinni mieć, już na początku wchodzenia w role profesjonalne, możliwość 
budowania swego rozumienia podstawowych dla swej przyszłej pracy wartości. 

Drugim poziomem, na którym konieczne są działania zmierzające do klaro-
wania sposobów rozumienia edukacji, jest poziom pracy zespołów nauczyciel-
skich konkretnych szkół i placówek. Różne rodzaje profesjonalnego wspierania 
i doskonalenia zawodowego tych zespołów zawierać powinny takie formy, które 
pozwolą na wzrost świadomości w sferze ideologii edukacyjnych oraz (co wyda-
je się najważniejsze) wzrost umiejętności dostrzegania ich praktycznych konse-
kwencji w codziennych działaniach podejmowanych w klasie i szerzej w szkole. 
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