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WSTĘP 

Od pewnego czasu polskie społeczeństwo znajduje się na rozstajach dróg. 
Sukces transformacji systemowej, zmiana sytuacji międzynarodowej i roz-
wój gospodarczy umożliwiły Polsce awans cywilizacyjny na dotąd nieznaną 
skalę. Dzisiaj jednak nasz kraj stoi przed koniecznością podjęcia ważnych de-
cyzji, a w zależności od tego, jakie one będą, może już wkrótce znajdować się 
w czołówce krajów Unii Europejskiej lub też w grupie państw borykających 
się z poważnymi problemami gospodarczymi czy społecznymi. 

Świat (także Polska) stoi przed poważnymi wyzwaniami. Nieważna jest 
geografi a tych wyzwań, mało istotna jest nawet ich skala – patrząc z jakiej-
kolwiek perspektywy, można dostrzec, że to trudne zadania. Globalna spo-
łeczność boryka się z głodem, konfl iktami zbrojnymi, katastrofami ekologicz-
nymi, chorobami, łamaniem praw człowieka, kryzysami ekonomicznymi, ale 
też nadprodukcją żywności w niektórych rejonach świata lub rozwojem tech-
nologii szybszym niż rozwój etyki czy refl eksji nad ich zastosowaniem. Kraje 
Unii Europejskiej muszą sobie poradzić z lokalnymi partykularyzmami, ten-
dencjami autorytarnymi, trudnym sąsiedztwem, kryzysem ekonomicznym 
czy mało wydajną biurokracją. 

Konieczne jest, aby jak najlepiej się przygotować do realizacji zadań, 
których być może jeszcze dzisiaj nawet nie rozpoznano, po to, by zagwa-
rantować wysoką jakość i skuteczność zastosowanych rozwiązań. Myślenie 
o organizacji życia społecznego, ekonomicznego i politycznego jest w dużym 
stopniu determinowane przez przekonanie, że możliwe jest planowe i racjo-
nalne działanie. Powstają mniej lub bardziej popularne teorie, szkoły, nurty 
lub subdyscypliny naukowe. Niniejsza monografi a jest w pewnym sensie re-
zultatem myślenia o ludzkim losie, a przede wszystkim o próbach stawienia 
czoła współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym. 

Uważam, że coraz silniejsze podkreślanie znaczenia edukacji dla rozwoju 
ludzkości oraz rosnąca świadomość roli zarządzania dla jakości tego procesu 
są rezultatem podejmowania prób radzenia sobie z niesłychanie istotnymi 
zadaniami: tworzeniem warunków dla zapewnienia ciągłości społeczeństw 
i całego gatunku, a jednocześnie umożliwieniem jednostkom pełnego rozwo-
ju indywidualnego i osiągnięcia szczęścia. 
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Ludzie są w stanie tworzyć różnorodne instytucje, mechanizmy i zasa-
dy, które ułatwiają życie społeczne, kulturowe i społeczne. Każda epoka wy-
pracowuje specyfi czne dla siebie rozwiązania. Wytwory cywilizacji (w tym 
instytucje), które do tej pory pomagały sobie radzić ze światem, wymagają 
gruntownej rekonstrukcji. Jednym z obszarów wymagających interwencji 
jest zarządzanie w oświacie – choć jest wykorzystywane już od dawna, wciąż 
nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Dla zwiększenia szansy wykorzystywania dorobku zarządzania z korzyś-
cią dla procesu edukacji konieczne jest zarówno usytuowanie koncepcji za-
rządzania i przywództwa edukacyjnego w dotychczasowym dorobku nauk 
o zarządzaniu, jak i pokazanie ich specyfi ki, odmienności oraz innowacyjne-
go charakteru. Zarządzanie i przywództwo edukacyjne powinny budować 
systemowe podejście do procesu edukacji, adekwatnie do potrzeb uczniów, 
nauczycieli i samego procesu kształcenia. Należy też podkreślić, iż zarządza-
nie edukacyjne powinno podlegać takim samym zasadom jak proces naucza-
nia. Zarządzanie procesem kształcenia musi ten proces wzmacniać.

Omawiając problemy współczesnej szkoły, dotykam spraw trudnych, 
często dzieląc się negatywnymi ocenami opisywanych zjawisk, jednak to 
stanowisko jest wynikiem głębokiego optymizmu i przekonania, że o trud-
nych sprawach należy rozmawiać, ponieważ tylko w ten sposób można je 
naprawić. Nie wolno się bowiem zgadzać na akceptację zastanej sytuacji, tak 
zwanej twardej rzeczywistości, jeżeli nie udaje się osiągnąć pożądanych re-
zultatów. Wierzę, że każdą sytuację można zmienić. Ludzie, którzy w to nie 
wierzą, napawają smutkiem, ponieważ tracą swoją szansę na poprawienie 
losu swojego i innych. Ponad dziesięć lat pracowałem w szkole, od lat pro-
wadzę szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli, prowadzę badania nad szkołą 
i uczę studentów. Zawsze spotykałem ludzi aktywnych, energicznych i go-
towych do działania, ale niestety wszędzie spotykałem również osoby, które 
straciły swoją szansę. Takie osoby mówiły o przymusie, systemie czy nie-
uniknionych porażkach, były pogodzone z tym, jak funkcjonuje ich świat, 
albo przynajmniej ze swoją pesymistyczną wizją tego świata. Nie wiedzia-
łem, jak im pomóc. 

Proponuję, aby kierować się słowami Paula Freire’a, który mówi o tym, 
że naszym obowiązkiem nie jest „bycie”, ale „obecność”. Taka obecność, któ-
ra umożliwia działanie, wprowadzanie zmian, mówienie o ważnych spra-
wach. Obecność tak mocna, że nie daje szansy na uniknięcie wzięcia odpo-
wiedzialności za to, co się dzieje wokół. Ludzie są częścią rzeczywistości, 
więc dlatego, choć kontekst istnienia warunkuje ludzkie działania, to ich nie 
determinuje. Miejsce urodzenia, środowisko życia i pracy nie decydują osta-
tecznie o kierunku i skutkach poczynań podejmowanych przez poszczególne 
jednostki. Życie jest pełne możliwości, wyborów – pytanie, na które trzeba 
odpowiedzieć, brzmi: jak się je wykorzystuje?
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Pragnę pokazać, iż zarządzanie edukacyjne jako specyfi czny wytwór 
nauk o zarządzaniu i praktyki zarządzania zwiększa szansę na pojawienie 
się warunków umożliwiających uczenie się wszystkich osób związanych 
z działalnością organizacji, a także na wzmacnianie ich poczucia sprawczości. 
Problemem badawczym inspirującym do poszukiwań i refl eksji uczyniłem 
zjawisko przywództwa widocznego (lub mogącego się ujawnić) w różnych 
formalnych i nieformalnych instytucjach edukacyjnych, ale też w różnych 
sektorach życia społecznego. W mojej koncepcji przywództwo edukacyjne 
staje się kluczowym procesem zarządzania edukacyjnego. Aby to wykazać, 
proponuję defi nicję zarządzania edukacyjnego, jego mechanizmów i zasad 
w aktualnym kontekście działalności edukacyjnej, prezentuję schemat i dzia-
łania szkoły odpowiedzialnej, zdolnej podołać wyzwaniom współczesności 
oraz model przywództwa w zarządzaniu edukacyjnym. Właśnie wypra-
cowanie modelu przywództwa edukacyjnego jako zbioru reguł, którymi 
powinni się kierować liderzy w edukacji, jest głównym celem mojej pracy. 
Przywództwo edukacyjne ma szansę stać się wizją kreującą nową koncep-
cję zarządzania organizacjami i procesami edukacyjnymi. Przyszły model 
edukacji (kreowany przez przywództwo edukacyjne) jest kluczowym prob-
lemem wszelkich strategii rozwojowych, ale także i praktyki pedagogicznej 
w szkołach i placówkach. 

Trudno wskazać jednoznacznie konkretną grupę benefi cjentów procesu 
modernizacji edukacji. Chociaż to truizm, będziemy nimi wszyscy. Ważne 
jest, aby podkreślić interdyscyplinarny charakter badań i refl eksji, na których 
podstawie buduję model przywództwa edukacyjnego – trudno dziś ogra-
niczać się do teorii z zakresu tylko jednej dziedziny wiedzy, nie sposób nie 
korzystać z rozwiązań obecnych w często odmiennych dyscyplinach (zarzą-
dzanie, socjologia, psychologia, nauki polityczne, historia, ekonomia, ekolo-
gia, informatyka, fi lozofi a).

Interdyscyplinarny charakter tej pracy decyduje o szerokim zakresie po-
ruszanych zagadnień wiążących się zarówno z tradycyjnie rozumianym 
system oświatowym (czyli szkołami i placówkami od przedszkola przez 
szkoły średnie do placówek doskonalenia nauczycieli), jak i z organizacjami 
trzeciego sektora i instytucjami nieformalnymi zaangażowanymi w edukację 
(w tym w proces uczenia się przez całe życie) w części diagnostycznej, jak 
również postulatywnej. Pluralizm współczesnego świata organizacji jest im-
ponujący. Różnice dotyczą rodzaju działalności, dziedzin, zasięgu działania, 
wielkości, wartości wyznawanych przez uczestników, formą własności ma-
jątku czy charakteru więzi i relacji (Krzyżanowski, 1999, s. 20–21). Podobne 
tendencje można zauważyć w edukacji

Wielości sposobów widzenia świata towarzyszy wielość i różnorod-
ność sposobów, metod i technik badania (Krzyżanowski, 1999, s. 280). Na-
uki o zarządzaniu wykorzystują często metody badania typowe dla innych 
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nauk. Dla zbadania i opisania świata organizacji edukacyjnych stosuje się tu 
różnorodne metody badawcze pochodzące z szerokiego rezerwuaru metod 
specyfi cznych dla nauk społecznych (głównie socjologii). Na gruncie meto-
dologii nauk o zarządzaniu stosowane metody należy zaliczyć do metod em-
pirycznych (których celem jest poznanie organizacji i systemu zarządzania 
rozumianych jako byty rzeczywiste i polegające na poszukiwaniu prawdy 
na podstawie doświadczenia) i metod rozumiejących (których celem jest po-
znanie organizacji i systemu zarządzania rozumianych jako byty konstruk-
tywistyczne, odwołujące się do fi lozofi i nauk humanistycznych i obejmujące 
głównie różnego rodzaju analizy). Podejście to można nazwać „eklektyzmem 
metodologicznym”, dopuszczającym łączenie niewspółmiernych metod na-
ukowych oraz stosowanie koncepcji zaczerpniętych z różnych inspiracji po-
znawczych (Sułkowski, 2005, s. 103–108). W procesie refl eksji badawczej nad 
rzeczywistością wykorzystałem więc zarówno metody dedukcyjne i induk-
cyjne, jak i konkretne aplikacje praktyczne, charakteryzujące się typowym 
celem badań jakościowych: przyglądanie się światu zewnętrznemu oraz opis 
i interpretację zjawisk społecznych z perspektywy wewnętrznej (głównie 
analizując doświadczenia jednostek i grup czasami analizując dokumenty) 
(Flick, 2010).

W pracy wielokrotnie są przywoływane konkretne rezultaty badań i ewa-
luacji prowadzonych lub współprowadzonych przeze mnie na potrzeby 
różnych programów edukacyjnych w latach 2005–2008. Są to dwukrotne 
badania ewaluacyjne programu Szkoła Ucząca Się, w którym brało udział 
450 szkół, badania ewaluacyjne programu Orange dla Ziemi, w którym bra-
ło udział 100 szkół, oraz badanie dyrektorów szkół przeprowadzane wśród
25 dyrektorów przez trzy miesiące w roku szkolnym 2006/2007, które po-
legało na analizie prowadzonych przez dyrektorów zapisków dotyczących 
różnych aspektów ich pracy. Pytania i odpowiedzi były przesyłane elektro-
nicznie i stanowiły „dziennik refl eksyjnego praktyka”.

W rozprawie przedstawiłem pewną logiczną całość – model, według któ-
rego powinni działać współcześni przywódcy, liderzy edukacyjni. Przede 
wszystkim ich działania muszą być osadzone w kontekście. Świadomość kon-
tekstu, w jakim się działa, jest warunkiem przywództwa edukacyjnego. Ana-
lizując kontekst współczesnego zarządzania edukacyjnego i przywództwa 
w rozdziałach 1, 2 i 3, pokazuję aktualną dyskusję nad pojęciem przywódz-
twa i osadzają w perspektywie badawczej czerpiącej z nauk o zarządzaniu 
i socjologii edukacji. Ponadto opisuję najważniejsze w mojej opinii aspekty 
rzeczywistości, a zwłaszcza te, które w szczególnie istotny sposób wpływają 
na proces kształcenia. Edukacyjni liderzy muszą obserwować rzeczywistość 
nie tylko po to, aby móc szybko i adekwatnie reagować na zapotrzebowania, 
ale przede wszystkim po to, żeby wiedzieć, jak i po co ją zmieniać, kształto-
wać. Często wykorzystuję teorie obecne w literaturze światowej, a w spra-

Wstęp
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wach związanych z polskim systemem oświatowym, oprócz literatury, ko-
rzystam również z własnych doświadczeń (osoby obecnej w nim w różnych 
rolach zawodowych od ponad 20 lat). 

W rozdziałach 4 i 5 zastanawiam się, jaka powinna być szkoła, która może 
wpływać na taką rzeczywistość, reagując na potrzeby świata. Odpowiednie 
zarządzanie stwarza warunki umożliwiające prowadzenie procesu uczenia 
się oraz moderuje zachowania nauczycieli, które decydują o tym, czy szkoła 
staje się organizacją uczącą się. Rezultatem dobrego zarządzania są prawid-
łowo działające szkoły, których absolwentami są obywatele w pełni tego sło-
wa znaczeniu – wiedzący, czego chcą i jak mogą to osiągnąć, oraz postępują-
cy etycznie i zgodnie z wartościami zapewniającymi zrównoważony rozwój. 

W rozdziałach 6, 7 i 8 zarysowałem koncepcję przywództwa edukacyj-
nego, nowego podejścia do zarządzania, skoncentrowanego na wydobywa-
niu potencjału przywódczego współpracowników i charakteryzującego się 
aktywną postawą do rzeczywistości, polegającą na kształtowaniu jej przez 
autentyczne przywództwo, współpracę i ciągłe uczenie się organizacyjne. 



METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA 
I PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO1



1.1. Związek teorii naukowych z praktyką zarządzania w oświacie

Czym jest edukacja? To podstawowe pytanie dla tych, którzy chcą decydo-
wać o charakterze procesów zarządzania i przywództwa w tym sektorze 
życia społecznego. Czasami traktuje się ją wyłącznie jako narzędzie socjali-
zacji, czasami jako proces kształcenia, często widzi się edukację jako element 
wspierania indywidualnego rozwoju uczniów, podkreśla się też jej znacze-
nie jako źródła zmiany społecznej. Pisząc o jakimkolwiek obszarze ludzkiej 
działalności, formułując wnioski wynikające z przemyśleń i przeprowadzo-
nych badań, zawsze staje się przed możliwością wspierania bardzo silnego 
mitu: przekonania, iż istnieje jedna, zobiektywizowana rzeczywistość, którą 
badacz społeczny po prostu odkrywa. Jeżeli przyjmiemy, że rzeczywistość 
społeczna obiektywnie istnieje, a teorie naukowe po prostu ją opisują i wy-
jaśniają, możemy popełnić błąd uproszczenia, który prowadzi raczej do za-
ciemnienia obrazu niż jego rozjaśnienia. Należy raczej zachęcać do przyjęcia 
założenia, iż nauka to wynik skomplikowanych procesów społecznych oraz 
zwyczajów językowych i bardzo często jest wykorzystywana do usprawied-
liwiania i legitymizowania politycznych stanowisk w szerszym społecznym 
kontekście (English, 2003). Kolejne rozdziały niniejszej publikacji będą więc 
stanowiły próbę dekonstrukcji stosowanych metafor zarządzania oświatą 
i przywództwa, przy założeniu, że przekonanie o istnieniu czegoś obiektyw-
nie jest również subiektywne i jest konsekwencją dyskursu, w którym bierze-
my udział przez całe życie. Nie mamy możliwości posiadania jakiegokolwiek 
doświadczenia bez wytworzenia wcześniej mechanizmów języka i kultury, 
które pomagają nam doświadczać. W naszym doświadczeniu nie ma ani jed-
nego elementu, który miałby swoje źródło poza tym, co społeczne. Nasz ro-
zum, nasze wizje są zawsze gdzieś i w czymś zakorzenione. Nie można wyjść 
poza własną biografi ę, tożsamość i socjalizację. Każda stworzona przez nas 
teoria jest w znaczącym stopniu determinowana przez przypadkowość i wa-
runkowość naszej biografi i (Melosik, Szkudlarek, 2009, s. 33–34). Takie ujęcie 
może sprawić sporo trudności przy omawianiu interesującego nas zagadnie-
nia – zarządzania oświatą – ale należy zdawać sobie sprawę, że przemijanie 
niektórych podejść, koncepcji czy teorii wynika nie tylko z wyczerpywania 
się ich atrakcyjności czy błędnego pomysłu od samego początku, ale właśnie 
z tego, że widziano je jako jedyne wytłumaczenie wszystkiego, zamiast jako 
kilka z bardzo wielu głosów w dyskusji na temat tego, kim jesteśmy i jak 
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funkcjonujemy. Przywództwo zatem, będące głównym przedmiotem rozwa-
żań w niniejszej monografi i, wymaga usłyszenia i dania możliwości wypo-
wiedzenia się wielu głosom, przy uwzględnieniu kontekstu geografi cznego, 
historycznego i kulturowego.

Badając zagadnienia zarządzania edukacją i przywództwa w edukacji, 
należy pamiętać, że to ludzie konstruują świat, w jakim żyją, i to w bardzo 
różnorodny sposób. Organizacje (więc również i szkoła) są rzeczywistościa-
mi tworzonymi społecznie, a więc warto podejmować próbę odnajdowania 
różnic w ich interpretowaniu po to, aby nie pozwalać na pojawianie się nie-
porozumień wynikłych z przekonania, że ktoś „ma rację”, a ktoś inny „się 
myli”. Jednostki i grupy nadają znaczenie światu, w którym żyją, po to, by 
widzieć jego sens. Tak powstają teorie umożliwiające badania i rozumienie 
własnej i innych ról. Ponieważ naturalnym stanem w społeczeństwie jest we-
dług Fenwicka Englisha (2003, s. 42) konfl ikt, szansą na rozwiązanie konfl ik-
tu jest akceptowanie wielości perspektyw, kontekstualizacja zasad i działań, 
unikanie silnych rozgraniczeń między pojęciami, rozwiązywanie problemów 
osobno (sprawa po sprawie). W pewnym sensie to właśnie próby rozwiązy-
wania przeróżnych konfl iktów wyznaczają kierunek działania liderów – po-
maganie innym w zrozumieniu współczesnego chaosu, kolorytu i wielości 
oraz znaczeń zmieniających się w zależności od tego, kto „jest przy głosie”.

Przywódcy edukacyjni będą mogli znacznie mocniej wpływać na kon-
struowanie rzeczywistości, gdy zaakceptują fakt, że trudno w świecie organi-
zacji szukać zjawisk istniejących obiektywnie, a wiedza i cały świat społecz-
ny, zależne od ludzkiej działalności, są konstruowane w procesie ludzkich 
interakcji oraz rozbudowywane i przekazywane w konkretnym kontekście 
społecznym (Crotty, 1998, s. 42). Analizując zarządzanie w sferze publicznej, 
a co za tym idzie w oświacie, koniecznie należy pamiętać, że „znaczenie” 
nie czeka w różnorakich „obiektach” na odkrycie. Oczywiście w pewnym 
sensie wszystko ma w sobie potencjalne znaczenie, ale objawia się ono wy-
łącznie wtedy, gdy podejmuje się świadomy wysiłek w celu rozszyfrowania 
tego znaczenia. Zaakceptowanie takiego stanu rzeczy, w którym świat nie 
istnieje, zanim go nie doświadczymy, nie jest oczywiście łatwą konstrukcją 
myślową (szczególnie dla tych, którzy pragną gotowych recept na swoje 
problemy, oczekują schematów i procedur). Stosunkowo łatwo zrozumieć, 
jak odmienne znaczenie może mieć tak prosty termin, jak „drzewo” w zależ-
ności od tego, czy zajmować się nim będzie biolog, ekolog aktywista, drwal, 
rzeźbiarz, mieszkaniec mroźnej Syberii czy kierowca, który zakończy na nim 
swą podróż.

Podobnie mają się sprawy w wypadku tak powszechnego zagadnienia, 
jakim jest edukacja. Czy można zarządzać organizacją edukacyjną, nie usta-
lając wcześniej jej znaczenia, nie uzgadniając, jak rozumie się edukację samą 
w sobie? Edukacja, jak zdecydowana większość ludzkich aktywności, jest 
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ściśle związana z życiem społecznym. Te powiązania często wymykają się 
racjonalnym wyjaśnieniom i analizom, a rozważania na temat roli szkoły są 
ograniczane przez tradycyjnie stosowane narzędzia, metody, język, słowni-
ctwo i cały system wiedzy. Używanie konkretnych ram metodologicznych 
wpływa na opis rzeczywistości i kształtuje nasze jej rozumienie. W dysku-
sji o roli szkoły w społeczeństwie trudno zachować tradycyjnie rozumiany 
„obiektywizm” – nasze spojrzenie, osąd będą „subiektywnie” obiektywne 
w ramach pewnej koncepcji metodologicznej, a nie w ogóle. Czy potrafi my 
odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejszym elementem edukacji? Po-
nieważ potrzebujemy edukacji i socjalizacji, aby pomóc ludziom poczuć się 
bezpiecznie (Bernstein, 1977, s. 476), musimy być ostrożni, eksperymentując 
ze szkołą.

Najczęściej bywa tak, iż stosowana perspektywa teoretyczna determinuje 
rodzaj i sposób zadawania pytań oraz odpowiedzi, ich interpretację, a także 
praktyczne konsekwencje podejmowanych decyzji czy wybranej koncepcji 
rozwiązania danego problemu. Jednym z najsilniejszych i najstarszych nur-
tów w myśleniu o edukacji jest funkcjonalizm. Jego korzenie można znaleźć 
w przekonaniu, że wszystko ma jakieś przeznaczenie i jest używane dla spe-
cyfi cznego, konkretnego celu. Wiedza, według funkcjonalistów, to nie abs-
trakcyjna wartość, ale konkretna umiejętność przydatna na co dzień. Natu-
ralnym stanem jednostki jest stan współpracy z innymi podejmowanej dla 
korzyści społeczeństwa, ponieważ to, co dobre dla grupy, jest też dobre 
dla każdego członka tej grupy. Interes społeczny determinuje życie społecz-
ne, więc naturalne jest, zgodnie z teorią funkcjonalizmu, oczekiwanie har-
monii we wspólnych działaniach całych grup (Durkheim, 1977). W takiej 
perspektywie edukacja służy społeczeństwu, a społeczeństwo dba i stara się 
kształtować sposób nauczania. Taki system to system naczyń połączonych 
reagujących na zmianę w każdym z elementów. Społeczeństwo to pole dla 
mieszania się, przenikania i oddziaływania różnego rodzaju ludzkich ak-
tywności zawierających się w takich dziedzinach, jak ekonomia, polityka, 
kultura czy przemysł, między którymi granice są nieostre, umożliwiające 
współdziałanie. Skoro więc edukacja jest stałym elementem struktury spo-
łecznej, to znajduje się pod ciągłym wpływem wszystkich innych elementów 
i jednocześnie sama na nie oddziałuje dla osiągnięcia jednego celu – dobra 
społeczeństwa. Dzięki edukacji ludzie stają się pełnoprawnymi i wartościo-
wymi członkami społeczeństwa, nabywając przydatnych umiejętności i wie-
dzy, przygotowują się do pracy, uczą się istotnych ról i zasad pozwalających 
na efektywne funkcjonowanie oraz kontrolę.

Po II wojnie światowej funkcjonalizm stał się bardzo wpływowym nur-
tem w myśleniu o edukacji. Z dzisiejszej perspektywy przyczyny takiego sta-
nu rzeczy były dosyć oczywiste. System edukacyjny zaczął odgrywać wyjąt-
kowo ważną rolę w zwiększaniu produkcji w czasie zimnej wojny. Zmiany 
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w strukturze zawodowej wymuszone przez zmiany technologiczne i zmiany 
w procesie produkcji powodowały też zmiany w edukacji (Karabel, Halsey, 
1977, s. 8). Wielkie znaczenie przypisywano kryterium „pożyteczności”, 
rozumianej jako to, co pomnaża bogactwo kraju i przez to staje się główną 
zasadą działania jednostki, jednostki pożytecznej. Tu wyraźnie widać zwią-
zek między edukacją a polityką i ekonomią. Pracujemy tak, aby być poży-
tecznymi, a jesteśmy pożyteczni, gdy działamy dla dobra kraju i społeczeń-
stwa. Wpływy teorii funkcjonalnej można odnaleźć również w późniejszych 
teoriach, na przykład, choć nie jest to prosta kontynuacja funkcjonalizmu, 
w teorii kapitału ludzkiego, a zwłaszcza w przekonaniu, że korzyści dla spo-
łeczeństwa oznaczają korzyści dla jednostek. W teorii kapitału ludzkiego 
interes jednostki służy interesowi ogółu – pracownicy są posiadaczami pew-
nego kapitału, który jest wykorzystywany z pożytkiem dla społeczeństwa, 
a przez to również dla jednostek. A.H. Halsey i Hugh Lauder za atrakcyjne 
w teorii kapitału ludzkiego uznają to, że inwestycja w edukację i szkolenia 
jest uważana za inwestycję korzystną zarówno dla społeczeństwa, jak i dla 
jednostki (1997, s. 156).

Kapitał ludzki może być przekazywany jak praca i jej wytwory. Może też, 
podobnie jak środki produkcji, nie należeć w równym stopniu do każdej jed-
nostki, ale do pewnych uprzywilejowanych grup. Teoria konfl iktowa gło-
si, że relacje społeczne na poziomie produkcji decydują o politycznej formie 
społecznej egzystencji, a te relacje znajdują się w ciągłym konfl ikcie. Zarów-
no marksistowskie stosunki produkcji, jak i weberowski styl życia, jak twier-
dzą zwolennicy teorii konfl iktowej, muszą być głównymi sposobami analizy 
zjawisk społecznych i procesu edukacji. Skłaniają się oni ku stwierdzeniu, iż 
system edukacyjny w mniejszym stopniu jest kształtowany przez wrastające 
potrzeby gospodarki, a w większym przez rywalizację pomiędzy grupami 
statusu o bogactwo, władzę i prestiż. Wymagania edukacyjne decydujące 
o awansie jednostek i grup nie odzwierciedlają niezbędnych umiejętności czy 
wiedzy, ale interesy grupy mającej władzę (Collins, 2007). Instytucje społecz-
ne, w tym szkoła, istnieją dla praktycznego zadania – zbudowania możliwego 
do powtarzania mechanizmu stabilnego rozwoju. Ten mechanizm to ciągłe
powtarzanie pewnych wzorców życia społecznego, które prowadzą do od-
twarzania społecznej stratyfi kacji. Karol Marks wiązał stratyfi kację z włas-
nością środków produkcji, Max Weber podkreślał znaczenie statusu i sku-
piał się na jego oznakach, Basil Bernstein pokazywał, że taką oznaką statusu 
może być nawet język (1977). Teoria konfl iktowa pokazuje, że, niezależnie 
od mechanizmu, szkoły reprodukują istniejące systemy społeczne i mecha-
nizmy dywersyfi kacji, wspomagając przyszłe elity. Przedstawiciele elit uczą 
się w szkołach strategii walki o przetrwanie i pozycję, przygotowując się do 
stosowania różnych kodów (narzędzi): stylu ubierania, rozrywek, przyzwy-
czajeń, sportów, własności (Bourdieu, 1997; Bourdieu, Passeron, 1990). Z tej 
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perspektywy główną rolą szkoły jest przygotowywanie nowych członków 
elit, aby zapewnić ciągły rozwój społeczny.

Teoria konfl iktowa dzisiaj to przede wszystkim próba analizy zjawisk 
społecznych w celu pokazania konsekwencji napięcia pomiędzy tymi, którzy 
władzę posiadają, a tymi, którzy jej nie mają, oraz podkreślenia nieuniknio-
ności konfl iktu. Patrząc z tej perspektywy na szkołę, widzimy ją w stanie ciąg-
łej zmiany i niepewności, gdzie nauczyciele boją się o pracę, a uczniowie się 
jej przeciwstawiają. Jednak pomimo odmiennych założeń teoria funkcjonal-
na i konfl iktowa to teorie uzupełniające się, a nie konkurujące. 

Innym nurtem w refl eksji nad istotą edukacji jest grupa teorii interak-
cyjnych, które podkreślają, że jako jednostki uczestniczymy w ciągłych in-
terakcjach, ucząc się współistnienia w ramach jakiejś kultury, aby móc ją 
interpretować i defi niować. Herbert Blumer podkreślał, że każdy z nas za-
chowuje się w stosunku do różnych obiektów odpowiednio do znaczenia, 
jakie dany obiekt posiada dla konkretnej osoby, a to znaczenie bierze się z in-
nych (wcześniejszych) interakcji, które następnie mogą być modyfi kowane 
w zależności od interpretacji pojawiających się w trakcie kontaktu z danym 
obiektem (1969). 

Jedną z teorii w tej grupie jest postmodernizm, który widzi współczesne 
społeczeństwo walczące ze zmieniającą się rzeczywistością, warunkami ży-
cia, rozrywki, produkcji i komunikacji międzyludzkiej i dostosowujące do tej 
nowej rzeczywistości procedury życia społecznego. Postmodernizm wska-
zuje kolejny etap rozwoju ludzkości, w którym władza ze sfery produkcji 
została przesunięta do sfery zarządzania i zależy nie od pieniędzy, ale od 
informacji. W tej perspektywie edukacja odgrywa olbrzymią rolę w życiu 
społecznym i przygotowywaniu nowych członków społeczności. Kiedy jed-
nak myślimy o postmodernizmie jako sposobie interpretowania społecznej 
rzeczywistości, ten obraz nie jest już taki jednoznaczny. Jak bowiem uczyć 
o świecie, który zmienia się z każdą chwilą, w którym trudno jest rozdzielić 
to, co wymyślone, od rzeczywistości, gdzie rzeczywistość jest kształtowana 
głownie przez media? Nic nie znajduje się w określonym punkcie w cza-
sie i przestrzeni, co utrudnia zadanie edukatorów. Wiedza to nie prawda 
lub kłamstwo, ale broń w zmaganiu się grup, a jednostki są konstruowane 
społecznie i prezentowane w sposób narzucony przez zwycięzcę. To rów-
nież punkt widzenia prezentowany w myśli feministycznej, która opisuje 
sytuację kobiet jako sytuację klasy poddanej opresji (Weiner, 1997). Wiedza 
to narzędzie dominacji. Tak jak w przypadku postmodernistycznego rela-
tywizmu, twierdzenie to kreuje trudne zadania dla edukacji. Jak przy takiej 
wizji wiedzy znajdować autentyczne i ważne pojęcia, jak pokazywać sens 
uczenia się? Tego rodzaju pytania przyczyniają się pojawiania się postulatów 
przebudowania całego dotychczasowego systemu edukacyjnego. Wszystkie 
stosowane teorie sugerują jakiś model szkoły. Teorie tworzone przez zwo-
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lenników interpretatywizmu w pedagogice, a wywodzące się od weberow-
skiej refl eksji na temat znaczenia rozumienia w naukach społecznych, mówią 
o konieczności ustalania wizji i systemu wartości czy sposobu rozumienia 
własnych zadań na nowo w każdym kontekście, dla każdej społeczności, dla 
każdej organizacji (Feinberg, Soltis, 1998). Podejście interpretacyjne zachęca 
do budowania konstrukcji logicznych służących do wyjaśniania społecznej 
rzeczywistości w opozycji do tradycji pozytywistycznych. Zwolennicy tej te-
orii poszukują osadzonych kulturowo i historycznie interpretacji życia spo-
łecznego, zauważając, że właściwą jednostką analizy zmierzającej do odkry-
cia, co ludzie razem robią, jest to, co razem robią (Feinberg, Soltis, 1998, s. 88).

W naukach o zarządzaniu również nastąpił rozwój koncepcji, które moż-
na lokować w nurcie symboliczno-interpretatywnym. Epistemologicznym 
punktem wyjścia jest perspektywa refl eksyjnego, uwikłanego w relacje z in-
nymi ludźmi podmiotu poznającego. Konstruktywizm społeczny oznacza 
przyjęcie założenia społecznego tworzenia rzeczywistości – człowiek jest 
twórcą świata, przez proces interpretacji nadaje sens i strukturyzuje swoje 
otoczenie. Człowiek w organizacji jest poszukiwaczem sensu (Sułkowski, 
2005, s. 77–85).

Gdy ludzie zaczynają być świadomi swojej sytuacji i decydują się przed-
sięwziąć jakieś działanie, by ją zmienić, wówczas to, w jakiej organizacji spo-
łecznej i politycznej funkcjonują, staje się główną zmienną decydującą o cha-
rakterze ich decyzji i działań. Konieczna jest więc zdolność do krytycznej 
analizy i refl eksji nad tą społeczną i polityczną rzeczywistością. Krytycznej 
do tego stopnia, iż istnieje nawet możliwość zakwestionowania rzeczywisto-
ści w obszarach wartości, struktur czy wzorów zachowań. Takie krytyczne 
podejście badawcze nie jest czymś osobnym, podejmowanym jako oddziel-
ny projekt, to musi być stały element każdego działania, za każdym razem 
powinniśmy przyglądać się mechanizmom decydującym o kształcie świata, 
ale także własnym założeniom na temat tego świata. Michael Crotty uwa-
ża, że aby być zdolnym do przyjęcia takiej postawy, należy zaakceptować 
następujące założenia: wszystkie idee są rezultatem mediacji i społecznych 
relacji władzy, fakty nie mogą być analizowane w oderwaniu od systemu 
wartości i ideologii, związek między obiektem i pojęciem obiektu jest płynny 
pod ciągłym wpływem społecznych relacji produkcji i konsumpcji, język jest 
kluczowym czynnikiem decydującym o ostatecznej formie subiektywnego 
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 formie może przynosić 
szkodliwe rezultaty (1998, s. 157–158).

Zarządzanie edukacyjne (wyjaśnione szerzej w dalszej części publikacji) 
wymaga krytycznej postawy wobec świata, w którym się funkcjonuje, ale 
wraz ze świadomością dialogicznego charakteru tej rzeczywistości. Zarzą-
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dzanie edukacyjne nie pojawi się w każdej sytuacji geopolitycznej czy kul-
turowej. Jawi się raczej jako wynik procesów demokratyzacji i poszukiwań 
nowego modelu interakcji i działania w zhierarchizowanych organizacjach 
i społeczeństwach. Osoby, które potrafi ą się zastosować do zasad zarządza-
nia edukacyjnego (edukacyjni przywódcy), nie muszą prezentować takiego 
samego stylu czy posługiwać się takimi metodami pracy. Forma, konkret-
ny sposób zarządzania i przywództwa edukacyjnego są za każdym razem 
negocjowane, wyłaniają się ze specyfi cznego napięcia między kontekstem, 
ideologią, celami, specyfi ką grupy i systemem wartości. Tak jak demokra-
cja, tak też przywództwo może oznaczać wiele różnych kwestii i różnić się 
bardzo w zależności od kraju (czy regionu), w którym zechcemy je obser-
wować. W niektórych regionach świata mówi się o całkowitej niemożności 
wprowadzenia demokracji ze względów kulturowych. Podobnie może być 
z przywództwem edukacyjnym, czyli partycypacyjnym, demokratycznym, 
dialogicznym.

1.2. Spory o paradygmat zarządzania 

Istotny element społecznej rzeczywistości, jakim jest świat organizacji, staje 
się dla współczesnego człowieka coraz trudniejszy do ogarnięcia. Wiąże się 
z nim jednak olbrzymie nadzieje dotyczące satysfakcjonującego rozwoju spo-
łecznego. Wraz ze wzrostem zrozumienia roli i znaczenia organizacji w ży-
ciu społeczeństw zwiększa się świadomość wagi zarządzania dla efektów 
wszelkiej ludzkiej aktywności. Coraz dynamiczniej rozwija się teoretyczna 
refl eksja na ten temat. Jednocześnie wzrastają oczekiwania wobec wiedzy, 
która miałaby umożliwiać wpływanie na skomplikowane instytucje społecz-
ne. Podnosi się problem uczestnictwa obywateli w procesach kierowania 
i podejmowania decyzji w sposób, który pozwoliłby na niwelowanie aliena-
cji czy poczucia uprzedmiotowienia. Nauki społeczne muszą więc podołać 
dwóm zadaniom. Z jednej strony muszą opisywać świat, aby dzięki zrozu-
mieniu łatwiej było w nim funkcjonować, z drugiej zaś strony – proponować 
sposoby transformacji tego świata. Pierwsze zadanie wynika z założenia, 
iż istnieje jakiś świat obiektywny, determinowany zewnętrznie, drugie zaś 
z założenia, że ludzkie działanie nie jest determinowane zewnętrznie, lecz to 
właśnie ludzie stanowią aktywny podmiot decydujący o jego kształcie.

Poważna sprzeczność między tymi dwoma założeniami nie została dotąd 
rozwiązana. Pracownicy, opowiadając się zwykle za jedną z powyższych op-
cji, albo się alienują, twierdząc, że i tak na nic nie mają wpływu, albo zwra-
cają się do koncepcji elitarnych, przypisując elitom specjalne właściwości 
i uprawnienia. Obie postawy sprawiają, że w rezultacie jesteśmy świadkami 
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dyskursu prowadzącego do legitymizowania status quo w sposób, w którym 
wygrywa wizja zdehumanizowanego świata, a nauka staje się instrumentem 
dominującej biurokracji. Niestety już w latach osiemdziesiątych poprzed-
niego stulecia zauważono, że nawet świadomi obywatele czy menadżero-
wie nie posiadają umiejętności i teoretycznego „oprzyrządowania”, które 
umożliwiałoby im refl eksję nad moralnymi i politycznymi implikacjami ich 
działania. Proponowanym antidotum może być taka zmiana w myśleniu 
o organizacjach, która dawałaby szansę na stworzenie zarówno politycznej, 
jak i moralnej świadomości bazującej na doświadczeniach humanistycznych 
i wartościach etycznych (Brown, 1989, s. 123–124). 

Zarządzanie to temat, który fascynuje zarówno tych, którzy zarządza-
ją, jak i tych, którzy są zarządzani. Celem badań prowadzonych w ramach 
nauk o zarządzaniu jest poznawanie rzeczywistości, wyjaśnianie relacji mię-
dzy cechami działania ludzi oraz wykrywanie zależności i prawidłowości 
zachodzących zmian, prowadzące do poznania sfery zarządzania organiza-
cjami funkcjonującymi w społeczeństwach (Kożuch, Kożuch, Plawgo, 2005). 
Oprócz funkcji poznawczej nauk o zarządzaniu warto także podkreślać ich 
funkcję kształcącą, realizowaną przez refl eksję nad aspektami teoretyczny-
mi i praktycznymi zarządzania, umożliwiającą postulowany przez Browna 
rozwój świadomości. Bogactwo literatury związanej z tematem zarządzania 
powoduje jednak, że dorobek naukowy w tej dziedzinie jest trudny do ogar-
nięcia, budząc wątpliwości co do możliwości poznania wszystkich tajników 
sztuki zarządzania i propozycji nowych rozwiązań. Różnorodność podejść 
i koncepcji związanych z zarządzaniem to zresztą jeden z widocznych zna-
ków jego popularności i funkcjonowania mocnego przekonania o istotności 
zarządzania dla sukcesów organizacji. Wiara w możliwość osiągnięcia suk-
cesu dzięki uniwersalnym rozwiązaniom jest jednak błędna. Przekonanie, 
iż przez wprowadzanie najnowszych trendów czy sposobów zarządzania 
osiągnie się natychmiastowy sukces, jest jednym z poważnych zagrożeń 
dla sprawnego zarządzania. I chociaż wśród defi nicji zarządzania dominu-
ją takie, które wśród cech konstytutywnych tego pojęcia wskazują głównie 
sprawne wyznaczanie celów i dysponowanie zasobami (Kożuch, Kożuch, 
Plawgo, 2005), to najważniejsze w zarządzaniu wydaje się nauczenie ucze-
nia się i tego, w jaki sposób prowadzić krytyczną analizę własnych działań 
w konkretnym kontekście danej organizacji. Zawsze, gdy ludzie podejmują 
zespołową i zorganizowaną pracę dla osiągnięcia celu, pojawia się potrzeba 
zarządzania. Henry Mintzberg (2009) twierdzi, że zarządzanie nie jest ani 
nauką, ani profesją, lecz praktyką wyćwiczoną przez doświadczenie i moc-
no osadzoną w kontekście. Inni badacze (Sułkowski, 2005) skłaniają się ku 
twierdzeniu, że to odrębna (choć „młoda”) dziedzina wiedzy, ukształtowana 
w zbiór zasad teoretycznych i praktycznych doświadczeń, często bardzo od-
miennych, aczkolwiek pokazujących różnorodne i interesujące ujęcia. 
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Różnorodność koncepcji doskonale pokazuje możliwości ludzkiego inte-
lektu, zdolności do zmiany, transformacji i ewolucji przyjmowanych zało-
żeń, teorii i rozwiązań. Śledzenie zmian w podejściu do problemów zarzą-
dzania pokazuje fascynujący wysiłek ludzkich umysłów w celu stworzenia 
jak najbardziej adekwatnych modeli rzeczywistości. W pierwszych próbach 
konceptualizacji procesów związanych z zarządzaniem, w klasycznej szkole 
myślenia o zarządzaniu, ludzi traktowano jak narzędzia produkcji, które na-
leżało organizować w sposób dający szansę na zwiększenie efektywności ich 
działania, czyli efektywności konkretnej fi rmy. Głównym celem poszukiwań 
klasycznej szkoły zarządzania było standaryzowanie działań ludzkich po to, 
aby upodobnić ich do o wiele efektywniejszych maszyn. Podstawowymi za-
sadami tego nurtu były: specjalizacja, standaryzacja, kontrola, synchroniza-
cja, hierarchia organizacyjna, centralizacja, bezpośrednie kierownictwo, wła-
dza (Griffi n, 2002). Najważniejsi jego przedstawiciele, właściwie prekursorzy 
teorii organizacji i zarządzania, Frederick W. Taylor, Henri Fayol czy Karol 
Adamiecki skupiali się na zadaniu zwiększenia wydajności pracy przez pod-
wyższenie sprawności robotników. Starano się ustalić jak najlepszą metodę 
wykonywania zadania oraz doboru, szkolenia i motywowania robotników 
(Stoner, Wankel, 1992, s. 48). Działania zmierzające do podnoszenia wydaj-
ności przez odpowiednie zarządzanie były szeroko rozpowszechnione od 
początku XX wieku i przyczyniły się do dynamicznego wzrostu wydajności 
pracy, a co za tym idzie – i wyższych zarobków. Z czasem jednak tendencja 
ta napotkała opór ze strony robotników, jak i związków zawodowych. 

Z dzisiejszej perspektywy największym osiągnięciem Taylora i jego na-
stępców było zwrócenie uwagi na to, iż w organizowaniu działalności czło-
wieka należy wykorzystywać metody naukowe, których podstawę stanowią: 
obserwacja, pomiar i eksperyment. Takie podejście do zarządzania zakładało 
„neutralny” stosunek do spraw hierarchii i dystrybucji zysków – zbalanso-
wany podział między menedżerów i pracowników. Naukowa obiektywność 
miała zapewnić wzrost zarobków robotników jako głównego czynnika mo-
tywującego do zwiększania produktywności. Współcześnie wiadomo, że 
choć naukowe podejście do zarządzania miało rewolucyjny wpływ na myśl 
teoretyczną i praktykę zarządzania, nie przysłużyło się jednak zbudowaniu 
harmonii między robotnikami i zarządzającymi (Damach, 1978, s. 11). 

Max Weber, analizując model organizacji biurokratycznej, twierdził, że 
każda organizacja dążąca do osiągnięcia założonych celów wymaga pewnej 
hierarchii, a idealną formą administracji jest biurokracja, gdyż jej działania 
są racjonalnie przemyślane, o wyraźnie zaznaczonym podziale pracy. Weber 
podkreślał, że należy zwracać uwagę na techniczne kompetencje pracow-
ników, a podstawą oceny powinna być wyłącznie ich efektywność (Weber, 
2002). W koncepcji human relations (stosunków międzyludzkich), która po-
jawiła się jako rezultat badań prowadzonych pod kierunkiem Eltona Mayo, 
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podkreślano natomiast, iż w wielu przypadkach o wydajności pracy decydu-
je społeczne środowisko pracowników, a nie postulaty kierownictwa. Głów-
ne założenia kierunku, stanowiące o jego znaczeniu w rozwoju myśli o zarzą-
dzaniu, głosiły, iż człowiek jest istotą społeczną, ścisła hierarchia służbowa 
oraz sformalizowanie procesów organizacyjnych są niezgodne z naturą czło-
wieka, a rozwiązywanie problemów ludzkich jest sprawą kierownictwa (Sto-
ner, Wankel, 1992). Teoretycy szkoły relacji międzyludzkich zrewolucjonizo-
wali klasyczne myślenie o zarządzaniu przez zwrócenie uwagi na problem 
ludzkiego zachowania, ale jednocześnie poważnie osłabili myślenie o plano-
waniu i koordynacji. 

Ta interesująca i wzbogacająca dyskusję konfrontacja między podejściem 
podkreślającym orientację na efektywność i liczbowe aspekty procesów 
zarządzania (widocznym w szkole klasycznej) a podejściem pokazującym 
wagę wartości, lojalności, zaangażowania i relacji między pracownikami (wi-
docznym w szkole relacji międzyludzkich i tych zorientowanych na kulturę 
organizacyjną) oraz ciągłe zmiany koncepcji zarządzania to przykład wspo-
minanego bogactwa i inwencji ludzkiej myśli. Wiąże się ona też, po pierwsze, 
z praktycznym aspektem koncepcji zarządzania, po drugie, z wpływem in-
nych nauk, i po trzecie, z nieustannymi przeobrażeniami społecznymi i go-
spodarczymi (Górski, 2009, s. 49). Obserwowane radykalne zmiany w my-
śleniu o zarządzaniu to wpływ dynamicznie zmieniającego się świata, który 
wymusza ciągłe i zasadnicze reformy w zarządzaniu organizacjami. Dzisiaj 
przejawia się to w coraz większym zakresie demokracji wewnątrz organiza-
cji, konieczności dzielenia się zyskiem i informacją, w zachęcaniu pracowni-
ków do udziału w procesie decyzyjnym, dzieleniu się władzą, w budowaniu 
poczucia wartości u innych, zachęcaniu i motywowaniu (Semler, 1992). 

Peter Drucker stwierdza (2008, s. 23–24), że zarządzanie dotyczy istot 
ludzkich, a jego głównym zadaniem jest umożliwienie ludziom wspólnego 
działania dla realizacji określonych celów. To działanie jest zawsze głęboko 
osadzone w kulturze, a przez to związane z konkretnymi celami i wartoś-
ciami. I chociaż przedmiot działania może być często bardzo podobny, to 
sposób osiągania celów może być diametralnie odmienny właśnie w zależ-
ności od tego, w jakiej kulturze funkcjonuje dana organizacja. Zarządzanie 
musi jednak zawsze służyć rozwojowi zarówno organizacji, jak i każdego 
indywidualnego jej członka. Każda organizacja jest oddzielnym organizmem 
pozostającym jednak w bardzo bliskiej relacji z określonym układem kultu-
rowym, strukturą społeczną i jednostkami z ich różnorodnością i specyfi ką 
(Penc, 2005). Dlatego sukces organizacyjny zależy od zdolności uczenia się 
i budowania uczącej się organizacji [umożliwiającej naukę wszystkim swoim 
członkom i świadomie przekształcającej siebie i kontekst, w którym istnieje 
(Penc, 2005, s. 24)]. Pojawienie się tej zdolności nie jest możliwe, gdy w orga-
nizacji nie ma zaufania i odpowiedzialności. Pracownicy powinni wiedzieć, 
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co chcą osiągnąć, i jednocześnie się upewniać, że ich współpracownicy znają, 
rozumieją i akceptują te zamierzenia. Świat organizacji nie mieści się w pro-
stych schematach, więc ocena ich działalności również wymyka się jedno-
wymiarowym formułkom. Drucker (2008) twierdzi też, że wyniki pracy or-
ganizacji są widoczne właściwie tylko na zewnątrz organizacji, że wszystko 
to, co się dzieje wewnątrz, powinniśmy zaliczać do kosztów jej działalności. 
Rzeczywiście, wynikiem pracy szkoły jest „wyedukowany” uczeń, ale czy 
procesy zachodzące wewnątrz szkoły nie powinny być również traktowane 
jak rezultat jej pracy? Te i podobne pytania pojawiają się, gdy rozpoczyna 
się dyskusję na temat zarządzania w obszarze edukacji. Wyraźnie więc wi-
dać, iż aby opisać organizację, jej osiągnięcia i porażki, trzeba patrzeć bardzo 
szeroko, zarówno na wyniki jej pracy, jak i na rozwój ludzi, innowacyjność 
i kreatywność, atmosferę, jakość, kontekst funkcjonowania i wiele innych. 
W wypadku szkoły nie tylko na wspomniany „wynik”, ale też na uczniów, 
nauczycieli, programy nauczania czy warunki funkcjonowania. Fundamen-
talne, stawiane dziś pytania, to pytania o społeczną funkcję zarządzania i o to, 
kto ma prawo oczekiwać, że zarządzający będą się przed nimi rozliczać1. 

Jedna z atrakcyjnych (ze względu na swą poetyckość) defi nicji zarzą-
dzania mówi o tym, iż to swoista „wędrówka przez chaos”, konstruowanie 
rzeczywistości z dostępnych elementów: pomysłów, ludzi i relacji między 
nimi, instytucji, środków materialnych czy pieniężnych (Penc, 2005, s. 60). 
Najbardziej adekwatne, dla specyfi ki rozważań w tej książce, rozumienie 
zarządzania podkreśla, iż jest ono właśnie konstruowaniem rzeczywistości 
(Plewka, 2008). Z pewnością zarządzanie to próba uporządkowania układu, 
w którym się funkcjonuje, tworzenia ładu i zrozumienia skomplikowanej 
rzeczywistości. Zresztą w całym XX wieku następowały zmiany w organiza-
cjach i ich otoczeniu, a wraz z nimi pojawiały się kolejne koncepcje zarządza-
nia oferujące wiedzę i rozwiązania pomocne w realizacji zakładanych celów 
(Górski, 2009, s. 43). Także dzisiaj poszukuje się nowych paradygmatów dla 
zarządzania i przywództwa, w ramach których mogliby prowadzić działania 
zarówno badacze, jak i praktycy. Wciąż pozostaje aktualna konstatacja, iż za-
rządzanie może być rozumiane jako podejmowanie decyzji, a właściwie ciąg 
decyzji dotyczących działania organizacji albo jako sprawowanie władzy, 
czyli podejmowanie decyzji, a następnie ich wdrażanie przez wywieranie 
wpływu na ludzi, albo jako wykorzystywanie zasobów, czyli działanie dla 
wykorzystywania zasobów z zamiarem osiągnięcia celów organizacji (Suł-
kowski, 2005, s. 21–23). Myśląc o przywództwie, warto się skłonić w kierun-
ku podejścia traktującego je jako proces motywowania i wspierania grupy

1  W pojęciu rozliczalności (accountability) mieści się zarówno koncepcja odpowiedzialności 
(przed kimś i za coś) i rozliczania (w sensie pokazywania innym, co osiągnięto) (przedmowa 
K. Kruszewskiego do: Fullan, 2006). 
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w krytycznym „przyglądaniu się rzeczywistości” w celu wygenerowania ta-
kich rozwiązań, jakie najlepiej odpowiadają danemu kontekstowi. 

Zarządzanie należy do nauk empirycznych, społecznych i praktycznych 
(Sułkowski, 2005). Aby umożliwić badanie rzeczywistości, warto zaakcepto-
wać dwa założenia: że wszelka myśl jest społeczna w swej naturze i jest wy-
nikiem toczących się w historycznej perspektywie mediacji między różny-
mi ośrodkami władzy, oraz że fakty są niemożliwe do oddzielenia od sfery 
wartości lub ideologii i że związki między koncepcjami a przedmiotami są 
dynamiczne i ulegają zmianie pod wpływem różnych sił (na przykład kon-
sumpcji czy produkcji). Kluczowym elementem subiektywności (świadomej 
i nie) jest język, w którym formułuje się założenia dotyczące rzeczywistości, 
które to (założenia) stają się paradygmatami nauk społecznych. Konsekwen-
cją przyjmowania tych paradygmatów przez naukowców, nauczycieli, prak-
tyków jest opis i rozumienie rzeczywistości – formułowane w danym para-
dygmacie twierdzenia przyjmuje się w końcu za rzeczywistość. Sankcjonuje 
się i wzmacnia w ten sposób zjawiska uprzywilejowanego pozycjonowania 
niektórych grup, pojawianie się różnych form opresji i prowadzenie działań 
i badań służących reprodukcji systemu opresji. Podstawowe założenia danej 
dyscypliny dotyczące otaczającej rzeczywistości determinują też to, na czym 
skupia się ta dyscyplina. Chociaż nasze założenia decydują o kształcie dyscy-
pliny, bardzo rzadko są kwestionowane albo nawet analizowane (Drucker, 
Maciarillo, 2008, s. 65). Co więcej, wybór między dwoma paradygmatami jest 
czasem jak wybór między dwoma niedającymi się z sobą pogodzić sposo-
bami życia społecznego – a występujący w obronie własnego paradygmatu 
odwołują się w argumentacji właśnie do niego (Kuhn, 2009, s. 168), posługu-
jąc się często owymi nieuświadomionymi przekonaniami. Myśląc o nowym 
podejściu do zarządzania w oświacie – o zarządzaniu edukacyjnym – trzeba 
być gotowym do kwestionowania akceptowanych przez lata założeń.

Łukasz Sułkowski (2005, s. 18) pisze, że „prawdziwe” znaczy „pasujące 
do istniejącego systemu wiedzy” lub „przyjmowane przez zbiorowość za 
prawdziwe”, poznanie jest uwarunkowane działaniem, nauka nie jest pro-
jektem w pełni racjonalnym, a racjonalność jest determinowana kulturowo, 
społecznie i historycznie. W związku z tym nauki o zarządzaniu (stanowiąc 
przedsięwzięcie kulturowe) nie odzwierciedlają, lecz kształtują organizacje 
i zarządzanie nimi. Dlatego uprawnione jest określenie, iż zarządzanie to na-
uka i sztuka.

Ma też rację Peter Drucker, stwierdzając, że potrzebny nam nowy para-
dygmat, umożliwiający chociażby rozpoczęcie dyskursu na temat przyjmo-
wanych powszechnie założeń, na przykład takich jak wiara w to, że istnieje 
jakiś jeden konkretny sposób zarządzania ludźmi, że zarządzanie to zarzą-
dzanie w biznesie, że można wskazać najbardziej efektywną strukturę orga-
nizacyjną, że takie elementy rzeczywistości, jak rynek czy konsumenci, ist-
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nieją obiektywnie i nie można z tym nic zrobić, czy nawet, że zarządzanie jest 
defi niowalne przez prawo (Drucker, 2008, s. 108–109). Nowy paradygmat 
powinien powstać w wyniku nieustannych dyskusji naukowców, nauczycie-
li i praktyków, bo to oni, jak wspomniano, decydują o kształcie dyscypliny. 
Najważniejszym założeniem nowego paradygmatu powinno się stać twier-
dzenie, że nie da się zarządzać ludźmi tak jak innymi zasobami, ale należy 
pomóc im się rozwijać w celu umożliwiania realizacji stawianych przed nimi 
zadań. Tego rodzaju działanie można nazwać zarządzaniem edukacyjnym, 
którego kluczowym elementem powinno się stać przywództwo edukacyjne, 
oznaczające zarówno przywództwo w sferze edukacji, jak i przywództwo 
ułatwiające edukację – uczenie się wszystkich członków danej organizacji 
(ale również jej otoczenia). Takie przywództwo da szansę na doskonalenie 
pracowników, tak aby potrafi li wykorzystać swoje mocne strony, wiedzę 
i umiejętności. Przywództwo edukacyjne może stać się główną koncepcją 
w inspirowaniu zmian koniecznych po to, aby współczesne szkoły w od-
powiedzialny sposób zareagowały na wyzwania współczesności. Wpisuje 
się ono w nurt epistemologii niefundamentalistycznej nauk o zarządzaniu 
akceptujący współzależność podmiotu i przedmiotu badań, tworzenie wie-
dzy niepewnej o płynnych, konstruowanych społecznie, granicach między 
dyscyplinami naukowymi (Sułkowski, 2005, s. 19).

Bywa jednak tak, iż posiadany model mentalny jakiegoś zjawiska, wyda-
rzenia czy koncepcji uniemożliwia modyfi kacje niespójne z tym modelem. 
Nasze przekonania na jakiś temat (model mentalny) wynikają z pewnego 
sposobu widzenia rzeczywistości, szerszej wizji związanej z akceptowanym 
systemem wartości, posiadaną wiedzą i wyobrażeniami, które można na-
zwać paradygmatem. Gayle C. Avery (2009) wymienia cztery główne para-
dygmaty przywództwa: klasyczny, transakcyjny, wizjonerski i organiczny. 
Każdy z nich pozwala na zintegrowanie w jednym schemacie licznych teorii, 
wyników badań i zachowań obserwowanych w organizacjach, a pomyślany 
jest jako punkt lub odcinek na różnych kontinuach (na przykład między de-
mokratycznym a autorytarnym przywództwem), a nie jako zupełnie odręb-
na kategoria. Bardzo często oczekiwania wobec liderów są zdecydowanie za 
duże, a defi nicje stosowane do opisu rzeczywistości przywódców kreują ocze-
kiwania odmienne. Teorie zajmujące się charakterystykę liderów podkreś-
lają znaczenie cech, jakie powinny posiadać osoby kierujące innymi; teorie, 
które skupiają się na stylu przewodzenia i tym w jaki sposób priorytety róż-
nych liderów decydują o sposobie kierowania; teorie szukające kontekstu sy-
tuacyjnego głoszą, że w każdej sytuacji potrzebny jest inny rodzaj lidera. Nie-
stety poza momentami refl eksji nad tymi teoriami bardzo rzadko wywierają 
one wpływ na praktykę działania liderów. Mike Bottery (2004, s. 17) twierdzi, 
że ważniejszymi teoriami są teorie transakcyjne i transformacyjne (wizjoner-
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skie), w których do głosu dochodzą dynamiczne procesy. Dzisiaj widać też, 
jak ciekawą koncepcją jest opisane poniżej przywództwo organiczne.

Przywództwo klasyczne to dominacja jednej wybitnej osoby lub elitar-
nej grupy osób wydających innym polecenia lub nimi manipulujących. Cel 
działania grupy jest określony, ale niekoniecznie bywa otwarcie deklarowa-
ny – członkowie organizacji po prostu stosują się do dyrektyw wydawanych 
przez przywódców, nie kwestionując ich głównie ze strachu przed konse-
kwencjami lub z szacunku dla przywódcy. Taki styl pracy – wydawanie po-
leceń i kontrolowanie ludzi – był dominującym stylem przywódczym w XX-
wiecznych organizacjach i jest bardzo popularny do dzisiaj (Avery, 2009). 

Przywództwo transakcyjne polega na tym, iż przywódcy postrzegają 
członków grupy jako jednostki, poświęcając sporo uwagi ich umiejętnoś-
ciom, potrzebom i motywom. Podstawowe dla tego rodzaju przywództwa 
jest przekonanie, że przywódca świadomie wykorzystuje swój wpływ, aby 
ukierunkowywać, porządkować oraz wspomagać czynności i relacje w gru-
pie. Przywódcy i członkowie grupy negocjują, czyli zawierają transakcje, któ-
rych rezultaty zależą w dużym stopniu od umiejętności przywódcy wpły-
wania na innych w celu osiągnięcia określonych celów oraz zdolności do 
nagradzania lub karania członków grupy (Avery, 2009). Transakcyjne ujęcie 
przewodzenia traktuje organizację jako system zamk nięty, w którym zada-
nia lub produkt organizacji są łatwe do określenia, a wyraźne skale pozwa-
lają na łatwy pomiar produktywności i jakości stosunków międzyludzkich 
(Tuohy, 2002). 

Przywództwo wizjonerskie (czasami nazywane charyzmatycznym, in-
spiracyjnym lub transformacyjnym) jest odpowiedzią na potrzeby czasów 
zmiany i niepewności. Tacy przywódcy apelują do serc i umysłów członków 
organizacji – przedstawiają jasną wizję przyszłości, opracowują plan osiąg-
nięcia przez organizację założonych celów oraz motywują członków orga-
nizacji do realizacji tej wizji. Wizjonerzy to nie herosi, ale raczej „produkty” 
swoich czasów, gdy te się zmieniają, charyzmatyczni przywódcy często tracą 
swoją moc, a ich umiejętności i wizje przestają pasować do nowych potrzeb. 
Od osób będących podwładnymi przywódców wizjonerskich oczekuje się 
aktywności i włączenia w działania grupy podejmowane w celu realizacji 
wizji. Liczne konsultacje pozwalają spojrzeć na zadania i problemy z róż-
nych punktów widzenia, co zwiększa szanse na wybór właściwej strategii. 
Jednym z ważnych mitów, obalonych na podstawie badań, jest przekonanie, 
że wizjonerskie organizacje to miejsce pracy dla każdego. Utożsamiają się 
z nim wyłącznie ci, którym odpowiada podstawowa fi lozofi a fi rmy (Avery, 
2009). Przywódca transformacyjny wyposaża ludzi we władzę, aby odnaleźli  
w sobie nowy sens i nową celowość działania. Dzięki niej wykraczają poza 
tradycyjne sposoby funkcjonowania i dochodzą do nadzwyczajnych rezulta-
tów. To zwolennik podlega transformacji, przechodzi metamorfozę, która 
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wyzwala jego potencjał i jego własne zdolności przywódcze, tak że pociąga 
za sobą innych. Transakcyjne ujęcie przywództwa akcentuje różnice między 
przywódcą a jego zwolennikami, transformacyjne – stara się zamazać te róż-
nice, próbuje zbudować społeczność (Tuohy, 2002). 

Przywództwo organiczne pojawi się prawdopodobnie w organizacjach 
sieciowych (organicznych), których coraz większa popularność czyni kon-
cepcję pojedynczego, centralnego przywódcy cokolwiek bezużyteczną. Or-
ganizacje takie funkcjonują w wielokulturowym, zróżnicowanym świecie, 
który można przedstawić (tak jak samą organizację) nie jako hierarchiczny 
system, ale jako grupę dynamicznych węzłów komunikacyjnych. Między-
funkcyjne grupy robocze są codziennością we współczesnych organizacjach, 
a ich członkowie mogą się zmieniać w zależności od bieżących potrzeb 
i uczestniczyć w kilku takich grupach naraz. Zdolne do zarządzania sobą 
i samodoskonalące się grupy nie potrzebują stałego, formalnego przywódz-
twa – zawsze może ono być przekazane komuś bardziej odpowiedniemu. Te 
zmiany w organizacjach powodują, że zmianie musi również ulec koncepcja 
przywództwa – potrzebne są nowe formy, uwzględniające rosnące rozpro-
szenie pracowników oraz złożoność powiązań między nimi. Kierownictwo 
będzie musiało działać przez wizję i wartości przenikające całą kulturę (Ave-
ry, 2009, s. 39–49). Można zauważyć, iż, paradoksalnie, w ten właśnie no-
woczesny sposób działają niektóre organizacje terrorystyczne, dla których 
ważniejsze od codziennych spotkań i wyznaczania zadań są: poczucie misji, 
jasna wizja i mocny system wartości. 

W dotychczasowych badaniach prowadzonych nad przywództwem 
edukacyjnym wspomina się też trzy inne rodzaje skutecznego przywódz-
twa: przywództwo normatywno-instrumentalne (normati ve-instrumental 
leadership), przywództwo wspierające (facilitative leader ship) i przywództwo 
uprawniające (empowering leadership). Przywództwo normatywno-instru-
mentalne odwołuje się do norm zawodowych oraz wartości prezentowanych 
przez nauczycieli i opiera się na za sadach kontroli, a także podporządkowa-
nia się nauczycieli. Dyrektorzy szkół z pomocą nauczycieli realizują swoje 
wizje, cele i oczekiwa nia, a nauczyciele są traktowani przedmiotowo, jako 
wykonawcy. Sami nauczyciele rzadko identyfi kują się z wizją i misją szkoły. 
Dyrektorzy nie dążą do włączania nauczycieli w rozważania na temat war-
tości i znaczenia celów szkoły. Konsekwencją tak rozumianego przywódz-
twa jest skuteczność, ale w ograniczo nym zakresie. Nie prowadzi ono ani 
do zwiększania autonomii nauczycieli, ani do wzrostu ich profesjonalizmu. 
Przywództwo wspierające wzmacnia pozycję nauczycieli w szkole i pro-
wadzi do współpracy między nauczycielami oraz między nauczycielami 
i dyrektorem szkoły. Pozycja nauczyciela jest silniejsza, a dyrektor ma zaufa-
nie do nauczycieli, potrafi  rozwijać wspólne struktury zarządzania, zachęca 
nauczycieli do wnoszenia własnego wkładu i wsłuchuje się w to, co mają 
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oni do przekazania, wspiera autonomię nauczyciela, zachęca do innowacji 
i zapewnia wsparcie. Przywództwo uprawniające opiera się na równości 
i społecznej spra wiedliwości, przy czym to, co jest sprawiedliwe lub prawe, 
może się różnić w zależności od kultury danej szkoły. Dąży ono do wyeli-
minowania różnic w posiadanej władzy i do przekształcenia miejsca pracy 
w sprawiedliwą i demokra tyczną społeczność (Michalak, 2006, s. 75–76). Jo-
anna Michalak (2006) twierdzi, że zasadniczą słabością przywództwa nor-
matywno-instrumentalnego, przywództwa wspierającego i przywództwa 
uprawniającego jest trudność w osiągnięciu równowagi między wolnością 
a ograniczeniami, a problem ten można rozwikłać przez odwołanie się do 
przywództwa emancypacyjnego (liberating leadership). Daje ono szansę osiąg-
nięcia takiej równowagi przez ścisłe ustalanie celów i swo bodne sposoby do-
chodzenia do nich. Liderzy pracujący zgodnie z tym modelem przywództwa 
raczej wyzwalają w jednostkach poczucie posiada nia uprawnień, niż nadają 
im uprawnienia jako takie. 

Potrzebne jest wypracowanie nowego sposobu kierowania szkołami: 
zarządzania edukacyjnego, czyli działania kierowniczego o charakterze za-
rządzania, ale właściwego dla instytucji edukacji. Nie sposób zróżnicowane 
potrzeby uczniów zaspokoić w ramach jednolicie działających w scentralizo-
wanym systemie oświaty szkół. Należy zróżnicować system szkolny i otwo-
rzyć go dla szkół realizujących różne koncepcje edukacji (Łuczyński, 2010). 
W takiej rzeczywistości – różnorodności i wielości ideologii edukacyjnych – 
głównymi zadaniami zarządzania staną się: badanie aktualnego stanu rzeczy 
i potrzeb członków organizacji, zapewnianie demokratycznego i racjonal-
nego procesu podejmowania decyzji, negocjowanie i ustalanie priorytetów 
w sytuacji pojawienia się rozbieżnych celów, organizowanie procesu uczenia 
się i doskonalenia pracowników, prowadzenie procesu autoewaluacji oraz 
konstruowania rekomendacji zmian. 

1.3. Wartości zarządzania w sferze publicznej a zasady zarządzania 
edukacyjnego

Czy szkoła to właściwe miejsce dla eksperymentów? Miejsce, w którym moż-
na wprowadzać demokrację? Do osiągnięcia sukcesu we współczesnym 
świecie konieczne jest budowanie zdrowo funkcjonującego systemu demo-
kratycznego, dlatego warto też inwestować w tworzenie demokratycznych 
szkół (tylko takie są w stanie pomóc w budowie demokracji). Demokratycz-
na szkoła wymaga zaś demokratycznego przywództwa. Demokratyczne 
społeczeństwo wymaga więc demokratycznych szkół, a te demokratycznych 
struktur i procesów. Aby umożliwić wprowadzenie tych procesów i struktur, 
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musimy się w sposób autentyczny zaangażować najpierw we wspominany 
wcześniej proces indywidualnej refl eksji, który wspomoże zorientowanie się 
na wartości wnoszone przez innych poprzez dialog i interakcję. Działania 
lidera muszą prowadzić do sytuacji, w której umiejętność widzenia warto-
ści prezentowanych przez innych pozwala na podejmowanie decyzji, które 
w najlepszy sposób wpłyną na praktykę pracy wszystkich osób w szkole; 
pracy skoncentrowanej oczywiście na osiąganie celów akceptowanych przez 
szkolną społeczność. Ważnym warunkiem jest podejmowanie tych decyzji 
poprzez dialog i zadawanie istotnych pytań w sposób, który zaświadczy, że 
lider naprawdę słucha. Proces podejmowania decyzji w szkole nie może być 
działaniem w samotności. Owszem w procesie tym można odczuć zakres 
władzy, jaką posiadają osoby zaangażowane w decydowanie, ale również 
odpowiedzialność za te decyzje. Dialog daje wszystkim szansę na poczucie 
władzy i odpowiedzialności. Każde działanie jest determinowane przez war-
tości etyczne, posiadaną władzę i odczuwaną odpowiedzialność. Zachwianie  
równowagi między tymi trzema wartościami prowadzi do zachwiania pro-
cesu.

Prowadząc rozważania na temat przywództwa, często wspomina się 
o różnych stylach przywództwa (Lashway, 2006; Northouse, 2007), ale przy-
glądając się jego praktycznym przejawom (formom), można dostrzec, że ta 
różnorodność stylów sprowadza się do odmienności w zakresie jednego wy-
miaru: zaangażowania w proces demokratyczny, czyli również jego element 
składowy – otwarty dialog. Osoby, które uznaje się za liderów zaangażo-
wanych w ten proces, można nazwać liderami autentycznymi, a pozosta-
łych strażnikami status quo, nieefektywnymi menadżerami albo unikającymi
odpowiedzialności, ale z pewnością nie liderami. Ci autentyczni mogą
prezentować różne style i posługiwać się różnymi narzędziami, ale zawsze 
będą się angażować w trudny dialog dotyczący wartości. Chociaż wartości 
różnych współpracujących grup mogą być często sprzeczne, to właśnie pro-
ces uświadamianie sobie różnic i podobieństw pomaga tworzyć uczącą się 
społeczność. 

Zdolność pracowników czy członków organizacji do budowania demo-
kratycznych stosunków współpracy wynika ze zdolności do zaufania innym 
i umiejętności działania w harmonii ze środowiskiem, w którym się funkcjo-
nuje. Jeżeli nie uda się stworzyć poczucia łączności, strach, obawa, niechęć 
uniemożliwiają współdziałanie. Brak zaufania przejawia się zwykle w prze-
konaniu grupy, że jedynym rozwiązaniem jest silny przywódca, że musi ona 
czekać na pojawienie się lidera, kogoś, kto pokaże kierunek działania. Tym-
czasem każda grupa posiada lidera lub nawet wielu liderów i nie muszą się 
oni ujawniać w tradycyjnym sztafażu bohatera, przywódcy, inżyniera dusz. 
Liderem można być również przez chwilę i to, co grupa osiąga dzięki temu, 
co się zrobiło, jest ważniejsze niż podjęcie decyzji „kto tu rządzi”. W pew-
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nym sensie przydatne może tu być porównanie z kolarskim peletonem, gdy 
ten próbuje dogonić uciekającą grupę – wtedy po kolei wszyscy silni zajmują 
pozycję lidera, nadając tempo, motywując innych, aby za chwilę zostać zmie-
nionym przez kolejnych zawodników. Nie potrzebujemy superbohaterów, 
potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją współczesne uwarunkowanie, zasady 
współpracy, podzielają pewien system wartości i godzą się na współpracę.

Przywódcy edukacyjni powinni wypracować umiejętność prowadzenia 
partnerskiego dialogu ze współpracownikami, z uczniami, członkami lokal-
nej społeczności, rodzicami, przedstawicielami władz czy fi rm działających 
na danym terenie. To umiejętność przydatna wszystkim działającym w sfe-
rze publicznej, aczkolwiek bywa często całkowicie błędnie interpretowana. 
Jednym z poważniejszych błędów ostatnich lat była powszechna zgoda na 
przejęcie zasad i mechanizmów sprawdzających się w zarządzaniu w kon-
tekście gospodarki wolnorynkowej oraz zastosowanie ich w sferze publicz-
nej, w tym także w edukacji. Sektor publiczny dosyć szybko zaadaptował 
mechanizmy zarządzania sprawdzone w sektorze prywatnym i wydaje się 
dziś, że menedżerowie, liderzy oświatowi czy nawet innowatorzy społeczni 
zaakceptowali zarówno te mechanizmy, jak i ich konsekwencje, bez głębszej 
nad nimi refl eksji. W tej grupie można znaleźć wiele koncepcji czy inicja-
tyw, których intencje i efekty mogą być przydatne dla szkół, ale niestety ich 
długofalowe stosowanie może wypaczać ich sens czy znaczenie. Przykła-
dem takiej sytuacji może być problem związany z popularnym terminem 
„klient”. Zaczęto się nim posługiwać często i chętnie, nie zważając na kon-
sekwencje jego stosowania. Zdecydowanie lepszym terminem jest obywatel, 
ale to egzotyczne połączenie: szkoła i obywatel. A przecież lepiej jest być 
traktowanym jak obywatele w kraju niż klienci w sklepie. Termin „klient” 
mocno podkreśla konsumpcyjną stronę relacji szkoła–uczeń. Niestety kon-
sumpcja doprowadzona ostatnio do obłędu nie jest najlepszą podstawą do 
konstruowania autentycznego procesu kształcenia. Postawa konsumpcyjna 
związana często z postawą powszechnie znaną jako „płacę, to wymagam” 
doprowadziła w szkołach do dziwnego stanu. Nauczyciele są postrzegani 
jako dostarczyciele usług, eksperci, którzy są odpowiedzialni za ostateczne 
rezultaty produkcji, usługi. Niestety proces nauczania w żadnym stopniu nie 
może być porównany do procesu produkcji, ponieważ koniecznym elemen-
tem jest w nim współpraca drugiej strony, tak zwanego tworzywa, które tak 
naprawdę nie jest tworzywem, ale partnerem w tym procesie. W żadnym 
wypadku nie uda się stworzyć szkół, do których będzie się oddawać dzieci 
z jakimiś defi cytami, po czym odbierać je naprawione, napełnione wiedzą, 
umiejętnościami, odpowiednimi postawami i wartościami. Żaden z klientów 
szkoły nie otrzyma od niej tego, czego oczekuje, na zasadzie prostej wymiany 
handlowej. Oczekiwane efekty są możliwe do osiągnięcia jedynie wtedy, gdy 
proces kształcenia i wychowywania będzie należał do wszystkich, gdy spo-
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łeczności uznają go za wspólny interes. W sytuacji, gdy myślimy o różnych 
grupach jako o klientach szkoły, pojawia się również niebezpieczeństwo ko-
rupcji drugiej strony – administracji szkolnej i nauczycieli. Wolnorynkowe 
zasady konkurencji mogą doprowadzić do nieuczciwych posunięć, tworze-
nia list rankingowych, karania nauczycieli, którzy pracują z uczniami mają-
cymi kłopoty w nauce czy zachęcania ich do stosowania marketingowych 
chwytów, co może doprowadzić do zagubienia podstawowej misji szkoły. 
Może się pojawić strategia, w której wygra myślenie w rodzaju: jeżeli to nasi 
klienci decydują o przetrwaniu, spróbujmy ich omamić, pokazać świat naszej 
organizacji lepszym niż jest. Wyprzedaże, zawyżanie cen, ceny dumpingo-
we, ukrywanie dat ważności, dostarczanie gorszego produktu za tę samą lub 
wyższą cenę, masowy produkt importowany z krajów, które nie przestrze-
gają praw człowieka – to wszystko w symboliczny sposób można odnaleźć 
również w naszych szkołach. Oczywiście nie można za taką sytuację winić 
stosowania krótkiego słowa „klient”, ale należy pamiętać, że pewien zestaw 
pojęć i terminów w dużym stopniu determinuje nasze widzenie i rozumienie 
rzeczywistości, w której żyjemy. Jeżeli będziemy stosować pojęcia nieroz-
łącznie związane z gospodarką wolnorynkową, możemy nagle znaleźć się 
w sytuacji osób, które właśnie straciły ulubioną piekarnię, gdyż ta przegrała 
konkurencję z olbrzymimi supermarketami, nie mogą znaleźć szewca, aby 
uratować swoją ulubioną parę butów, ponieważ nikt nie chodzi już w butach 
dłużej niż dwa–trzy sezony, a ich kiosk z gazetami znajduje się na drugim 
końcu miasta, bo nie opłacało się utrzymywać gęstej sieci kiosków dla sprze-
daży dzienników czy biletów tramwajowych.

Zasady wolnego rynku w żadnym wypadku nie są czymś złym, ale 
współcześni menedżerowie oświaty muszą rozumieć swoją odmienność 
w porównaniu z menedżerami, których głównym zadaniem jest maksyma-
lizacja zysku przedsiębiorstwa. Zysk organizacji, jaką jest szkoła, nie może 
być obliczany tylko na podstawie różnicy między kosztami i przychodami. 
Tego rodzaju myślenie prowadzi do powstawania kolejnych elitarnych szkół 
lub uczelni, które przyciągają odpowiednią „klientelę”, ale ich produkt roz-
pływa się w tkance społecznej, jest wyłącznie indywidualnym zyskiem jed-
nostek uczących się w danej szkole. Edukacja to inwestycja grupowa, a nie 
tylko indywidualna umowa o nabycie prawa do pracy albo uzyskanie stop-
nia ułatwiającego zdobycie wyższych zarobków. Edukacja i szkolnictwo to 
elementy publicznej sfery życia społecznego – przestrzeni rozumianej głów-
nie intuicyjnie, której defi nicje po głębszej refl eksji okazują się wieloznacz-
ne i nieprecyzyjne. Przyjąć jednak można, że wymiar publiczny życia spo-
łecznego tworzą te zachowania, które dokonują się w otwartej, powszechnie 
dostępnej przestrzeni społecznej dla podtrzymania istniejącego ładu zbioro-
wego (Sowa, 2006). Chociaż pesymistyczne wizje rozwoju społecznego pod-
kreślają załamywanie się pewnego modelu relacji w sferze publicznej polega-
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jącego na zaufaniu, współpracy i odpowiedzialności za wspólne dobro i ład 
(Bauman, 2006), to jednak swoiście postulatywne podejście nakreśla kieru-
nek, w jakim powinni podążać przywódcy edukacyjni: praca dla ładu zbio-
rowego. Przywódcy w sferze publicznej (a więc również edukacyjni) pracują 
dla prawidłowego wyznaczania celów organizacji oraz optymalnego wyko-
rzystania możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego na 
kreowanie publicznych wartości i realizację interesu publicznego (Kożuch, 
2004, s. 59).

Zasady zarządzania wykorzystywane w szkole muszą być dostosowa-
ne do jej potrzeb, struktury, kultury organizacyjnej i sposobu działania. Na 
przykład wdrażanie w szkole zasady totalnego zarządzania jakością i sta-
wianie satysfakcji klienta w centrum uwagi jest słuszne, dopóki wiadomo, 
dlaczego to się robi, gdy klient jest naszym partnerem czy współobywate-
lem szkolnym, a termin „rozliczalność” (accountability) nie jest tylko pustym 
słowem oznaczającym upublicznienie raportu o stanie szkoły. Gdy „wolno-
rynkowe” pojęcia stosuje się pospiesznie, bez refl eksji, uświadomienia celów 
i świadomości odmienności takiej instytucji, jaką jest szkoła, może to być dla 
niej groźne. Ten sceptycyzm może się wydawać niezrozumiały, ale w sytua-
cji, gdy dowiadujemy się o kolejnych skandalach związanych ze światem 
wielkiego biznesu, ostrożna postawa wobec pomysłów na dokładne odwzo-
rowanie tego świata w szkołach jest bardziej niż przydatna. Tak, patrzmy 
na to, jak dzisiejszy biznes radzi sobie ze współczesnymi wyzwaniami, ale 
nie kopiujmy tych rozwiązań bezmyślnie. Czy warto zatrudniać tanich spe-
cjalistów zagranicznych i tworzyć call center, z których będą korzystać nasi 
uczniowie? Raczej nie, ponieważ nauczanie to proces kontekstualny, gdy 
wypierze się informację ze znaczeń i kulturowego bagażu, staje się ona cał-
kowicie nieprzydatna. Konsumpcyjny charakter wolnego rynku segreguje 
ludzi, oddziela ich od siebie, zapewniając im konieczny komfort indywidual -
nego spożycia, ale w szkole chcemy osiągnąć efekt dokładnie odwrotny 
– chcemy społeczności, a nie grupy pojedynczych klientów, którzy razem 
stanowią najwyżej target dla rekinów rynku. Szkoły (i inne publiczne orga-
nizacje edukacyjne) można w większości zaliczyć do grupy organizacji nie-
nastawionych na zysk, co powoduje pojawienie się pewnych bardzo określo-
nych cech: niemierzalność świadczonych usług, mimo wszystko niewielki 
wpływ klientów na funkcjonowanie organizacji, mocne poczucie przynależ-
ności pracowników do grupy zawodowej, które może osłabiać lojalność wo-
bec organizacji, ograniczenia w stosowaniu nagród i kar, charyzmatyczność 
przywódców oraz fakt, iż sponsorzy mogą wpływać na wewnętrzne sprawy 
zarządzania (Stoner, Wankel, 1992, s. 116).

Sprawne funkcjonowanie takich organizacji jest niepewne, zwłaszcza gdy 
tak często mówi się o zagrożeniach wynikłych z konsumpcyjnego podejścia 
do życia obserwowanego w nowoczesnych społeczeństwach (Bauman, 2004). 
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Mike Bottery (2004) potwierdza te obawy, wskazując niebezpieczeństwa za-
grażające obywatelskiemu społeczeństwu opanowanemu przez ideologię 
posiadania i kupowania – doprowadzonej do absurdu konsumpcji, której 
szkoła nie dość, że się nie przeciwstawia, to jeszcze w niej uczestniczy. Błę-
dem jest popularne ostatnio wśród mas przekonanie, że to zakupy zamiast 
politycznego i publicznego zaangażowania uczynią z nas wolne jednostki. 
Konsumpcja nigdy nas nie wyzwoli, jest raczej ucieczką od odpowiedzialno-
ści obywatelskiej. Przywódcy edukacyjni muszą uporządkować hierarchię 
wartości i celów szkoły. Jednym z zadań współczesnych liderów jest poka-
zanie członkom organizacji, że istnieją cele grupowe, dla których warto po-
święcić część indywidualnych potrzeb. Umiejętnie prowadzony dialog, ne-
gocjacje i wspólne rozważanie za i przeciw, defi niują kulturę organizacyjną 
danej organizacji, w tym szkoły. Bez mówienia o tym, co ważne, nie będzie 
szkoły, bez otwartego procesu komunikacji nie będzie się toczył proces edu-
kacyjny. Niestety zbyt często jesteśmy świadkami zaniedbania lub lekcewa-
żenia tej oczywistej prawdy. Zbyt często w szkole zachodzi jednokierunko-
wy przekaz informacji, a nie komunikacja. Ponieważ struktury państwowe, 
władze lokalne obdarza się niewielkim szacunkiem  i zaufaniem, straciły na 
razie zdolność do inspirowania takich rozważań. Ratunkiem mogą się oka-
zać mniejsze lokalne zbiorowości, zwłaszcza szkoły, które muszą się stać kli-
nikami demokracji, muszą kształtować umiejętności młodych ludzi w tym 
zakresie. To wybitnie trudne zadanie należy postawić przed aktualnymi 
i przyszłymi liderami edukacyjnymi. Wśród wielu oświatowych prioryte-
tów jest jeszcze i ten: pokazanie nauczycielom, że można młodym ludziom 
pomóc zobaczyć, co naprawę się liczy w życiu. Neil Postman pisze o Bogu 
Konsumpcjonizmu (1996, s. 33), którego poznajemy od dzieciństwa i uczymy 
się mu służyć dzięki mediom, modom i innym mechanizmom perswazji oraz 
zachęcania do zakupów czy oceniania ludzi na podstawie siły nabywczej ich 
portfeli. Czas, by szkoła nauczyła się przeciwstawiać różnym bardzo silnym 
zjawiskom utrudniającym zarówno rozwój społeczny, jak i rozwój organi-
zacji. Zwiększające się rozmiary pojedynczych organizacji, coraz bardziej 
skomplikowane technologie komunikacyjne, globalizacja, zmiany natury 
pracy (w tym redukcja wielkości klasy pracującej), profesjonalizacja, stagna-
cja i kryzysy ekonomiczne, niestabilne rynki, problemy ekologiczne i wiele 
innych zjawisk tworzą dzisiejszy kontekst żądający wręcz reakcji ze strony 
badaczy, naukowców, nauczycieli. Część z tych zjawisk już przyczyniła się 
do kryzysu dialogu opierającego się na racjonalizmie i demokracji (Alvesson, 
Deetz, 2005).

Przywódca edukacyjny, aby móc sprawnie pełnić swoją skomplikowaną 
funkcję, powinien uzewnętrzniać pewne wartości i umiejętności, bez któ-
rych jej pełnienie jest prawie niemożliwe. Nie można kierować szkołą bez 
świadomości kontekstu jej funkcjonowania. Każda decyzja powinna wyni-
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kać z przeświadczenia, że to, co robimy, służy nie tylko danej placówce, ale 
wszystkim w jakikolwiek sposób z nią związanymi. Przejawia się to w my-
śleniu o wspólnym dobru, o tym, gdzie jesteśmy my sami, gdzie znajdują się 
nauczyciele i uczniowie. Nie można na przykład podjąć decyzji o obowiąz-
kowych zajęciach dodatkowych w celu poprawienia wyników egzaminów 
uczniów, jeżeli niemożliwe jest odpowiednie zaopiekowanie się uczniami 
czy wsparcie nauczycieli w ich innych codziennych obowiązkach. Tego ro-
dzaju decyzje często obracają się przeciw dobrym intencjom, z których wy-
niknęły. Zdolność, o której tu mowa, można nazwać zdolnością do widzenia 
i rozumienia kontekstu działania szkoły, swego rodzaju umiejętnością poli-
tyka, który rozumie, w jakim stopniu wszystkie elementy systemu są z sobą 
sprzęgnięte i jak to można wykorzystać, nie naruszając ekologicznej równo-
wagi tego systemu.

Innym elementem odpowiedzialnego działania przywódcy w sektorze 
publicznym jest osadzenie celów pracy organizacji, nauczycieli i własnych 
w szerokim rozumieniu dobra publicznego. Dyrektor szkoły powinien ro-
zumieć, że głównym celem jego pracy nie jest osiągnięcie jak najwyższego 
miejsca w rankingu szkół, ale służenie społeczeństwu, praca na rzecz lokal-
nej, regionalnej, a nawet globalnej społeczności. Nie wystarcza rozumienie 
kontekstu funkcjonowania szkoły, należy jeszcze aktywnie działać w celu 
kształtowania tego kontekstu. Szkoła powinna być miejscem dochodzenia 
do rozumienia pojęcia „obywatel”, ale sama szkoła tę obywatelską postawę 
musi wykazywać i modelować. Lider działa dla dobra publicznego, dlatego 
nie wolno mu pozostać w zaklętym kręgu biurokratycznych oczekiwań w za-
kresie rozlicznych funkcji szkoły. Musi szukać sposobów dotarcia do ludzi, 
z którymi pracuje. Odpowiedzialny lider nie reaguje wyłącznie na oczekiwa-
nia władz, ale przyjmuje aktywną postawę, prowadząc działania i ich samo-
ocenę systematycznie i otwarcie. Poprzednia misja szkolnictwa polegała na 
dostarczeniu, zapewnieniu edukacji na podstawowym poziomie jak najszer-
szej grupie oraz wyższego szkolnictwa elicie (Fullan, Hill, Crevola, 2006), 
dzisiaj wymaga się, aby wszyscy uczniowie osiągali poziom umożliwiający 
naukę na poziomie wyższym, a byli przygotowani do uczenia się przez całe 
życie. W edukacji i całym sektorze publicznym potrzebni są dziś liderzy, któ-
rzy podołają wyzwaniu i wielkiej szansie, jakie niesie z sobą transformacja 
wielu społeczeństw w jedno zglobalizowane społeczeństwo wiedzy. 

Często teorie zarządzania zdają się nie doceniać problemów wynikają-
cych ze złożoności otoczenia, a przecież zdarza się, iż mnogość i częstotli-
wość zmian w środowisku prawie paraliżują proces podejmowania decyzji 
wewnątrz organizacji. Dodatkowo zmienia się percepcja pewnych faktów 
i procesów, pojawiają się nowe koncepcje czy rozwiązania, pomysły i wska-
zówki mieszają się – stajemy się niepewni naszych interpretacji rzeczywi-
stości. Zarządzanie w oświacie, jako teoretyczna koncepcja i wprowadzana 
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w życie praktyka, pojawiło się w następstwie stosowania zasad zarządzania 
w przemyśle i handlu. Dość silna początkowo zależność między tymi obsza-
rami zmniejszała się wraz z rozwojem zarządzania w edukacji jako osobnej 
subdyscypliny, jak również w związku z coraz żywszą dyskusją na temat 
tego, czy jest to rzeczywiście niezależna dyscyplina nauki, oddzielny obszar 
wiedzy czy też jeszcze jedno pole zastosowania dla ogólnych zasad zarzą-
dzania. Zwolennicy drugiej opcji dowodzą, że ogólne zasady zarządzania są 
wspólne dla różnego rodzaju organizacji i nie ma potrzeby wymyślania na 
nowo planowania strategicznego, zarządzania fi nansami i zasobami ludzkimi 
czy organizowania relacji z klientami. Zwolennicy pierwszej opcji twierdzą, 
że zarządzanie edukacyjne jest tak zasadniczo odmienne, iż należy otwierać 
specjalne szkoły dla przyszłych menedżerów edukacji. Głównym kryterium 
tejże odmienności jest trudność zdefi niowania i zmierzenia osiągnięć „pro-
dukcyjnych” organizacji edukacyjnych, poziomu osiągnięcia zamierzonych 
celów czy wreszcie ludzi (uczniów i studentów) jako rezultatów pracy tych-
że organizacji (Bell, Bush, 2002, s. 6). Nie miejsce tu na rozwiązywanie tego 
dylematu, ale osobiście skłaniam się do opinii, iż zarządzanie edukacyjne to 
jednak obszar osobny, oddzielny, w którym należy się przyglądać ogólnym 
zasadom zarządzania (a nie bezrefl eksyjnie je stosować). Moim głównym ce-
lem jest zachęcanie do refl eksji nad możliwościami usprawnienia zarządza-
nia dla edukacji i rozwoju.

Owa refl eksja i myśl teoretyczna w zarządzaniu edukacją, a właściwie 
w zarządzaniu dla edukacji i rozwoju2, są spójne z koncepcją nauk o zarzą-
dzaniu publicznym, które zajmują się badaniem sposobów i zakresu harmo-
nizowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instytucji 
(Kożuch, 2004). Co najważniejsze, głównym zadaniem zarządzania publicz-
nego (więc właśnie zarządzania dla edukacji) jest optymalne wykorzystanie 
możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego na kreowanie 
publicznych wartości i na realizację interesu publicznego (Kożuch, 2004). 
Realizacja tego zadania staje się prawdopodobna, gdy zarządzający traktują 
obywateli jak partnerów i umożliwiają im udział w dialogu obywatelskim, 
u którego podstaw leży przestrzeganie wysokich standardów etycznych. 
Rozwój współczesnej edukacji zależy właśnie w dużym stopniu od stopnia 
wprowadzenia takiego właśnie, partycypacyjnego, zarządzania publiczne-
go, a przywództwo edukacyjne omawiane w dalszej części czerpie z jego 
założeń, inwestując w interakcje z partnerami, zachęcając do aktywności, 
promując przejrzystość i równość, odpowiedzialność oraz dążenie do zrów-
noważonego rozwoju (Hausner, 2008, s. 24–27). 

2  Istotna różnica między „zarządzaniem w edukacji” a „zarządzaniem dla edukacji” pole-
ga na podkreśleniu faktu, iż głównym celem szkoły i innych placówek oświatowych jest ucze-
nie się uczących się w nich osób. Zarządzanie ma więc głównie służyć „uczeniu się”, czyli 
edukacji (a nie wyłącznie funkcjonowaniu organizacji). 
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Refl eksja nad zarządzaniem edukacyjnym wiąże się z wzbogacaniem 
pola badawczego bardzo specyfi cznej subdyscypliny naukowej, ale przede 
wszystkim budowaniem zasad zarządzania edukacyjnego (w ciągłym dys-
kursie z koncepcjami zarządzania publicznego). W wyniku owej refl eksji 
można zarysować trzy główne zasady decydujące o specyfi ce zarządzania 
edukacyjnego. Po pierwsze: działaniem, którego dotyczy zarządzanie edu-
kacyjne, jest proces uczenia. Po drugie: jedną z głównych funkcji zarządzania 
edukacyjnego jest zwiększanie partycypacji w procesie decyzyjnym dotyczą-
cym uczenia się i wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za ten proces. 
Po trzecie: kontekst tego działania (procesu uczenia się) determinuje cele za-
rządzania. 

Proces zarządzania edukacyjnego zawsze wiąże się działaniem na rzecz 
uzgadniania wartości, do których odnosi się proces uczenia, ustalania po-
trzeb grup i jednostek oraz konstruowania treści, których dotyczy proces 
uczenia. Te procesy prowadzą do osiągnięcia oczekiwanych efektów, ale 
same w sobie również stanowią rezultat zarządzania. Termin „zarządzanie 
edukacyjne” w pełniejszy sposób pokazuje ową dualność (zarządzanie do-
tyczy procesu będącego efektem i jednocześnie narzędziem jego osiągania) 
niż terminy „zarządzenie w edukacji” lub „zarządzanie w oświacie”, które 
narzucają rozumienie zarządzania jako elementu dodatkowego do procesu 
nauczania i uczenia się, a nie jako jego immanentnej części. Przywództwo 
edukacyjne, dogłębnie omawiane w dalszej części monografi i, jest niezbęd-
nym elementem (procesem) zarządzania edukacyjnego, zapewniającym jego 
odpowiedzialny, partycypacyjny oraz zgodny z przedstawionymi zasadami 
charakter (patrz rysunek 1).

 

Rysunek 1. Zasady zarządzania edukacyjnego
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1.4. Zadania współczesnego zarządzania (i przywództwa) 
edukacyjnego

Konieczność badania zagadnienia przywództwa edukacyjnego wiąże się 
z nawoływaniem do zakończenia zarządzania edukacją w sposób, który 
zamiast zadowolenia, rozwoju i nauki przynosi rywalizację, biurokrację, 
rankingi, a w konsekwencji frustracje i niepowodzenia. Zakończenie tej ery 
nie będzie proste i nie wydarzy się ani szybko, ani bezboleśnie. To jednak 
nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia próby rekonstrukcji funkcjonujących 
i obowiązujących dziś modeli i procedur zarządzania edukacją. Przede 
wszystkim zaś nie usprawiedliwia bezczynności i braku refl eksji nad tym, 
co warunkuje dzisiejsze obyczaje. Zarządzanie edukacyjne to zarówno dzie-
dzina nauki, jak i praktyka, które podlegają wielorakim wpływom. Pewne 
czynniki determinujące, ale i zmieniające sposób zarządzania są związane 
z badaniami naukowymi i rozważaniami nad ich wynikami. Inne są bliższe 
sferze intuicji, jeszcze inne wynikają z tradycji. Aby wypracować skuteczną 
praktykę działania, odpowiednią dla kontekstu i społecznego nastawienia, 
potrzebne są konsekwencja i cierpliwość. To żmudne dochodzenie do pożą-
danego modelu zarządzania wymaga decyzji i czynności podejmowanych 
na różnych poziomach istotności i szczegółowości przez dłuższy czas, ale 
wszystkie wysiłki zarządzających powinny się skupiać na jednym: zapew-
nieniu nauczycielom jak najlepszych warunków nauczania (Fazzaro, Walter, 
McKerow, 1994, s. 85–95). Niezależnie od sytuacji ogólnoświatowej, stanu 
gospodarki, czy poziomu dyskusji o edukacji, zarządzający oświatą muszą 
zapewniać nauczycielom możliwość nauczania, które uczniom stwarza real-
ną szansę uczenia się. Można to robić na różne sposoby. Zakres obowiązków 
osób zarządzających jest bardzo szeroki i odmiennie defi niowany, w zależ-
ności od geografi cznego umiejscowienia szkoły lub momentu historii. Za-
rządzający mogą pracować, uważając, że ich najważniejszym zadaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa albo dbanie o stan klas lekcyjnych, inspirowa-
nie fi lozofi cznego dyskursu toczonego w szkole i o szkole lub zachęcanie do 
budowania zespołów nauczycieli. Często te działania znacznie wykraczają 
poza powszechnie rozumiane i akceptowane czynności wchodzące w zakres 
zarządzania. Aby jednak móc powiedzieć, że zarządzają nie czymś innym, 
ale właśnie edukacją, muszą na pierwszym miejscu stawiać proces kształce-
nia. Większość moich dalszych rozważań będzie dotyczyć właśnie pytania: 
w jaki sposób zarządzać procesem edukacyjnym, uczeniem się i nauczaniem, 
a udzielane odpowiedzi będą pokazywać konieczność zmiany dotychczaso-
wych praktyk. 

Jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, iż planując nawet najbardziej 
ambitne przedsięwzięcia oświatowe i sugerując jakiekolwiek zmiany, warto 
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być ostrożnym (zwłaszcza w kontekście doświadczeń ostatnich lat, kiedy ze 
szkół uczyniono poligony doświadczalne dla różnego rodzaju, często chao-
tycznych, pomysłów na odnowę szkoły). Nie powinno to jednak powstrzy-
mywać od rozpoczęcia procesu projektowania nowego modelu zarządzania 
edukacją. Projektowania, które da szansę na całościowe spojrzenie na edu-
kację. Zmiany, jakie  mogliśmy obserwować do tej pory, cechowała epizo-
dyczność i fragmentaryczność. Wiele powierzchownych i oderwanych od 
siebie inicjatyw, do których podejmowania zachęcane (lub nawet zmuszane) 
są szkoły, nie ma żadnej wartości (Fullan, 2001a, s. 21). Należy poszukiwać 
odpowiedniej proporcji między innowacjami i wytrwałą pracą w kierunku, 
który wybraliśmy. Jak na razie szkoły mają niewielkie szanse, aby racjonal-
nie wybierać idee, których wprowadzanie w życie przyniosłyby najlepsze 
rezultaty. Brak im profesjonalnej kadry zdolnej do analizy i selekcji dostęp-
nych wokół innowacji (których będzie zresztą coraz więcej). Do tej pory 
szkoły stawały się raczej ofi arami władz oświatowych, które narzucały ode-
rwane od siebie i kontekstu inicjatywy (Kupisiewicz, 2006; Śliwerski, 2009). 
Dzieje się tak również dlatego, iż we władzach oświatowych brak profesjo-
nalnej kadry, która umiejętnie dokonałaby wyboru priorytetów i wybrała  
właściwe propozycje rozwoju nauczycieli i uczniów. Istnieje duży wybór 
zagadnień, których poruszanie może inspirować do wprowadzania zmian 
w procesie kształcenia (na przykład mechanizmy zapamiętywania, struktu-
ra wiedzy, analizy procesu rozwiązywania problemów i argumentowania, 
procesy kognitywne, doświadczenia kulturowe, nauczanie wykorzystujące 
wcześniejszą wiedzę uczniów, wykorzystywanie wiedzy w nowych sytua-
cjach, budowanie środowiska wspierającego proces uczenia się i wiele in-
nych), ale są one ignorowane w toczonych dyskursach politycznych. Nieste-
ty tylko w nielicznych szkołach proces kształcenia jest naprawdę w centrum 
uwagi. 

Konieczne jest więc zachowanie umiaru w proponowaniu zmian, ponie-
waż wprowadzanie wszystkich dostępnych innowacji i nowości jest rów-
nie szkodliwe jak i trwanie w stanie konserwującym dzisiejszą bezradność.
Zakładam jednak, że aby doprowadzić do powstania dojrzałego systemu 
kierowania szkołami, który jednocześnie będzie sprawny i zdolny do samo-
naprawiania się, konieczne jest pojawienie się kilku istotnych warunków, 
takich jak: 

– odpowiednia, adekwatna do współczesnych uwarunkowań konceptu-
alizacja pożądanych zmian, która może się pojawić tylko wtedy, gdy 
powstanie język, którym będziemy mogli się porozumiewać i toczyć 
się będzie autentyczny profesjonalny dyskurs;

– instytucjonalna struktura umożliwiająca rozwój i funkcjonowanie pro-
fesjonalistów zarządzania edukacją: uczelnie, ośrodki, instytucje ba-
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dawcze, czyli organizacje budujące przestrzeń dla dyskursu, różnicy 
zdań czy nawet eksperymentów;

– techniczne możliwości generowania, porównywania, oceniania, ar-
chiwizowania pomysłów i projektów, aby wartościowe inicjatywy nie 
dotyczyły pojedynczych wydarzeń, ale wspierały budowę systemu 
zrównoważonego rozwoju;

– umiejętność działania pod presją, wzięcia odpowiedzialności za włas-
ne czyny (w tym błędy), zdolność do elastycznego reagowania na ze-
wnętrzne potrzeby i jednocześnie odpowiedzialnego i innowacyjnego 
kreowania nowych rozwiązań (Ciolan, 2006). 

Jak wynika z analizy dokumentów strategicznych dla edukacji w Unii Eu-
ropejskiej (Delors, 1998; Kleiber, 2006; Raport o kapitale intelektualnym Polski, 
2008), panuje bardzo mocne przekonanie, iż dla sukcesu Polski i Europy już 
w najbliższej przyszłości kluczowe będą systemy kształcenia i szkolenia ce-
chujące się wysoką jakością, a zarazem zapewniające skuteczność i równość. 
Uważa się więc, że należy zadbać o wysoką jakość nauczania, o odpowiednie 
kształcenie nauczycieli i stały rozwój zawodowy nauczycieli i szkoleniow-
ców, a także zwiększyć atrakcyjność zawodu nauczyciela. Ważne jest, by 
udoskonalić zarządzanie i kierowanie instytucjami edukacyjnymi i szkole-
niowymi oraz opracować skuteczny system zapewniania jakości. Można to 
uzyskać wyłącznie dzięki skutecznemu i zrównoważonemu wykorzystaniu 
zasobów oraz promowaniu w kształceniu i szkoleniu polityki i praktyki 
opartych na uzyskanych danych. Ważne jest oddanie procesu decyzyjnego 
nauczycielom i dyrektorom, wspieranie ich w zdobywaniu umiejętności za-
rządzania adekwatnego do potrzeb konkretnej szkoły i inwestowanie w ich 
profesjonalizm tak, aby byli zdolni do świadomego i umiejętnego wprowa-
dzania koniecznych zmian. Ta zdolność zawsze zależy od kilku czynników: 
dostępu do informacji, istnienia przykładów przydatnych innowacji, wspar-
cia ze strony władz, zrozumienia nauczycieli, presji lokalnej społeczności czy 
nowych programów i funduszy oraz innych zewnętrznych mechanizmów, 
o których pisałem wcześniej. Tak właśnie w telegrafi cznym skrócie defi niuje 
się kluczowe zadania przywódców edukacyjnych: dbanie o wysoką jakość 
kształcenia, budowanie obywatelstwa europejskiego, przeciwdziałanie wy-
kluczeniu oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa wiedzy i modelu uczenia 
się przez całe życie dzięki zwiększaniu partycypacji profesjonalistów w pro-
cesie decyzyjnym.

Rozważając zagadnienia związane z edukacją i zarządzaniem w tym 
obszarze, nie sposób uniknąć problemu wynikającego z braku powiązania 
praktyki z podejściem teoretycznym. Zbyt często perspektywa teoretyczna 
jest całkowicie nieobecna w dyskursie, działaniu i refl eksji nad działaniem, 
co przyczynia się do zwiększania chaosu ideologicznego, aksjologicznego 
i praktycznego, ilekroć dochodzi do próby wprowadzenia zmiany systemo-
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wej, głębszej reformy czy jakiejkolwiek innowacji. Większość defi nicji, spo-
sobów rozumienia szkolnej rzeczywistości i pomysłów na jej udoskonalanie 
wywodzi się z podejścia pozytywistycznego i teorii funkcjonalnej, w której 
dominuje przekonanie o logicznej strukturze i funkcjonalności całego syste-
mu społecznego. Nie ma tu miejsca na niesprawiedliwość, ponieważ spo-
łeczeństwo, funkcjonując jak jeden organizm, nie może pozwolić sobie na 
zaniedbanie jakiegokolwiek „organu”, więc to, co jest dobre dla społeczeń-
stwa, jest dobre dla jednostki. Szkoły w tej wizji wywiązują się z zadania 
przygotowywania sprawnych i wartościowych obywateli do odgrywania ról 
przydatnych społecznie, a ich dobre wypełnianie pozwala jednostkom od-
nieść sukces i zdobyć pożądane nagrody: awans społeczny, majątek, podziw 
czy szacunek (Feinberg, Soltis, 1998). Przez lata bezrefl eksyjnego akcepto-
wania tej teorii wypracowaliśmy system przygotowywania na stanowiska 
administracyjne i kierownicze osób, które bezkrytycznie przyjmują pewną 
wizję człowieka. Zgodnie z tą wizją, aby przygotować się do roli szefa, trze-
ba się nauczyć kontroli i wydawania poleceń po to, aby jak najlepiej służyć 
społeczeństwu (zgodnie z akceptowanym systemem wartości). Wynikająca 
z tej tradycji wizja „kierownika” nie kładzie nacisku na konieczność rozwoju, 
samooceny i aktualizacji posiadanej wiedzy czy umiejętności. Najważniejszy 
jest tu proces transferu tego, co wiedzieli nasi przodkowie, i tego, co wiemy 
my, do pokolenia naszych dzieci i wnuków. Rezultatem tej transmisji ma 
być akceptacja funkcji, do jakich zostaliśmy przypisani, oraz jak najlepsze na-
uczenie się ich wypełniania, z wiarą, że jeżeli okaże się, iż robimy to dobrze, 
będziemy nawet mogli awansować społecznie (Palestini, 2003). Funkcjona-
liści wierzą, że szkoła służy wzmacnianiu istniejącego porządku społeczne-
go i politycznego, i że jest to stan pożądany. W działaniu osób kierujących 
oświatą widać założenie, że istnieje akceptowany konsensus w sprawie po-
działu władzy, alokacji zasobów czy istniejących struktur społecznych. Dla-
tego w szkole nie kwestionuje się niesprawiedliwości, nie staje się ona areną 
rewolucyjnych działań, nie widać potrzeby czy woli przeciwdziałania dys-
kryminacji. Główne zadanie zarządzających dzisiaj to czuwanie nad prawid-
łowością procesu przygotowywania siły roboczej, wdrażania do przestrze-
gania reguł społecznych i moralnych oraz ewentualnie przeciwdziałanie 
problemom społecznym w skali makro (na przykład w zakresie przestępczo-
ści lub ciąż wśród nieletnich). 

Jak stwierdzono powyżej, problemem blisko związanym z realizacją za-
dań jest nieuświadamianie sobie teoretycznego podejścia, zgodnie z którym 
się działa, a niekoniecznie przywiązanie do jakiejś konkretnej teorii. Warto 
jednak wiedzieć, dlaczego w szkole obowiązują takie a nie inne priorytety, 
dlaczego zachęca się do takich a nie innych akcji. Charakter akceptowanej 
i stosowanej teorii w istotny sposób zmienia podejście do procesu kształce-
nia, do zarządzania, do relacji między ludźmi. Widać to wyraźnie, gdy po-
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równamy teorię funkcjonalną z teoriami krytycznymi lub teorią konfl iktową. 
Zwolennicy teorii konfl iktowej podkreślają, że istniejąca struktura społeczna 
to wynik procesów upośledzających pewne grupy i wzmacniających inne 
kosztem tych pierwszych, a szkolnictwo, służąc ciągłej rekonstrukcji porząd-
ku społecznego, manipuluje obywatelami w celu podtrzymania niesprawied-
liwej rzeczywistości społecznej. Zwolennicy teorii krytycznej są przekonani, 
że pokazywanie istniejących kontrowersji w obowiązujących ideologiach (na 
przykład w sytuacji, gdy głosi się zasadę równości, a jednocześnie dzieli ucz-
niów na grupy pod względem zdolności) to sposób na podnoszenie świado-
mości opresyjności istniejącego systemu szkolnictwa. Ta świadomość może 
zmienić życie osób związanych ze szkołą. 

Prezentując argumenty na rzecz konieczności ustalenia na nowo rozumie-
nia zarządzania w oświacie lub stworzenia od podstaw założeń zarządzania 
edukacyjnego, wychodzę z założenia charakteryzującego zwolenników teorii 
krytycznej, iż rzeczywistość jest konstruowana społecznie. To, co widzimy, 
i to, jak rozumiemy to, co widzimy, zależy od znaczenia, jakie nadaliśmy ob-
serwowanym zjawiskom i własnym działaniom. Przyjmując takie założenie, 
trzeba być świadomym, że w takim rozumieniu świata źródłem wszelakich 
niesprawiedliwości jesteśmy my sami, ponieważ to my konstruujemy świat, 
to my nadajemy znaczenie takim kategoriom, jak płeć czy rasa. Rzeczywi-
stym celem szkoły powinno być budowanie świata, jednak nie może ono po-
legać na mechanicznym reprodukowaniu zastanych warunków, ale raczej 
na ciągłym przebudowywaniu, tak aby jak najwięcej jednostek cieszyło się 
z dostępu do edukacji i miało szansę na godne życie. Zgodnie z koncepcją in-
terpretacyjną, powinniśmy uzgadniać znaczenie, celowość i sposób funkcjo-
nowania dla każdej grupy, każdej instytucji. Zarządzanie edukacyjne, a więc 
przywództwo jako kluczowy element umożliwiający zarządzaniu realizacji 
jego celów, ma do wypełnienia wielką misję, w dalszej części publikacji po-
jawi się więc refl eksja nad kilkoma możliwymi kierunkami działań podej-
mowanych przez zarządzających edukacją. Niekoniecznie są to zagadnienia 
rewolucyjne, ale warto z nich uczynić priorytety na najbliższe lata.

1.5. Przywództwo edukacyjne – nowa jakość w oświacie

Nowe czasy i nowe warunki wymagają całkowicie nowego podejścia i no-
wych sposobów działania (i kierowania). Przywództwo, pomimo wielu róż-
norodnych propozycji (Northouse, 2007), najczęściej defi niuje się jako pro-
ces wpływania na innych w celu wspólnego osiągania uzgodnionych celów 
organizacji (Alston, 2002, s. 2). Sposoby konceptualizacji przywództwa po-
kazują, że można je rozumieć jako specyfi czny proces grupowy zachodzący 
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przez interakcje między ludźmi (i tak rozumiane będzie w dalszej części tej 
książki). Czasami przywództwo traktuje się jako zachowanie (Northouse, 
2007), czasami jako pewną właściwość osobowości, zestaw cech – wzorców 
zachowań oraz cech osobowych – które sprawiają, że niektórzy skuteczniej 
niż inni osiągają pewne cele (Kets de Vries, 2008, s. 203). Pespektywy bio-
rące pod uwagę zachowanie skupiają się na analizie stylu przywódców. To 
szerokie podejście, skoncentrowane głównie na dwóch zmiennych: relacjach 
z ludźmi i orientacji na zadania, pozwala pogłębić rozumienie zjawiska przy-
wództwa oraz umożliwia przywódcom analizę własnych działań. Nie udało 
się jednak wskazać najbardziej efektywnego stylu sprawdzającego się w każ-
dej sytuacji, trudno też pokazać bezpośredni związek stylu przywództwa 
z jego rezultatami. Bardzo popularne i przekonujące jest również podejście 
skoncentrowane na cechach osobowości – szybko można na przykład zde-
cydować, kto będzie dobrym przywódcą i wskazać dobre praktyki. Niestety 
bardzo trudno zadecydować, jakie cechy są gwarancją dobrego przywódz-
twa, a ponadto najczęściej podejście to całkowicie ignoruje sytuacje, w któ-
rych dane cechy powinny się uzewnętrzniać. 

Kiedy indziej przywództwo analizuje się z perspektywy konkretnych 
umiejętności, na przykład zdobywania i przetwarzania informacji, rozwią-
zywania problemów, umiejętności społecznych, motywowania innych czy 
wiedzy. To podejście podkreśla znaczenie kompetencji i pokazuje perspek-
tywę dorastania do roli lidera. Daje każdemu szansę na nauczenie się przy-
wództwa, a podkreślając jego złożoność, jednocześnie pokazuje, z czego się 
składa. Niestety bogactwo i różnorodność niezbędnych umiejętności czyni 
proces stawania się przywódcą niezwykle skomplikowanym, a jednocześnie 
nie do końca wiadomo, w jaki sposób konkretne umiejętności przyczyniają 
się do pojawienia się danych rezultatów. Wreszcie, chociaż autorzy twier-
dzą, że nie powielają perspektywy skupionej na cechach osobowościowych, 
to jednak podejścia te są bardzo zbliżone. Badania nad przywództwem poka-
zują bardzo skomplikowany obraz znacznie odbiegający od uproszczonego 
podejścia stosowanego w praktyce (Northouse, 2007). 

Edukacji potrzebne jest nowoczesne przewodzenie, polegające na współ-
działaniu i permanentnej komunikacji z ludźmi, sprawnie wykorzystujące 
skomplikowaną różnorodność działań, postaw, zachowań i wartości obecną 
w każdej organizacji. Konieczne jest przewodzenie będące procesem, w któ-
rym podejmuje się działania, kreuje sytuacje determinujące inicjatywy orga-
nizacyjne, uprawnia innych do działania, modeluje relacje między ludźmi. 
Do tego przydatne są rozmaite cechy uznawane za „cechy przywódców”, 
ale przede wszystkim należy pamiętać, że funkcję przywódczą pełni się 
w grupie. Bez grupy ta funkcja nie istnieje. Naprawdę zrozumieć ją można 
tylko w kontekście relacyjnym, w konkretnej grze między ludźmi, otocze-
niem szkolnym, klimatem działania, szkolną kulturą i całą społecznością. 
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Dotychczasowe rozważania teoretyczne oraz praktyczne wymagania wobec 
dyrektorów i dyrektorek szkół przynoszą więcej nieporozumień niż wspar-
cia, gdyż koncentrują się głównie na jednostce – jej predyspozycjach i obo-
wiązkach, a nie doceniają roli grupy, której ta jednostka przewodzi. Dlatego 
warto podkreślić, że choć istnieje wiele różnych sposobów konceptualizacji 
tego zagadnienia, można zauważyć jego kluczowe komponenty ułatwiają-
ce zrozumienie fenomenu przywództwa: jest to zawsze dynamiczny proces, 
który wiąże się z wpływem pewnych osób na inne, pojawia się w kontekście 
grupy i dotyczy realizacji celów (Northouse, 2007, s. 3).

Wśród pomysłów na usprawnianie szkoły pojawia się między innymi 
także ten, by rozwijać potencjał przywódczy dyrektorów szkół – poprawiać 
zdolność liderów do przewodzenia w procesie realizowania obowiązujących 
standardów i, co za tym idzie, osiągania coraz lepszych rezultatów pracy 
szkoły. Nie jestem jednak przekonany, że pojawią się liderzy, którzy będą 
w stanie sprostać oczekiwaniom władz w tym zakresie. Jak na razie jesteśmy 
raczej świadkami niepowodzeń. Przede wszystkim nie uzgodniono, kim są 
liderzy, którzy mieliby się pojawić w systemie oświatowym. Gdzie mieliby 
działać? Jakiego rodzaju zadania mieliby do wykonania? Nie mają jedno-
znacznych instrukcji wyjaśniających, jakimi środkami mogą i mają prawo się 
posługiwać. Nie wiadomo też do końca, gdzie mieliby się kształcić i zdo-
bywać pierwsze doświadczenia. Brak teoretycznych opracowań, jasnej wizji 
i doświadczonych praktyków – liderów edukacyjnych. Wiąże się to również 
z problemem przywódców „wyłonionych formalnie” i „wyłonionych natu-
ralnie”. Ci pierwsi uzyskują swoje stanowiska w konkursach, w których o no-
minacji decydują przeróżne komisje głównie na podstawie oceny „jakości” 
kandydata, ci drudzy pojawiają się dzięki pracy w grupie i z grupą, a więc 
doskonale znają środowisko, grupę i specyfi kę organizacji. Wydaje się, że 
wciąż więcej jest na stanowiskach przywódców wyłonionych formalnie. 

Dobrze, że zaczyna się myśleć o przywództwie. Na całym świecie słychać 
postulaty poprawienia jakości przewodzenia w szkołach. Wszędzie inwe-
stuje się w liderów, chociaż czasami trudno udowodnić efektywność tych 
działań. Niestety, wciąż cierpimy z powodu znikomej liczby opracowań na-
ukowych zajmujących się tak specyfi cznym tematem, jakim jest zarządzanie 
oświatą; można wskazać tylko kilku autorów zajmujących się zagadnieniem 
potencjału liderów szkolnych do determinowania wyników uczniów, moty-
wowania nauczycieli i podnoszenia jakości nauczania (między innymi Har-
greaves, 2003, Fullan, 2001). Mocno podkreślane jest znaczenie lidera w za-
pewnianiu zrównoważonego rozwoju szkoły. Postrzegając takie osoby jako 
kluczowe dla sukcesu szkoły, próbuje się wprawdzie w różny sposób inwe-
stować w ich profesjonalny rozwój, ale jednocześnie wymaga się spełnienia 
dodatkowych oczekiwań i zadań. To przyczynia się do coraz trudniejszej sy-
tuacji osób kierujących oświatą. 

Metodologiczne aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego 
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Trudna sytuacja liderów w edukacji wynika również z tego, iż zagadnienie 
przywództwa w oświacie nie jest w wystarczającym stopniu przedmiotem 
refl eksji nad edukacją. Zakłada się automatycznie, że osoby kierujące, zajmu-
jące stanowiska kierownicze, „znają się na rzeczy” i będą wiedziały, co robić. 
Rozważań nad istotą przywództwa nie ułatwia także wieloznaczność tego 
pojęcia. Bezpodstawne jest ustalanie za wszelką cenę defi nicji przywództwa, 
natomiast sensowne wydaje się twierdzenie, że aby było ono efektywne, wy-
obrażenia na jego temat muszą zostać uzgodnione przez przywódców i ich 
podwładnych (Avery, 2009, s. 29). Autorzy nowszych badań nad przywódz-
twem często wskazują cztery rodzaje kompetencji, o których się mówi, ale 
niekoniecznie się je doskonali i koncentruje się na nich. Są to: angażowanie 
innych za pomocą wizji, przekazywanie znaczenia wizji, zdo bywanie zaufa-
nia przez niezawodowość i kierowanie samym sobą. Niestety to nie wszyst-
ko. Wracając do wątku podkreślającego nadmiar oczekiwań i obowiązków, 
warto przytoczyć 25 kategorii (rodzajów) zachowania dyrektorów szkoły, 
które mają pozytywny związek z uczniowskimi osiągnięciami, dyscypliną, 
zachowaniem, a także postawami i zachowaniami nauczycieli; są to: dbanie 
o bezpieczne otoczenie, konstruowanie celów skoncentrowanych na procesie 
uczenia się, wysokie oczekiwania wobec uczniów, pewność siebie i poczucie 
odpowiedzialności, dostępność i obecność, tworzenie pozytywnego klimatu, 
odpowiednia komunikacja i interakcje, udzielanie wsparcia emocjonalnego, 
angażowanie rodziców i społeczności, pamiętanie o rytuałach, ceremoniach, 
wzmacniane przywództwa wśród nauczycieli i zapraszanie ich do procesu 
decyzyjnego, współpraca, wsparcie w nauczaniu (instructional leadership), 
ciągłe oczekiwanie coraz lepszych wyników, wprowadzenie zasady ciągłe-
go doskonalenia, inicjowanie dyskusji na temat nauczania, prowadzenie 
obserwacji lekcji i udzielanie informacji zwrotnej, wzmacnianie nauczyciel-
skiej autonomii, zachęcanie do podejmowania ryzyka, oferowanie zasobów 
do wykorzystania dla rozwoju zawodowego, dbanie o regularne przepro-
wadzanie lekcji, monitorowanie postępów uczniów, docenianie osiągnięć 
uczniów i nauczycieli, bycie przykładem (Marzano, Waters, McNulty, 2005,
s. 24–25). 

Podkreśla się też, iż dyrektor szkoły, jako osoba odgrywająca rolę lide ra, 
powinien skupić się na: 

1) wytyczaniu kierunku, to znaczy określaniu porywającej wizji i misji 
wiążących się z systemem wartości i z po trzebami klientów szkoły, 
przyczyniając się w ten sposób do tworzenia strategicznego planu 
działania;

2) korelowaniu, to znaczy tworzeniu takich struktur organizacyjnych, sy-
stemów oraz procesów operacyjnych, które są zgodne z wizją, a także 
misją szko ły i realizują potrzeby wszystkich;

Przywództwo edukacyjne – nowa jakość w oświacie
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3) uprawnianiu, to znaczy delegowaniu odpowiedzialności na innych 
i tworzeniu sytuacji, w których nauczyciele mają coraz większe poczu-
cie wpływu na to, co się dzieje w szkole (Michalak, 2006, s. 68–69).

Realizując trzy powyższe zadania, dyrektorzy koncentrują się na spra-
wach rzeczy wiście ważnych dla szkoły. Wydaje się, iż można mieć wątpliwo-
ści, czy dzisiaj tak defi niuje się główne zadania dyrektorów. Ich ignorowanie 
wynika często z presji codzienności skoncentrowanej na realizowaniu bieżą-
cych zadań i często ze stosowanego przez nich paradygmatu przywództwa, 
czyli pewnego szerokiego zbioru idei, teorii i przekonań na jego temat. 

Wydaje się, że bez większego ryzyka błędu można stwierdzić, iż zasad-
nicze zmiany w otoczeniu i w samych organizacjach wraz z brakiem umie-
jętności adekwatnego działania dla osiągania wyjątkowo ambitnych i zło-
żonych celów przyczyniają się do wzrostu poczucia dyskomfortu, a nawet 
lęku wśród dyrektorów szkół. Liderzy w szkołach czują się zagubieni i roz-
paczliwie potrzebują pomocy (choć może nie ośmielą się tego głośno powie-
dzieć). Wprowadzanie wymaganych reform w szkolnej organizacji pracy, 
reagowanie na potrzeby uczniów, wdrażanie sensownego i efektywnego sy-
stemu rozwoju zawodowego nauczycieli, prowadzenie procesu uzgadniania 
celów pracy, dokonywanie ewaluacji pracy szkoły (Fredericks, 1992) to tylko 
część z wyzwań stojących przed kierownictwem współczesnej szkoły (zresz-
tą przerastających możliwości jednej osoby). Zmieniające się wymagania, 
pojawiające się nowe problemy społeczne i wychowawcze, rosnące oczeki-
wania w zakresie efektów nauczania przyczyniają się do zasadniczej zmiany 
charakteru pracy liderów edukacyjnych – szefów placówek oświatowych. 
Zmiany w szkolnictwie muszą pociągnąć za sobą rekonstrukcję – ponowne 
zdefi niowanie koncepcji kierowania szkołą i roli dyrektora, jako warunku 
sukcesu uczących się w niej dzieci. Jest to zadanie tym bardziej utrudnione, 
a nawet paradoksalne, iż dotychczasowe próby przeniesienia modelu zarzą-
dzania ludźmi ze świata biznesu do systemu oświatowego nie przyniosły 
spektakularnych sukcesów. Właściwie nie możemy mówić o rekonstrukcji, 
ale raczej o tworzeniu od podstaw teorii i modelu przewodzenia szkole.

Pomimo wykorzystywania metaforycznego języka, obracamy się w kręgu 
pojęć, których część jest zdefi niowana dosyć dokładnie, znaczenie innych zaś 
wciąż próbuje się uzgodnić. W wypadku coraz chętniej stosowanego pojęcia 
„przywództwa” istnieje wiele możliwości interpretacyjnych. Bycie liderem 
to coś więcej niż bycie menedżerem czy kierownikiem, chociaż obie te role 
może lider odgrywać. Kwestią sporną jest też to, na ile podobne lub różne 
są pojęcia „przywództwo” i „zarządzanie”. Wielu badaczy uważa, że poję-
cia zarządzanie i przywództwo w dużej części się pokrywają, chociaż nie są 
zgodni co do tego, w jakim stopniu. Niektórzy uważają, że przywództwo to 
jeden z aspektów zarządzania, coś w rodzaju narzędzia, które wykorzystują 
menedżerowie, by wpływać na ludzi. Inni rozróżniają procesy przewodzenia 
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i procesy zarządzania – zarządzanie to próba zaprowadzenia w organizacji 
porządku, celem przywództwa jest natomiast wprowadzenie zmian umoż-
liwiających podążanie w pożądanym kierunku. Ci, którzy posługują się ka-
tegorią czasu w celu rozróżnienia zarządzania i przywództwa, twierdzą, że 
zarządzanie jest radzeniem sobie z teraźniejszością, a przywództwo wiąże 
się z wizjami przyszłości. W myśl tej teorii każda organizacja potrzebuje za-
równo zarządzania, jak i przywództwa, dlatego też rozróżnia się menedże-
rów i przywódców (Avery, 2009, s. 71). Słowo „menedżer” sięga korzeniami 
do łacińskiego wyrazu manus, oznaczającego „dłoń”, który rozwinął się we 
włoskie słowo maneggiare i starofrancuskie manège  oznaczające „tresurę koni 
w maneżu”. Słowo „lider” (przywódca) pochodzi od anglosaksońskiego lead 
oznaczającego „ścieżkę” lub „drogę”, a czasownik leader oznacza „podróżo-
wać”, co sugeruje bardziej odległy cel niż tylko uczenie koni (Kets de Vries, 
2008, s. 235).

Dyrektorzy i inni przywódcy szkolni muszą sobie poradzić z dylematem: 
kim jestem – menedżerem czy liderem? Według tradycyjnych koncepcji te 
dwie role różnią się zasadniczo. Menedżer planuje i sporządza kosztorysy, 
podczas gdy przywódca wyznacza kierunki. Pierwszy organizuje i wyzna-
cza zadania, a drugi rozwija umiejętność współpracy (Płócińska, Rylke, 2002, 
s. 26–27). Menedżer to ten, kto odpowiada za realizację procesu zarządzania, 
ktoś, kto planuje i podejmuje decyzje, organizuje, kontroluje zasoby i kieruje 
nimi; przywódca – bez przemocy potrafi  przekonać innych do realizacji swo-
ich celów (Griffi n, 2002). Ci, którzy zajmują się wskazywaniem różnic mię-
dzy przywództwem a zarządzaniem, podkreślają, że menedżerów interesuje 
stabilizacja, a przywódców – zmiana, menedżerowie koncentrują się na pole-
ceniach, przywódcy są owładnięci wizją, przywódcy szukają odpowiedzi na 
pytanie „dlaczego?”, a menedżerowie „jak?”; przywódcy wiedzą, jak dzielić 
się władzą, a dla menedżerów najważniejsza jest kontrola i rozwiązywanie 
doraźnych problemów. Przywódcy wiedzą, jak upraszczać, posługują się in-
tuicją i, patrząc z szerokiej perspektywy, uwzględniają społeczny kontekst, 
czerpią satysfakcję ze złożoności, opierają się na logice i ograniczają się do 
spraw fi rmy (Kets de Vries, 2008, s. 235–236). Nie wydaje się jednak, że po-
szukiwanie różnic między tymi dwiema rolami to słuszna droga. Przecież 
każda organizacja potrzebuje większości tych zachowań. Wydaje się, że dla 
współczesnych organizacji korzystne jest unikanie ostrych rozróżnień mię-
dzy zarządzaniem a przywództwem, zwłaszcza gdy zgodnie z niektórymi 
paradygmatami mogą to być po prostu dwa odmienne sposoby pełnienia 
tej samej roli. Role menedżera i przywódcy obejmują nakładające się na sie-
bie w różnym stopniu czynności, czasami mogą przeważać czynności przy-
wódcze, czasami zarządcze, w zależności od sytuacji, ale obie role może 
(a w szkole chyba powinna) odgrywać ta sama jednostka (Avery, 2009, s. 72).
Jak już wspomniano, nie musimy rozstrzygać tego dylematu. Lepiej jest przy-
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gotowywać menedżerów oświaty w sposób, który umożliwi im przyjęcie roli 
lidera, przywódcy, który widzi zmianę kompleksowo i działa systemowo. 
Wie, że zmiany nigdy nie są pojedynczym zdarzeniem i potrafi  sobie wy-
obrazić ich przyczyny i skutki (Płócińska, Rylke, 2002). Dzięki stałemu pod-
noszeniu świadomości i pogłębianiu rozumienia siebie i innych można się 
przygotowywać do podejmowania partnerskiej współpracy i odgrywania ról 
dojrzałych liderów. Wiąże się to z większą tolerancją, otwartością na zmiany, 
ich rozumieniem, a nawet umiejętnością kreowania tych zmian, gdy zajdzie 
taka potrzeba (Płócińska, Rylke, 2002, s. 14). Henry Mintzberg przyznaje, że 
nie rozumie podziału na przywódców i menedżerów, dodając, iż w praktyce 
nie można ich rozdzielić. Postuluje, aby zawsze widzieć menedżerów jako 
liderów, a przywództwo jako znakomicie prowadzone zarządzanie (Mintz-
berg, 2009, s. 8–9). 

Proponuję więc tutaj połączenie dwóch pojęć: menedżera i lidera (przy-
wódcy), chociaż zdaję sobie sprawę, jak bardzo w tradycji myślenia o zarzą-
dzaniu są one od siebie odległe. Postuluję jednak podejście otwarte i wyobra-
żenie sobie osoby, która pozbywszy się rutyny, z ostrożną intuicją, wspólnie 
z zespołem obserwuje i bada rzeczywistość, myśli i wprowadza rozwiązania 
(Mazurkiewicz, 2008). Taka osoba to przywódca edukacyjny, ktoś sprawny 
w zakresie organizacji pracy, ale przede wszystkim w wyzwalaniu – poprzez 
precyzyjnie zaplanowany proces uczenia się i rozwoju (zarówno indywi-
dualnego, jak i organizacyjnego) – potencjału osób, z którymi pracuje. To 
jednocześnie menedżer i przywódca. Przecież doskonale znane są sytuacje, 
w których oprócz wielkiej wizji potrzeba również krótkoterminowej strate-
gii, decyzji na temat sposobu wykorzystania niewystarczających środków 
czy zaufania konkretnej osobie w związku z trudnym zadaniem. Przywódcy 
edukacyjni muszą umieć połączyć funkcje menedżerskie i role przywódcze. 
Gdy myślą o organizacji, której służą, powinni być zdolni do widzenia dal-
szych horyzontów, poza dzisiejszym kryzysem czy koniecznością skończe-
nia sprawozdania. Gdy mowa o konkretnym zadaniu, potrafi ą zrozumieć, 
w jaki sposób wiąże się ono z szerszą rzeczywistością, warunkami lokalny-
mi czy globalnymi tendencjami. Przywódcy edukacyjni potrafi ą „dosięgać” 
grup poza ich bezpośrednim biurokratycznym obszarem władzy, są w stanie 
połączyć różne grupy wspólną myślą czy pomysłem. Zawsze podkreślają 
znaczenie wartości i wizji, które ich motywują, i pomagają podejmować na-
wet intuicyjne decyzje uczciwie, zgodnie z głoszonymi zasadami, ale pozo-
stają wrażliwi na praktyczne aspekty tych decyzji. Potrafi ą sobie radzić ze 
sprzecznymi oczekiwaniami swoich współpracowników – inaczej mówiąc, 
są w stanie zapewnić synergię w wspólnie podejmowanych działaniach. 

Wierzę, że czas dziś na znaczącą przemianę w myśleniu o roli liderów edu-
kacyjnych. Jeszcze nie wszystkie symptomy zostały prawidłowo zrozumiane, 
jeszcze nie podjęto odpowiednich decyzji związanych z ich uprawnieniami, 
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ale nadchodzi moment, w którym będziemy zmuszeni do radykalnego prze-
myślenia procesu zarządzania edukacją. Potrzebne jest przygotowywanie 
nowego typu liderów. Liderów, którzy wiedzą, jak ważne są doświadczenie 
i wiedza na temat środowiska, w którym pracują, dla odpowiedniego zapro-
jektowania procesu uczenia się. Ta możliwość dostrojenia się do rzeczywi-
stości zależy od tego, czy liderzy rozumieją siebie, czy potrafi ą ocenić poten-
cjał grupy nauczycieli, z którymi pracują, i inspirować ich do rozwoju, czy 
wiedzą, kim są ich uczniowie i członkowie lokalnych społeczności oraz czy 
doceniają wagę kontekstu funkcjonowania instytucji i jej społecznych powią-
zań. Nie można ignorować kontekstu kulturowego, systemu wartości i prze-
konań, międzyludzkich interakcji, w konsekwencji prowadzi to bowiem do 
tworzenia modeli, które nie funkcjonują w realnym świecie. Przywództwo3 
w edukacji to zapewnianie warunków do prowadzenia procesu kształcenia 
i wspólne ustalanie kierunku dalszych działań, podejmowanie decyzji, kiero-
wanie zmianą, a przede wszystkim wspieranie ludzi w rozwoju, pomaganie 
im w odkrywaniu własnego potencjału (w szkole przybiera to często formę 
planowania i monitorowania rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwia-
jącego im zobaczenie własnej roli w szerszym kontekście).

Tradycyjnie liderzy są postrzegani jako osoby, które, kierując się własną 
wizją, decydują o kształcie organizacji i prowadzą „swój” zespół do sukce-
su. Czasami myśli się o nich jak o tych, którzy „idą na przedzie”, wskazując 
innym kierunek, czasami jak o tych, którzy kontrolują innych, koordynując 
ich działania i przesuwając ich jak pionki w grze, a jeszcze kiedy indziej jak 
o osobach, które są zdolne przemówić do kolektywnej wyobraźni swoich lu-
dzi i zmotywować do wysiłku (Kets de Vries (2008), s. 24). Chociaż zdajemy 
sobie sprawę, że przywództwo to nie wszystko, a sukces nie wynika wyłącz-
nie z działania wybitnej jednostki, potrzeba posiadania lidera jest faktem. 
Jest to przyczyną nieustannego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób wyłaniają się skuteczni przywódcy. Często podkreśla się, że duże 
znaczenie mają cztery elementy: umiejętność skutecznego i odpowiedzial-
nego korzystania z władzy, umiejętność odczytywania motywów działania 
swoich pracowników, umiejętność rozbudzania u podwładnych zaangażo-
wania i chęci uczestni czenia w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność two-
rzenia atmosfery pobudzającej do działania i zwiększają cej motywację. Wia-
domo jednak, że postrzeganie istoty przywództwa przez pryzmat cech, które 
mają charakteryzować przywódców, jest niewystarczające, ponieważ opiera 
się na mylnym założeniu, że głównym wyznacznikiem funkcjonowania li-
dera są jego stabilne i izolowane cechy osobowościowe. Najpoważniejszym 
ograniczeniem tego podejścia jest to, że nie uwzględnia kontekstu funkcjono-

3  Całkowicie świadomie stosuje się tu zamiennie terminy „lider” i „przywódca” uznając, 
że słowa te mają takie samo znaczenie, różniąc się tym, iż lider to słowo międzynarodowe,
a przywódca – polskie.
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wania kierownika. Większość badaczy podkreśla, że przywództwo jest tym 
skuteczniejsze, im więcej partycypacji, przekazywania upraw nień, zaufania 
do innych i demokratycznego postępowania (Michalak, 2006). 

Badania ostatnich dekad dowodzą, że istnieje silna korelacja między efek-
tywnym przywództwem i efektywnymi organizacjami (Hogan, Curphy, 
Hogan, 1999). Zarządzanie w oświacie jest więc koncepcją obejmującą rów-
nież pojęcie przywództwa (Bell, Bush, 2002, s. 3–15). Choć redukowanie obra-
zu dobrej szkoły do prostej korelacji między efektami pracy szkoły a stylem 
przewodzenia jest poważnym uproszczeniem, to jednak udowodniono, że 
skuteczni dyrektorzy (edukacyjni przywódcy) przyczyniają się do zasadni-
czego wzrostu wyników nauczania (Marzano, Waters, McNulty, 2005). Dy-
rektorzy odgrywają kluczową rolę w motywowaniu, dynamizowaniu szkoły 
i w kształtowaniu szkoły doskonałej (Tuohy, 2002). 

Słowo „lider” generuje problemy defi nicyjne i językowe. Bycie liderem, 
przewodzenie – stosowanie wymiennie tych pojęć budzi niepokój, gdyż do 
końca nie jesteśmy pewni ich znaczenia. Często liderami nazywamy tych, 
którzy po prostu zajmują kierownicze lub menedżerskie stanowiska. Cho-
ciaż często łączymy bycie liderem z władzą, to jednak wiemy, że to nie to 
samo. Wiadomo, że wiele osób potrafi  wywiązywać się z roli formalnego 
przywódcy, ale nie potrafi  być liderem (Heifetz, 2006). Bycie liderem to nie 
kierowanie, czyli realizowanie obowiązków wynikających z formalnych 
uprawnień, chociaż w tradycyjnym rozumieniu lider to ktoś, kto decyduje 
o kierunkach działania, podejmuje kluczowe decyzje i motywuje załogę. Ta-
kie rozumienie roli lidera wypływa z wybitnie indywidualistycznego ujęcia, 
charakterystycznego dla naszego świata, gdzie liderzy (najczęściej mężczyź-
ni) pojawiają się, aby prowadzić w czasach kryzysu (Senge, 1994). Przywódz-
two, bycie liderem, o które nawołuję, jest inne, nie tyle charyzmatyczne, ile 
służebne. Lider we współczesnej szkole to ktoś taki, jak projektant, pomocnik 
lub po prostu mądry nauczyciel (Senge, 2002). Lider uczącej się organizacji 
to ktoś rozumiejący doskonale swoją rolę i świat. Ktoś, kto potrafi  rozwijać 
się samemu i jednocześnie wspierać w tym procesie innych poprzez projek-
towanie uczenia się przez doświadczenie i odpowiednią refl eksję. Trudno 
opisać lidera bez określenia kontekstu, w jakim działa, dlatego lider obja-
wia się w konkretnej sytuacji, konkretnej szkole, gdzie, sięgając po konkretne 
problemy do rozwiązania, przygotowuje współpracowników do radzenia 
sobie z nimi.

Współpracujące zespoły budują, poprzez wspólną pracę i refl eksję, odpo-
wiedni dla własnych potrzeb model przywództwa. Aby to jednak stało się 
możliwe, trzeba wcześniej rozszyfrować i odkryć (nawet przed samym sobą) 
posiadane założenia na temat przywództwa i jego celów. Przede wszystkim 
należy się zastanowić, w co wierzy zespół: czy przywództwo jest związane 
z formalną władzą, czy jest raczej sposobem na mobilizowanie ludzi do pod-
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jęcia wysiłku? Warto zadecydować, jakiego rodzaju problemy chcemy roz-
wiązywać: problemy techniczne (których rozwiązanie to podtrzymywanie 
istniejącego status quo i wykorzystywanie znanych technik i procedur) czy 
wyzwania adaptacyjne (których rozwiązanie wymaga nowej wiedzy i inno-
wacji oraz prowadzi do głębokich zmian w sercach i umysłach) (Parks, 2007, 
s. 26). Chodzi o to, aby przywództwo rozumieć jako działanie w celu rozwią-
zywania najważniejszych problemów, a nie jako walkę o władzę i wpływy. 
Wtedy na znaczeniu tracą i charyzma, i osobowość, a zyskują umiejętności 
pozwalające zrozumieć to, co się dzieje wokół, i interweniować w złożonych 
systemach społecznych i organizacjach. 

Przywódcy edukacyjni są potrzebni w wielu instytucjach. Ministerstwa, 
lokalne samorządy, organy nadzoru, placówki rozwoju zawodowego, orga-
nizacje tak zwanego trzeciego sektora pracujące na rzecz edukacji, prywat-
ne fi rmy prowadzące projekty związane z edukacją – to potencjalne miejsca 
pracy liderów edukacyjnych. Niestety wydaje się, że świadomość, iż edu-
kacja dzieje się również poza szkołą, jest niewielka. Dlatego też, gdy mó-
wimy o przywódcach w oświacie, myślimy głównie o dyrektorach szkół, 
czasami o niektórych nauczycielach. Aby przyjmowanie nowych ról było 
łatwiejsze, potrzebna jest głęboka refl eksja i dyskusja nad przywództwem, 
która powinna podjąć wysiłek zdekonstruowania istniejącego modelu i logi-
ki przywództwa oraz zaproponować alternatywne perspektywy teoretyczne 
przydatne do poszerzania rozumienia tego procesu (Dantley, Tillman, 2010). 
Jest oczywiste, że w związku z coraz trudniejszymi zadaniami stawianymi 
przed szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi ich odpowiedzialność 
(czyli także ich dyrektorów) będzie wzrastać. Choć zdolność spełnienia tych 
oczekiwań budzi wiele wątpliwości, a liczna grupa zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli czuje się w szkole wyobcowana, to jednak istnieje przekona-
nie, że liderzy edukacyjni mogą skutecznie pomagać się uczyć (Day, 2006). 
Lider działający w jakiekolwiek instytucji edukacyjnej zawsze powinien my-
śleć o tym, jak można zrobić coś lepiej. „Zwykły” menedżer będzie raczej 
akceptował struktury organizacyjne i procesy takie, jakie są, starając się, aby 
„sprawnie” funkcjonowały, natomiast „nowy” przywódca będzie nieustan-
nie poszukiwał możliwości rekonstrukcji tych struktur i procesów po to, by 
odpowiedzieć na zmieniającą się rzeczywistość. Nowi liderzy edukacyjni za-
miast koncentrować się na swojej działalności przywódczej i pytaniu: co teraz 
mam zrobić?, powinni się skupić na oczekiwanych rezultatach swojej pracy. 
To nie myślenie o działaniach lidera, ale ich efekty będą decydować o sukce-
sie. Można je odnaleźć w różnych sferach działalności szkoły, ale najważniej-
szy z nich to uczenie się uczniów. Szkolni liderzy muszą więc wpływać na 
sferę nauczania (czego efektem jest sposób, w jaki nauczyciele uczą), procesy 
transformacji (gdzie efektem są zmiany w zespole pracującym w szkole), roz-
wój moralny (a wtedy uczniowie wiedzą, co jest dobre, a co złe, i potrafi ą do-
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konywać odpowiednich wyborów), sferę uczestnictwa (gdzie rezultat widać 
w angażowaniu wszystkich w życie szkoły), sprawy administracyjne (gdzie 
najbardziej liczy się efektywność) oraz zdarzenia sytuacyjne, których efekty 
zależą od dopasowania zachowania do aktualnej sytuacji (Lashway, 2006). 
Wymaga to zdyscyplinowania w działaniu, ale przede wszystkim ustalonych 
priorytetów zarówno w edukacji, jak i w zarządzaniu. Na razie panuje sporo 
niejasności co do działań i obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze. 
Można to opisać jako „adhokrację” (MacBeath, 2004) – liderzy, zawsze spóź-
nieni, zawsze w biegu, zamiast budować szkołę według własnej i nauczycieli 
wizji, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, realizują głównie tymcza-
sowe zadania narzucone przez administrację i nadzór pedagogiczny. 

Chociaż nie ma dzisiaj wątpliwości co do wagi roli liderów w organiza-
cji, jednak jeszcze nie uzgodniono do końca sposobu działania i funkcji li-
derów. To zjawisko niepewności co do tego, jak powinien działać lider, jest 
wyraźnie widoczne w edukacji. W niniejszej publikacji proponuje się więc 
nadanie nowego znaczenia pojęciu „przywódca edukacyjny”: jest to osoba, 
która przede wszystkim ma siłę przekonywania i uzewnętrzniania potencja-
łu innych. Jest to możliwe, ponieważ taki lider może przyjąć odpowiednią 
postawę wobec siebie, świata i szkoły, poprzez samopoznanie i refl eksję oraz 
świadomość roli, przydatną dla tworzenia szkoły uczącej się.

Uczenie się dla zrozumienia świata to coś więcej niż proces poznawczy 
angażujący wielorakie inteligencje, wykorzystujący metody rozwiązywania 
problemów i uczenia się przez doświadczenie, pozwalające na konstruowa-
nie wiedzy. Uczenie się to także proces kulturowy i emocjonalny (Fink, 2005), 
takie też jest przewodzenie ludźmi, którzy są uczestnikami tego procesu. To 
połączenie wszystkich możliwych sposobów bycia z innymi i wpływania na 
nich, nie poprzez prymitywne sterowanie ich zachowaniami, ale raczej po-
przez głęboki, osobisty kontakt. Przywództwo to umiejętność wyzwalania 
w innych zdolności do wykonywania zadań jak najlepiej, a jednocześnie 
z poczuciem sensowności, godności, szacunku dla innych i zadowolenia 
(Blanchard, 2007). 

Taki przywódca zaprasza do procesu przewodzenia innych pracowni-
ków, budując kulturę współodpowiedzialności i zarządzania skoncentrowa-
nego na transformacji, a nie na odtwarzaniu rzeczywistości czy wypełnianiu 
obowiązków narzuconych przez biurokrację. Dlatego przywódcy w edu-
kacji muszą się przeprogramować z nawyku brania odpowiedzialności „za 
wszystko” na branie odpowiedzialności za jak najlepsze warunki rozwoju 
i działania współpracowników, tak aby zbudować klimat organizacyjny, któ-
ry uwolni drzemiące w pracownikach wiedzę, doświadczenie i motywację 
(Blanchard, 2007). 

Warto podkreślić, że tradycyjne (klasyczne) przywództwo stało się we 
współczesnych organizacjach (często zbudowanych na podobieństwo sieci) 
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prawie niemożliwe. Ludzie odgrywający rolę przywódców działają w nich 
raczej jako koordynatorzy wspomagający komunikację i współpracę gru-
py, podsycający zaangażowanie oraz funkcjonują jako katalizatory zmian, 
coachowie, nauczyciele czy integratorzy (Avery, 2009, s. 48). Wyraźnie widać 
potrzebę ciągłego rewidowania założeń na temat przywództwa – wspomi-
nane powyżej przywództwo organiczne spowoduje prawdopodobnie roz-
mycie formalnego podziału na przywódców i pozostałych członków orga-
nizacji. To radykalna zmiana w myśleniu o przywództwie, ale jednocześnie 
szansa na usprawnienie funkcjonowania wielu instytucji, zwłaszcza w pro-
cesie modyfi kowania własnej działalności. Dzisiaj bowiem ci, którzy kierują, 
ponieważ nadano im władzę, często nie są liderami, a nawet bywa, że – za-
miast motywować – powstrzymują ludzi od kreatywnego działania. Zdarza 
się, że zespół ogarnia paraliż decyzyjny, gdy jest w nim obecny ktoś, kogo 
wyznaczono na lidera. Czeka się na jego inicjatywę, ponieważ to ta osoba ma 
myśleć i działać, a nie członkowie zespołu (wszak pozostali nie są liderami). 
Obserwując pewnego dnia proste ćwiczenie, w którym jedna widząca osoba 
kieruje działaniami mających zasłonięte oczy pozostałych, którzy muszą po-
legać na precyzyjnych instrukcjach i często bezczynnie na nie czekają, uświa-
domiłem sobie, jak bardzo taka sytuacja odzwierciedla nasze prawdziwe do-
świadczenia. Wydaje się, że ilekroć zespół ludzi przestaje myśleć i pracować, 
ponieważ czeka na instrukcje lidera, mamy do czynienia z sytuacją, w której 
brak autentycznego lidera. 

Przywódca edukacyjny działa inaczej – dzieli się swoją władzą, a będąc 
jednocześnie osobą motywującą, zachęca do wykorzystania własnego poten-
cjału w celu jak najlepszego współdziałania. Przywództwo obejmuje tu umie-
jętność budowania zespołu współpracującego i zorientowanego na realizację 
celów (Reinhartz, Beach, 2004), które zostały wygenerowane z wewnątrz 
instytucji, przez zespół. Lider nie przewodzi tu w tradycyjnym rozumieniu 
tego słowa, nie przychodzi z wizją zmian i nie idzie na czele pochodu, hero-
icznie pokazując, że to, co proponuje, jest możliwe. Pomaga innym uwierzyć 
w siebie, dostrzec i wykorzystać własny potencjał, wspólnie wypracowując 
wizję i strategię działania. Powinien również upewniać współpracowników 
co do słuszności kierunku pracy, prawidłowości podejmowanych decyzji 
i pomagać w zwalczaniu niepewności tak często łączącej się z uzyskiwaniem 
autonomii i samodzielności.

Nie ma jednego prawidłowego stylu kierowania, tak jak nie ma jedynej 
słusznej teorii przywództwa. Obserwując tendencje w zarządzaniu i prze-
miany, jakie zachodzą w ostatnich latach w świadomości ludzi, można za-
uważyć zwiększony nacisk na zapraszanie innych do procesu kierowania, 
podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za organizację, w której 
się pracuje. Organizacje, które odnoszą sukces, mają i strukturę, i misję, war-
tości i znaczenie, zdefi niowane przekonania i pasję, dają swoim pracowni-
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kom możliwość poczucia satysfakcji i zabawy, potrafi ą pogodzić sprzecz-
ność, jaka czasami pojawia się między symboliczną i metaforyczną ekspresją 
tego, co ważne, a osiąganiem praktycznych celów. Odchodzi się od manipu-
lacji i nawoływań do poświęceń po to, by pracownicy mogli zobaczyć rze-
czywistość taką, jaka ona jest. Przywództwo w edukacji to nie prowadzenie 
grupy według znanych punktów orientacyjnych z mapą w ręku, to raczej 
podróż z wieloma objazdami, zawracaniem, pytaniem o drogę i tylko, lub aż, 
na to trzeba być przygotowanym – ciągłe zmiany kierunku, tempa i środka 
lokomocji. Przywódca w edukacji (lider edukacyjny) widzi problemy w cało-
ściowym kontekście i rozumie proces uczenia się.

Podsumowując rozdział 1, warto podkreślić, iż zarządzanie edukacyj-
ne jako swego rodzaju rezultat procesów demokratyzacji oraz poszukiwań 
nowego modelu interakcji i działania w zhierarchizowanych organizacjach 
i społeczeństwach wymaga krytycznej postawy wobec świata. Kluczowe dla 
dalszych rozważań jest odpowiednie zdiagnozowanie wyzwań stojących 
przed edukacją oraz uświadomienie sobie, że idea przywództwa edukacyj-
nego to rezultat mediacji i relacji władzy, która pozostaje pod ciągłym wpły-
wem społecznych relacji produkcji i konsumpcji. Proponowany w dalszych 
rozdziałach model przywództwa edukacyjnego nie przedstawia prostego, 
a jednocześnie „skończonego” schematu fragmentu rzeczywistości społecz-
nej, jest raczej zaproszeniem do tworzenia modelu dynamicznego, zmie-
niającego się w zależności od potrzeb i celów, zdolnego do transformacji 
w sytuacji wyczerpania paradygmatu, według którego działa. Główny cel 
poznawczy niniejszej pracy to zdefi niowanie elementów składowych przy-
wództwa edukacyjnego umożliwiającego stworzenie „szkoły” (rozumianej 
jako jakakolwiek instytucja lub proces edukacyjny służący uczeniu się ludzi) 
będącej źródłem zmiany społecznej, a nie tylko mechanizmem reprodukują-
cym zastaną rzeczywistość.



2 WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY 
ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ



2.1. Zewnętrzne warunki funkcjonowania instytucji edukacyjnych

Rozważania na temat przywództwa w szkole zawsze należy wiązać z refl ek-
sją nad rolą tej instytucji we współczesnym świecie oraz zjawiskami, które
determinują dziś życie społeczne, ekonomiczne i kulturowe, a przez to mają 
olbrzymie znaczenie dla organizacji i przebiegu procesu edukacyjnego. War-
to pamiętać o specyfi cznym związku pomiędzy omawianymi procesami 
a systemem szkolnym – o tym, jak wpływają one na funkcjonowanie szkoły 
i jednocześnie zależą od szkół, w których kształcą się obywatele nowoczes-
nych społeczeństw decydujący o ostatecznym kształcie społecznych struk-
tur i procesów. Głęboko wierzę, że gdyby wszyscy odpowiedzialni potra-
fi li sobie uświadomić własne możliwości, wyciągnąć odpowiednie wnioski 
i zaczęli je umiejętnie wykorzystywać dla odpowiedniego przygotowywa-
nia uczniów, to realne stałoby się przekonanie, iż szkoła może zadecydować 
o lepszej przyszłości ludzkości. To atrakcyjna teoria, która jednocześnie może 
się stać praktyczną i możliwą, choć trudną do zrealizowania, propozycją. 
Wielokrotnie będę do niej powracać na kartach tej książki. Aby odpowiednio 
przygotować się do projektowania szkoły dającej szansę na wprowadzanie 
autentycznej zmiany społecznej, należy najpierw sobie uświadomić, w jakich 
warunkach szkoła funkcjonuje. Kontekst edukacyjny, determinowany przez 
szybkie i głębokie zmiany w świecie, obejmuje kilka obszarów, w których 
te zmiany zachodzą, oraz złożone procesy, jakim podlega społeczeństwo. 
Niebagatelny wpływ tych zmian na edukację jest zbyt często ignorowany, 
co uniemożliwia racjonalne rozważania na temat roli szkolnictwa w nowej 
rzeczywistości i utrudnia dyskusję o potrzebie jego reformowania. Tradycja 
prowadzenia polityki edukacyjnej i podejmowania decyzji w tym obszarze 
wciąż pozwala na działania intuicyjne lub rytualne (czyli takie, które nie dają 
szansy na poprawę jakości kształcenia, ale przyjęło się uważać, że warto je 
podejmować), a to oznacza dalsze marginalizowanie tak istotnej instytucji 
społecznej, jaką jest szkoła.

Bardzo często znajdujemy w świecie społecznym instytucje, które straciły 
możliwość wywiązywania się ze swoich funkcji, ponieważ zostały zaprojek-
towane i zbudowane dla zupełnie innej rzeczywistości. Aby przetrwać i speł-
niać swoje role, wszystkie instytucje muszą się zmieniać. Dla wielu z nich 
okazuje się to zbyt trudne, dlatego tak często jesteśmy świadkami niedopaso-
wania przestarzałych struktur do nowych warunków. Jedną z takich niedo-
pasowanych dziś instytucji jest szkoła, a właściwie cały system oświatowy, 
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efektywny na początku XX wieku, w erze przemysłowej, ale już raczej nie 
dzisiaj w ponowoczesnej, płynnej (Bauman, 2006) rzeczywistości. Przyglą-
dając się organizacji pracy szkoły, można dojść do wniosku, iż ignoruje ona 
czynniki determinujące funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, a po-
tężne procesy decydujące o kształcie świata prawie nie mają wpływu na jej 
funkcjonowanie. Pomimo częstych rozczarowań wciąż wierzymy w obietni-
cę, jaką niesie z sobą powszechna edukacja, i zwracamy się w stronę systemu 
szkolnego z oczekiwaniem wsparcia naszych prób poradzenia sobie z ży-
ciem lub wyposażenia w odpowiednie kompetencje czy wskazania kierun-
ków i sposobów rozwoju. W nowych warunkach konieczna zdaje się zmiana 
funkcjonowania szkoły. Niestety nie dostrzegają tego ci, którzy za nią odpo-
wiadają. Jesteśmy więc świadkami tego, w jaki sposób próbuje się wtłoczyć 
nową jakość i nową rzeczywistość w stare struktury.

Musimy zrozumieć, jakie zadania stawia przed szkołą współczesny świat, 
i próbować tworzyć możliwe do zastosowania rozwiązania, które uwzględ-
nią nowe potrzeby i istniejące zasoby oraz ewentualne konsekwencje. Trzeba 
pozwolić dyrektorom i nauczycielom podejmować decyzje dotyczące przy-
szłości, a nie bez przerwy narzucać działania związane z odtwarzaniem tego, 
co już za nami. Nieprawdą jest, że kryzys edukacji wynika z braku odpo-
wiedniego bagażu informacji – młodzi ludzie informacji mają wystarczająco 
dużo. Nieprawdą jest również, że dzisiaj młodzi ludzie nie potrafi ą się ko-
munikować czy adaptować do zastanego porządku. Kryzys szkoły pojawia 
się wszędzie tam, gdzie widać kryzys idei obywatelstwa, brakuje społecz-
nej i historycznej świadomości a nierówność i niesprawiedliwość są igno-
rowane. Kryzys edukacji widoczny jest tam, gdzie załamują się podstawo-
we wartości demokratyczne (Aronowitz, Giroux, 1991). Szkoła funkcjonuje 
w pewnej rzeczywistości i nie jest w stanie tej rzeczywistości „przeskoczyć”, 
działać inaczej, niż zakłada kulturowe „oprogramowanie”. Jeżeli bezpośred-
nie otoczenie ignoruje zmiany cywilizacyjne, również sama szkoła będzie 
miała ogromne trudności z aktywnym włączaniem się w projektowanie pro-
cesu edukacyjnego zgodnego z naszymi marzeniami i potrzebami. Nie uda 
nam się przeciwdziałać kryzysowi, manipulując programami czy zmienia-
jąc wyłącznie organizację pracy szkoły. Należy podjąć działania, które nie 
będą skierowane wyłącznie do nauczycieli, ale zaangażują całe społeczno-
ści, w których szkoły funkcjonują i z którymi współdziałają (Mazurkiewicz, 
2009c, s. 30). Należy się skupić na proponowaniu inicjatyw mających na celu 
przeciwdziałanie sytuacji, w której brak wizji rozwoju edukacji i świado-
mości głębokich powiązań między sferą oświatową a społeczną. Inicjatyw 
wspierających w rozwoju społeczeństwo wiedzy i przygotowujących pra-
cownika wiedzy. Istotne jest też sprostanie wyzwaniom wynikającym z glo-
balizacji i rewolucji technologicznej oraz przeciwdziałanie skutkom kryzysu 
idei obywatelstwa.
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2.2. Rozwojowy charakter zmiany 

Świat – nasza społeczna rzeczywistość – zmieniał się zawsze. Ale pokolenia 
urodzone w połowie XX wieku doświadczają, niespotykanego do tej pory 
w takiej skali, przyspieszenia przemian. Do niedawna procesy zmian nazy-
wano „rozwojem” i uznawano je za coś, czym można kierować i co można 
zrozumieć. Teraz obserwujemy raczej rozpaczliwą próbę „utrzymania się 
w siodle”, aniżeli racjonalny i zorganizowany proces przechodzenia do ko-
lejnego etapu rozwoju cywilizacyjnego. W dużym stopniu przestaliśmy kon-
trolować zjawiska, których jesteśmy sprawcami. Pojawia się uczucie, jakie 
może ogarnąć w wagoniku kolejki górskiej osobę uświadamiającą sobie, jak 
bardzo się boi, a także jak mało ma wpływu na to, co się z nią stanie. Jeste-
śmy dziś jednocześnie wszechwładni i bezradni wobec rzeczywistości; chyba 
nigdy dotąd ludzkość nie miała takiego wpływu na przyszłość, nigdy też 
nie mieliśmy takiej szansy zniszczenia Ziemi (lub jej ocalenia). Możliwości 
technologiczne i globalne powiązania powodują, że szaleńcy, tyrani, kryzysy 
polityczne lub inne katastrofy mogą wywrzeć wpływ na całą kulę ziemską 
w stopniu dotąd niespotykanym. Znamy wiele sposobów niszczenia, nato-
miast niewiele realnych pomysłów na ratunek czy naprawę świata.

Jedną z szans na sukces człowieka, czyli zrównoważony rozwój cywiliza-
cji, w który wciąż wierzy spora część ludzkości, jest powszechna edukacja, 
która umożliwi absolwentom zarówno sprawne funkcjonowanie w dzisiej-
szym świecie, jak i jego aktywne kształtowanie. Do tej pory szkoła tej nadziei 
nie spełniała i wciąż nie spełnia; zamiast pielęgnować kreatywność, pomy-
słowość czy wrażliwość, obsesyjnie dba o standardowe ujednolicenie pro-
gramów i procedur. Zamiast budować społeczności i poczucie wspólnoty, 
tworzy, poprzez podkreślanie znaczenia wyników testów i rankingów szkol-
nych, świat rywalizacji. Ta sytuacja to wynik skomplikowanych mechani-
zmów społecznych i ekonomicznych. Najwyższy czas to zmienić. Wyraźnie 
widać, iż chwila, w której będziemy zmuszeni do podjęcia istotnych decyzji 
i radykalnych zmian w organizacji procesu nauczania, zbliża się nieuchronnie 
i w bardzo szybkim tempie. Niektórzy z nas wierzą, że powszechna oświa-
ta, wysokiej jakości edukacja i dobre, uczące wszystkich szkoły zwiększają 
prawdopodobieństwo podejmowania słusznych czy przydatnych społecznie 
decyzji i wyborów. Aby ta obietnica stała się rzeczywistością, musimy sobie 
uświadomić, że nie warto koncentrować wysiłków na teraźniejszości – to śle-
pa uliczka, którą od pewnego czasu już się poruszamy, zarówno jako społe-
czeństwa, jak i jako nauczyciele. W błyskawicznie zmieniającym się świecie 
przepustką do przyszłych sukcesów organizacji, społeczności czy całych kra-
jów może się stać wyłącznie edukacja nastawiona na przyszłość i kształtowa-
nie rzeczywistości w sposób odmienny niż do tej pory (Kapuściński, 2006).



64 Rozwojowy charakter zmiany 

Zadanie jest trudne, ale bardzo konkretne. Przyszłość trzeba kształtować 
aktywnie, odważnie i z wizją. To zadanie aktualne dla wszystkich, istot-
ne szczególnie w edukacji, a zwłaszcza dla tych, którzy nią kierują. Żadna 
organizacja nie może sobie pozwolić na „zamrożenie w teraźniejszości”, 
ponieważ świat nie pozostaje w bezruchu. To bardzo podstawowa, choć  
jednocześnie skomplikowana konstatacja (Marx, 2006). Dla szkół to decydu-
jący moment. Trzeba zdać sobie sprawę, że zawód nauczyciela znajduje się 
w fazie fundamentalnej transformacji. Zmienia się świat, w którym żyjemy, 
w którym działają szkoły, a przez to zmieniają się oczekiwania wobec szkoły, 
co wymusza zmianę sposobu jej funkcjonowania. Rewolucja ta jest przyspie-
szana dodatkowo przez zmiany demografi czne – w wielu krajach odchodzi 
na emeryturę spora grupa nauczycieli rozpoczynających pracę w latach sie-
demdziesiątych XX wieku; nauczanie znów staje się zajęciem ludzi młodych 
(Checkley, 2003).

Obserwując oświatową rzeczywistość, bez wahania konstatujemy, że ma-
sowo podejmowane są próby reformowania szkolnictwa, podnoszenia efek-
tywności procesu kształcenia, profesjonalizacji kadry pedagogicznej, tworze-
nia systemów rozliczania szkół czy systemów zapewniania jakości, które nie 
dają satysfakcjonujących rezultatów. Jednocześnie szkoły stają się areną wal-
ki politycznej i ideologicznej. Zamiast zastanawiać się nad tym, w jaki spo-
sób modernizować szkolnictwo, walczymy z przeciwnikami naszych strate-
gii nauczania i wychowywania, innego kanonu lektur, innych programów 
nauczania. Grzęźniemy w sporach hamujących rozwój. Konieczne jest zatem 
ustalenie priorytetów i podjęcie próby zbudowania instytucji, która pomoże 
nam w zmaganiu z nową rzeczywistością. Istnieje wiele możliwych scenariu-
szy rozwoju. Mając do wyboru tanią (w wyniku niskich inwestycji) szkołę, 
zatrudniającą słabo opłacanych nauczycieli, „stróżów porządku”, nieinspi-
rujących do nauki i poszukiwań, przygotowującą do zdawania kolejnych te-
stów i przewidywalnego życia, i szkołę, w której inwestuje się w nauczycieli 
i uczniów, dając im szansę na pełny rozwój i świadome kształtowanie przy-
szłych losów, zdecydowanie opowiadam się za tą drugą. Uczenie w takiej 
szkole to coś więcej niż tylko przekazywanie umiejętności niezbędnych do 
przetrwania w szkole i w pracy; to misja społeczna, dzięki której zmienia się 
świat i nasze życie. Jak najszybciej należy się zastanowić, jak taka szkoła ma 
wyglądać i jak ją zbudować.

Zanim jednak ktokolwiek będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie, musi 
najpierw się zastanowić, jak wygląda kontekst, w którym funkcjonuje współ-
czesna szkoła – co determinuje jej cele i działania. Można mieć wrażenie, iż 
dzisiaj decyzje są podejmowane ad hoc, dyskusje są wywoływane z powodów 
politycznych, a nie strategicznych, natomiast działania wynikają w więk-
szym stopniu z intuicji niż badań czy pogłębionej refl eksji. Aby odpowie-
dzieć na pytanie, jakiej szkoły nam potrzeba i jakich w związku z tym zmian 
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należy oczekiwać, warto rozejrzeć się przede wszystkim wokół siebie. Trze-
ba skończyć z tradycyjnym podejściem do reformowania edukacji, w którym 
przeważa przekonanie, iż wystarczy, aby uczniowie i nauczyciele pracowali 
więcej. Prowadzi ono głównie do zmian organizacji pracy i nie daje szansy 
na autentyczną zmianę. Każda organizacja działa w określonym środowisku, 
otoczeniu, które bezpośrednio i pośrednio wpływa na jej funkcjonowanie. 
Otoczenie charakteryzuje się konkretnymi cechami regionalnymi, kulturo-
wymi, politycznymi, ekonomicznymi i technologicznymi (dzisiaj bardzo czę-
sto o charakterze globalnym). Te cechy nie podlegają woli organizacji i to 
ona musi znaleźć sposób na zbudowanie przydatnych i zdrowych relacji – to 
warunek przetrwania (Penc, 2005, s. 38–39). Wśród strategii ułatwiających 
współdziałanie z otoczeniem wskazuje się szybkie analizy problemów i two-
rzenie rozwiązań w małych zespołach projektowych, dobre relacje i bliski 
kontakt z przedstawicielami otoczenia, autonomię i przedsiębiorczość.

To, że szkoła musi być inna, wiemy dobrze – czas biurokracji minął, 
współczesnemu człowiekowi potrzebne są nie precyzyjne instrukcje i pro-
cedury działania, ale raczej głębokie zrozumienie natury ludzkiej i zmie-
niających się potrzeb. Podstawowym motorem działania powinny się stać 
zrozumienie i współdziałanie, a tylko działanie zgodne z humanistycznymi 
i demokratycznymi wartościami daje szansę na owo zrozumienie i współ-
działanie. Przemiany w technologii, transporcie i komunikacji stwarzają 
świat, w którym produkować i sprzedawać można wszystko i gdziekolwiek 
– globalna gospodarka stała się faktem (Thurow, 1996). Faktem jest też brak 
jednego „gracza”, zdolnego do sterowania tą gospodarką, a silne tendencje 
decentralizacyjne zmieniają politykę, biznes i kulturę (Naisbitt, 1997). Świat 
zależy od tego, czy nauczymy się pokojowo współżyć w sytuacji, gdy nie ma 
w pobliżu „żandarma pilnującego porządku w kolejce”, a wszyscy, próbują-
cy zająć w niej jak najlepsze miejsce różnią się możliwościami i potrzebami. 

Nasz świat się zmienia. Zmiana jest tym, co go determinuje i decyduje 
o tym, jak żyjemy. Jest naszą codziennością. Powinniśmy ją poznać, umieć 
wykorzystać dla własnego dobra, zaprzyjaźnić się z nią. Sytuacji, w których 
możemy ignorować zmianę, jest niewiele, znikoma liczba osób może sobie 
pozwolić na styl życia, w którym nie ma miejsca na częste kontakty z ze-
wnętrznym światem. Jeżeli nauczymy się odpowiednio postępować, życie 
ze zmianą nie musi być jednak życiem w ciągłym zagrożeniu. Być może nie 
żyjemy w globalnej wiosce (jeżeli wioska kojarzy się nam z pewnością i sta-
łością, strukturą i wsparciem lokalnej społeczności), ale z pewnością szybko 
docierają do nas plotki i nowości, wszyscy na całym świecie podlegamy po-
dobnym procesom i ulegamy podobnym modom. 

Po upadku komunizmu kontrolującego jedną trzecią ludzkości obszar 
możliwej współpracy zdecydowanie się powiększył, a technologiczna re-
wolucja bardzo ją ułatwiła (Thurow, 1996). Właśnie dlatego niezbędne jest 
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wykształcenie umiejętności współpracy w różnych obszarach życia społecz-
nego, w warunkach zróżnicowania kulturowego i gospodarczego, w wa-
runkach nieustannej mobilności i zmiany. Procesy demografi czne czynią ten 
postulat trudnym, ale jeszcze bardziej koniecznym do zrealizowania. Popu-
lacja światowa stale się powiększa, przemieszcza i starzeje. Warunki życia 
sprawiają, że dziesiątki milionów ludzi zmienia miejsce pobytu (niestety, są 
oni w często swych nowych ojczyznach niepotrzebni). Rozwój medycyny 
i inne czynniki powodują, że przybywa majętnych starych ludzi. Już wkrótce 
w krajach „bogatej Północy” liczba osób starszych będzie większa od licz-
by osób młodych. Przewiduje się, że w niektórych krajach europejskich (na 
przykład we Włoszech) już w roku 2020 osoby w wieku do 18 roku życia 
będą stanowiły mniej niż 20% całości populacji, a osób w wieku powyżej 55 
roku życia będzie ponad 45% całej populacji. Jeszcze sto lat temu w Stanach 
Zjednoczonych oczekiwana długość życia wynosiła 47 lat, dzisiaj jest to 76. 
W Japonii w 1950 roku oczekiwano, że kobieta będzie przeciętnie żyć 61 lat, 
a mężczyzna 58, dzisiaj jest to odpowiednio 83 lata i 76. W tym samym mo-
mencie maleje przyrost naturalny (Bottery, 2004, s. 37). Dodatkowo odnoto-
wuje się zmniejszanie wielkości narodów europejskich (Marx, 2003, 2006). 
Tego rodzaju zjawiska pociągają za sobą mniej lub bardziej przewidywalne 
skutki. Z pewnością mniej osób będzie płacić podatki, z których utrzymuje 
się sektor ubezpieczeń społecznych. Na pewno konieczne stanie się zapew-
nienie w większym stopniu niż dotychczas opieki medycznej. Zmienią się 
grupy posiadające największą siłę polityczną (wyraźnie widać, że to starsi 
obywatele są bardziej zaangażowani w działalność publiczną i chętniej cho-
dzą do urn). Zmienią się też tendencje produkcyjne i konsumpcyjne oraz 
handel.

 Przemiany ekonomiczne czy kulturowe prowadzą do kruszenia się istnie-
jącego ładu, rozumianego jako regularny, powtarzalny, monotonny i przewi-
dywalny. Taki uporządkowany świat jest ściśle nadzorowany, brak w nim 
miejsca na rzeczy bezużyteczne. Powoli usuwa się nam spod stóp grunt, na 
którym budowaliśmy znane i bezpieczne konstrukcje. Taki był świat, któ-
ry odchodzi wraz z fordowską organizacją pracy. Fordyzm był modelowym 
przykładem industrializacji, akumulacji i regulacji. Fordyzm „był epistemo-
logicznym placem budowy, na którym wzniesiono cały światopogląd, góru-
jący odtąd majestatycznie nad całością ludzkiego doświadczenia” (Bauman, 
2006, s. 87). Naszą wizję rzeczywistości kształtuje zawsze aktualny stan wie-
dzy na temat tego, co można zrobić i w jaki sposób należy się do tego zabrać. 
Fabryka fordowska, ze swoim oddzielaniem projektu od wykonania, wol-
ności od posłuszeństwa, inicjatywy od wypełniania poleceń, była najwyż-
szym osiągnięciem inżynierii społecznej zorientowanej na zaprowadzenie 
ładu (Bauman, 2006, s. 87). W pewnym momencie wydawało się, że nie ma 
alternatywy dla fordowskiej fabryki ani żadnej przeszkody dla ekspansji for-
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dowskiego modelu organizacji. Jednym ze spoiw był niewidzialny łańcuch 
przykuwający robotników do ich miejsc pracy i powstrzymujący ich mobil-
ność. Jego zerwanie był przełomową zmianą przyspieszającą upadek mode-
lu fordowskiego. Ktoś, kto dzisiaj zaczyna karierę, nie ma pojęcia, gdzie ją 
skończy; pięćdziesiąt lat temu najprawdopodobniej byłoby to to samo miej-
sce. Większym problemem jest jednak nie to, że nie wiadomo, gdzie będzie 
się pracować za pięć lat, ale to, że nie wiadomo, dlaczego będziemy musieli 
zmieniać pracę. Z powodu procesów globalizacji i przemian cywilizacyjnych 
(które Alvin Toffl er nazywa kolejnymi falami przemian) (1996) nad wyraz 
trudno jest zrozumieć sens zmian i konfl iktów. Przemiany te rodzą chaos, 
w którym ścierają się różne prądy, i przynoszą napięcia, groźne konfl ikty. 
Utrudnia to kalkulację, ocenę wiarygodności osób, ról społecznych, instytucji 
i organizacji oraz przeszkadza wytwarzaniu się kultury zaufania – globaliza-
cja niszczy zaufanie (Sztompka, 2007, s. 382). Brak zaufania boleśnie odczu-
je każda wspólnota. Utrudnia on współdziałanie, w najgorszym wypadku 
przyczynia się do rozpadu społeczeństw. 

I właśnie dlatego warto przyglądać się społecznym trendom, gdyż to naj-
prostszy sposób na przewidywanie przyszłości. To niezbędna umiejętność 
tych, którzy kreują politykę oświatową w płynnej, zmiennej rzeczywistości. 
Przed systemami oświatowymi stoi zatem konieczność umiejętnej przebu-
dowy oraz połączenia z innymi służbami społecznymi, zwłaszcza po to, by 
wpływać na proces kształcenia w krajach biedniejszych, w których liczba 
ludności będzie rosła. Homogeniczne jeszcze niedawno pod względem kul-
turowym czy etnicznym społeczeństwa stopniowo stają się społeczeństwa-
mi złożonymi z wielu mniejszości narodowych czy grup etnicznych (dzisiaj 
tylko 10% krajów na świecie to kraje homogeniczne pod względem etnicz-
nym). Stawia to przed systemami szkolnymi kolejne wyzwania. Nie będzie 
można chyba już pozwolić na ignorowanie tego faktu w szkołach. Trzeba się 
zastanowić między innymi nad tym, jakich języków obcych uczyć, jak okreś-
lić warunki używania jakiegoś języka jako języka nauczania, jak rozwiązać 
problem wprowadzania religii w szkołach. Wprawdzie daleko nam jeszcze 
do Londynu, w którym można usłyszeć prawie 300 języków, ale i tak musi-
my w Polsce zacząć o tym rozmawiać.

W dyskusjach i refl eksjach na temat kondycji współczesnego świata do-
minuje nurt pesymistyczny, wyczuwalne jest olbrzymie napięcie i presja wy-
wierana na polityków, liderów czy wreszcie pedagogów, aby coś zmienić, 
poprawić. W powszechnej opinii szkoła nie przygotowuje odpowiedzialnych 
obywateli, uczniowie nie otrzymują podstawowych informacji i umiejętno-
ści potrzebnych do przetrwania na rynku pracy, olbrzymie ich rzesze nie 
potrafi ą czytać albo liczyć. Takie odkrycia stały się niestety codziennością. 
Szkoła nie nadąża za szybko uciekającym światem, staje bezradna w obliczu 
nowych wyzwań i problemów. Starzejące się społeczeństwa, coraz większa 
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różnorodność kulturowa i silny konfl ikt międzykulturowy, natłok i nad-
produkcja informacji – to zagadnienia spędzające sen z powiek analityków 
i polityków, ale jakby niezauważane przez systemy edukacyjne. A przecież 
obserwując współczesne tendencje na rynku pracy oraz kierunek rozwoju 
społecznego, niektórzy eksperci przewidują, że wkrótce (w ciągu 15–20 lat) 
tylko 20% populacji będzie miało pracę (Riffkin, 2001; Bauman, 2004; Schu-
mann, Martin, 1996). Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na klęskę 
i bierną obserwację kolejnych kryzysów. Kluczem do sukcesu jest aktywne 
działanie, które przygotuje szkoły i społeczeństwo do funkcjonowania w no-
wej rzeczywistości, w świecie, jakiego jeszcze nie znamy, ale który, poprzez 
uważną obserwację tego, co się wokół dzieje, jesteśmy w stanie przewidzieć.

2.3. Społeczeństwo wiedzy 

Wielokrotnie ogłaszano koniec ery przemysłowej, udowadniając, iż gospo-
darka, przynajmniej w krajach „bogatej Północy”, funkcjonuje już w warun-
kach postindustrialnych, determinujących nową dystrybucję siły roboczej. 
Era poprzemysłowa daje pracę głównie w takich obszarach gospodarki, jak 
usługi czy transport, ale też na coraz istotniejszym rynku edukacyjnym (szko-
leniowym). Sprzyja to wzrostowi znaczenia wiedzy jako głównego czynni-
ka rozwoju i dobrobytu. Główny twórca terminu „postindustrialny świat”, 
Daniel Bell, twierdził, że termin „społeczeństwo wiedzy” z jednej strony 
podkreśla wzrost zależności rozwoju społecznego od badań naukowych, 
z drugiej oznacza gospodarkę, która w coraz większym stopniu zależy od 
dynamiki rozwoju wiedzy (Bell, 1976, s. 212). Bell przewidywał jednocześnie 
wzrost zainteresowania edukacją i kształceniem oraz spodziewał się rozwoju 
tej sfery ludzkiej aktywności. Dzisiaj wiemy, że w pewnym sensie się mylił. 
Chociaż rzeczywiście coraz więcej ludzi uczy się i studiuje, czas nauki się 
wydłużył, a popularność zdobywa idea uczenia się przez całe życie (life long 
learning), to nie wiadomo, czy rzeczywiście taka aktywność wspiera rozwój 
społeczeństwa wiedzy. Niekoniecznie „więcej szkoły” oznacza „więcej wie-
dzy”, więcej autentycznego uczenia się. Konieczne jest takie zaprojektowanie 
procesów edukacyjnych, aby ich rezultatem był rzeczywisty rozwój. Warto 
wcześniej się zastanowić, jakiego rodzaju zależności powstają między szko-
łą a społeczeństwem przechodzącym przez transformację własnych struktur 
i mechanizmów rozwoju. Czy i w jakim stopniu szkoła może w tym procesie 
uczestniczyć, a jednocześnie go wzbogacać?

Społeczeństwo wiedzy to nowy model społecznych relacji charakteryzu-
jący się zdecydowanym wzrostem znaczenia kapitału intelektualnego i spo-
łecznego (Zachorowska-Mazurkiewicz, 2007, s. 225). Ten nowy kontekst rady-
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kalnie zmienia warunki funkcjonowania szkoły. Peter Drucker mówi o tym, 
że świadomość, iż to wiedza (a nie surowce, kapitał czy praca) jest dzisiaj 
podstawowym zasobem, przyczynia się do powstania nowego wyzwania: 
wykształcenia pracownika wiedzy (Drucker, 1993, s. 8, Drucker, 2003, s. 116–
–118). W nieustannie zmieniającym się, samokreującym się społeczeństwie 
informacyjnym wiedza jest płynna, elastyczna, w ciągłym rozwoju i ewolu-
cji. Społeczeństwo wiedzy można opisywać w trzech wymiarach. Po pierw-
sze, intensywnie rozwija się nauka, technika i systemy edukacji. Po drugie, 
kompleksowo wykorzystuje się proces tworzenia i dystrybucji wiedzy dla 
celów gospodarczych. Po trzecie, zmienia się cała sfera funkcjonowania in-
stytucji kultywujących zasady uczących się organizacji poprzez kreowanie 
systemów, zespołów i kultur zapewniających warunki dla ciągłego uczenia 
się. Instytucje te są ponadto zmuszone do zwracania uwagi na delikatną 
tkankę społeczną i możliwe do zaobserwowania trendy rzeczywistości (Har-
greaves, 2003). Te trzy wymiary w dużym stopniu zależą od stopnia rozwoju 
infrastruktury informacyjnej i technologii komunikacyjnych, czyniących każ-
dy proces edukacyjny szybszym i skuteczniejszym. 

Członkowie takiego społeczeństwa nie mogą polegać wyłącznie na ze-
wnętrznych ekspertach i zewnętrznych źródłach wiedzy, takich jak szkoły 
czy uniwersytety. Dostęp do wiedzy eksperckiej jest trudny, zajmuje spo-
ro czasu, a często jest to już wiedza przestarzała. Wiedza posiadana przez 
współczesnych pracowników musi być wiedzą „wewnętrzną” dla ich dzia-
łalności, tworzoną przez nich samych poprzez świadome decyzje wynikające 
z ich doświadczeń i refl eksji. Dzisiaj każdy pracownik musi być zdolny do 
twórczej refl eksji, intelektualnej interpretacji tego, co się wydarza, abstraho-
wania i dochodzenia do teoretycznych wniosków usprawniających dalsze 
działanie własne i innych, wzbogacających zasoby wykorzystywanej wie-
dzy. Wiedza nie służy tylko wspieraniu procesu produkcji, ale jest formą 
produkcji (Hargreaves, 2003, s. 16).

Aby taka forma produkcji była możliwa, niezbędna jest odpowiednia siła 
robocza, czyli tak zwani pracownicy wiedzy (knowledge workers). Takich pra-
cowników cechuje umiejętność zdobywania informacji z różnych źródeł, lep-
sze niż dotychczas wykształcenie, wielość specjalizacji w miejsce jednej, pra-
ca w grupie o mniej zhierarchizowanej strukturze niż w przeszłości, wzrost 
odpowiedzialności i umiejętności zarządzania sobą w grupach takich pra-
cowników (Bottery, 2004, s. 47). Również zarządzanie organizacją skupiającą 
pracowników wiedzy musi się różnić od zarządzania tradycyjną strukturą 
hierarchiczną. W organizacji opartej na wiedzy odpowiedzialność za rezul-
tat działania nie dotyczy bowiem wydawania i wykonywania poleceń, ale 
współpracy pracowników odpowiednio wykorzystujących swój intelektual-
ny kapitał. Głównym celem zarządzania taką organizacją jest zorganizowa-
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nie współpracy odpowiedzialnych pracowników oraz zbudowanie lojalności 
i zaufania wobec siebie nawzajem.

Coraz wyraźniej widać, jak umiejętność budowania kultury nieustannej 
innowacji determinuje ekonomiczny sukces lub porażkę. W takiej kulturze 
spryt i szybkość liczą się o wiele bardziej niż produkcja sama w sobie. Nie-
stety zjawisko to przynosi patologiczne sytuacje, w których nieprzygotowa-
ni konsumenci stają się ofi arami inteligentnych i cynicznych graczy, wyko-
rzystujących wybrane cechy społeczeństwa wiedzy i postmodernistycznej 
rzeczywistości w celu korporacyjnych zysków, nie zaś odpowiedzialnego 
i zrównoważonego rozwoju. Co ciekawe, proces ten ma dwa oblicza zespo-
lone z sobą jak dwie strony monety. Jedno z nich to bezlitosna konkurencja 
i manipulacja, drugie to rozwój kultury organizacji uczącej się, wspierającej 
budowanie społeczeństwa wiedzy. Odpowiedzialny biznes i najlepsze kor-
poracje to te, które przystosowały dla siebie zasady uczących się organiza-
cji, w których pracuje się zespołowo (także po to, aby uniknąć fragmentacji 
działań), dba o komunikację między wydziałami, prowadzi ciągłe doskona-
lenie (także poprzez kontakty ze światem zewnętrznym) i systematycznie 
tworzy się wiedzę oraz wdraża innowacje. W takich fi rmach organizacyjne 
uczenie się prowadzi do innowacji bardzo często nieplanowanych, niefor-
malnych i przypadkowych, a głównym zadaniem jest stworzenie kultury 
organizacyjnej, która wspiera spontaniczne i systematyczne uczenie się jej 
członków (Reich, 2001). Okazuje się, że bez odpowiedniego systemu warto-
ści nawet najbardziej wartościowe elementy społeczeństwa wiedzy i procesy 
w nim zachodzące mogą wspierać rozwój mechanizmów korupcjogennych, 
zagrażających zrównoważonemu rozwojowi. Przed szkołą przyszłości staje 
zatem ważne zadanie – musi ona umożliwiać szersze rozumienie sieci po-
wiązań i zależności między ludźmi, budować zasadę solidarności społecznej 
i promować system wartości, który neguje pogoń za zyskiem wbrew zasa-
dom etycznym. Istotne są tu kultywowane wartości, a nie tylko doskonałość 
w stosowaniu procedur i technik, rozumienie własnych zadań w szerokim, 
globalnym, kontekście, a nie wyłącznie z perspektywy aktualnych zysków. 
Na razie formalna edukacja przygotowuje uczniów raczej do świata prze-
szłości niż przyszłości (Gardner, 2008). 

Przetrwanie ludzkości (w dobrej kondycji) zależy od tego, czy uda się 
dokonać przejścia od współczesnego podzielonego społeczeństwa do jednej 
globalnej społeczności (Jackins, 1990). Na nic zdadzą się nawet najbardziej 
spektakularne sukcesy technologiczne, jeżeli nie uda się zmienić mentalności 
i priorytetów ludzkości. Społeczeństwa funkcjonują dobrze tylko wówczas, 
gdy przekonania i technologie są z sobą spójne (Thurow, 1996, s. 22). Wzra-
stająca świadomość odpowiedzialności za planetę, coraz silniejsza promocja 
i wsparcie praw człowieka oraz wartości humanistycznych dają – wraz z dzi-
siejszymi możliwościami technologicznymi – niepowtarzalną szansę ludz-
kości na przetrwanie w dobrej kondycji pomimo zagrożeń, przed którymi 
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stoi współczesny świat. Wiemy o przepaści między globalnymi bogaczami 
i nędzarzami, zdajemy sobie sprawę z braku demokracji w wielu częściach 
świata i widzimy minusy globalnej gospodarki, jednakże przekuwanie tej 
świadomości w polityczne działanie okazuje się niezwykle trudne (Klein, 
2004, s. 463). Dwa poważne zadania stojące przed reformatorami, aktywi-
stami i nauczycielami to: umożliwienie krytycznej refl eksji prowadzącej do 
głębokiej samoświadomości i zrozumienia świata oraz wytworzenie moż-
liwości działania zarówno poprzez przekazywanie pewnych umiejętności 
i informacji, jak i poprzez budowanie pewnego systemu wartości i postaw 
wobec świata i społeczeństwa.

2.3.1. Zarządzanie w czasach niepewności 

Transformacja struktury i specyfi ki siły roboczej, której jesteśmy świadka-
mi, służy rozwojowi kapitału – pracownicy mają nieporównywalnie większe 
niż kiedyś kwalifi kacje, mogą doskonalić własne umiejętności czy zmieniać 
specjalizacje. Niestety ludzie, którym przyszło żyć w okresie transformacji 
do społeczeństwa wiedzy, podlegają oddziaływaniu wyniszczającego stresu, 
wynikającego z konieczności stawiania czoła nieustannym zmianom w życiu 
osobistym i zawodowym. Jednym ze zjawisk rodzących potężne frustracje 
jest ciągła niepewność pracy i nieustanne jej poszukiwanie. 

Daniel Cohen określa dzisiejsze szanse na karierę w ten sposób: ktoś, kto 
zaczyna karierę w Microsofcie, nie ma pojęcia, gdzie ją zakończy. Zatrudnie-
nie kiedyś w fabryce Forda lub Renault dawało natomiast niemal pewność, 
że całe życie zawodowe spędzi się w jednym miejscu (Bauman 2006, s. 181). 
Zdolność do pracy pozostaje niekompletna bez kapitału, ale kapitał nie jest 
już przywiązany do miejsca przez pracę. Dzięki swojej „bezcielesności” ka-
pitał stał się eksterytorialny, ulotny i nieprzewidywalny. Najbardziej kłopot-
liwym balastem dla przedsiębiorstw stają się ludzie – to znacząco zmienia 
wzajemny układ. Kapitał, pozbywszy się balastu, jakim byli robotnicy i fa-
bryki, unika wszelkich zobowiązań i angażowania się. Taka swoboda zawsze 
była cenionym narzędziem dominacji, nigdy jednak dostępność tego narzę-
dzia nie była tak rażąco odmienna – szybkość ruchu i swoboda członków 
różnych grup społecznych stały się jednym z głównych narzędzi stratyfi kacji 
społecznej i hierarchizacji władzy (Bauman, 2006, s. 234). Na rynku pracy 
najlepiej odnajdują się pracownicy elastyczni i mobilni. Dlatego właśnie mo-
bilność jednostki, geografi czna i mentalna, determinuje dzisiaj jej pozycję 
społeczną. To jest przyczyną uczucia niepokoju i niepewności odczuwanego 
przez większość dzisiejszych pracowników. Większość, która często nie po-
siadła zdolności płynnej (a przez to bezbolesnej) zmiany zakresu obowiąz-
ków, pracy, stylu życia czy miejsca zamieszkania. 
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Ważne, aby ludzie byli gotowi do podjęcia wyzwania wynikającego z nie-
pewności i konieczności bycia mobilnym w sposób, który nie będzie powo-
dował dalszych nierówności. To zadanie edukacji, ponieważ mobilność to 
gotowość do aktywnego kształtowania własnych losów, a nie przemieszcza-
nie się z miejsca na miejsce w pogoni za pracą. Przygotowanie jednostki do 
funkcjonowania na rynku pracy to nie tyle wyposażenie jej w umiejętność 
akceptowania wszystkich uwarunkowań i niezbędne umiejętności, ile na-
uczenie jej aktywności, odpowiedzialności, gotowości do negocjacji, a przede 
wszystkim do aktywnego kreowania rzeczywistości.

Dzisiejsza niepewność bardzo mocno wpływa na relacje społeczne. Po-
nieważ nie wiemy, gdzie będziemy jutro, trudno jest nam się utożsamiać ze 
strukturami czy grupami, w których funkcjonujemy dzisiaj. Taka niepewność 
indywidualizuje, nie jednoczy. Pozbawia racjonalności działania tych, którzy 
prezentują postawy solidarności, uniemożliwia wspólne działanie. Wszelkie 
inicjatywy i projekty angażujące większe grupy pracowników są pozbawio-
ne głębszych dociekań i najczęściej mają przelotny charakter. Prowadzi to do 
tego, że nawet w tak zwanych krajach dobrobytu można zauważyć niepoko-
jące zjawiska. Od kiedy zatrudnienie stało się krótkookresowe i pozbawione 
stabilnych perspektyw, trudniej jest się organizować pracownikom, a ponie-
waż drogi i zasady awansu uległy zatarciu, szanse na rozkwit wzajemnej lo-
jalności i zaangażowania są również niewielkie (Bauman, 2006, s. 230). Często 
także pozytywne mechanizmy, jak na przykład postęp technologiczny, pro-
wadzą do zintensyfi kowania problemów jednostki na rynku pracy i wzrostu 
bezrobocia. Sytuacja, w której wielu pracowników staje się zbędnych, prowa-
dzi do poważnych reperkusji społecznych, psychicznych i ekonomicznych. 
Wobec tymczasowości tego, co się dzieje wokół nas, z trudem uczymy się 
nowych zachowań przydatnych w pracy i na rynku. Jeżeli nie ma jutra, to 
pojawia się pytanie o sens inwestowania, kształcenia się, przestrzegania re-
guł czy oszczędzania. Pewne jest jedynie to, że mamy wszystko teraz i tutaj. 
Naszemu życiu towarzyszą oferty last minute i podróż bez bagażu. Im mniej 
posiadamy, tym mniej mamy do stracenia. Jeżeli mamy na coś ochotę, to mu-
simy to zdobyć teraz, nie w przyszłości. Taka postawa niesie z sobą olbrzymie 
problemy społeczne. Kto i w jaki sposób może zapobiec erozji relacji między-
ludzkich, społecznych zasad współpracy i grupowej solidarności? Jak w takiej 
rzeczywistości budować etos pracy, jak kreować pracujące wspólnie grupy? 
Jednym ze stosowanych do tej pory rozwiązań było budowanie instytucji spo-
łecznych, takich jak szkoła, które przejmowały te zadania. 

Według niektórych szkoła działa dzięki funkcjonalistycznemu założeniu, 
iż to, co dobre dla społeczeństwa, jest dobre także dla jednostki. Jednostka 
dobrowolnie bierze udział w procesie przygotowującym do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie w dorosłym życiu, kiedy to, pracując dla dobra grupy, 
będzie również budować własne bezpieczeństwo i sukces. W takiej perspek-
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tywie szkoły, stanowiąc funkcjonalną i integralną część społeczeństwa, de-
cydują o jego ciągłości i przetrwaniu (Feinberg, Soltis, 1998). Trzeba jednak 
mieć świadomość, że dzisiejsze warunki utrudniają funkcjonowanie takiego 
modelu. To raczej zwolennicy teorii konfl iktowych pokazujących szkołę jako 
miejsce i narzędzie przymusu, dzięki któremu jest reprodukowana zastana 
niesprawiedliwość oraz porządek społeczny, albo interpretatywiści postulu-
jący stosowanie do każdego kontekstu odmiennego zestawu pojęć czy war-
tości są bliżsi rozumieniu dzisiejszej rzeczywistości (Feinberg, Soltis, 1998). 
Życie społeczne samo w sobie może nie jest jednak tak pełne absurdów, jak 
czasami mniemamy, ale pokazuje bogactwo różnorodności, której nie umie-
my stawić czoła.

Niestety większość instytucji (w tym szkoła) nie radzi sobie z wyjaśnia-
niem ani różnorodności, ani społecznych paradoksów, które pojawiają się 
w wyniku głębokich przemian społecznych, globalizacji, specyfi ki płynnej 
(zmieniającej się) rzeczywistość czy rewolucji technologicznej. Przedsiębior-
stwa, organizacje, a zwłaszcza szkoły powinny być na to przygotowane, a nie 
są. Oczekuje się coraz lepszej jakości kształcenia, ale jednocześnie wzmacnia 
tendencje obcinania kosztów. Trzeba sobie uświadomić, że szkoła nie spełni 
ambitnych oczekiwań w sytuacji defi cytu wizji i pomysłów na przyszłość. To 
poważniejszy problem niż obcinanie kosztów. Edukacja to nie produkcja te-
lefonów, zabawek albo obuwia – tendencja do oszczędzania w tym wypadku 
jest bardzo niebezpieczna. Pojawia się też coraz silniejsza presja wykorzysty-
wania prywatnych fi rm i stosowanych przez nie praktyk dla zapewnienia 
efektywności i zysków w edukacji, często stojących w konfl ikcie z systemem 
wartości obecnym ofi cjalnie w sferze publicznej. Ponadto, w kontekście rewo-
lucji technologicznej, bardzo wyraźna jest dwoistość możliwości wykorzysta-
nia nowych technologii: z jednej strony mogą być stosowane do pogłębiania 
wiedzy i rozszerzania wolności obywatelskich, z drugiej – zaprzęgnięte do 
pracy nad zwiększaniem społecznej i politycznej kontroli. Sektor polityczny 
ofi cjalnie deklaruje konieczność budowy zaufania, wspierania indywidual-
nych talentów, nie zamierza jednak zrezygnować z polityki niskiego zaufa-
nia – kontroli i karania. Konfl ikt będzie się też uwidaczniać wszędzie tam, 
gdzie zachęca się do „brania spraw w swoje ręce” oraz do przejęcia części od-
powiedzialności czy autonomii, a jednocześnie podkreśla silne oczekiwania 
względem wyników szkół widocznych w różnych ofi cjalnych i formalnych 
metodach ewaluacji szkoły (od inspekcji do testów) (Bottery, 2004, s. 52–53). 

Trudno się wyzwolić z więzów narzucanych przez historię, geografi ę, 
ekonomię czy innych ludzi, dlatego tak trudno jest też odpowiedzieć na py-
tania o to, co jest prawdą lub jaki jest świat, w którym żyjemy. Z pewnoś-
cią świat współczesny zwiększa zakres wolności jednostek, a jednocześnie 
rozszerza się obszar niepewności, w którym brak bezpieczeństwa wynika 
z braku uzgodnionego systemu wartości. W sposób nieodwracalny jednak 
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coraz większa część światowej populacji zdobywa coraz więcej wolności, 
narażając się w sposób nieunikniony na wszystkie „zagrożenia” wynikające 
z owej wolności. Jednym z zadań zarządzających oświatą jest pomóc umie-
jętnie z niej korzystać.

2.3.2. Społeczeństwo wiedzy i rozwój 

Prowadząc rozważania na temat istoty współczesności, bardzo często oce-
niamy zjawiska i sytuacje w sposób jednoznaczny: tak–nie, dobrze–źle. Trud-
no zauważyć złożoność sytuacji albo docenić szanse i możliwości, jakie daje 
skomplikowana, wieloskładnikowa rzeczywistość. Aby sobie uświadomić 
mocne i słabe strony sytuacji, w jakiej się znajdujemy, oraz podjąć koniecz-
ne inicjatywy, należy przede wszystkim poznać uwarunkowania, w których 
przychodzi projektować, budować i prowadzić działania. Jednym z najważ-
niejszych elementów tego kontekstu są ludzie – ich kapitał kulturowy, spo-
łeczny i ekonomiczny. 

Ludzi zajmujących się dzisiaj działalnością gospodarczą można podzielić 
na cztery kategorie. W pierwszej znajdują się ci, którzy manipulują w sferze 
symboli – wymyślają idee (politycy, stratedzy, działacze społeczni), drugą 
grupę tworzą osoby zajmujące się reprodukcją siły roboczej (między inny-
mi działacze i urzędnicy), trzecią stanowią pracownicy kontraktowi, osoby 
zatrudniane w sferze usług wymagających spotkań z klientami (na przykład 
sprzedawcy), do kategorii czwartej należą ci, którzy są przywiązani do li-
nii produkcyjnej lub sieci komputerowej. Pracownicy w tej ostatniej grupie 
są najbardziej nietrwałym i wymiennym elementem sytemu gospodarcze-
go. Nie oczekuje się od nich ani szczególnych kwalifi kacji, ani umiejętności 
nawiązywania kontaktów z klientami (Bauman, 2006, s. 235–236). Jednym 
ze sposobów na unowocześnienie systemów edukacji jest umożliwienie na-
uczycielom przejście z kategorii osób reprodukujących siłę roboczą do kate-
gorii osób decydujących o kształcie przyszłości, inspirujących młodych lu-
dzi do aktywnego i ambitnego kreowania rzeczywistości. Trzeba im pomóc 
w dojrzewaniu do dwóch ważnych ról (które jednocześnie mogą być rozu-
miane jako sposób działania): do roli aktywistów społecznych i intelektuali-
stów zdolnych do krytycznej refl eksji czy dyskursu. Nauczyciele muszą się 
nauczyć, jak badać i analizować własną praktykę, zacząć stosować nauko-
we, a nie tylko intuicyjne podejście do własnego rozwoju zawodowego oraz 
przejąć większą odpowiedzialność za kształtowanie społeczności, w których 
funkcjonują (tak jak to robią społeczni aktywiści). Biorąc pod uwagę zmia-
ny na rynku pracy, w tym w sposobach zatrudniania osób, należy wesprzeć 
jednostki w jak najlepszym przygotowaniu, zarówno do pracy, jak i do ak-
tywnego podejścia do własnego rozwoju. W dalszej części rozważań zagad-
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nienie wspierania osób w rozwoju jako zadanie zarządzania zostanie jeszcze 
rozwinięte, w tym miejscu natomiast należy podkreślić konieczność inwesto-
wania w kapitał ludzki w stopniu o wiele większym, niż to było czynione do 
tej pory. Nie będzie to możliwe bez zmiany roli nauczycieli, z urzędników 
zachęcających do stosowania procedur do motywujących innych do rozwoju 
autonomicznych profesjonalistów.

Nie należy ignorować zmian na rynku pracy czy w strukturze siły ro-
boczej, ale przede wszystkim nie wolno pasywnie podchodzić do zasobów 
ludzkich. Na całym świecie wyraźnie widać, że coraz cenniejszy dla powo-
dzenia społeczeństw staje się kapitał ludzki i społeczny, czyli zasoby społecz-
ne i intelektualne ich członków. Kapitał taki posiada dziś wymierną wartość 
ekonomiczną, często wyższą niż na przykład bogactwa naturalne. Między-
narodowe społeczności, organizacje, rządy dają temu coraz mocniej wyraz 
poprzez fi nansowanie badań i programów umożliwiających inwestowanie 
w tym obszarze społecznej aktywności. Wiedza i umiejętność jej wykorzysta-
nia we współpracy z innymi ludźmi to nowe bogactwo społeczeństwa post-
industrialnego (Raport o kapitale intelektualnym Polski, 2008). Wiadomo o tym 
od dawna, ale ta wiedza zbyt wolno zmienia rzeczywistość szkolną.

Wiadomo też, że uczniowie muszą się uczyć, jak pracować w grupie i jak 
dokonywać selekcji informacji. Zmusza to do krytycznego przyjrzenia się 
procesowi kształcenia w szkołach wielu państw. Powszechny przymus ciąg-
łego dokształcania, rozwoju i nauki może się okazać wielką szansą, ale tylko 
wtedy, kiedy struktury i procesy zachodzące w systemie edukacyjnym zosta-
ną dostosowane do otaczającej nas rzeczywistości. Szybkość konstruowania 
lub poszerzania wiedzy oraz kolejne odkrycia mogą wkrótce doprowadzić 
do jeszcze gwałtowniejszego rozwoju ludzkości. Niestety już dzisiaj nikt nie 
jest w stanie nie tylko wykorzystać odkryć, nowych tekstów i artykułów po-
jawiających się na całym świecie, ale także nawet ich śledzić. Tak lawinowy 
przyrost informacji może spowodować „zawieszenie” się systemu albo re-
wolucyjny przełom i rozwój w wielu naukach, a co za tym idzie – w naszym 
życiu. Badanie kosmosu i morskich głębin, nowe komputery czy roboty, 
lekarstwa ingerujące w geny i wiele innych wynalazków stanowić wkrótce 
będą o dostatku lub biedzie w poszczególnych krajach (Mazurkiewicz, 2005). 

Szkoła musi zmienić styl pracy, a może to uczynić tylko poprzez dzia-
łania osób nią kierujących. Zamiast przygotowywać programy nauczania 
przeznaczone dla dużych grup i kierować kształceniem całej generacji w jed-
nolity sposób, powinna gwarantować warunki do efektywnego kształcenia 
i inspirowania jednostek do samodzielnego kreowania karier. Nie wolno po-
przestać na konstatacji, że zmieniła się struktura siły roboczej, należy rów-
nież pomóc członkom poszczególnych kategorii w świadomym podejściu do 
własnego losu i zrozumienia odpowiedzialności za siebie i innych. Gra toczy 
się tak szybko, że nie ma chwili do stracenia – osoby, które tracą szanse po-
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przez nieodpowiednie przygotowanie, wypadają z systemu i często nie mają 
szansy na powrót, gdyż nadrobienie zaległości wymaga zbyt dużego wysił-
ku albo jest po prostu dla niektórych niemożliwe. Potrzeba szybkich decyzji 
w sprawie zmian uwzględniających te postulaty.

Dzisiejsza praktyka reagowania na aktualne problemy i naprawiania po-
pełnionych błędów powinna zostać zastąpiona działaniem nastawionym na 
przyszłość. Szkoła, zamiast przygotowywać do działania w rzeczywistości 
aktualnej „wczoraj” i może jeszcze „dzisiaj”, powinna przygotowywać do 
życia „jutro”. Pedagodzy efektywniej wpływaliby na rzeczywistość, gdyby 
próbowali nie tyle realizować kolejne zamówienia społeczne, ile projekto-
wać tę rzeczywistość, odpowiednio przygotowując młode pokolenia. Staliby 
się tym samym niejako architektami rzeczywistości. Nie powinniśmy przy-
gotowywać się do kontynuowania lub utrzymania status quo, ale budować 
nawyk ciągłego rozwoju i współdziałania. Wzrastające oczekiwania wobec 
szkół w zakresie jakości kształcenia rodzi pytanie: co zrobić, żeby było lepiej? 
(Mazurkiewicz, 2005). 

Społeczeństwo wiedzy to wykorzystywanie wiedzy dla celów gospodar-
czych, to wzrost znaczenia edukacji i uczenia się, to intensywny rozwój in-
stytucji – organizacji uczących się, ale to także, jak wspominano powyżej, 
dwie olbrzymie siły decydujące o kształcie społeczeństw: zmieniona struk-
tura siły roboczej i potencjał, jaki przyniosła rewolucja technologiczna. Aby 
wykorzystać szanse, jakie niosą z sobą zmiany cywilizacyjne i zrealizować 
oczekiwania społeczeństw (rozbudzone w wyniku obietnic zwiększenia kon-
sumpcji w biednych rejonach, pojawienia się technologii rozwiązujących pa-
lące problemy czy globalnej demokracji) dotyczące poprawy jakości życia 
i zrównoważonego rozwoju, musimy pamiętać, że społeczeństwo wiedzy to 
społeczeństwo uczące się w różnych warunkach i kontekstach, w różnej for-
mie i różnym tempie, w różnych miejscach i instytucjach. Należy stworzyć 
systemowe warunki dające możliwości budowania sukcesu i kształtowania 
kultury ciągłej innowacyjności poprzez uczenie się pojedynczych pracow-
ników (w grupach i od siebie). To właśnie uczenie się i wiedza są podsta-
wowymi budulcami społeczeństwa wiedzy. Myślenie, charakter pracownika 
i umiejętności przywódcze determinują kształt powstającego społeczeństwa, 
niekoniecznie więc należy się obawiać Baumanowskiej płynnej rzeczywisto-
ści czy niestabilnego rynku. To my będziemy kreować możliwości rozwoju 
i kolejne scenariusze wydarzeń. Tak jak ci, którzy żyją na terenach aktyw-
ności sejsmicznej, musieli dostosować do takich warunków budownictwo, 
tak my, żyjąc we współczesnym świecie, musimy jak najszybciej dostoso-
wać do niego środowisko edukacyjne. Mówię tu o środowisku edukacyjnym, 
a nie o systemie szkolnictwa. O uczeniu się trzeba bowiem myśleć jako o se-
rii kształcących sytuacji, wydarzeń i problemów do rozwiązania, a nie tylko 
jako statycznym administracyjnym tworze. Inwestycja w sferę edukacji to 
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obowiązek każdego rządu, każdej grupy interesu, to także zmiana myślenia 
i „redystrybucja możliwości” (Giddens, 1998). Na razie jak mantrę powta-
rza się kilka zdań o edukacji jako priorytecie, o konieczności inwestowania 
w przyszłe pokolenia, o uczeniu się przez całe życie, jakości edukacji czy wy-
równywaniu szans, dających nadzieję, ale niemających siły sprawczej prowa-
dzącej do autentycznych zmian społecznych. Trzeba zacząć zdecydowanie 
działać w kilku obszarach.

Przyszły sukces jest uzależniony od kilku spraw, ale przede wszystkim 
od zbudowania racjonalnego modelu funkcjonowania systemów edukacji. 
Ci, którzy odnoszą sukces, angażują się w proces identyfi kowania wyzwań, 
potrzeb i możliwości, dokonują krytycznej refl eksji i analizy znaczenia i kon-
sekwencji wydarzeń, których są świadkami. Jednocześnie klasyfi kują włas-
ne cele i dyskutują o tym, jakie rezultaty chcą osiągnąć jako jednostki i jako 
organizacja oraz zastanawiają nad różnymi opcjami i strategiami rozwiązań. 
Nie boją się podejmować decyzji i ryzyka, nieustannie się uczą, budując re-
lacje i sieci powiązań z innymi. I chociaż rzeczywistość wokół nich zmienia 
się w sposób nieprzewidywalny, dzięki temu, że są zaangażowani w proces 
budowania uczącej się organizacji, są w stanie podejmować kolejne wyzwa-
nia (The Marblehead Letter, 2006). Z tego właśnie można czerpać optymizm 
i nadzieję, że uda się zbudować system edukacyjny wrażliwy na potrzeby 
społeczeństw, adekwatny do rzeczywistości i reagujący na nią w sposób 
zgodny z przyjętymi wartościami. Jest to możliwe, zwłaszcza że już zaczy-
na się toczyć ważny, otwarty i szczery dialog między liderami biznesowymi 
i społecznymi.

Nowe możliwości i nadzieja, jaką niesie z sobą rozwój społeczeństwa 
wiedzy, powinny zostać wsparte różnymi działaniami. Przede wszystkim 
musimy się zająć osobami, które tracą w wyniku opisywanych procesów. 
Powiększająca się różnica między tymi, którzy uczestniczą w coraz bardziej 
współzależnej globalnej gospodarce, a tymi, którzy pozostali poza jej obsza-
rem, jest dla nas oczywistym zagrożeniem. Ludzie protestują i reagują agre-
sją nie z powodu niechęci do mediów czy internetu, ale z lęku i poczucia izo-
lacji. Jak wcześniej stwierdzono, nigdy jeszcze w historii nie mieliśmy takich 
możliwości technologicznych ani kulturowych, historycznych i politycznych 
warunków, aby temu przeciwdziałać – dzisiaj czas na to, by się porozumieć.

Pojawia się przecież naturalna przestrzeń dla dyskusji, negocjacji i usta-
leń związanych z przyszłością i zrównoważonym rozwojem. Różnego rodza-
ju gremia, instytucje czy wybitne jednostki proponują potencjalne kierunki 
działania i rozwiązania. Najwięcej z nich wiąże się z powstaniem globalnej 
sieci wielorakich powiązań między organizacjami i krajami. Z pewnością mu-
simy pomyśleć o logicznym i spójnym systemie koordynacji działań społecz-
nych i ekonomicznych. Stykamy się tu z odwiecznym dylematem wyboru 
między centralizacją i decentralizacją czy też między autonomią i regulacją, 
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których zwolennicy zdobywają przewagę w zależności od tego, czy w danej 
chwili mamy koniunkturę gospodarczą czy też nie. Wprawdzie potężny kry-
zys, który został zauważony w drugiej połowie 2008 roku, raczej zniechęcił 
do otwartości i negocjacji, jednak próbując rozwiązywać te dylematy, zawsze 
stajemy w końcu przed pytaniem o to, jakiego rodzaju umiejętności, techno-
logii, zasobów czy infrastruktury potrzebujemy, aby wspierać ludzi, by lepiej 
rozumieć powiązania i mechanizmy funkcjonowania współczesnego świata. 
Wśród możliwych systemów wsparcia znajduje się odpowiednia edukacja, 
ale nie tylko ona. Musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób osiągać 
wzrost gospodarczy, by nie zagrażał on nam i środowisku. Coraz bardziej 
intensywne wykorzystywanie zasobów naturalnych nie jest już możliwym 
rozwiązaniem, a nasze przedsiębiorstwa muszą się rozwijać, aby nie upaść. 
Trzeba na nowo przemyśleć pojęcie wzrostu. Czy można go rozumieć inaczej 
niż do tej pory? Czy można sobie wyobrazić jakiś alternatywny model zdro-
wego wzrostu, produkującego wartościowe towary bez koniecznego wzro-
stu konsumpcji, zużycia materiałów i produkcji odpadów?4 

Społeczeństwo wiedzy nie jest obietnicą łatwych zysków, pewnych roz-
wiązań i bogactwa dla wszystkich. Jest w pewnym sensie nieuniknionym 
etapem naszego cywilizacyjnego rozwoju. Może się jednak okazać, że mimo 
możliwości technologicznych nasze ograniczenia mentalne nie pozwolą na 
wykorzystanie w pełni wszystkich szans i możliwości, które technologia 
wykreuje. Ambitny projekt społeczny, jakim może się stać budowanie spo-
łeczeństwa wiedzy, zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy technologie 
i mentalność będą spójne (Thurow, 1996). Na przykład zmniejszanie niechęci 
i agresji niektórych grup wobec innych możliwe będzie tylko wtedy, gdy 
zasada włączania grup dyskryminowanych do grup czerpiących korzyści 
będzie zasadą determinującą życie społeczne. Wszyscy powinni mieć równe 
szanse na korzystanie z efektów wzrostu w równym stopniu. Zdaję sobie 
sprawę z tego, jak kontrowersyjnie brzmi ten postulat, ale w tak zróżnico-
wanym, a jednocześnie otwartym i komunikującym się świecie nierówne 
szanse i drastycznie odmienne warunki życia to jedne z najpoważniejszych 
problemów. Musimy, i nie jest to wyłącznie ideologiczne stanowisko, a raczej 
przekonanie o nieuniknioności pewnych wydarzeń, nauczyć się dzielić tym, 
co mamy, i porozumiewać mimo przeróżnych granic (między innymi kultu-
rowych, etnicznych, genderowych).

4  Dyskusja na ten temat toczy się już od dłuższego czasu. Postuluje się na przykład zmia-
nę języka, w którym opisuje się osiągnięcia cywilizacyjne. Jedną z propozycji jest sugestia za-
stąpienia koncentracji na wzroście gospodarczym myśleniem o rozwoju. Dla opisywania roz-
woju społeczno-ekonomicznego krajów stosuje się na przykład Human Development Index 
– wskaźnik rozwoju społecznego, który bierze pod uwagę oczekiwaną długość życia, wskaźnik 
scholaryzacji, wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania oraz PKB. 

Społeczeństwo wiedzy 
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2.4. Globalizacja jako wyzwanie dla zarządzania 

Coraz trudniej przetrwać bez podstawowej wiedzy na temat dynamiki prze-
mian społecznych – sektor edukacyjny postulat wypełnienia tej luki usłyszy 
jeszcze nieraz. Istotniejsze jednak wydaje się zbudowanie przekonania, że 
z pewnymi zjawiskami nie da się walczyć indywidualnie. Globalizacja może 
być naszą szansą, a nie wyrokiem, jeżeli tylko uda się ludziom współpraco-
wać. Wyrażane zaś wcześniej przekonanie o możliwości sensownego dzia-
łania przy skoordynowaniu technologicznej infrastruktury i mentalnego na-
stawienia jest szczególnie aktualne w związku z efektami globalizacji. Warto 
też zauważyć, iż pewnym zjawiskom należy przeciwdziałać, zanim pojawią 
się ich negatywne konsekwencje, a nie rozpaczliwie szukać rozwiązań, gdy 
system jest w stanie głębokiego kryzysu5. 

Globalizacja może być rozpatrywana w wielu wymiarach i na wielu płasz-
czyznach. Niektórzy przedstawiają ją jako spisek krwiopijców pragnących za 
pomocą kapitalizmu, i to w dodatku w tajemnicy, utrzymać swą globalną do-
minację (Norberg, 2006), inni skupiają się na jakiejś charakterystycznej właś-
ciwości procesów globalizacyjnych, na przykład na niwelowaniu odległości 
czasowych i przestrzennych, prowadzącym do polaryzacji ludzkiej kondycji, 
a nie, jak się spodziewano, do jej ujednolicenia (Bauman, 2000, s. 25). Glo-
balizacja jednak, pomimo swej niejednoznaczności, da się opisać, a nawet 
zrozumieć. Rzeczywiście jest to skomplikowany, wielowymiarowy proces, 
ale można go analizować, interpretować i próbować zrozumieć, co jest dzisiaj 
koniecznością, ponieważ to właśnie ten proces decyduje o kształcie świata. 
Z pewnością warto traktować globalizację całościowo i wskazywać jej im-
plikacje, zamiast skupiać się na cząstkowych informacjach i wyłącznie uża-
lać się nad jej negatywnymi skutkami. Globalizacja to proces pogłębiania się 
światowych powiązań we wszystkich aspektach współczesnego życia poli-
tycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego (Liberska, 2002, s. 17) 
i niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy też nie, nie unikniemy jej 
wszechobecności. Niezwykła mobilność kapitału, migracje ludzi, przepływ 
informacji czy niesamowite wymieszanie się wzorców kulturowych (zwłasz-
cza tych z obszaru kultury masowej) w niespotykany do tej pory sposób 
kształtują życie zdecydowanej większości ludzi (Gardner, 2008).

Przygotowanie do życia w zglobalizowanym świecie to kolejne trudne 
zadanie szkoły i innych instytucji edukacyjnych. Znoszenie barier w prze-
pływie usług i towarów, ale też myśli, koncepcji i samych ludzi, liberalizacja 
przepływów fi nansowych, wzrost zagranicznych inwestycji i zintensyfi ko-

5  Jednym z najlepszych przykładów są sposoby działania niektórych fi rm wydobywczych 
inwestujących w ochronę środowiska wokół swoich inwestycji po to, aby zapobiec konieczno-
ści wydawania miliardów dolarów w razie jakiejkolwiek katastrofy ekologicznej.
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wanie wymiany wzorców kulturowych zarówno w biznesie, jak i w życiu 
społecznym, integracja gospodarek krajowych z gospodarką światową, re-
wolucja technologiczna i wiele innych czynników zmieniających otoczenie 
oraz sposób funkcjonowania i współpracy wszystkich znanych nam pod-
miotów kreują sytuację wzrostu powiązań i współzależności (Liberska, 2002, 
s. 20). Kreują też nieznane dotąd zupełnie edukacyjne wyzwania. Trudno 
przygotowywać się do przyszłych konsekwencji procesu, który z różnym 
natężeniem zachodzi w różnych regionach świata, którego najważniejsze 
parametry zależą od nieznanych nam kontekstów i czynników, który dy-
namicznie zmienia swój przebieg w różnych dziedzinach. Te zmiany trwa-
ją i będą trwać. Mają bardzo nierówny charakter – coś w rodzaju łańcucha 
transformacji, które wzmacniają się nawzajem, a ich rezultaty są trudne do 
przewidzenia (Cohen, Kennedy, 2007, s. 44–45). Szkoła musi wziąć pod uwa-
gę zjawisko kumulujące wszystkie procesy, poprzez które ludzie na świecie 
stają się jednym, globalnym społeczeństwem. Z tymi zmianami przyjdzie 
nam żyć, dlatego warto się zastanowić – pomimo trudności, jakie sprawia-
ją – jak wykorzystać pozytywne skutki najbardziej charakterystycznych 
aspektów globalizacji. Konieczne jest przygotowanie młodych do głównych 
zmian związanych z procesem globalizacji: coraz większej liczby interakcji 
międzykulturowych, podobieństwa problemów, przed którymi stają ludzie 
w różnych zakątkach globu, zwiększającej się współzależność i połączenia 
grup mieszkających w różnych częściach świata, wzrastającego znaczenia 
sieci potężnych ponadnarodowych instytucji i aktorów życia społecznego, 
ekonomicznego, politycznego i kulturowego, wspomnianej już zmieniającej 
się koncepcji czasu i przestrzeni.

Konieczne jest podjęcie próby synchronizacji wszystkich wymiarów 
globalizacji. Wielkim zadaniem edukacyjnym jest transformacja myślenia 
o świecie – powinno być ono kolektywnym wysiłkiem identyfi kującym 
i jednoczącym całą ludzkość. Musimy spowodować wzrost świadomości 
wielokulturowej i jednocześnie – ograniczenie jednostronnych relacji silniej-
szy–słabszy. Warto inwestować w zwiększanie roli refl eksyjnych aktorów 
społecznych, którymi powinny się stać instytucje funkcjonujące w formal-
nym systemie oświatowym, jak również te poza nim (organizacje pozarzą-
dowe, lokalne społeczności, centra kulturowe czy uniwersytety). Świat tra-
ci swoje hierarchiczne struktury i staje się światem rozrzuconych centrów, 
przybierając formę kolażu. Wchodzimy w wielość, gdzie nie ma miejsca dla 
centralnych, tradycyjnych struktur (Bereś, Burnetko, 2007), ale coraz większa 
jest potrzeba dialogu z Innym. 

Drastyczna zmiana w sferze ludzkich pragnień i myśli utrudnia ocenę 
procesów globalizacji. Mass media umożliwiły przepływ obrazów i idei, pod 
wpływem których zaczęliśmy sobie zadawać pytania w rodzaju: Dlaczego 
mam tak żyć? Czemu nie możemy zmienić tego, co nam się nie podoba? 

Globalizacja jako wyzwanie dla zarządzania 
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W ciągu ostatnich 30–40 lat świat zmienił się tak bardzo, że często bezrefl ek-
syjnie akceptujemy banalne próby jego opisu, proponujące tylko półpraw-
dy, jak na przykład powszechnie akceptowaną opinię o tym, że zwiększa się 
przepaść między bogatymi i biednymi. Jest to prawda, ale nie możemy ig-
norować faktu o równoczesnym rozwoju najbiedniejszych regionów świata 
(Norberg, 2006, s. 21–24). I chociaż obszar biedy kurczy się, to wciąż wzrasta 
sprzeciw wobec niesprawiedliwości.

Wyraźne jest przeświadczenie, iż nadszedł moment na zmianę reguł rzą-
dzących porządkiem ekonomicznym, na ponowne zastanowienie się, w jaki 
sposób i w czyim interesie należy podejmować decyzje na poziomie między-
narodowym. Globalizację można ukształtować na nowo. Kiedy wszystkie 
kraje będą mogły zabierać głos w sprawach dotyczących ich polityki, pojawi 
się szansa na stworzenie nowej światowej gospodarki (Stiglitz, 2004, s. 36) 
– na razie pozostaje to jednak w sferze życzeń. Globalizacja, proces w spo-
sób nieunikniony kreujący świat, w którym żyjemy, wzbudza coraz większe 
emocje. Zwiększa się również przekonanie o jego niszczycielskiej sile. George 
Soros podkreśla istnienie olbrzymich nierówności społecznych:

wiele osób, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych krajach, cierpi z powodu globaliza-
cji, bez szans na wsparcie ze strony opieki społecznej, inni natomiast są margina-
lizowani przez globalne rynki. Globalizacja powoduje nierówny podział zasobów 
między sektorem prywatnym i publicznym. Rynki są dobre w kreowaniu boga-
ctwa, ale nigdy nie były projektowane, aby zadbać o potrzeby innych. Nieustanne 
poszukiwanie zysków może szkodzić środowisku i być w konfl ikcie z wartościa-
mi społecznymi (Soros, 2002).

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom oraz wzmacnianie pozytywnych 
skutków globalizacji jest utrudnione z powodu braku synchronizacji dzia-
łań zapobiegawczych, a także przez jej wielowymiarowość. W tym samym 
momencie przychodzi borykać się z jej aspektami cywilizacyjnymi, techno-
logicznymi, ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi i społecznymi. Nie 
możemy ignorować zmian na rynku pracy, które można streścić krótkim 
hasłem: od fordyzmu do usług oraz zwiększonej roli kobiet, zatrudnienia 
głównie na umowę o dzieło, obniżania kosztów pracy za wszelką cenę, co-
raz większej konkurencji ze strony Azji, a także wszechobecnej deindustria-
lizacji. Wiadomo też, że nikt nie jest w stanie podjąć najmniejszej inicjatywy 
innowacyjnej lub rozwojowej bez współpracy z mediami, bez wykorzystania 
telekomunikacji i internetu, a tego ofi cjalne struktury wciąż nie potrafi ą. Me-
dia nie są już wyłącznie przekaźnikami, to także organizacje i agencje o ol-
brzymiej władzy, projektujące i komunikujące idee, informacje i obrazy (na 
przykład obrazy Innego w różnych kulturach); i tego nie wolno ignorować. 

Ponieważ istnieją silne podstawy, aby obawiać się o nasze społeczeństwo 
i naszą gospodarkę w długoterminowej perspektywie, należy zacząć poszu-
kiwać rozwiązań skuteczniej niż do tej pory. Najlepszym pomysłem jest rów-
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noczesne działanie na kilku poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym 
i globalnym. Sugeruje się często konieczność zmniejszenia różnic w dystry-
bucji bogactw, poprawienia jakości opieki medycznej, inwestowania w lep-
sze wykształcenie dla zaniedbanych grup społecznych, a także zwiększanie 
mobilności społecznej, poprawianie sytuacji w zakresie równości szans (na-
wet przez tak zwaną pozytywną dyskryminację) czy wyraźniejsze zwróce-
nie się do mniejszości w różnych krajowych inicjatywach i projektach (Chua, 
2003). Tego rodzaju postulaty są często oceniane jako rezultat histerii spo-
wodowanej błędną oceną rzeczywistości lub jako próba naprawiania świata, 
którego nie da się naprawić. Niestety, chaos w życiu politycznym, gospodar-
czym i społecznym przekłada się na dezintegrację ludzkich osobowości i ca-
łych grup społecznych. Doszło do nader wyraźnego podziału świata, chociaż 
linie tego podziału układają się w sposób nieprzewidywalny i skomplikowa-
ny. Toffl er wspomina trzy rywalizujące cywilizacje (rolniczą, przemysłową 
i postindustrialną „trzecią falę”), przewidując, iż kolejne dziesięciolecia będą 
pełne zawieruch, wstrząsów, zorganizowanej przemocy, które, choć nie przy-
niosą samounicestwienia ludzkości, to spowodują bardzo gwałtowne prze-
miany (1996, s. 19). Ignorowanie niepokojących zjawisk i bierność w dzia-
łaniach im przeciwdziałających najprawdopodobniej utrudni zrównoważo-
ny rozwój: ludzkości, kontynentów, krajów, regionów. 

W tym specyfi cznym chaosie widać jednak wyraźnie, że ludzie uczą się 
i rozwijają. Z pewnością nauczą się więc również żyć z globalizacją tak, aby 
przynosiła więcej korzyści niż szkód. Już dziś można dostrzec, że ludzie 
uczą się selekcji, potrafi ą wybrać z koszyka te towary, które są im potrzebne, 
a nie te, które tylko wydają się atrakcyjne. Optymizmem napawają przykła-
dy pogłębienia tożsamości lokalnych grup etnicznych, które w perspektywie 
globalnej stają się wartością całej ludzkości, a nie wymierającym gatunkiem. 
Warto wspierać zjawiska ochrzczone mianem glocalization6, których istotą jest 
umiejętne wykorzystanie globalnych trendów dla lokalnych potrzeb, zdając 
sobie jednocześnie sprawę z głównych nurtów przemian związanych z pro-
cesem globalizacji. Konieczne jest zwiększenie korzyści wynikających z tech-
nologicznej rewolucji.

2.4.1. Globalna rewolucja technologiczna 

W rozważaniach nad przyczynami wszechobecności potężnych procesów 
globalizacji jednym tchem wymienia się wzrost znaczenia wiedzy, niezwy-
kłą łatwość przepływu kapitału czy „zarażanie” metodami zarządzania, 

6  Glocalization działa odwrotnie do globalizacji: lokalne siły wybierają odpowiedni aspekt 
globalizacji i modyfi kują go tak, iż w końcu wpływa on również (w tej zmienionej formie) na 
procesy globalne (Cohen, Kennedy, 2007, s. 62).

Globalizacja jako wyzwanie dla zarządzania 
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a przede wszystkim najłatwiej zauważalny rozwój technologii komunika-
cyjnych. Do nowych technologii można mieć przeróżny stosunek. Są ludzie, 
którzy mitologizują jej znaczenie. Dla nich istnienie jakiegoś gadżetu jest 
automatycznie zapowiedzią zmiany i nieuniknionych skutków cywilizacyj-
nych. Inni starają się ignorować rozwój technologii, są też tacy, dla których 
nowe technologie to wyłącznie zagrożenie lub nawet ograniczanie wolności 
jednostek (Micklethwait, Wooldridge, 2003, s. 93–94). Widać więc, iż nie ma 
zgodności co do tego, jak traktować rozwój nowych technologii informacji 
i komunikowania. Jedni sądzą, że to zwykła zmiana techniczna, która wy-
maga jedynie uregulowań prawnych i politycznych, inni – że mamy do czy-
nienia z wielkim przełomem cywilizacyjnym, który można porównać pod 
względem znaczenia z pojawieniem się alfabetu czy wynalezieniem druku. 
Wtedy rewolucja informatyczna jawi się jako źródło gwałtownych zmian 
kulturowych, społecznych i ekonomicznych wpływających na charakter pra-
cy czy umowę społeczną, a przez to decydujących o poważnych różnicach 
w rozwoju społeczeństw (Mayor, 2001, s. 301). Zjawiska związane z nowymi 
zastosowaniami technologii można widzieć jako przełom w większości dzie-
dzin życia, jednak dla większości ludzi nowe technologie to jednak raczej 
przedmioty, takie jak komputer czy telefon, aniżeli obietnica wolności czy 
bogactwa, możliwość walki z gigantami lub szansa na tworzenie sojuszy. 
Wydaje się, że pomimo ciągłych deklaracji o rozumieniu znaczenia nowych 
technologii nie udaje się wykorzystać całego ich możliwego potencjału. Jesz-
cze w 1990 roku o internecie słyszały tylko osoby pracujące na uniwersyte-
tach lub w armii w USA, w 1999 roku posługiwało się nim już 200 milionów 
ludzi, a eksperci prognozowali, że internet zmieni sposób, w jaki ludzie żyją 
i pracują, bawią się i uczą. Pod koniec XX wieku wieszczono, że rewolucja 
internetowa w ciągu kolejnych siedmiu lat połączy ludzi z wiedzą i infor-
macją w wirtualnych przedsiębiorstwach (Micklethwait, Wooldridge, 2003, 
s. 97–98). Dzisiaj wciąż nie wiemy, czy przewidywane zmiany nastąpiły, albo 
czy nastąpią rzeczywiście tak szybko i gwałtownie, ale wyraźnie widać, iż 
prognozy te były słuszne i należy przewidywać długofalowe zmiany jakoś-
ciowe. Trzeba też pamiętać, że, poza komputerem i internetem, rewolucyjne 
zmiany, zwłaszcza w krajach rozwijających się, powodują też coraz popu-
larniejsze telefony komórkowe, które łatwiej dopasować do potrzeb ubogich 
klientów niż sprzęt komputerowy. W 1965 roku 85% światowych linii tele-
fonicznych znajdowało się w Europie, a przez ocean biegł kabel, który miał 
pojemność umożliwiającą prowadzenie 89 rozmów w jednym czasie. Dwa-
dzieścia lat później w roku 2005 tylko w Indiach jest 76 milionów telefonów 
komórkowych (Cohen, Kennedy, 2007).

Czynnikiem decydującym dziś o statusie jednostki jest jej zdolność do ko-
rzystania z nowych technologii. W każdym współczesnym społeczeństwie 
funkcjonują osoby  niezwracające uwagi na ewolucję technologiczną i takie, 
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które uznają ją za niebezpieczną. Rewolucja technologiczna przyczyniła się 
do zmian społecznych, których konsekwencji często jeszcze sobie nie uświa-
damiamy. Istotne długofalowe zmiany jakościowe to efekt wywołany nie 
tylko przez komputery i internet, ale również przez telefonię komórkową. 
Thomas Friedman pisze o globalizacji 3.0, w której nie konkurują z sobą 
państwa czy korporacje, ale jednostki – to one dzięki technologii otrzymały 
po raz pierwszy w historii możliwość bezpośredniej współpracy lub rywa-
lizacji na globalnej scenie. Po okresach, w których rywalizowały państwa, 
a następnie fi rmy, przyszedł czas dla konkretnych osób (Friedman, 2006). 
Technologia zmienia świat. Każda zmiana, upadek każdego, nawet naj-
mniejszego muru prowadzi, krok po kroku, do demokratyzacji i poprawy 
losu ludzi na całym świecie. Patrząc na przykłady takich zdarzeń spoza ob-
szaru technologii, można się przekonać, że walka o prawa kobiet doprowa-
dziła również do poprawy edukacji zdrowotnej, a co za tym idzie – mniej-
szej śmiertelności wśród niemowląt, natomiast wzrost zatrudnienia kobiet 
przyczynia się do ich większej obecności na lokalnych scenach politycznych. 
Technologie również umożliwiły coś bardzo ważnego: powszechny dostęp, 
prawie bez kosztów, do informacji i doświadczeń innych. Friedman (2006) 
nazwał to rewolucją połączeń (revolution in connectivity). Przepowiadana de-
mokratyzacja stała się więc rzeczywistością dzięki technologii, a rok 2006 
przyniósł zasadniczy przełom – coraz popularniejsze stały się serwisy budo-
wane przez samych użytkowników (na przykład YouTube, Wikipedia) (Or-
liński, 2006). Żadna instytucja edukacyjna nie może ignorować omawianych 
faktów. Umiejętność posługiwania się nowymi technologiami to nie element 
podnoszenia własnej wartości na rynku pracy, ale warunek uczestniczenia 
w życiu publicznym. Nie chodzi tu tylko o umiejętność obsługi sprzętu, ale 
przede wszystkim o mentalną gotowość do uczestniczenia w procesie ko-
munikacyjnym i zdolność wykorzystywania tego procesu do rozwoju (Ma-
zurkiewicz, 2007). 

Ważną właściwością nowego, posługującego się technologiami komuni-
kacyjnymi, społeczeństwa jest totalny dostęp do informacji, przy jednoczesnej 
możliwości ich konstruowania. Najlepszym przykładem mogą być zdjęcia, 
fi lmy i nagrania przysyłane przez przypadkowych świadków przeróżnych 
wydarzeń do redakcji gazet i telewizji, zamieszczane na różnych platformach 
internetowych. W internecie można obejrzeć fi lmy z katastrof naturalnych, 
pokazujące nieudolność władz, prześmiewcze kolaże lub nagrania, dema-
skujące butę czy głupotę polityków i wiele innych dotyczących indywidual-
nych spraw, problemów pojedynczych osób (jak fi lm obnażający kłamstwa 
kanadyjskiej policji w sprawie śmiertelnego wypadku polskiego emigranta 
na lotnisku w Vancouver w 2008 roku). Zmienia się też rozrywka. Cyfro-
we sposoby zapisywania i odtwarzania dźwięku oraz zaangażowanie osób 
spoza branży zmieniają przemysł fonografi czny i radiowy. Demokratyzacja 
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cyberprzestrzeni stała się faktem. Jeśli ktoś chce zostać sławnym piosenka-
rzem (didżejem, krytykiem literackim, fotoreporterem), nie musi startować 
w konkursach typu „Idol” ani uczestniczyć w upokarzających castingach. 
Wystarczy zamieścić w internecie swoją pracę – dobre zdjęcia, fi lmy czy słu-
chowiska obronią się same (Orliński, 2006). 

Te możliwości często prowadzą do konsekwencji nieprzewidywalnych 
lub niepożądanych. Dzisiaj już ponad miliard ludzi korzysta z internetu, do-
świadczając wszystkich jego dobrodziejstw i przekleństw, takich jak: mno-
gość informacji, ciągły dostęp, prędkość transakcji, konstruowana, często 
fałszywa tożsamość i brak możliwości kontroli wiarygodności czy kontroli 
przepływów fi nansowych przez uprawnione organy, wszechobecność agresji 
czy seksu. Promowana w internecie edukacja, kultura globalna, destrukcyj-
ny konsumeryzm nieustannie atakują odbiorców, często prowadząc, zamiast 
do wielokulturowego zrozumienia i wzajemnego szacunku, do pogłębiania 
stereotypów czy nienawiści. Nowoczesne media oraz styl życia (na przykład 
masowa turystyka), dzięki wzmocnieniu przez nowoczesne technologie, 
mogą działać jak czynniki ogłupiające, kreujące światy i komunikaty, które 
nie służą rozwojowi, ale raczej go blokują. Jednym z przykładów może być 
rola mediów w budowaniu wizerunku kobiet, których główne funkcje wyni-
kające z tego medialnego wizerunku to: matka, żona lub sprzątaczka, często 
także przedmiot seksualny podnoszący atrakcyjność innych produktów lub 
obiekt seksualny do wykorzystania przez mężczyznę. 

Tych kilka przykładów negatywnych rezultatów rewolucji informacyjnej 
i technologicznej nie powinno jednak przysłonić faktu, iż są one wynikiem cy-
wilizacyjnego rozwoju. Wykorzystajmy efekty ludzkiej myśli w sposób, który 
przyniesie wszystkim korzyści. Rzeczywiście terroryści ogłaszają swoje ma-
nifesty i groźby w internecie, ale przecież wspominane powyżej społeczności 
internetowe budują olbrzymie bazy danych w postaci encyklopedii, zbiorów 
muzyki i poezji. Mówi się o tym, iż w elektronicznej wersji będzie dostępna 
literatura i inne wytwory ludzkiego umysłu. Buduje się potęga internetowych 
społeczności postrzegana przez Thomasa Friedmana jako jedna z sił „spłasz-
czających świat” (2006). Czy potrafi my wykorzystać szanse i możliwości, ja-
kie daje nam pojawienie się międzynarodowych sieci fachowców, ekspertów, 
nauczycieli, dziennikarzy i wielu innych wykorzystujących nowoczesne środ-
ki komunikacji? W pewnym sensie to się już dzieje, i to poza formalnym sy-
stemem edukacyjnym. Jeżeli przyjrzymy się zjawiskom typu Facebook, które 
służą jako wehikuł dla promocji własnej osoby i budowania przestrzeni dla 
osobistych opowieści, czy portalom typu Nasza klasa, służącym budowaniu 
grup, zauważymy, że w dużym stopniu nowe sposoby porozumiewania się 
kreują nowe możliwości życia społecznego, zamknięte często przed pewnymi 
grupami ze względów generacyjnych. Można to było zauważyć podczas pol-
skich wyborów w 2007 roku, o których wyniku zadecydowali najmłodsi wy-
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borcy, często komunikujący się za pomocą nowych technologii umożliwia-
jących pojawianie się nieznanych dotąd form wyrazu (na przykład blogów 
czy videoblogów), dających realną szansę wpływania na poglądy polityczne 
sporej rzeszy odbiorców. W ten sposób ta generacja, zupełnie niezależnie od 
szkoły, wykorzystuje możliwości, jakie dał jej dosyć niespodziewanie inter-
net (zresztą także po to, aby swą szkołę oceniać – na amerykańskiej stronie 
„oceńswegonauczyciela” w roku 2004 ponad 6 milionów uczniów wyraziło 
opinię o 900 000 nauczycieli). 

Stajemy się społeczeństwem informacyjnym – prawie wszyscy w pew-
nym stopniu korzystamy z informacji w życiu codziennym, wykorzystuje-
my technologie informacyjne dla różnych celów (rozrywka, edukacja, pra-
ca) i posiadamy umiejętność przekazywania i odbierania danych cyfrowych 
bez względu na odległość (Nowina-Konopka, 2006). Ta konstatacja wiąże się 
z przekonaniem o bezpośrednim wpływie stopnia rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego na sukces gospodarczy społeczeństw i przez to determinuje 
długofalowe strategie państw w zakresie wprowadzania cywilizacji cyfro-
wej. Unia Europejska jako jeden z głównych celów stawia sobie budowę spo-
łeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy i – dzięki temu – stworzenie 
gospodarki konkurencyjnej w skali światowej. Internet i nowe technologie 
wzbudzają też, poza nadziejami związanymi z ekonomią, entuzjazm kryty-
ków dzisiejszego życia politycznego, dostrzegających szansę na poszerzenie 
granic dyskursu politycznego poprzez większy udział obywateli w życiu 
publicznym (Przybylska, 2006). W pewnym sensie mowa tu o efekcie demo-
kratyzacji życia poprzez działania opisywane wcześniej (widzialność jed-
nostki w internecie), ale także o zwiększonym dostępie do informacji, eduka-
cji i władzy. Na razie nie można jednak ogłosić pojawienia się e-demokracji.

Rozwój technologii budzi wiele nadziei, ale też i niepewność. Wśród 
licznych pytań o przyszłość zglobalizowanego świata jedno z poważniej-
szych dotyczy etyki, jaką będzie się kierował świat wzajemnych zależno-
ści i powiązań, zdominowany przez informację pomyślaną jako wartość 
wymienna i towar; świat, w którym coraz bogatsi w wiedzę ludzie stają 
się jednocześnie bardziej bezradni wobec nieprzejrzystej rzeczywistości 
(Mayor, 2001, s. 305). W celu przezwyciężenia tej bezradności należy zmienić 
podejście do produktów nowej technologii informacyjnej – informacja to nie 
wiedza, więc przestańmy je utożsamiać i poddawać się tyranii informacji. 
To nieprawda, że musimy wiedzieć wszystko, a właściwie dowiadywać się 
o wszystkim. Przede wszystkim musimy się nauczyć krytycyzmu, analizy 
i selekcji, bez tego nikt nie jest w stanie wykorzystać umiejętnie niespójnych 
danych. To oczywiste wyzwanie dla edukacji. Nie do końca jednak wiado-
mo, dla jakiej edukacji, dlatego trzeba inwestować nie tylko w szkoły, które 
znamy, ale również w poszukiwania takiego systemu, który da możliwość 
nauki z sukcesem naprawdę wszystkim. Wiadomo, że liczy się wyposażenie 
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naukowe i niezbędne środki, ale w ostatecznym rozrachunku autentyczne 
badanie i postęp polegają na dostrzeganiu czegoś, czego nikt inny wcześniej 
nie dostrzegł – to kreatywność jest naszym skarbem. Pogłębianie się podzia-
łu świata na bogatsze i biedniejsze regiony jest potęgowane również przez 
możliwość czerpania korzyści z rewolucji informacyjnej i nie wolno rozpa-
trywać tego wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Wykluczenie ma wy-
miar społeczny, polityczny i kulturowy (Mayor, 2001, s. 310). Wciąż wiele 
osób (w tym głównie kobiety) ma ograniczony dostęp do edukacji. Problemy 
z edukacją wiążą się też z problemem ubóstwa i chociaż liczba analfabetów 
spada, to na świecie nadal żyje około 900 milionów dorosłych nieumiejących 
czytać i pisać (nie wspominając o posługiwaniu się nowymi technologiami) 
(Norberg, 2006, s. 37). 

Trzeba zadbać o dostęp do infrastruktury cywilizacji informacyjnej, aby 
uniknąć „kultury pogardy”, która godzi się z wyłączeniem olbrzymich grup 
ludzkich z procesu rozwoju i możliwości korzystania z dorobku ludzkości. 
Jednym ze sposobów zmniejszania tego zagrożenia jest przyciąganie i wspie-
ranie potencjału ludzi w procesie edukacyjnym (i to nie tylko w czasie eduka-
cji szkolnej). Dzięki technologiom pojawiają się coraz większe i coraz bardziej 
różnorodne szanse na doskonalenie i kształcenie się przez całe życie, a tym 
samym zwiększa się mobilność na rynku pracy i rosną szansę na zatrudnie-
nie. Dzięki nowym technologiom zmienia się rozumienie pojęcia „pracow-
nik” (ile można mieć etatów, jeżeli się jest obecnym w fi rmie tylko wirtualnie 
w formie rezultatów pracy przy danym projekcie?). Technologia zmienia 
sposób i rozumienie zarówno pracy, jak i pracownika, jak również granice 
między organizacjami, które stają się coraz bardziej zatarte poprzez fuzje, 
partnerstwa, sieci. Gdy znikają formalne uwarunkowania i instytucjonalna 
więź, potrzeba nam autentycznej motywacji, tożsamości i lojalności, czego 
prawie nie można wytworzyć ze względu na wirtualny i tymczasowy cha-
rakter kontaktów. Opisywane zjawiska wymuszają zmiany w edukacji, które 
umożliwią sprawne wykorzystanie gwałtownego rozwoju wiedzy technicz-
nej i technologii. Dla naszej przyszłości istotne zaczyna być bowiem pytanie: 
jak funkcjonować w tak zróżnicowanym i sfragmentaryzowanym świecie? 
Dobrze by było gdybyśmy odpowiedź na nie mogli uzyskać w szkole.

2.4.2. Różnorodność i wielokulturowość globalnej mozaiki 

W wyniku globalizacji świat, zarówno ten globalny, jak i lokalny, staje się 
coraz bardziej zróżnicowany, wielokolorowy i wielokulturowy. To jeszcze 
jeden istotny element tworzący ważny kontekst procesu powstawania społe-
czeństwa wiedzy. Z tego powodu umiejętność współpracy w nowych wielo-
kulturowych grupach i zespołach będzie decydować o kierunkach rozwoju 
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całych społeczeństw i sukcesie poszczególnych jednostek. W sytuacji nie-
ustannych spotkań z odmiennością tradycyjne zasady konstruowania owych 
odmienności, a co za tym idzie – alokacji na tej podstawie różnych benefi tów, 
często zaczynają być kwestionowane. Dystrybucja władzy, wpływów, boga-
ctwa, szacunku czy dostępu do oświaty na podstawie społecznie konstruo-
wanych kategorii zaczyna w coraz większym stopniu oburzać. Coraz wyraź-
niej kwestionuje się kategorie płci kulturowej (gender), rasy czy etniczności 
jako podstawy do selekcji i rozmieszczenia w społecznym systemie straty-
fi kacyjnym. Otwartość, gotowość do współpracy, umiejętność zrozumie-
nia innych systemów wartości, ale też świadomość własnych priorytetów, 
poczucie autonomii i chęć wzięcia odpowiedzialności za siebie i innych to 
charakterystyczne cechy osoby dobrze funkcjonującej w wielokulturowym 
społeczeństwie wiedzy zglobalizowanego świata. Wykształcenie takiego 
człowieka powinno zatem stać się priorytetem nowoczesnej szkoły. Świat 
ogarnięty nienawiścią i zarażony pogardą wobec innych jest miejscem nie 
tylko nieprzyjaznym, ale także przede wszystkim niebezpiecznym. Każde 
społeczeństwo promujące nietolerancję i ograniczające solidarność czy spra-
wiedliwość jest zagrożeniem dla siebie i sąsiadów. Każdy człowiek zamk-
nięty na innych i niezauważający ich potrzeb będzie ponosił indywidualne 
porażki, co może też być dowodem na to, jak fatalnie współczesna szkoła 
określa swoje cele edukacyjne. 

Wielokulturowość i zderzenie cywilizacji nakładają na nas nowe obo-
wiązki i stawiają przed nami ambitne zadania. Spotkania z innymi nie są 
proste – zakładają wolę i wysiłek, który nie wszyscy i nie zawsze gotowi są 
podjąć. Jednym z warunków autentycznego spotkania jest moment refl eksji 
i zatrzymania, spojrzenia na człowieka obok nas. Szkoła nie przygotowuje 
do spotkania drugiej osoby, lecz do współzawodnictwa, niechęci, niepokoju 
i agresji. Akt komunikacji, rozmowa z drugą osobą są z jednej strony aktem 
edukacyjnym, z drugiej – transcendentalnym, zachęcającym do wyrwania się 
z obojętności i egoizmu, ostrzegającym przed pokusą separacji i zamknięcia 
się w sobie (Kapuściński, 2006, s. 29). Wysiłek, jaki podejmujemy, poświęca-
jąc drugiej osobie naszą uwagę, tworzy nas jako ludzi i obywateli. Do tej pory 
nasze wysiłki służyły raczej izolacji czy tworzeniu „kordonów sanitarnych” 
(Bauman, 2004) aniżeli koncentracji na Innym w sposób umożliwiający bu-
dowanie obustronnego szacunku i porozumienia.

Wyjaśnianie obserwowanych zjawisk społecznych czy udzielanie odpo-
wiedzi na temat skomplikowanych procesów społecznych zawsze niesie 
z sobą spore prawdopodobieństwo pomyłki. Możliwe więc, że diagnoza, któ-
ra koncentruje się na negatywnych aspektach izolacji i postuluje budowanie 
relacji międzyludzkich na współpracy i porozumieniu, a nie na współzawod-
nictwie, okaże się chybiona. Jednakże pomimo tego niebezpieczeństwa (po-
pełnienia pomyłki) naszym obowiązkiem jest podejmowanie prób rozwią-
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zania zauważanych problemów, które w zasadniczy sposób dotyczą naszej 
teraźniejszości, świata, życia. Jeszcze nikomu nie udało się zaproponować 
takiego modelu wychowania, który dawałby gwarancję powstania społe-
czeństwa tolerancji i pokoju. Ponadto obserwowane globalne zjawiska raczej 
nie dają większej nadziei na to, iż stanie się to wkrótce. Najważniejsze wydaje 
się, by ludzkość uświadomiła sobie, że tolerancja i wzajemne zrozumienie są 
niezbędnym elementem jej sukcesu. Jak na razie nie mamy szansy na wpro-
wadzenie w życie jakichkolwiek postulatów związanych z pokojową koeg-
zystencją w świecie różnorodności. Nie potrafi my zaakceptować tego, że się 
różnimy, i że tego nie możemy w żaden sposób zmienić. Jesienią 2007 roku 
„Gazeta Wyborcza” poinformowała o wynikach sondażu badającego stopień 
przyzwolenia Polaków na to, by ich szefami byli szeroko rozumiani „Inni”. 
W wyniku badania okazało się, że 93% respondentów nie zgadza się, by był 
to były pacjent szpitala psychiatrycznego, 86% nie chce na stanowisku szefa 
osoby karanej, 84% jest przeciw szefom gejom czy lesbijkom, 77% nie widzi 
w tej roli Polaka pochodzenia arabskiego, 73% polskiego Roma, 72% osoby 
po siedemdziesiątce, 59% świadka Jehowy, 48% Polaka pochodzenia żydow-
skiego, 47% czarnoskórego obywatela Polski, 42% ateisty. Z pewnością listę 
tę można wydłużać, dodając do kategorii Innych osoby niepełnosprawne czy 
przedstawicieli innych narodowości. Ważniejsze pozostaje jednak pytanie, 
czy te niechęci w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób, o które pyta-
my, oraz czy przekładają się one na naszą sprawność i gotowość współpracy. 
Jeżeli tak (osobiście nie mam żadnych wątpliwości), to mamy do czynienia 
z problemem, który dotykając różnych instytucji społecznych, poważnie ob-
niża efektywność ich działania. 

Wielokulturowość staje się ważnym elementem budującym rzeczywistość, 
w której kumulują się dwa zjawiska – wspominana wcześniej globalizacja 
(coraz wyraźniejsza wraz z przyspieszeniem rewolucji technologicznej) oraz 
rozpad dotychczasowego porządku, który znaliśmy i oswoiliśmy. Prowadzi 
to do określonych konsekwencji. Na przykład, przed zjednoczoną Europą 
stawia się zadanie przystosowania do nowej sytuacji globalnej i zakończe-
nia asymetrycznych relacji, w których od wieków narzucała swoje warunki. 
Nie uda się ambitny i porywający projekt integracyjny w Unii Europejskiej, 
jeżeli nie nastąpi zredefi niowanie roli i pozycji Europy na świecie. Przecież 
od połowy XX wieku ludzie i narody na całym świecie odzyskują własną toż-
samość i sięgają do swoich kulturowych korzeni. Europa, choć jeszcze zdaje 
się tego nie dostrzegać, staje przed wyzwaniem znalezienia sobie nowego 
miejsca w tym świecie (Kapuściński, 2006, s. 33). Dodatkowo wśród tych 
konsekwencji można obserwować olbrzymie fale migracyjne oraz pogłębia-
jące się nierówności społeczne, przy jednoczesnym wzroście świadomości 
tych nierówności. Wprawdzie ubóstwo istniało zawsze, ale przez długi czas 
było uważane za nieuchronne zrządzenie losu. Dzisiaj bieda to klęska świa-
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ta, który wytwarza więcej dóbr, niż potrzeba do nakarmienia swoich miesz-
kańców (Mayor, 2001). Walka z ubóstwem to nie tylko walka z zadłużeniem 
i wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, ale także kwestia woli politycz-
nej, demokratyzacji i umiejętności porozumienia się z innymi. Współczesny 
kontekst inspiruje więc (a czasami przymusza) do kontaktów, ale efektyw-
ne przeciwdziałanie współczesnym problemom wymaga zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron w dialog i proces podejmowania decy-
zji na równych prawach. Narzucanie rozwiązań skutecznych gdzie indziej, 
niesymetryczne relacje i pozycje zaangażowanych stron (darczyńca i biorca) 
te kontakty utrudniają. Dialog między odmiennościami nigdy nie był łatwy 
i zawsze wymagał wysiłku; dzisiaj warto pamiętać, że będzie on skuteczny 
tylko wtedy, gdy będzie mu towarzyszyć cierpliwa tolerancja i wola zrozu-
mienia tego, że rozmawiając z innym, obcuję z kimś, kto widzi i rozumie 
świat odmiennie (Kapuściński, 2006, s. 35). 

Kultura tworzy się poprzez interakcję osób – inni to zwierciadło dające 
nam szansę na lepsze poznanie siebie samych. Pierwszym krokiem w pro-
cesie komunikacji z radykalnie innymi wartościami i odmiennymi osoba-
mi jest dogłębne zrozumienie i w pewnym sensie zaakceptowanie własnej 
tożsamości w sposób godny, bez bojaźni o własny prestiż i bez woli walki 
o przewagę. Dialog między odmiennościami to zadanie frustrujące i niełatwe 
– szybko można sięgnąć po kuszące rozwiązanie: po prostu nie rozmawiać 
z nieznajomymi, by uniknąć niebezpieczeństwa, które idzie zawsze za Innym. 
Dzisiaj, gdy wokół widzimy wiele przykładów śmiertelnego niebezpieczeń-
stwa wynikającego z agresji obcych, rozwiązanie to staje się jeszcze bardziej 
popularne. Można unikać kontaktu lub umniejszać znaczenie tego, co z niego 
wynika. Są to jednak tylko półśrodki – dzisiaj nic nie uchroni nas przed spot-
kaniem z Innym, nic nie zniesie konieczności rozmowy z nieznajomym. Nie-
stety, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, próbując pozbywać się obecności 
Innych (na wszelkie sposoby) lub neutralizować ich wpływy. Te manipulacje 
w strukturze globalnego społeczeństwa niosą jednak raczej zagrożenie niż na-
dzieję na trwałe rozwiązania. Dopóki będziemy świat postrzegać przez jego 
pojedyncze elementy, a nie jako jeden organizm, dopóty będziemy poddawa-
ni pragnieniom odizolowania się od tego, co nieznane lub inne. Oczywiście 
umiejętność życia wśród odmienności, nie mówiąc już o czerpaniu z nich ra-
dości i korzyści, nie jest łatwa i nie przyjdzie sama z siebie. 

Uznanie wielokulturowości świata niesie też z sobą możliwe zagrożenia. 
Energia i ambicja wyzwolonych kultur mogą być wykorzystane przez na-
cjonalistów i rasistów do wojny przeciw Innym, a hasło rozwijania własnej 
kultury może prowadzić do rozwijania etnocentryzmu i ksenofobii (Kapuś-
ciński, 2006, s. 38). Wielokulturowość wiąże się również z różnicami mająt-
kowymi. Dysproporcje między bogatymi i biednymi dzielą ludzi bardzo wy-
raźnie – ponad miliard trzysta tysięcy ludzi żyje w skrajnej nędzy. A chociaż 
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bieda dotyczy przede wszystkim krajów rozwijających się, to również w Pol-
sce można bez trudu znaleźć ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. 

Wśród wielu rozważań podkreślających różnorodność jako element 
utrudniający porozumienie oraz walkę z ubóstwem wyłaniają się dwie klu-
czowe koncepcje dla wszelkich ewentualnych działań politycznych i edu-
kacyjnych. Są to współzależność i wzajemność. Nie można pozwolić, aby 
pozostały one dla młodych ludzi pustymi sloganami – żyjemy w świecie, 
w którym wszystko związane jest ze wszystkim, a zmiany w środowisku na-
turalnym, na rynku pracy czy w dziedzinie zdrowia nie zważają na granice 
państwowe (Garlake, 2007). 

Współzależność powoduje, że nie ma praw bez obowiązków (Brown, 
2007). Warto pamiętać o różnicach w zamożności między grupami, zarówno 
w tym samym kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. Skala tych różnic 
jest niespotykana i jest to sytuacja stosunkowo nowa. Zamożność cesarstwa 
rzymskiego w I wieku naszej ery, Chin w XI wieku i Indii w wieku XVIII była 
porównywalna z zamożnością Europy z początków rewolucji przemysłowej. 
Według szacunków dochód na głowę jednego mieszkańca Europy przewyż-
szał o około 30% dochody w Indiach, w Afryce czy w Chinach. Wystarczyło 
sto lat, aby te proporcje zmieniły się całkowicie. W 1870 roku ten dochód 
w Europie był już jedenaście razy wyższy niż w biednych rejonach świata, 
a w 1995 roku pięćdziesiąt razy (Bauman, 2006, s. 218). Nieznane do tej pory 
globalne nierówności i wynikające z nich konfl ikty są zjawiskami bez prece-
densu. Trudno je zrozumieć, trudno z nimi żyć i współpracować z innymi 
w takich warunkach, zwłaszcza w sytuacji defi cytu demokracji i widocznego 
w wielu miejscach świata kryzysu idei obywatelstwa.

2.4.3. Kryzys demokracji, defi cyt obywateli

Wspominane wcześniej niepewność i poczucie bezsilności to typowe elemen-
ty współczesnego życia. Bardzo często mówi się dziś o braku poczucia bez-
pieczeństwa. To budzi niepokój i przygnębienie zwłaszcza w rozwiniętych 
i zamożnych regionach, tam, gdzie do tej pory z sukcesem i optymizmem 
patrzono w przyszłość (także dzięki przekonaniu o stabilności systemu de-
mokratycznego). Erozja optymizmu jest pogłębiana przez nietrwałość insty-
tucji ekonomicznych i niepewność procesów gospodarczych, ale również 
sfery społecznej i politycznej. Emocje te prowadzą do pogłębienia paradoksu 
demokracji, o którym pisze Piotr Sztompka (2007, s. 345) – zaufanie w ustroju 
demokratycznym powstaje dzięki zinstytucjonalizowaniu przez ten system 
nieufności (co widać na przykład w jego strukturze). Większość konstytu-
tywnych dla porządku demokratycznego zasad zakłada instytucjonalizację 
nieufności, która stwarza swego rodzaju zabezpieczenie dla tych, którzy boją 
się ryzyka zaufania komuś lub czemuś. Podstawowym założeniem demokra-
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cji jest podejrzliwość wobec władzy, ale jednoczesne zaufanie do instytucji 
wynikających z braku zaufania (kontrola, media) lub odpowiednich proce-
dur (nawet obywatelskie nieposłuszeństwo). W trudnym położeniu znajdą 
się jednak społeczeństwa, które przestały również ufać wytworom owej zin-
stytucjonalizowanej nieufności.

Zygmunt Bauman pisze o nieobecności i niedostępności struktur syste-
mowych, co wymusza ponowne przemyślenie dawnych pojęć, często wciąż 
używanych do opisu tychże nieistniejących struktur. Tradycyjne formy 
współżycia społecznego stają się czymś w rodzaju zombie, są jednocześnie 
obecne i martwe. Praktyczne pytanie brzmi: czy ich powrót do życia jest 
w ogóle możliwy, a jeżeli tak, to w jakim kształcie lub wcieleniu? (Bauman, 
2006, s. 15). Stawia to przed szkołą podwójnie trudne zadanie: z jednej strony 
jest to zaprojektowanie odbudowy nieistniejących lub źle funkcjonujących 
struktur (poprzez ciągły dyskurs i umożliwienie udziału w życiu publicz-
nym ludziom młodym, niepełnoletnim, uczącym się), z drugiej – przede-
fi niowanie ich celów i sposobu funkcjonowania. Będzie to możliwe tylko 
w sytuacji, w której wszyscy uczestnicy procesu (w tym także ci niezaintere-
sowani) będą mieli szansę na wyrażenie swojej opinii, zabranie, głosu, wska-
zanie własnych priorytetów. To wymaga również możliwości krytykowania 
aktualnej sytuacji. Problem z krytyką współczesnego społeczeństwa jest jed-
nak poważny – nasze społeczeństwo (w tym struktury w nim funkcjonują-
ce i instytucje) jest bardzo otwarte na krytykę, w tym sensie, że potrafi  ją 
przyjmować, zachowując całkowitą obojętność wobec ewentualnych konse-
kwencji lub wniosków. Ten rodzaj otwartości na krytykę można porównać 
do funkcjonowania pola kempingowego:

Miejsce to jest otwarte dla każdego, kto posiada własną przyczepę i dosyć pie-
niędzy, aby zapłacić za pobyt. Goście zjawiają się i znikają. Nikt nie interesuje się 
specjalnie zasadami, na jakich działa kemping, pod warunkiem że klienci mają 
dość miejsca, aby zaparkować przyczepę, że gniazdka elektryczne i prysznice 
działają jak należy, a właściciele sąsiednich przyczep nie robią zbyt wielkiego ha-
łasu […]. Od kierownika kempingu kierowcy oczekują ni mniej, ni więcej tylko 
tego, by zostawiono ich w spokoju i nie przeszkadzano im w pobycie. W zamian 
za to zobowiązują się nie kwestionować jego władzy i opłacać terminowo należ-
ność. Jednak kto płaci, ten wymaga […]. Zdarza się, że żądają lepszej obsługi: jeśli 
są dostatecznie śmiali, głośni i uparci, mogą nawet postawić na swoim. Jeśli po-
czują się oszukani lub dojdą do wniosku, że kierownik kempingu nie wywiązuje 
się z obietnic, mogą złożyć skargę i zażądać zwrotu pieniędzy – nikomu jednak 
nie przyjdzie do głowy, aby krytykować sam sposób zarządzania kempingiem, 
proponować wprowadzenie zmian w regulaminie, nie mówiąc już o braniu od-
powiedzialności za funkcjonowanie tego miejsca. Kierowcy mogą co najwyżej za-
notować sobie w pamięci, aby nigdy więcej nie wracać już w to miejsce (Bauman, 
2006, s. 38–39).

Powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby miejsca, w których żyjemy, 
w jak najmniejszym stopniu przypominały owo Baumanowskie pole kem-
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pingowe. Niestety, w dzisiejszym świecie sporo trudności przysparza kur-
czenie się sfery publicznej, w której do tej pory podejmowano wiele istotnych 
decyzji, w której zachodziły istotne procesy. Dotychczas to, co niebezpieczne, 
przychodziło ze sfery publicznej, zawsze gotowej do kolonizowania tego, co 
prywatne i indywidualne. Dzisiaj obserwujemy raczej przeciwny proces: wy-
ludnianie się przestrzeni publicznej oraz zawłaszczanie sfery publicznej przez 
całkowicie prywatne ambicje. Polityka publiczna zrzeka się swoich funkcji, 
a sfera publiczna staje się podium, na którym wystawia się prywatne troski. 
Indywidualizacja uniemożliwia osiąganie niegdysiejszych celów wspólnoty. 
Widmo Wielkiego Brata opuściło nas, ale razem z nim pomysł na społeczne 
współistnienie (Bauman, 2006, s. 80–81). Dzisiaj jednym z głównych zadań 
dla społecznych aktywistów, nauczycieli i działaczy stało się ponowne zago-
spodarowywanie zanikającej przestrzeni publicznej, pustoszejącej z powodu 
ucieczki świadomych obywateli oraz transferu władzy na terytorium pry-
watne (najczęściej wielkich korporacji). Przestrzeń publiczna stała się sceną 
dla prywatnych rozterek i tajemnic, a władza przepływa z ulic, urzędów, 
szkół i parlamentów w eksterytorialność fi nansowej lub internetowej sieci. 
Trudno nam się z tego powodu porozumieć. Nie możemy się spotkać, aby 
omówić pilne sprawy, możemy jedynie przyglądać się kolejnym jednostkom 
walczącym o powszechną uwagę w mediach. Niepostrzeżenie współczesne 
społeczeństwa demokratyczne stały się społeczeństwami quasi-demokratycz-
nymi. Nie wolno się jednak zgadzać, nawet jeśli znamy przykłady z historii, 
na istnienie społeczeństw, w których niektórzy czerpią korzyści dzięki włą-
czeniu ich do kategorii obywateli, a inni z różnych przyczyn są z niej wyłącze-
ni, co automatycznie pozbawia ich dostępu do wielu udogodnień. 

To wstrząsające, iż we wszystkich krajach świata (również tych nazywa-
nych demokratycznymi) panuje zgoda, aby niektóre osoby, na podstawie 
różnych kryteriów czy przynależności do pewnej kategorii, stały się wy-
rzutkami, ludźmi z marginesu, spoza systemu. Niestety zgodziliśmy się na 
to, aby prawa człowieka znaczyły coś innego niż prawa obywatela. Wyra-
ziliśmy tym samym zgodę na krzyczącą niesprawiedliwość wobec dzieci, 
kobiet, ludzi o innym kolorze skóry, orientacji seksualnej, ludzi starych czy 
niepełnosprawnych, z innym paszportem, biednych, chorych, wyznających 
inną religię, kończących nie taką szkołę, jaką powinni, bez edukacji, samot-
nych lub ze zbyt dużą liczbą dzieci, i tym podobnym. Nie ma kraju, który 
nie wykazałby się inwencją w wyłączaniu jakiejś grupy z życia publicznego, 
dyskryminowaniu oraz racjonalnym uzasadnianiu tej dyskryminacji. Nie ma 
zgody na odbieranie życia lub tortury, ale jest przyzwolenie na pozostawie-
nie obywatela obcego państwa czy uchodźcy na ulicy, ponieważ nie opłacał 
składek w naszym państwie. Nie są to sprawy proste, trudno te problemy 
rozwiązać. Apelować jednak należy o refl eksję nad tym, co oznacza nasza 
zgoda na zastaną rzeczywistość, w której niektórzy są obywatelami, a inni 
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nie. To dylemat w rodzaju tych, przed którymi stanęliśmy, wchodząc do 
strefy Schengen, i tym samym uszczelniając naszą wschodnią granicę. Czy 
Polacy mają prawo zgadzać się na tworzenie takich zasieków, mając w pa-
mięci upokorzenia, jakich sami jeszcze niedawno doświadczali? Brak w Pol-
sce przestrzeni do stawiania takich pytań, brak płaszczyzny do prowadzenia 
rozmów, brak też instytucji, której moglibyśmy zaufać i która posiadałaby 
wizję zdolną pchnąć nasze społeczeństwo do przodu. Potrzebujemy insty-
tucji stymulującej społeczny dyskurs. Czy może się nią stać współczesna 
szkoła? Nie wystarczy już bowiem znaleźć odpowiedź na pytanie: co robić? 
Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie: kto ma się tym zająć?

Potrzebujemy obywateli, którzy będą potrafi li odbudować zaufanie ludzi 
do ludzi, ludzi do instytucji. Brak zaufania należy potraktować jako wyzwa-
nie. Jeżeli w przeszłości pracownicy walczyli o swoje prawa, to dlatego, że 
ufali trwałości ram instytucjonalnych. Wierzyli, że istnieją jakieś ramy, w któ-
rych można lokować plany na przyszłość. Zygmunt Bauman i Pierre Bourdieu 
wskazują związek między kryzysem zaufania a niechęcią do angażowania 
się w politykę i działalność społeczną (Bauman, 2006, s. 257; Bourdieu, 1997). 
Ewidentny brak zaufania i niechęć do działania są szokujące. Pierwsza lepsza 
wyprzedaż albo otwarcie nowego sklepu przyciągają więcej osób niż wybory 
czy publiczne spotkania. Konieczne jest rewitalizowanie publicznej przestrze-
ni, społecznej sieci komunikacyjnej, a przecież pozostaje już niewiele instytu-
cji zdolnych zbudować jakikolwiek ruch czy inicjatywę wokół większej idei. 
Może zatem to szkoły powinny zacząć budować nową wizję demokracji, a wo-
kół tej wizji tworzyć społeczny system, otwarty i elastyczny, a nie zamknięty 
i skupiony na rozpamiętywaniu przeszłości. Nowoczesna demokracja to sy-
stem otwarty na zewnątrz. Nie wolno dzisiaj myśleć, iż możliwe są na świecie 
wyspy demokracji; demokratyzacja to proces, który obejmuje cały globalny 
system. Demokracja to również sposób porozumiewania się i kontaktowania 
z innymi. Nie można udawać, że inni nie istnieją i chować się w koncentru-
jących się na sobie tożsamościach narodowych. Trzeba budować poczucie 
wspólnoty i sympatii globalnej, które Adam Smith nazywał podstawą demo-
kracji (foundation of democracy) (1809). Uformowanie jednostek wolnych i odpo-
wiedzialnych, zdolnych przeciwstawić się rutynie, łatwiźnie i wygodnictwu 
jest trudne. Niemniej już od dziecka należy starać się przygotowywać człowie-
ka do odpowiedzialności i wolności (Domosławski, 2002, s. 175).

Defi cyt społeczeństwa obywatelskiego jest pogłębiany przez sytuację 
międzynarodową. Obserwujemy zasadniczy konfl ikt między systemami 
wartości nazywany przez niektórych konfl iktem cywilizacji (Huntington, 
2004), ale też bardzo rudymentarne działania polegające na zapewnianiu so-
bie poczucia bezpieczeństwa (często bardzo złudnego) przez izolację w en-
klawach chronionych przez państwowe lub prywatne armie (Bauman, 2004) 
oraz rozpasaną konsumpcję mającą na celu zagłuszenie niepokoju i świado-

Globalizacja jako wyzwanie dla zarządzania 



Współczesne konteksty zarządzania oświatą 95

mości zagrożenia. Musimy się zastanowić, w jaki sposób zrealizować – na 
skalę globalną – obietnicę, którą niosło powstanie społeczeństwa obywatel-
skiego. Społeczeństwo obywatelskie spełnia wiele funkcji, jest formą istnie-
nia, ale również ciągłym procesem rozwoju, wehikułem edukacji i strategią 
przetrwania. Jedną z kluczowych funkcji społeczeństwa obywatelskiego jest 
zdolność do integracji jednostek i grup w większe systemy poprzez budo-
wanie kanałów czy płaszczyzn współpracy i sojuszy. Bez tej umiejętności 
nowoczesne społeczeństwa degenerują się z powodu izolacji od innych (tak 
jak szkoły usychają bez łączności z ich lokalnymi zasobami, czyli społecznoś-
ciami, w których funkcjonują). Społeczeństwo obywatelskie daje władzę i siłę 
różnym społecznym aktorom i agencjom, które niezależnie od władz central-
nych są w stanie wspierać lokalne potrzeby i jednostki. Dzięki grupom lokal-
nym nie wszystkie zadania muszą być wypełnianie przez centralną admini-
strację; powinny być one oddolnie wspierane przez alternatywne podejścia 
i rozwiązania. Tylko wtedy, gdy społeczeństwo obywatelskie się rozwija, 
daje szansę obywatelowi być słyszanym przez państwo. Staje się niejako me-
diatorem między jednostkami, rodzinami, lokalnymi grupami a państwem 
i całym społeczeństwem. Wtedy pojawia się szansa na prowadzenie dyskusji 
o najbardziej istotnych sprawach, decydujących o kształcie życia społeczne-
go, jego celach i wartościach (w tym oczywiście edukacji) (Bahmueller, 2000).

Podkreślenie znaczenia społeczeństwa obywatelskiego i jednocześnie 
głoszenie tezy o kryzysie idei obywatelstwa wiąże się tu z przekonaniem, 
iż kryzys szkoły jest związany właśnie z ostrym kryzysem społecznym, 
polegającym na zachwianiu wiary w konieczność budowania demokracji. 
Brak społeczeństwa obywatelskiego natychmiast powoduje olbrzymie luki 
w edukacji. Nie można z procesu kształcenia wyłączyć uczestnictwa w ży-
ciu publicznym chociażby społeczności, do której się należy. Bycie częścią 
społeczeństwa jest sztuką demokratycznego obywatelstwa i politycznego 
zaangażowania – tylko poprzez działanie ludzie doskonalą swe umiejętności 
społeczne. W takim działaniu można również rozwijać kreatywność, jedną 
z kluczowych cech niezbędnych w wolnym świecie. A tylko pełna ekspresja 
własnej kreatywności pozwala na poradzenie sobie z problemami, które nas 
dotykają. Kreatywność pojawia się wtedy, gdy musimy się zmagać z praw-
dziwymi problemami w prawdziwym świecie. Instytucje edukacyjne powin-
ny mieć na uwadze, iż realne i ważne zadania oraz wolność wyboru w przy-
łączeniu się do ich realizacji buduje lojalność i zwiększa szanse na etyczne 
postępowanie wobec innych. Tylko wolność wyboru umożliwia uniknięcie 
negatywnych skutków monopolu jednej ideologii, jednego pomysłu na or-
ganizację czy rozumienie świata (Bahmueller, 2000). Coraz szybszy obieg 
idei i informacji wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia i rosnącym do-
brobytem wzmagają pragnienie gwarancji praw politycznych. Jednak samo 
oczekiwanie tych gwarancji niczego nie zmieni. Chociaż wszelkie statystyki 
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pokazują, że na świecie istnieje coraz więcej systemów demokratycznych, 
a prawie 60% ludzkości żyje w krajach demokratycznych (Norberg, 2006), 
to wciąż nie udało nam się w większości z nich zbudować społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Nic nie pojawia się bez wysiłku i kolejnych prób realizacji zakładanych ce-
lów, dlatego również budowa, podtrzymywanie i udoskonalanie demokracji 
to proces trudny i kosztowny. Nie ma jednak dla tego procesu alternatywy, 
a rozwijanie teorii i praktyki demokracji jest prawdopodobnie jedyną szansą 
znalezienia rozwiązań dla ludzkości stojącej w obliczu najpoważniejszych 
wyzwań. Edukacja dla demokracji powinna wspierać nas w poszukiwa-
niu tych rozwiązań, ale będzie skuteczna tylko w specyfi cznym sprzężeniu 
zwrotnym – powinna zachodzić w demokratycznym społeczeństwie, które 
dzięki temu będzie się rozwijać, a jednocześnie tworzyć warunki dla demo-
kratycznej edukacji. Nie ma demokratycznej edukacji bez demokratycznego 
społeczeństwa, tak jak nie ma demokratycznego społeczeństwa bez demo-
kratycznej edukacji. I chociaż wiemy o tym od dawna, a przeróżne bardzo 
wpływowe gremia (w tym, ujmując to całościowo, Unia Europejska) czynią 
z edukacji obywatelskiej cel strategiczny, można odnieść wrażenie, iż nie 
zmienia to stopnia nasilenia „kryzysu obywatelstwa”. Edukacja nie powin-
na dopuszczać, aby odpowiedzialność za rozwiązywanie istotnych społecz-
nych problemów spadała na barki pojedynczych obywateli, najczęściej za 
słabych, aby sobie z nimi poradzić. Edukacja powinna jednoczyć obywateli 
w ambitnej próbie chronienia wszystkich przed dewastującymi rezultatami 
rywalizacji wszystkich ze wszystkimi. Sprawiedliwy system oświatowy pro-
muje zasadę wspólnotowego działania przeciw nieszczęściom dotykającym 
grupy i jednostki, pomagając, jak to wyraził Zygmunt Bauman w dyskusji 
o społecznym państwie, przejść od stanu „wyobrażonego społeczeństwa” do 
stanu „realnego społeczeństwa”, w którym „porządek egoistyczny” zostanie 
zastąpiony „porządkiem równości” rządzącym się pewnością i solidarnością 
(Bauman, 2010). 

Podsumowując rozdział 2, warto podkreślić wyrażoną w nim opinię, iż 
dzisiejsza szkoła jest instytucją „niedopasowaną” do nowych warunków, 
ale jest możliwe, aby przestała odtwarzać rzeczywistość i rozpoczęła jej 
projektowanie. W tym celu konieczne jest poznanie, determinującego cele 
i działania, kontekstu jej funkcjonowania oraz działanie zgodne z demokra-
tycznymi i humanistycznymi wartościami dającymi szansę na zrozumienie 
i współdziałanie w nowym świecie. Trzeba zadbać o dostęp do infrastruktu-
ry cywilizacji informacyjnej, aby uniknąć „kultury pogardy”, która godzi się 
z wyłączeniem olbrzymich grup ludzkich z procesu rozwoju i możliwości 
korzystania z dorobku ludzkości. Jednym z warunków autentycznego spot-
kania człowieka z człowiekiem jest moment refl eksji, a szkoła niestety nie 
przygotowuje do spotkania drugiej osoby, lecz do współzawodnictwa, nie-
chęci, niepokoju i agresji.

Globalizacja jako wyzwanie dla zarządzania 



3 DEFICYTY SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH 
WYZWANIEM DLA ZARZĄDZANIA



3.1. Uwarunkowania systemów oświatowych

Aby w pełni zrozumieć wyzwania stojące dziś przed zarządzaniem oświatą, 
koniecznie trzeba podjąć głęboką refl eksję nad kontekstem, w jakim funkcjo-
nują współczesne szkoły – instytucje, przed którymi stawia się bardzo trud-
ne zadania i oczekuje ich realizacji. W poprzednim rozdziale pokazano więc 
najistotniejsze zjawiska determinujące kształt współczesnego świata. Obraz 
uwarunkowań wpływających na sposób funkcjonowania szkoły byłby nie-
pełny, gdyby zignorować stan współczesnych systemów edukacji, a z naszej 
perspektywy – polskiego systemu oświatowego. 

Pomimo opisywanych wcześniej globalnych problemów i zagrożeń każda 
jednostka wciąż ma realną szanse na osobisty sukces, zdrowe i szczęśliwe 
życie w prawidłowo rozwijającym się społeczeństwie. Istnieje wiele sposo-
bów na osiągnięcie tego stanu. Jednym z najlepszych rozwiązań jest aktywna 
postawa wobec świata i próba wykorzystywania szans, jakie on nam daje. 
Ważna jest umiejętność przystosowania się do rzeczywistości i odpowied-
niego defi niowania oraz zaspokajania swoich potrzeb przy jednoczesnej ak-
tywności na rzecz dobra publicznego. W tej postawie jest energia, której brak 
dzisiejszej szkole, jest wolność, chęć i zgoda na ponoszenie odpowiedzialno-
ści i posiadanie prawa do podejmowania decyzji. Tego w szkole dzisiaj nie 
ma, tego szkoła nie uczy.

Wraz z pojawieniem się powszechnej i obowiązkowej edukacji szkolnej 
wyraźnie można było odczuć masowe oczekiwania – szkoła miała „zbawiać” 
świat, rozwiązywać pojawiające się problemy. Szkoła (edukacja) w XX wie-
ku (a nawet już wcześniej) przestała służyć niewielkiej grupie wybranych, 
a miała zapobiegać biedzie, budować poczucie tożsamości narodowej, odbu-
dowywać strukturę społeczną po potwornościach wojen, wyposażać w pod-
stawowe umiejętności umożliwiające przetrwanie na rynku pracy. Dzisiaj 
pojawiły się jeszcze inne, dodatkowe, zadania, na przykład kształcenie pra-
cowników radzących sobie z przekwalifi kowywaniem lub zastępowanie ro-
dziny w jej funkcjach opiekuńczych. Wiele zadań i oczekiwań jest właściwie 
niemożliwych do spełnienia. Zakłada się na przykład, że szkoła ma uczyć 
dzieci tolerancji w świecie, w którym, jak pisze Andy Hargreaves, dorośli 
są podzieleni poprzez religijne i etniczne konfl ikty, albo demokracji w tych 
społeczeństwach, które tkwią w totalitaryzmie. Szkoła samodzielnie i wbrew 
rzeczywistości ma sobie dać radę z korupcją czy przestępczością, ucząc na 
przykład unikania narkotyków nawet w krajach, gdzie jest to najlepszy, pół-
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ofi cjalny, biznes (Hargreaves, 2003, s. 11). Szkoła ma zakończyć erę błędów 
i wypaczeń, wojen i agresji, stworzyć podwaliny nowego ładu społecznego. 
Czy to możliwe? Przekonanie i wiara w magiczne możliwości masowego 
szkolnictwa są dosyć powszechne, ale równie powszechna jest zgoda, że na 
razie trudno znaleźć dowody na poparcie tej wiary. Neil Postman, uzasad-
niając swoją wiarę w szkołę napisał: „zgadzam się, aby uważać mnie za ro-
mantyka, ale nie myślcie, że jestem głupcem”. Pisał, że koniecznie należy 
rozróżnić edukację i wykształcenie od „uszkolnienia” (schooling), chociaż oba 
terminy mogą dotyczyć zjawisk pozytywnych i negatywnych. Szkoła może 
być miejscem prawdziwej edukacji, ale nie stanie się nim, dopóki nie pojawi 
się ambitny projekt cywilizacyjny, kwestionujący dzisiejsze zasady i mecha-
nizmy działania i proponujący, za powszechną zgodą, radykalne zmiany.

Niestety na razie słychać głosy, iż szkoła zawodzi na całej linii. Clive Har-
ber (2004) uważa wręcz, że szkoła (chociaż nikt nie ma odwagi tego powie-
dzieć głośno) szkodzi społeczeństwom i jednostkom. Pisze, iż szkoła, chociaż 
potencjalnie mogłaby odgrywać pozytywną rolę w życiu uczniów, to jednak 
z powodu wszechobecnej w niej przemocy na razie jest przyczyną rozprze-
strzeniania się agresji w społeczeństwach. Zdaniem Harbera, wśród wielu 
powodów, dla których szkoły to często instytucje totalitarne, należy wskazać 
powszechne przekonanie, że nauczyciele uczą, a uczniowie są nauczani; na-
uczyciele wiedzą wszystko, a uczniowie nic; nauczyciele mówią, uczniowie 
słuchają; nauczyciele utrzymują porządek, a uczniowie się podporządko-
wują; nauczyciele działają, uczniowie reagują; nauczyciele dokonują wybo-
rów, a uczniowie podążają za tymi wyborami. Bardzo gorzkie konstatacje 
prowadzą do nakreślenia obrazu szkoły, w której wykorzystuje się przemoc 
fi zyczną, promuje nienawiść do innych, toleruje molestowanie seksualne, 
powoduje stres i niepokoje, stosuje metody wychowawcze rodem z wojska. 
Te argumenty i konkluzje niepokoją, ale wyraźnie wzmacniają przekonanie 
o konieczności demokratyzacji życia, zarówno tego w szkołach, jak i na ze-
wnątrz. 

Zastanawiając się nad przyczynami reprodukcji zachowań agresywnych, 
Harber (2004) podkreśla, że szkolne sytuacje wymuszają wykonywanie au-
torytarnych poleceń, zamiast zachęcać do myślenia, co modeluje takie zacho-
wania. Nazywa to mechanizmem krzywdzenia na rozkaz. W szkole można 
według niego spotkać się z czterema rodzajami przemocy. Są to: przemoc 
bezpośrednia (fi zyczna), przemoc pośrednia (zaniechanie ochrony przed 
łamaniem praw człowieka), przemoc represyjna (ograniczająca podstawo-
we prawa, takie jak równość, wolności sumienia czy religii) oraz przemoc 
powodująca alienację (na przykład ze względu na rasę czy przekonania). 
Warto chyba zacząć stawiać istotne pytania: Czy nasze szkoły dają szansę na 
wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów i konfl iktów? Czy poma-
gamy uczniom, którym nie pomagają ich rodziny? Czy dajemy im szansę na 
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uczestniczenie w ważnych i rozwijających zajęciach? Czy pomagamy rozwi-
jać się osobom, które nie będą stosować przemocy w życiu? Czy pomagamy 
radzić sobie z traumatycznymi przeżyciami? Czy ułatwiamy uczniom radze-
nie sobie ze stereotypowymi rolami płciowymi?

Jeżeli do ponurej wizji Harbera dodać popularną metaforę szkoły jako 
banku, w którym gromadzi się odpowiednie zapasy wiedzy i informacji, 
a następnie dokonuje ich transferu na konta klientów (Freire, 2001), obraz 
szkoły i jej roli w społeczeństwie staje się dosyć pesymistyczny. Uczniowie 
w takiej szkole stają się właścicielami owych kont i tak naprawdę nieważne 
jest to, co się na nich znajduje, ważne jest, że posiadają swego rodzaju listy 
uwierzytelniające, w postaci świadectwa ukończenia szkoły. W tej metafo-
rze szkoła daje ułudę wiedzy i umiejętności oraz umowną przepustkę do 
lepszego życia, ale nie jest instytucją pokazującą, jak żyć, jak rozwiązywać 
problemy, jak współpracować z innymi ludźmi. Nie jest instytucją kształcą-
cą, ale fi ltrującą ludzkie masy na granicy poszczególnych grup społecznych 
i decydującą, na podstawie wyników testów lub ocen nauczycieli, kto jest 
godny pójść „dalej – wyżej”. Często szkoła daje złudzenie awansu społeczne-
go tym, którzy pokonują kolejne szczeble formalnego systemu oświatowego. 
Złudzenie – ponieważ wysiłek ten nie wiąże się z autentycznym rozwojem, 
ale raczej ze zdobyciem przepustki do dotąd zamkniętego „klubu”. Wiedza 
jest towarem, a jej posiadanie – potwierdzone przez odpowiednie certyfi katy 
i świadectwa – uszlachetnia. Obraz szkoły wyłaniający się z takiego jej rozu-
mienia jest przygnębiający. A przecież dobre szkoły to takie, w których naj-
ważniejszy nie jest wynik na teście ani selekcja najlepszych uczniów, ale te, 
w których kultywuje się ofi cjalnie głoszone wartości, a uczniowie nie boją się 
konsekwencji własnej ciekawości czy niezgody na zastane warunki. To szko-
ły, w których docenia się rolę wszystkich, gdzie praca uczniów jest powodem 
dumy społeczności lokalnej, a społeczność zna szkołę, ponieważ uczenie się 
zachodzi w bliskim związku ze światem zewnętrznym. Dobre szkoły to te, 
które rozumieją, że nie mają monopolu na edukację, a ludzie uczą się wszę-
dzie, nie tylko w ich murach.

Tak zwana dobra szkoła jest trudna do znalezienia w realnym świecie. 
Aby zaakceptować konieczność radykalnych zmian, pedagodzy i liderzy 
oświatowi muszą zrozumieć pełną sprzeczności naturę procesu globalizacji 
i wyłaniającego się nowego świata. Nie wolno jednak ograniczać się tylko do 
reagowania na zewnętrzne warunki – musimy te warunki również kształto-
wać. Nie należy się skupiać wyłącznie na przygotowywaniu pracowników 
dla nowego rynku pracy (nawet tego opartego na wiedzy, nawet na jasno 
wyrażone oczekiwanie), trzeba jeszcze wziąć rzeczywisty udział w jego pro-
jektowaniu i zmienianiu. Edukacja powinna umożliwiać refl eksję nad kondy-
cją świata. W szkole nie można zapomnieć o wartościach, których nie da się 
przełożyć na język statystyki i gospodarki. W innym wypadku wzmacniać 
się będzie defi cyt polegający na bezrefl eksyjnym edukacyjnym przymusie.
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3.2. Uwarunkowania polskiej oświaty

Jakie szkoły mamy w Polsce? Próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie, 
stajemy zwykle w kłopotliwej sytuacji. Z jednej strony wciąż używamy tra-
dycyjnego paradygmatu, w którym dobra szkoła otwiera drogę do sukcesu 
w przyszłości, z drugiej – nie znamy zbyt wielu jej przykładów. Podajemy 
przykłady dzieci kogoś z rodziny, które świetnie radzą sobie w szkołach 
zagranicznych, lub sąsiadki, która zrobiła karierę w międzynarodowej fi r-
mie. Oczywiście wyjaśniając kontekst edukacyjny, nie możemy również za-
pomnieć o historycznej spuściźnie, zaborach, dwóch wojnach światowych 
czy komunizmie. To trudny „materiał”, zarówno do obiektywnej oceny, ale 
i prawie niemożliwy do sensownej analizy. 

Trudno zapomnieć o tym, że niedawno wraz z całą grupą państw prze-
szliśmy bardzo poważną transformację związaną z trzema zjawiskami: przej-
ściem z sytemu totalitarnego do systemu demokratycznego, pokonaniem 
głębokiego, strukturalnego kryzysu ekonomicznego poprzez przebudowę 
systemu państwowej gospodarki planowej w gospodarkę wolnego rynku, 
oraz przyspieszoną modernizacją i przystosowaniem do drastycznych zmian 
globalnych (Rado, 2002). Gwałtowne zmiany nastąpiły również w delikatnej 
materii edukacji i chociaż minęło już ponad dwadzieścia lat od zainicjowa-
nia procesu reform, wciąż borykamy się z jego konsekwencjami. Proces ten 
był też utrudniany przez radykalne zmiany ekonomiczne, delikatną naturę 
procesu demokratyzacji utrudniającego konsekwentne działanie, mentalną 
spuściznę komunizmu oraz konieczność redefi nicji roli państwa i akcepto-
wanego systemu wartości. 

W 1989 roku grupa ekspertów przedstawiła raport, w którym wskazano 
największe zagrożenia dla polskiego systemu edukacyjnego: trudną sytuację 
kadrową (prawie 30% nauczycieli źle przygotowanych do zawodu), trud-
ną sytuację materialną szkolnictwa, niski wskaźnik scholaryzacji oraz nie-
zadowalające wyniki nauczania (Kupisiewicz, 2006). Przezwyciężenie tych 
trudności – zdaniem ekspertów – było warunkiem koniecznym do wyrwania 
oświaty z impasu. Zaproponowano kilka radykalnych rozwiązań mających 
na celu podniesienie jakości kształcenia, podniesienie poziomu wykształce-
nia społeczeństwa, wyrównanie szans edukacyjnych i uspołecznienie zarzą-
dzania w oświacie (Gęsicki, 2004). Zmiana systemu edukacyjnego przebie-
gała w bardzo krótkim czasie i przy braku doświadczenia w tego rodzaju 
przedsięwzięciach (jedną z negatywnych konsekwencji tej specyfi ki polskiej 
sytuacji jest często bezrefl eksyjne kopiowanie cudzych, niezbyt dobrych, 
rozwiązań). Myślę, że do dziś nie udało się odpowiedzieć na kilka bardzo 
ważnych, może nawet niepostawionych wtedy pytań. Czy zależy nam na 
systemie, który ma taką samą ofertę dla wszystkich? Czy chcemy szkół wy-
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sokiej jakości dla wszystkich, czy też tylko dla tych, którzy na to zasługują 
lub których na to stać? Jednym z poważnych problemów polskiej oświaty jest 
brak ideologicznej dyskusji o szkole i o celach szkolnictwa – przyczynia się to 
do aksjologicznego chaosu i niepołączonych spójną wizją prób poprawiania 
aktualnego stanu. Nawet wielkie inwestycje i zmiany nie zawsze i nie od 
razu przynoszą widoczną poprawę, a czasem wręcz przeciwnie. W wypad-
ku zmian, których cele nie są oczywiste, negatywne skutki mogą wystąpić 
z jeszcze większym prawdopodobieństwem. Gdzieś zatracono impet począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, zanikł też entuzjazm reformatorów, a rozglądając 
się dzisiaj za drogowskazami, dochodzi się do wniosku, że takie nie istnieją. 
Z pewnością nie pomogły targi z początku lat dziewięćdziesiątych towarzy-
szące przekazywaniu szkół gminom, których konsekwencją było opóźnie-
nie przejęcia szkół przez władze lokalne, niskie nakłady na edukację, opór 
nauczycieli (a zwłaszcza związków zawodowych) i zmiany demografi czne 
(Mazurkiewicz, 2004).

Należy jednak pamiętać, że wydarzenia dwóch ostatnich dekad to histo-
ria pozytywnych zmian i sukcesów. Można wprawdzie kontestować tempo 
zmian (za wolne pomimo ciągłego chaosu wywołanego stanem permanen-
tnej zmiany) i brak stabilności czy konsekwencji w myśleniu o tym, jak re-
formować szkolnictwo, ale mamy w Polsce podobne problemy i podobne 
pomysły na naprawę szkoły. Jeszcze niedawno (22 lata temu) szkoła była 
pod kontrolą autorytarnego państwa i służyła indoktrynacji, a wszystko, co 
dobre, wiązało się z niezależnością, odwagą i kreatywnością pojedynczych 
nauczycieli. Dzisiaj możemy dyskutować, jak ją zmieniać, bez obawy przed 
strażnikami ustroju – rok 1989 przyniósł prawie niespotykaną w swej ewolu-
cyjno-demokratycznej formie zmianę ustrojową. W wypadku edukacji ozna-
czało to zerwanie z całkowitym podporządkowaniem się państwu. Oświatę 
objęły procesy demokratyzacji, decentralizacji i uspołecznienia. Duża część 
społeczeństwa i nauczycieli nie była gotowa zaakceptować konsekwencji ta-
kiej wizji oświaty, ale pierwsze lata transformacji ustrojowej otworzyły nowe 
możliwości rozpoczęcia procesu zmiany, który choć toczy się meandrycznie, 
z kłopotami, załamaniami, to jednak umożliwia wszystkim chętnym zmaga-
nia o ład edukacyjny (Lewowicki, 1995, s. 15–17). 

Polska reforma systemu oświatowego była potężną zmianą systemową 
i strukturalną, wynikającą z politycznych i ideologicznych założeń. Jednak 
z różnych powodów transformacja społeczna i ekonomiczna potoczyła się 
szybciej niż edukacyjna, również dlatego, że udało się obudzić olbrzymią 
inicjatywę oddolną. Zmiana w szkolnictwie była zmianą właściwie całkowi-
cie narzuconą odgórnie, prawie bez współudziału środowiska oświatowego. 
Ideologom przeobrażeń zależało na stworzeniu społecznego ruchu wokół 
reformy, który w autentyczny sposób przyczyniłby się do przejmowania 
odpowiedzialności za szkoły przez samorządy oraz angażował nauczycieli 
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i rodziców, ale brak szerszego odzewu społecznego spowodował stopnio-
we wycofywanie się z koncepcji „samospełniającej się” reformy (Zahorska, 
1999, s. 138). Nieliczne inicjatywy obywatelskie przekształciły się najczęściej 
w programy lub prywatne instytucje, które w bardzo dobry sposób pełnią 
swe funkcje w niewielkich niszach, bez szansy na wpływanie na polskie 
społeczeństwo w całości, na budowanie wizji zdolnych porwać ludzi pra-
cujących w oświacie. Nie udało się rozwinąć w edukacji pluralizmu, czyli 
wypracować zgody na „równouprawnienie wielu paradygmatów poznaw-
czych, a zatem istnienie przeciwstawnych sobie racji, sposobów myślenia, 
rozumienia czy odczuwania […] również na programowe i strukturalne 
zróżnicowanie szkoły” (Łuszcz, 2004, s. 35). 

Po reformach będących następstwem transformacji ustrojowej w 1989 
roku, diagnoza polskiego systemu oświatowego była obiecująca – można 
było liczyć na efekty wprowadzanych zmian. Niestety dzisiaj widać, iż pozy-
tywne symptomy nie zmieniły się w stabilne systemowe podstawy funkcjo-
nowania nowoczesnego szkolnictwa, częściowo z powodu braku zapowia-
danych efektów reform, a częściowo z powodu wycofywania się w pewnym 
momencie z podjętych innowacji: wstrzymano decentralizację systemu za-
rządzania i proces profesjonalizacji kadry zarządzającej, wstrzymano proces 
przechodzenia od kontroli administracyjnej do kontroli jakości, powrócono 
do wprowadzania zmian strukturalnych poprzez regulacje, a nie przez bodź-
ce motywacyjne. 

Polska oświata nie mogła wyjść ze stanu demokracji nieskonsolidowanej (…) ce-
chował ją niski poziom strukturalnej integracji, niewielki zakres uzgodnień nor-
matywnych i traktowanie systemu oświatowego jako narzędzia realizacji intere-
sów dominującej w danym okresie formacji politycznej (Śliwerski, 2009, s. 216).

 I chociaż podejmuje się próby uporządkowania sytuacji i mówi się wciąż 
o przeciwdziałaniu nierówności, nie widać budowy infrastruktury eduka-
cyjnej dającej nadzieję na szybkie zmiany. Obserwując polski system oświa-
towy, można zauważyć błędy, które można nazwać wadami genetyczny-
mi systemu. W wielu krajach systemy szkolne (i same szkoły) funkcjonują 
wadliwie z powodu przynajmniej jednego z dwóch podstawowych błędów: 
przyjęcia nieodpowiedniego paradygmatu szkoły lub fatalnej organizacji jej 
pracy, wynikającej często z błędu pierwszego. Grzechem największym jest 
niestabilna polityka edukacyjna, a właściwie próby realizacji niektórych ce-
lów – zamiast służyć rozwojowi, przeszkadza. 

Dyskutując o polityce edukacyjnej, można mieć na uwadze: źródła i cele 
polityki, uwarunkowania prawne, wielowariantowe propozycje strategicz-
ne, realizacje wybranych strategii i ich ewaluację. Każdy z tych elementów 
jest fragmentem dłuższej drogi (Kwiatkowski, 2007, s. 547), a obserwując 
tendencje gospodarki Unii Europejskiej i porównując je z tymi kształtują-
cymi się w Polsce, można zauważyć, że przewidywane zmiany są zbieżne, 
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a także to, że Polska rozwija się szybciej niż wiele innych państw świata. 
Będąc członkiem UE, Polska najczęściej respektuje założenia i priorytety jej 
polityki oświatowej (będące odzwierciedleniem złożonych procesów i prze-
mian), a nasze dążenia akcesyjne przyniosły wiele pozytywnych efektów 
i przyczyniły się do rozwoju polskiej oświaty. Niestety poważnym osłabie-
niem jest niewystarczające zharmonizowanie działań w edukacji z reformą 
gospodarki, instytucji politycznych i społecznych, skupianie się nad proble-
mami fi nansowymi zamiast nad merytorycznymi, no i oczywiście zmienność 
polityki oświatowej (Bogaj, 2007, s. 564).

Specyfi czną cechą polskich przemian w systemie oświatowym jest róż-
norodność efektów. Z jednej strony potężne zmiany w szkolnictwie ponad-
podstawowym zaowocowały wyższym stopniem upowszechnienia szkol-
nictwa średniego, ale nie jest to równoznaczne z wyrównywaniem szans 
edukacyjnych – pogłębianie się różnic jest jedną z silnych tendencji. Wpraw-
dzie wskaźniki scholaryzacji wzrosły (zwłaszcza w szkolnictwie wyższym), 
jednak na poziomie przedszkoli wciąż pozostaje on zatrważająco niski, 
a i powszechnie uważa się, że wzrost ten wiąże się raczej z obniżeniem ja-
kości usług edukacyjnych (chociaż nie ma na to dowodów) (Zahorska, 1999, 
s. 146–148). Wiadomo, że w międzynarodowych badaniach osiągnięć ucz-
niów polscy uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej, chociaż są bezrad-
ni wobec zadań trudnych i w tej kategorii osiągają słabe wyniki. Nakłady na 
szkolnictwo należą do jednych z niższych, ale dodatkowe nakłady organów 
prowadzących i dostęp do środków unijnych znacząco poprawiły sytuację 
fi nansową szkół. Trudno o jakąś klarowną syntezę stanu oświaty w Polsce. 

Z tego swoistego chaosu wyłania się podstawowa („genetyczna”) wada 
systemu oświatowego – brak długofalowej wizji rozwoju edukacji. To po-
ważny defi cyt systemowy, chociaż dosyć prosty do przezwyciężenia, dzię-
ki doskonaleniu i zaangażowaniu różnych grup w dyskurs nad edukacją, 
proces podejmowania decyzji, proces polityczny. Należy to „tylko” zorga-
nizować. Przemiany społeczne, globalizacja, „płynna rzeczywistość” czy 
rewolucja technologiczna kreują nowe, trudne warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstw, organizacji i zwłaszcza szkół. Niestety w zmaganiu z tymi 
nowymi warunkami nie otrzymują one znaczącego wsparcia ze strony apa-
ratu administracyjnego. Współczesne instytucje edukacyjne potrzebują po-
mocy w podejmowanych działaniach, a nie kontroli; potrzebują systemu 
monitorowania i informacji w celu podejmowania jak najlepszych decyzji, 
a nie tworzenia rankingów; potrzebują wreszcie pomocy w samoocenie dla 
rozwoju, a nie dla zdobywania kolejnych, nic nieznaczących danych staty-
stycznych (Mazurkiewicz, 2009c). Przez lata (z różnych powodów, głównie 
politycznych) podejmowano próby modernizacji i racjonalizacji struktur cał-
kowicie nieefektywnych, najwyższy czas z nich zrezygnować.
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Jedną z przyczyn braku skuteczności struktur administracyjno-biurokra-
tycznych jest silne przeświadczenie, że można stworzyć jeden, skuteczny dla 
wszystkich algorytm albo schemat działania. Powoduje to podtrzymywanie 
masowości i ujednolicenie szkolnictwa w indywidualizującym się świecie. 
Masowość się dzisiaj nie opłaca, masowość jest sprzeczna z humanistycznym 
podejściem do rozwoju człowieka i nieadekwatna do współczesnego rynku 
pracy. Nie potrzebujemy tysięcy robotników zdolnych do wykonywania tej 
samej czynności przez kilka lub kilkanaście godzin. Potrzebujemy „krótkich 
serii”, projektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb danej społeczno-
ści, nauczycieli zdolnych ocenić te potrzeby i przystosować do nich swoją 
ofertę. Zespoły nauczycieli powinny się szkolić w tym, jak oceniać potrze-
by swoich uczniów i dorosłych funkcjonujących w danej społeczności, jak 
planować działania, jak je przeprowadzać, a potem modyfi kować (Mazur-
kiewicz, 2009c). Istnieje pilna potrzeba unowocześnienia obecnego sytemu 
edukacji nauczycielskiej, łącznie z systemem ich doskonalenia podczas pracy 
zawodowej (Kupisiewicz, 2006, s. 95), a należy odnotować inicjatywy rządo-
we skierowane na system doskonalenia właśnie (projekt modernizacji syste-
mu doskonalenia nauczycieli fi nansowany ze środków unijnych). 

Szkoła potrzebuje odpowiedzialnych profesjonalistów, fachowców, któ-
rzy wiedzą, co i jak należy zrobić. Nie da się zbudować nowoczesnej szkoły 
poprzez ograniczanie autonomii nauczycieli. Zadziwiający jest brak zaufa-
nia władz oświatowych do nauczycieli. Należy inwestować w jedną z naj-
ważniejszych grup zawodowych, a nie drobiazgowo ją kontrolować. Trzeba 
wspierać tworzenie profesjonalnej kultury w szkołach, grupową refl eksję, 
rozwój zawodowy, różne formy doskonalenia poprzez współpracę i wymia-
nę doświadczeń. Kto, jeśli nie nauczyciele z danej miejscowości czy wsi, zna-
jący uczniów i ich rodziców, ma wiedzieć, czego i jak uczyć? Tylko poprzez 
olbrzymie wsparcie nauczycieli i uczynienie z nich fachowców „od uczenia” 
możemy dokonać cywilizacyjnego skoku w szkołach. Na razie jednak ob-
serwujemy raczej odwrotną tendencję – chociaż ofi cjalnie deklaruje się ko-
nieczność budowy zaufania i wspierania indywidualnych talentów, to nie 
zamierza się zaniechać polityki niskiego zaufania – nie znikają mechanizmy 
kontroli i karania. Coraz większe napięcie wynika z konfl iktu między zachę-
caniem do brania spraw w swoje ręce i odpowiedzialności za proces kształce-
nia a silnymi oczekiwaniami dotyczącymi wyników szkół osiąganych w róż-
nych ofi cjalnych i formalnych metodach ewaluacji szkoły (Bottery, 2004,
s. 52–53). Bardzo często zresztą kontrola szkół służy wyłącznie podkreślaniu 
hierarchii w strukturze władzy. 

Innym ważnym problemem współczesnych systemów oświatowych jest 
przekonanie, że uczenie kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Trzeba 
wszystkim uświadamiać, że otrzymanie dyplomu ukończenia szkoły to do-
piero początek. Trzeba wyjaśniać i przygotowywać do uczenia się przez całe 
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życie (life-long learning). Państwa UE ustaliły, iż przygotują i wdrożą spójne 
i całościowe strategie edukacji przez całe życie. Rezultatem ich wdrożenia 
ma być stopniowa integracja środowisk kształcenia formalnego zmierzająca 
do udostępnienia możliwości wysokiej jakości nauki wszystkim i stale (Bed-
narczyk, Gawlik, Kupidura, 2005). Istotnym zagadnieniem jest określenie 
powiązań między edukacją a zmieniającą się gospodarką, ekonomią, sferą 
życia duchowego, kulturą. Edukacja może pełnić istotne funkcje wspomaga-
jące przemiany w innych dziedzinach życia (Lewowicki, 1995, s. 20). Musimy 
się nauczyć, jak się uczyć, jak zmieniać profesję, jak podnosić kwalifi kacje. 
Aktualnie dorośli w Polsce uczą się wtedy, gdy wymaga tego pracodawca. 
Musimy spowodować powstanie kultury uczenia się bez przymusu, i to nie 
tylko w celach zawodowych. W Szwecji na dziewięć milionów mieszkańców 
2,8 miliona bierze udział w popularnych tam kółkach kształceniowych (study 
circles), co w Polsce wydaje się odsetkiem niemożliwym do osiągnięcia (Ma-
zurkiewicz, 2009b). Zadaniem systemu edukacyjnego jest stworzenie także 
dorosłym możliwości rozwoju i ciągłego uczenia się. Coraz częściej bezrobot-
ni nie będą w stanie podjąć oferowanej im pracy tylko i wyłącznie dlatego, że 
nie będą potrafi li się do niej przyuczyć. Swoiste monopolizowanie procesu 
edukacyjnego przez instytucje formalnie wyznaczone do jego prowadzenia 
w pewnym stopniu przyczynia się do wzmacniania defi cytu związanego ze 
słabością idei i praktyki uczenia się przez całe życie.

Choć administracja państwowa zdaje sobie sprawę z konieczności doko-
nania zasadniczych przemian, to jednak wciąż przegrywa z rzeczywistością. 
Podstawowy błąd tkwi w pomyśle, aby z nowymi uwarunkowaniami dawać 
sobie radę za pomocą mocno przestarzałych metod i narzędzi (scentralizo-
wana struktura, nakazy, brak konsultacji i motywacji potencjalnych wyko-
nawców, zagrożenie kontrolą, w której nie bierze się pod uwagę lokalnego 
kontekstu i zapotrzebowań). Powoduje to sytuację, w której dobre pomysły 
i nowoczesne inicjatywy ustawodawcze zamieniają się podczas procesu le-
gislacyjnego w trudne do zrozumienia i często nielogiczne dyrektywy albo 
są neutralizowane przez system i ludzi. Tak się stało przecież z ciekawym 
pomysłem dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli, który zamiast in-
spirować, dawać satysfakcję, stał się w ciągu paru lat przykładem tego, jak 
nie należy motywować do rozwoju. Niestety oświata będzie instrumentem 
gier politycznych partii realizujących swe partykularne interesy (gry o wła-
dzę i głosy wyborców, stanowiska i tym podobne) (Śliwerski, 2001, s. 114). 
Brak wizji (wcześniej wymieniony defi cyt) wzmacnia problem braku mecha-
nizmów narzędzi rozwojowych, co prowadzi do pojawienia się kolejnego 
defi cytu systemu oświatowego – braku zorganizowanego systemu wsparcia 
szkół i innych placówek edukacyjnych. 

Współczesny świat stawia przed szkołą zadania, które nie do końca są 
uświadamiane przez nauczycieli. Jednym z poważniejszych problemów jest 
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nieumiejętność widzenia spraw w szerszym kontekście. W większości szkół 
nauczyciele borykają się z zadaniami codzienności, z problemami do rozwią-
zania „na wczoraj”. Tego rodzaju perspektywa nie ułatwia autentycznego 
zaangażowania w zmianę przynoszącą nadzieję na konstruktywne i krea-
tywne rozwiązywanie spraw najważniejszych. Dodatkowo nauczyciele są 
poddawani presji interesów politycznych samorządów, ministerstwa, nad-
zoru pedagogicznego i oczywiście samych szkół, zmuszonych do funkcjono-
wania w świecie, w którym coraz ważniejsza jest umiejętność konkurowania 
z innymi (także szkołami). Takie uwarunkowania prowadzą do powsta-
wania sprzeczności, z którymi trudno sobie poradzić. Wprawdzie słychać 
powszechne nawoływania do wprowadzania w szkołach innowacji oraz za-
chęty skierowane do nauczycieli, aby planowali swe działania w dłuższej 
perspektywie czasowej, ale w dalszym ciągu ocenia się ich pracę na podsta-
wie natychmiastowych rezultatów (jak wyniki testów). Uleganie zachętom 
do twórczej pracy skoncentrowanej na rozwoju uczniów wiąże się więc z po-
ważnym ryzykiem otrzymania negatywnej oceny zewnętrznej biorącej pod 
uwagę tylko fragment rzeczywistości. Zachęca się do samooceny, ale narzu-
ca zewnętrzne standardy działania. Promuje pracę w zespołach nauczycieli, 
ale ocenia i wynagradza głównie za osiągnięcia indywidualne (Mazurkie-
wicz, 2005). 

Niepokojącym sygnałem jest silny opór różnych grup (władz, nauczycieli, 
czasami rodziców) przed zmianami organizacyjnymi szkoły. Brak też świa-
domości tego, jak bardzo proces nauczania i uczenia się jest zdeterminowany 
przez sposób pracy szkoły. A przecież wyraźnie widać, że organizacja pro-
cesu kształcenia utrudnia uczenie się. Z tego powodu należy zerwać z dzi-
siejszą praktyką organizacyjną i ogłosić koniec systemu klasowo-lekcyjnego, 
koniec uczenia się jednego przedmiotu przez 45 minut, aby przez następną 
lekcję uczyć się czegoś zupełnie innego. To niezgodne z naszą wiedzą o tym, 
jak działa ludzki mózg, i o tym, jak się uczymy. To sprzeczne z fi zjologią 
oraz zupełnie nieprzystające do płynnej, interdyscyplinarnej rzeczywistości. 
Nowoczesne sposoby nauczania wykorzystują uczenie się we współpracy, 
samodzielność poszukiwań, stawianie pytań, wiązanie tego, czego się do-
wiadujemy, z tym, co już wiedzieliśmy – zakłada konstruowanie wiedzy. 
Wśród metod umożliwiających takie uczenie wymienia się na przykład 
metodę projektu, gdzie uczenie się zachodzi w grupie, z wykorzystaniem 
zasobów lokalnych. Podczas realizacji projektu uczniowie samodzielnie po-
szukują informacji, planują działania i prezentacje. Tradycyjny sposób oce-
niania i mierzenia postępów oraz organizacja pracy szkoły uniemożliwiają 
lub przynajmniej utrudniają stosowanie takich metod (nawet gdy są zalecane 
przez MEN). 

Wiąże się to w pewnym stopniu z innym zagadnieniem – podejściem do 
demokratyzacji szkoły. Wiele osób odpowiedzialnych za szkolnictwo opo-
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wiada się za szczątkową demokracją jako pomysłem na budowanie relacji 
i przygotowywanie uczniów do współpracy. Niestety wciąż większość do-
rosłych, a nawet większość pedagogów, traktuje młodych ludzi jak niepeł-
nowartościowy produkt. Szkoła widzi uczniów jako osoby z defi cytem, któ-
ry należy uzupełnić. Dopiero po kuracji w szkole stają się pełnoprawnymi 
obywatelami, dopiero po uzupełnieniu braków mają prawo się wypowiadać. 
Szkoła, jak mawiają niektórzy, to zbyt ważna sprawa, abyśmy mogli sobie 
w niej pozwolić na demokrację. Decyzje o szkole podejmować mogą tylko 
eksperci, ci, którzy wiedzą lepiej, a uczniowie na pewno nie należą do tej gru-
py. Uczniowie tymczasem mogą podejmować decyzje o dyskotece czy kla-
sowej wycieczce. Wszystkie inne należą do nauczycieli. Jak szkoła ma uczyć 
odpowiedzialności, skoro ubezwłasnowolnia uczniów, nie dając im poczuć 
smaku odpowiedzialności? Świat, zarówno ten globalny, jak i lokalny, staje 
się coraz bardziej zróżnicowany, wielokolorowy i wielokulturowy. Otwar-
tość, gotowość do współpracy, umiejętność zrozumienia innych systemów 
wartości, ale też świadomość własnych priorytetów, poczucie autonomii 
i chęć wzięcia odpowiedzialności za siebie i innych to cechy, które powin-
na kształtować nowoczesna szkoła, a tego nie można uczyć bez partnerstwa 
i podmiotowości. To relacje uczeń–nauczyciel kształtują ich (uczniów) wyob-
rażenie o świecie, innych ludziach i o sobie (Mazurkiewicz, 2009c).

Podsumowując – mamy trudności z wyznaczaniem celów, organizacja 
pracy utrudnia realizację podstawowych założeń, relacje międzyludzkie nie 
są adekwatne do potrzeb, w świecie zewnętrznym trudno szukać oparcia. 
Nie można więc się przygotowywać do działania w przyszłości w znanych 
warunkach; nie można, ponieważ ich nie znamy i nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć, ale też nie posiadamy odpowiednich kompetencji dla rozważania 
alternatywnych scenariuszy przyszłości i przygotowywania odpowiednich 
dla tych przewidywań strategii działań. Potrzebny jest trening do stawie-
nia czoła nieznanemu, ponieważ w dzisiejszych warunkach podstawowe 
zadania szkoły, takie jak chociażby przygotowanie do bycia członkiem spo-
łeczeństwa lub do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy, wydają się 
niewykonalne. Dodatkowym utrudnieniem jest wspominana niemoc do 
skoncentrowania się na czymś, co zaprocentuje dopiero za kilkadziesiąt lat. 
Jak wpłynąć na świat, światową gospodarkę czy stosunki międzyludzkie, 
budując „nową” edukację? Znamy uwarunkowania, posiadamy informacje 
niezbędne do tego, aby zacząć, wiemy, czego nam potrzeba: wizji przyszło-
ści, umiejętności tworzenia i prowadzenia polityki edukacyjnej, koordynacji 
i pewnej ciągłości działań, systemu wsparcia dla szkół, nauczycieli i dyrek-
torów. 

Warto się zastanowić nad pytaniem: w jaki sposób powierzyć zadanie ra-
dykalnej zmiany systemu szkołom i ich przywódcom? Tylko oni, we współ-
pracy z przedstawicielami innych sektorów życia społecznego i gospodar-
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czego, mają szansę wprowadzenia nas do grupy społeczeństw budujących 
swą pozycję dzięki tak zwanej trzeciej fali cywilizacyjnej. Konieczne jest, aby 
się nauczyć, jak tworzyć i sprzedawać informacje oraz innowacje, wyrafi no-
waną kulturę, zaawansowane technologie, oprogramowanie komputerowe, 
edukację, opiekę medyczną i inne usługi (Toffl er, 1996, s. 32), ale także war-
tości społeczeństwa obywatelskiego. Każdy ze zdefi niowanych powyżej de-
fi cytów może i powinien się stać priorytetem dla nowej grupy przywódców 
edukacyjnych – to konkretne zadania możliwe do rozwiązania (zrealizowa-
nia) przez odpowiednie zarządzanie.

Z pewnością świat zmieni się jeszcze bardziej. Należy zatem aktywnie 
w tym procesie uczestniczyć i projektować zmianę na miarę naszych potrzeb 
i wizji. Pomimo doświadczania globalnych kryzysów, to dobry moment hi-
storii Polski: znajdujemy się w głównym nurcie cywilizacyjnym, zniknęły 
bariery oddzielające nas od demokratycznego Zachodu, w którym w ciągu 
ostatnich lat dokonano olbrzymich transformacji w zakresie techniki, techno-
logii i organizacji (Gadomski, 2002). Teraz i my jesteśmy częścią tego świata. 
Powinniśmy zatem myśleć o tym, w jaki sposób możemy wesprzeć pozytyw-
ne przemiany. Warto pamiętać, że nie będzie to łatwa podróż. Przechodząc 
przez przemiany końca XX wieku, myśleliśmy, że walczymy o dobrze znany 
i bezpieczny świat. Wierzyliśmy, że gdzieś on już istnieje i wystarczy zmienić 
„geopolityczną miejscówkę”, a i nam będzie lepiej. Okazało się, że pojawili-
śmy się w tym „lepszym” świecie w momencie, kiedy on sam przechodził 
rewolucyjne zmiany i musiał stawiać czoła nowym kryzysom (od globalnego 
terroryzmu, przez zwątpienie w ideę europejskiej solidarności, do ostatniego 
kryzysu fi nansowego). Nie wystarczyło jednak przejść z jednego „klubu” do 
drugiego (od RWPG i Układu Warszawskiego do UE i NATO). Teraz mu-
simy wspólnie z innymi się zastanawiać, jak rozwiązywać nowe problemy 
świata – wziąć za niego odpowiedzialność. Nic nie będzie nam dane za to, co 
wydarzyło się w przeszłości lub za to, kim jesteśmy. Musimy sami odpowie-
dzieć na pytanie: dokąd zmierzamy? 

Nie dajmy się ograniczać tym, którzy kierują naszą uwagę w stronę nieak-
tualnych problemów, ważnych dla wczoraj, ale nie dla jutra. Zastanówmy się 
przede wszystkim nad tym, jak zapewnić ludziom pracę i jednocześnie nie 
zamienić szkół w instytucje pracujące pod dyktando wolnego rynku, wytwa-
rzające sprawną siłę roboczą, ale już nie obywateli. Zastanówmy się, w jaki 
sposób uczyć i wychowywać robotników wiedzy, ale i obywateli, a przede 
wszystkim wrażliwych i uczciwych ludzi. Oto zadanie dla naszych szkół. 
Szkół, które muszą się zmienić, tak jak zmieni się Polska. Już dzisiaj widać 
konsekwencje, pozytywne i negatywne, przystąpienia do Unii Europejskiej. 
Czy polscy obywatele w Dublinie lub w Berlinie to tylko tania siła robocza 
do wykonywania prostych czynności, czy wysoko opłacani eksperci nieza-
interesowani tym, gdzie zarabiają pieniądze, czy może obywatele Europy 
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i aktywni członkowie lokalnych społeczności? Czy Polska pozwalająca za-
puszczać korzenie emigrantom z biedniejszych regionów, którzy widzą nas 
jako część UE, to kraj otwarty czy zamknięty, prężny czy pasywny, sprawny 
czy zablokowany biurokratyczną niemożnością? Czy włączenie w globalny 
system zwiększa nasze szanse na dalszy rozwój czy raczej sprowadza po-
ważne zagrożenie? Wkrótce poznamy odpowiedzi na te pytania. Więcej, to 
my zadecydujemy, jakie one będą. Lepiej, gdyby były one zgodne z naszą 
wizją cywilizacyjnego rozwoju kraju, a nie wyniknęły z niekontrolowanych 
procesów społecznych i gospodarczych. 

3.3. Zarządzanie edukacyjne wobec zdiagnozowanych problemów

Czy edukacja może być szansą na lepszy wiek XXI? Badając historię ludz-
kości, można dostrzec – zwłaszcza z pewnej perspektywy czasowej – me-
chanizmy, siły, czynniki wpływające na taki a nie inny jej przebieg. Bar-
dzo jednak trudno przewidywać rolę i siłę oddziaływania tych elementów 
w momencie, gdy historia „się dzieje”. Jednym z naszych problemów jest 
to, że próbujemy antycypować przyszłość na podstawie naszych doświad-
czeń z przeszłości i teraźniejszości, a nie wiemy, czy to w ogóle jest możli-
we. Często również staramy się porównywać nasze doświadczenia, ale czy 
możliwe jest porównanie przełomu wieków XIX i XX z przełomem wieków 
XX i XXI? Zwróćmy uwagę, jak się zmieniły kluczowe pojęcia konstytuujące 
życie społeczne: 100 lat temu praca była „przywilejem” klas najniższych, 
dzisiaj jest atrybutem tych, którzy odnieśli sukces. Wiedza, jeszcze niedaw-
no coś pewnego, stałego, obietnica bezpieczeństwa, dzisiaj nie jest już ani 
obiektywna, ani łatwo zdobywana. Nie wiedzieć czemu, wierzymy wciąż 
w edukację, która widziana jest jako najlepsze, a może nawet jedyne, roz-
wiązanie wszystkich problemów. 

Znaczenie edukacji nigdy nie było podawane w wątpliwość, nigdy nie 
mieliśmy wątpliwości co do sensowności działań podejmowanych w ra-
mach procesu kształcenia, ale też nigdy dotąd nie próbowano objąć edukacją 
„wszystkich” obywateli (co deklaruje się dzisiaj). Jeszcze 20–30 lat temu luk-
sus wykształcenia był zarezerwowany dla elit. Edukacja na poziomie wyż-
szym lub wykształcenie dobrej jakości były swego rodzaju nagrodą, przy-
wilejem, a czasami metodą zarządzania. Powszechna oświata ograniczała 
się do przekazywania kilku podstawowych umiejętności, w tym do kształ-
towania odruchu posłuszeństwa wobec społeczeństwa. Zjawiska omawiane 
wcześniej, w tym demokratyzacja, globalizacja i rewolucja technologiczna, 
drastycznie zmieniły podejście do edukacji – przestała być ona przywile-
jem, a stała się prawem również osób pochodzących z najniższych warstw 
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społecznych. Sytuacja ta w dużym stopniu przyczyniła się do problemów 
i specyfi cznego chaosu, którego doświadczamy. Z jednej strony powszechna 
jest wiara w moc edukacji i jej zdolność przekształcania losów jednostek i ca-
łych społeczeństw, z drugiej strony coraz wyraźniej narasta rozgoryczenie 
niską jakością oraz ofertą edukacyjną nieodpowiednią do potrzeb. Widoczne 
są frustracje spowodowane niewystarczającymi środkami fi nansowymi po-
trzebnymi dla zapewnienia ciągłości i jakości procesu kształcenia. Oczywiste 
jest też, że jeszcze nigdy tyle osób nie korzystało z usług systemu oświatowe-
go. Chociaż można oskarżać system szkolny o reprodukcję istniejącej straty-
fi kacji, wykształcenie jest dostępne jak nigdy dotąd w historii. Wzrasta liczba 
uczniów i studentów, w wielu krajach widać systematyczny wzrost jakości 
kształcenia, coraz mniej osób cierpi z powodu podstawowych braków w wy-
kształceniu (czytanie i pisanie), coraz większy wpływ na to, czego się uczy, 
mają lokalne społeczności, rodzice, zewnętrzni eksperci. Szkoła z wolna 
przestaje być bezludną wyspą. Pytanie, jakie warto postawić, brzmi: jak w tej 
perspektywie wygląda polska szkoła i co można zrobić, aby pewne procesy 
przyspieszyć? Jak zapewnić „cywilizacyjną” przemianę szkoły współczesnej 
w szkołę przyszłości?

Opisywane wątpliwości w żadnym wypadku nie prowadzą do wniosku 
o „końcu szkolnictwa”, może najwyżej do wniosku o końcu szkoły, jaką zna-
liśmy w XX wieku, w którym potrzebni nam byli zdyscyplinowani i lojalni 
obywatele państw będących w permanentnym konfl ikcie, robotnicy fabryk 
produkujących na potrzeby szybkiego rozwoju społeczeństwa industrialne-
go czy żołnierzy walczących na różnych frontach. Te wątpliwości powinny 
być raczej trampoliną, z której wybijemy się w poszukiwaniu lepszych kon-
cepcji, pomysłów, idei prowadzących do pojawienia się szkół budujących re-
lacje, świadomych współzależności we współczesnym świecie, wrażliwych 
na potrzeby lokalnych społeczeństw i świadomych globalnych procesów, 
a zwłaszcza kosztów i efektów naszych działań. Dobra edukacja to nie rezul-
tat rywalizacji, ale współpracy, która wykorzysta wszystkie szanse i zasoby 
oraz odpowie na potrzeby współczesnej młodzieży. Nie potrzebujemy szkol-
nictwa masowego, w znaczeniu zuniformizowanej oferty dla wszystkich, 
potrzebujemy raczej oferty dla wszystkich, która będzie taka dzięki swej róż-
norodności, a nie wyłącznie dostępności. Młodzi ludzie dzisiaj są inni i po-
trzebują innego rodzaju wsparcia.

Przede wszystkim warto się przyjrzeć, komu i dla jakich celów potrzeb-
ne są dzisiaj edukacja, szkoła, wykształcenie. „Młodzi ludzie są inni…” – to 
stwierdzenie, chociaż brzmi jak banał, jest prawdziwe. Jest jednak ignorowa-
ne. Dlaczego kolejne pokolenia nie potrafi ą zrozumieć, że nasze dzieci (lub 
wnuki) potrzebują czegoś innego niż my? I nie chodzi tu wyłącznie o inne 
informacje, odmienne umiejętności, ale także o inny sposób nauczania, inny 
rodzaj wsparcia w trudnym procesie uczenia się i dojrzewania, inną uwagę 
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ze strony dorosłych. Nie jest to rezultat zmian indywidualnych, lecz skompli-
kowanego procesu rozwoju społeczeństw, w których się urodzili i w których 
przyszło im dorastać i żyć. Oczywiście diagnoza rzeczywistości w tym ob-
szarze jest trudna ze względu na szybko zmieniające się społeczne nastroje, 
brak odpowiednich narzędzi i metodologii, problemy w interpretacji zebra-
nych danych i wyników obserwacji. Jeszcze niedawno (4–5 lat temu) toczy-
ła się w naszym kraju dyskusja o generacji „nic” – ludziach, którym szkoła 
nie dała poczucia sensu istnienia, tylko co najwyżej umiejętność zdobycia 
pracy i trwania „na etacie”. Ze szkoły pokolenie to miało wynieść brak idea-
łów i zdolność przystosowania się do sytuacji osoby bezrobotnej, o ile tylko 
znajdzie się szansa na „imprezę”. Barbara Fatyga wskazywała zagrożenia 
wynikające z faktu, iż młodzież jest grupą zmarginalizowaną, izolowaną czy 
egzotyczną, co powiększa międzypokoleniowy dystans i utrudnia komuni-
kację. Blokowanie szans na pomyślny start może, pisała Fatyga, prowadzić 
do wybuchu frustracji, buntu i albo wielkiej rewolty, albo pełzającej rewolu-
cji (stałych wybuchów niezadowolenia) (2004, s. 315–324). 

Minęło jednak kilka lat i znaleźliśmy się w innej sytuacji, determinowanej 
w pewnym stopniu przez konsekwencje integracji z Unią Europejską (przede 
wszystkim zarobkowa i edukacyjna emigracja), po części przez działania ko-
lejnych rządów, które albo ignorowały potrzeby młodych, patrząc głównie 
w przeszłość, albo nie były w stanie zaoferować porywających pomysłów 
czy rozwiązań, atrakcyjnych dla tych, przed którymi wciąż stoją ważne de-
cyzje w sprawie przyszłości (Kim będę? Gdzie będę żył?). Nie bez znacze-
nia był też ostatni kryzys ekonomiczny. Pomimo trudności widać wpływ 
pozytywnych przemian społecznych. Można zauważyć zmianę nastrojów 
społecznych i upodobnienie się polskiej młodzieży w pewnym stopniu do 
amerykańskich millenials, urodzonych po 1982 roku. Na przełomie wieków 
twierdzono w USA, że to pokolenie optymistów, szczęśliwych i pewnych sie-
bie osób zdolnych do współpracy w grupie, przestrzegających społecznych 
zasad. Chociaż miewają problemy w szkole, są inteligentni, dobrze rozwi-
nięci i przygotowani do życia – między innymi dlatego, że poświęcano im 
dużo czasu (nie tylko rodzice, ale i między innymi  dalsi członkowie rodziny, 
nianie, opiekunki, trenerzy). Chcą się rozwijać i są gotowi do nauki (Howe, 
Strauss, 2000). Czy takie może być też polskie najmłodsze pokolenie? W du-
żym stopniu zależy to od szkoły.

Szkoła może zmieniać świat i proponować rozwiązania ważnych proble-
mów wyłącznie wtedy, gdy to stanie się jej celem. Na razie raczej odtwarza 
rzeczywistość, reprodukuje podziały, zwyczaje, trudności, struktury, pomy-
sły na życie i tym podobne. Aby móc to zmienić, musimy sobie wyobrazić 
świat, w którym chcemy żyć, i jednocześnie otworzyć nań szkołę. Czy to się 
może udać? Kim ma być obywatel społeczeństwa, w którym chcielibyśmy 
żyć? Jaki ma być absolwent nowej szkoły? Gdy odpowiemy na te pytania, 



114

będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie o to, czy edukacja może być roz-
wiązaniem dzisiejszych problemów. Zrozumiemy też, jakie zadania warto 
postawić szkole i zarządzającym nią liderom.

Nie będzie to trudne, ponieważ dużo już wiemy, a i młodzi nie są bez-
czynni, angażując się w ambitne projekty edukacyjne i społeczne. Obser-
wując zarówno zmieniający się świat, jak i młodych ludzi, łatwo dojść do 
wniosku, iż potrzeba nam absolwentów, którzy odważnie podejmą każde 
wyzwanie, będą rozumieć skomplikowane uwarunkowania i różne punkty 
widzenia, będą otwarci na odmienność i gotowi do negocjacji. To umożliwi 
im efektywną i płynną współpracę w wielu różnorodnych zespołach oraz 
rozwiązywanie problemów stanowiących dzisiaj przeszkodę nie do poko-
nania. Potrzeba nam absolwentów, którzy będą rozumieli i szanowali swoją 
tożsamość, a jednocześnie staną się mobilni i elastyczni, którzy będą umieć 
przystosować się do różnych kontekstów. Ważny jest system wartości, któ-
rym będzie się posługiwać wymarzony współobywatel. Dzisiaj brakuje nam 
szczególnie poczucia wspólnoty oraz tak popularnej w społecznym dyskur-
sie – solidarności. Proces kształcenia i wychowania powinien dać ludziom 
szansę na zrozumienie znaczenia wartości decydujących o kondycji całych 
grup społecznych i wywoływać niezgodę na niesprawiedliwość czy opresję. 
Wynik szkolnej edukacji rzadko będzie się dawał łatwo zmierzyć czy opisać, 
jednak żyjąc i pracując w społeczeństwie z dobrym systemem edukacyjnym, 
mamy możliwość dostrzeżenia jej efektów: odpowiedzialność, współpracę, 
zaangażowanie i ciągły rozwój, poszukiwanie lepszych rozwiązań. Absol-
went-obywatel będzie umiał się uczyć, będzie gotowy do ciągłej nauki i bę-
dzie wiedział, jak mądrze korzystać z nowych technologii. Będzie świadomy 
zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, zachwiania 
równowagi ekologicznej, kurczących się zasobów energetycznych. Zrozumie 
istotę przestrzegania praw człowieka czy sprawiedliwego ładu gospodarcze-
go, dostrzeże sens międzynarodowej współpracy.

To ważne jednak, aby kontekst funkcjonowania szkół i uwarunkowania 
naszego istnienia nie przytłaczały myślenia i nie blokowały działań. To tylko 
punkt wyjścia – wiemy, gdzie jesteśmy i wyraźnie widzimy ambitnie nakreś-
lony cel: zmianę świata przez edukację. Jedyne, czego nam potrzeba, to zgoda 
na współdziałanie, wola do rozpoczęcia i dokończenia tego niezbędnego pro-
jektu – przebudowy (lub odnowy) szkoły dla zmiany świata. Wielkim cywili-
zacyjnym projektem może być uczynienie ze szkoły ośrodka wszelkich prze-
mian i reform społecznych. Alvin i Heidi Toffl er, jedni z nielicznych, których 
prognozy co do rozwoju społecznego sprawdziły się w stopniu wręcz zaska-
kującym, uważają, że edukacja zawsze była elementem siły napędowej zmian 
cywilizacyjnych, a szkoła – wyspecjalizowaną instytucją je obsługującą (tak 
jak korporacje czy partie polityczne) (Toffl er, Tofl er, 2006, s. 27). Zgadzając się 
z tym, że szkoła może spełniać istotną rolę, należy postulować przesunięcie 
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jej z kategorii instytucji obsługującej zmiany społeczne do kategorii instytucji 
projektującej i inspirującej te zmiany. Szkoły muszą przestać wyłącznie odpo-
wiadać na zapotrzebowanie zewnętrznego świata (rynku pracy, polityki, kul-
tury), a powinny zorganizować systemową refl eksję, swoistą burzę mózgów 
i stosownie do jej wyników wspierać społeczeństwa w rozwoju.

Aby stało się to możliwe, konieczne jest zintegrowane działanie na kilku 
poziomach systemu oświatowego: na poziomie szkoły, na poziomie jednost-
ki samorządowej (terytorialnej), mającej możliwość kreowania lokalnej poli-
tyki i praktyki edukacyjnej adekwatnej do potrzeb danej społeczności, oraz 
na poziomie władz centralnych, zdolnych do inspirowania ogólnokrajowego 
dyskursu, wskazywania kierunków rozwoju i wyznaczania zadań priory-
tetowych dla całego systemu. Postulowane działania muszą się koncentro-
wać na dwóch kategoriach zadań. Jedna kategoria to zwiększanie potencja-
łu przywódczego polegające na inwestowaniu w jednostki odpowiedzialne 
(lub potencjalnie odpowiedzialne) za kierowanie instytucjami edukacyjnymi 
formalnymi – w postaci szkoleń i umożliwiania rozwoju zawodowego, oraz 
w zakresie zwiększania poziomu przywództwa rozumianego jako cecha 
organizacyjna, przywództwa zbiorowego, zdolności organizacji do reago-
wania na zmienne warunki. Ta kategoria działań będzie omawiana jeszcze 
w kolejnych rozdziałach. Druga kategoria działań to umiejętne wprowadza-
nie zmian w sposobie funkcjonowania szkół i placówek oraz całego systemu 
oświatowego. Te działania wynikają z przemyśleń przedstawionych w roz-
działach 2, 3 i 4 i determinują konkretne cele zarządzania edukacyjnego, któ-
rych realizacja przysłuży się rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów.

Przywódcy edukacyjni działający na poziomie centralnym zarządzania 
systemem oświatowym i edukacją powinni podjąć wysiłek w celu uwzględ-
nienia kontekstu globalnego, europejskiego i krajowego we wszystkich po-
czynaniach mogących w jakimkolwiek stopniu decydować o polityce edu-
kacyjnej państwa, o stanie dyskursu na temat celów i metod edukacji oraz 
o społecznym obrazie priorytetów i instytucji edukacyjnych. Odwoływanie 
się do ogólnoświatowych tendencji, tworzenie okazji do międzynarodowych 
kontaktów, popularyzowanie literatury i idei to ważne elementy gry decydu-
jącej o stanie procesu politycznego. Przywódcy edukacyjni powinni aktyw-
nie i przede wszystkim publicznie uczestniczyć w jego kreowaniu. Trudno 
kreować politykę wyłącznie poprzez działania gabinetowe, bez zwrócenia 
się do odbiorców i wykonawców i włączenia ich w proces twórczy. W ten 
sposób (przez włączanie różnych aktorów) można też zbudować fundamen-
ty spójnej, a także kontynuowanej przez następców, wizji edukacji.

Przywódcy edukacyjni działający na poziomie regionalnym zarządzania 
systemem oświatowym i edukacją, zarówno w samorządach, jak i w organi-
zacjach trzeciego sektora, oprócz ciągłej refl eksji nad kontekstem współczes-
nej edukacji i tendencjami rozwojowymi oraz uczestniczenia w budowaniu 
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wizji i strategii dla edukacji, muszą mieć również świadomość, że ich głów-
nym zadaniem nie jest mimo wszystko „dopilnowywanie” sprawności insty-
tucji edukacyjnych, z którymi współpracują, ale współtworzenie ich w taki 
sposób, aby były zdolne do zmieniania świata. Inspirowanie uczących, aby 
kierowali się ambicją zmieniania rzeczywistości na lepszą to zdecydowanie 
ważniejsze zadanie przywódców aniżeli administracyjne kontrolowanie 
podległych placówek (pomimo konieczności również takiej działalności). 

Przywódcy edukacyjni działający w organizacjach, oprócz podejmowa-
nia refl eksji nad kontekstem funkcjonowania współczesnych szkół, udziału 
w dyskursie i tworzenia wizji, budowania świadomości konieczności zmiany 
świata (czyli wszystkiego tego, co powinni ująć w swych działaniach przy-
wódcy na wyższych poziomach systemu), muszą natomiast również skupić 
się na funkcjonowaniu ich organizacji, i to przede wszystkim w zakresie 
procesu nauczania i uczenia się. Dla osiągnięcia odpowiednich rezultatów 
konieczne jest skoncentrowanie się na procesie uczenia się uczących i od-
powiednie dopasowanie oferty edukacyjnej. Potrzebna jest zmiana formuły 
nauczania i dostosowanie jej do potrzeb i możliwości młodych ludzi. Efek-
tem działań i współpracy przywódców ze wszystkich poziomów systemu 
oświatowego będzie szkoła odpowiedzialna, czyli taka, która będzie w stanie 
odpowiedzieć na wyzwania i warunki współczesności.

3.4. Idea szkoły odpowiedzialnej

Tylko wiedząc, jaki jest świat, a właściwie ucząc się go rozpoznawać, nauczy-
ciele i wszyscy zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących szkół, 
oświaty i edukacji, mogą się zastanawiać, w jaki sposób projektować odpo-
wiednie, czyli odpowiadające na aktualne potrzeby instytucje oświatowe. 
W przypadku nauczycieli proces refl eksji nad kształtem szkoły i projekto-
wanie edukacji powinny wynikać bezpośrednio z poczucia odpowiedzialno-
ści za własne działania. Odpowiedzialność to wieloznaczne pojęcie wiążące 
się z prawdą i wolnością, niekoniecznie oznaczające wyłącznie negatywną 
odpowiedzialność, czyli przyznanie się do sprawstwa jakiegoś czynu i po-
niesienie tego konsekwencji. Chodzi o pokazanie potęgi odpowiedzialno-
ści pozytywnej, patrzącej w przyszłość, wiążącej się z własnym zadaniem 
i godnością (Ogrodzka-Mazur, 2009, s. 91). Przywódcy edukacyjni pomagają 
współpracownikom w zrozumieniu tego założenia, gdyż uświadomienie so-
bie odpowiedzialności to kluczowy moment w stawaniu się nauczycielem. 
A odpowiedzialność uczących to warunek autentycznego uczenia się7. 

7  „Etymologicznie [słowo] «odpowiedzialność» wywodzi się od czasownika «odpowia-
dać». Być odpowiedzialnym oznacza świadomie udzielić odpowiedzi na wyzwania, które 
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Dla konstruktywnej refl eksji nad tym, jaka powinna być szkoła, aby mog-
ła odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi i współczesnego świata, należy 
też zadać pytanie o rolę, jaką powinni w tej szkole pełnić nauczyciele. W po-
szukiwaniu właściwego podejścia godne podkreślenia jest tu znaczenie sło-
wa „odpowiedź” – to nie uczący (czyli nauczyciele) decydują o kierunkach 
poszukiwań i celach uczenia się, ale pytający, czyli świat i uczący się (ucznio-
wie). Zadaniem nauczycieli jest takie „nastrojenie się”, aby sygnały wysyłane 
przez świat i uczniów wyłapywać. Szkoła jest przecież miejscem spotkania 
różnych ludzi, rozmaitych koncepcji i teorii, teraźniejszości z przyszłością. 
Aby to spotkanie miało sens, należy się do niego odpowiednio przygotować. 
Przywódcy edukacyjni muszą pokazać, jak służyć innym. Nauczyciele są 
w szkole dla innych, więc aby wywiązać się z tego zadania, mają obowią-
zek świadomie projektować, planować i prowadzić odpowiednie działania. 
W takiej atmosferze szkoła ma szansę stać się organizacją współtworzoną 
aktywnie przez pedagogów zgodnie z ich twórczą refl eksją na temat potrzeb 
rzeczywistości.

Nie można ukrywać, że szkoła jest poddawana nieustannej krytyce przez 
badaczy, uczniów czy rodziców (Kaczara, 1997). Można spotkać opinie, iż 
edukacja szkolna (czyli coś, co dzisiaj jedni czynią innym, często im wbrew, 
dla ich dobra) ma niewiele wspólnego z autentyczną edukacją, która powin-
na być tym, po co człowiek sięga sam. John Holt (2007) twierdzi, że formalna 
edukacja oraz wspierający ją system przymusowego i opartego na rywali-
zacji szkolnictwa wydają się najbardziej autorytarnym i niebezpiecznym 
społecznym wynalazkiem. Jego zdaniem edukacja jest fundamentem współ-
czesnego państwa niewolniczego, w którym obywateli ma się za nic – są oni 
jedynie konsumentami, producentami, widzami i fanami. Holt apelował, by 
nie tyle reformować system edukacji, ile się go w ogóle pozbyć. Marzył o spo-
łeczeństwie, w którym wszyscy ludzie wykonują zróżnicowaną i interesu-
jącą pracę, będącą wyzwaniem i nagrodą dla ich umiejętności i inteligencji; 
pracę, nad którą mieliby kontrolę, a jej cele i rezultaty byłyby dla nich zro-
zumiałe i godne szacunku. W takiej społeczności wszyscy ludzie uważaliby, 
że ich myśli, pragnienia, słowa i czyny wywierają wpływ na życie ich własne 
i innych ludzi; społeczeństwo to byłoby kształtowane i kontrolowane przez 
obywateli. W takim społeczeństwie, zdaniem Holta, nikt nie troszczyłby się 
o „edukację”, ponieważ wszyscy byliby zajęci robieniem interesujących rze-
czy o istotnym znaczeniu, wzrastaniem w swoich umiejętnościach i nabywa-
niem mądrości płynącej z działania (2007, s. 30).

przynosi rzeczywistość. […] Owo «danie odpowiedzi» – prócz tego, iż dokonuje się w sposób 
świadomy – wspierać się powinno na fundamencie decyzji podjętej w warunkach wolności: 
oto w wolny i nieprzymuszony sposób deklaruję, iż gotowy jestem poręczyć swoją osobą za 
los powierzonego mi skrawka naszego świata, za fragment dostępnej mi rzeczywistości” (Bo-
biński, 2007, s. 10–11). 
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W dużej części zgadzam się z bolesną diagnozą szkoły i również uważam, 
że nie ma sensu reformować istniejącego systemu bez zmiany fundamen-
talnych zasad i warunków decydujących o funkcjonowaniu szkoły. Zamiast 
rezygnacji z systemu, postuluję jednak raczej jego radykalną zmianę, zasad-
niczą przebudowę instytucji oświatowych i rewizję dzisiejszych ideologii. 
Warto przede wszystkim pracować nad zmianą mentalnego „oprogramo-
wania” (czyli systemu wartości i przekonań) (Hofstede, 2000; Senge, 2002), 
którym posługujemy się, realizując zadania edukacyjne, oraz nad kształto-
waniem nowych warunków funkcjonowania szkoły. Proces ten powinien 
zachodzić zgodnie z logiką odpowiedzi na pytanie: skoro świat jest taki, jaki 
jest, to jaka powinna być edukacja, czyli jaka powinna być szkoła i pracujący 
w niej nauczyciele? Warto próbować na to pytanie odpowiedzieć, podkreśla-
jąc jednocześnie, że nie jest to równoznaczne z postulatem natychmiastowej 
realizacji „zamówień” zewnętrznego świata. O jakości procesu edukacyjnego 
nie decyduje sprawność w przygotowywaniu kolejnych grup profesjonali-
stów na rynek pracy, ale umiejętność przywódców edukacyjnych przyglą-
dania się rzeczywistości i twórczej, grupowej refl eksji umożliwiającej dzia-
łania wspomagające uczenie się prowadzące do zmiany świata. Pierwszym 
konkretnym zadaniem zarządzania edukacyjnego jest nauczenie nauczycieli 
odpowiedzialności za to, jak uczą się ich uczniowie (a nie za to, jak oni ich 
nauczają). Przy czym odpowiedzialność jest tu rozumiana jako elastyczność 
i kreatywność w budowaniu relacji z uczniami i światem, a nie jako zdy-
scyplinowane realizowanie zadań narzuconych przez system. Taka odpo-
wiedzialna postawa wymaga od nauczycieli aktywności i samodzielności, 
czasami odwagi.

Aktywność może być również rozumiana jako element odpowiedzialno-
ści i kolejne kluczowe pojęcie, które decyduje o sukcesie szkoły. Nie chodzi 
tu o jakąkolwiek aktywność, ale o działanie odpowiedzialne i celowe. Szkoła 
musi reagować na rzeczywistość, a nie na biurokratyczne bodźce. Zbyt czę-
sto instytucje oświatowe sprawiają wrażenie, jak gdyby pracowały tylko po 
to, aby organy nadzoru mogły uzasadnić swoje istnienie. Koniecznym wa-
runkiem stosowania zarządzania edukacyjnego jest zrozumienie rzeczywi-
stości, czyli świata, w którym żyjemy, do tego stopnia, aby nie tylko odpo-
wiadać na ewentualne sygnały i bodźce, ale również ją umiejętnie kreować. 
Reagowanie na rzeczywistość nie oznacza wyłącznie reakcji na zewnętrzne 
impulsy, to również refl eksja nad tym, jaki jest świat, a jakim chcielibyśmy go 
ukształtować. Szkoła nie powinna podążać wyłącznie za tym, co modne lub 
aktualne. Szkoła nie może kontynuować pogoni za światem zewnętrznym – 
swym otoczeniem (mediów, biznesu czy polityki). Nie jest to jej potrzebne, 
ani nie jest możliwe, żeby szkoła dorównała temu, co się dzieje wokół. Nie 
uda się jej wywiązać ze wszystkich ambitnych zadań nakładanych przez ko-
lejnych reformatorów; nie będzie też nigdy w stanie działać tak efektywnie, 
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jak przedsiębiorstwo biznesowe. Szkoła nie jest po to, aby inwestować w naj-
nowsze komputery, oprogramowanie, budować najdroższe budynki czy la-
boratoria. Z pewnością podniesie to atrakcyjność procesu kształcenia, ale nie 
będzie decydowało o sukcesie edukacyjnym. Szkoła ma świat zewnętrzny 
aktywnie kształtować i wykorzystywać. Podstawowym, a zarazem najprost-
szym sposobem na współdziałanie ze światem zewnętrznym jest jego aktyw-
ne budowanie poprzez nowy sposób kształtowania uczących się w szkole 
uczniów. Pokazując uczniom, że mają możliwości i umiejętności zmieniania 
świata, szkoła może tworzyć warunki funkcjonowania społeczeństw. To, 
w jaki sposób młodzi ludzie zaprojektują własne życie, jak będą realizować 
te plany i co z nich uda się osiągnąć, zadecyduje o tym, jak zmieni się nasz 
świat. My tworzymy rzeczywistość, a to, jaki będziemy mieli na nią pomysł, 
zależy od tego, dokąd dojdziemy w procesie rozwoju indywidualnego. War-
to nieustannie podkreślać, że zadaniem edukacji jest umożliwienie ludzkości 
kierowania własnym rozwojem, umożliwienie każdemu człowiekowi decy-
dowania o swoim losie, aby mógł się przyczyniać do postępu społeczeństwa, 
w którym żyje (Delors, 1998, s. 79). Właśnie w ten sposób szkoła ma szansę 
zmienić świat i ludzkość. Odpowiedzialna i aktywna edukacja, niezależnie 
od tego, kiedy lub gdzie ma miejsce, umożliwia zarówno uczniom, jak i na-
uczycielom kontrolowanie własnego życia i świadome postępowanie dla 
głównego celu: bycia w pełni człowiekiem, czyli osobą uczącą się i dążącą do 
wolności i szczęścia (swego i innych).

Warto nieustannie uświadamiać osobom pośrednio i bezpośrednio zwią-
zanym ze szkołą, że to od nich zależą forma i jakość procesu kształcenia (a co 
za tym idzie, kształt przyszłych społeczeństw). Należy też ciągle podkreślać, 
że nie potrzebujemy zmian kosmetycznych, ale fundamentalnych, że koniecz-
na jest zmiana paradygmatu, na którego podstawie tworzymy oświatowe in-
stytucje. Nie chodzi tu o nowe metody nauczania, sposób oceniania, zmiany 
w organizacji pracy czy o pomoce naukowe. Stoimy w obliczu konieczności 
podjęcia (nie nowej) dyskusji na temat tego, czym jest szkoła (Lindenberg, 
1993). Świadomość konieczności zmiany, świadomość uwarunkowań, z któ-
rymi przychodzi nam się zmagać, to podstawowe warunki refl eksji nad szko-
łą. Doświadczając zwątpienia z powodu zaniku kulturowych oczywistości 
(prawda, dobro, racja, „właściwa” interpretacja historii i tym podobne) oraz 
trudności z odpowiedzią na pytanie: Czego należy się nauczyć, aby odnieść 
sukces za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat?, dochodzimy nieuchron-
nie do konkluzji, iż nie warto orientować młodych ludzi na określone, pla-
nowane cele ani na domniemane wyzwania przyszłości. Należy natomiast 
tak pobudzić i rozwinąć to, czym sami z siebie są i co potrafi ą, żeby w so-
bie odnajdywali i z siebie mogli czerpać sposoby kształtowania własnego 
życia (Lindenberg, 1993). Ci, którym się powiodło lub nie powiodło dzisiaj, 
nie powinni ustalać marszruty następnemu pokoleniu. Musimy umożliwić 
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każdemu młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój oraz wewnętrzne 
wyswobodzenie się ze stereotypów, lęków, zahamowań, ksenofobii, nieto-
lerancji, automatyzmu czy braku zaufania we własne siły. Należy w szkole 
konstruować takie sytuacje uczące, jakie dadzą możliwość przeżywania i do-
świadczania działań przydatnych w życiu, kształtowania umiejętności, któ-
rymi przyjdzie się posługiwać w przyszłości. Odpowiedzialność, aktywność 
i współdziałanie pojawiają się tylko wtedy, gdy istnieje głębokie poczucie 
sensu podejmowanego działania. Rzadko udaje się zachęcić do zasadniczych 
zmian bez inspirującej (ważnej) wizji owego działania. Jest to trudne również 
dlatego, że szkoły nie istnieją poza historią czy kulturą, są raczej ich sed-
nem – przecież służą społeczeństwom, które je kształtują. Szkoły to lustra, 
które pokazują, jakie wartości się ceni, a jakie ignoruje, które pokazują, kim 
jesteśmy i kim chcemy być. Mocne strony społeczeństw: szacunek, pewność, 
optymizm czy solidarność, jak również słabości: lęk, pesymizm, bezmyślny 
konformizm znajdują odzwierciedlenie w szkolnej rzeczywistości (Ayers, 
2004, s. 8–9). Warto pamiętać, że zmiana szkoły to zmiana społeczna. Ten 
lustrzany mechanizm daje szkole szansę na stanie się oknem, przez które 
można zobaczyć przyszłość. Jeżeli w szkole można obserwować upokarzają-
cą nierówność, to być może będzie można również spotkać niezgodę na taką 
sytuację, nadzieję na zmianę i wspólne aspiracje młodych ludzi.

Dla osób zajmujących się edukacją teoretycznie i praktycznie interesu-
jące powinno wydać się to, że można zbudować pewien metaforyczny po-
most między ustrojową transformacją, przez którą przeszła Polska i inne 
kraje regionu, a potrzebą reform stojących przed szkolnictwem. Społeczne, 
polityczne i gospodarcze zmiany, których doświadczyliśmy, były zainspiro-
wane wizją, niespotykaną w swej odwadze i szerokiej perspektywie, która 
w olbrzymim stopniu przyczyniła się do zmiany struktur i procedur (nieste-
ty w mniejszym stopniu wpłynęła ona na przebudowę mentalności i umy-
słów). Takiej wizji brakuje w edukacji, a tylko ona uprawdopodobni możli-
wość realnego wprowadzenia i wykorzystania proponowanych już przecież 
zmian. Potrzeba nam wizji rewolucyjnej, w wymiarze, do jakiego nawoływał 
Jacek Kuroń (2004): dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich na 
całym świecie (i opodatkowania krajów dla zdobycia funduszy na ten cel), 
ponieważ dalekosiężne plany i aspiracje ludzi ułatwiają przedstawienie sta-
nu możliwego do osiągnięcia przy sprzyjających warunkach (Janasz, 2010,
s. 77), co stanowi doskonały punkt orientacyjny dla planowania i prowadze-
nia działań. 

To, co dobrego się wydarzyło lub wydarza (w różnym stopniu i różnej 
formie, i niestety, falami), dzieje się zbyt wolno, podczas gdy my czasu nie 
mamy. Analizując reformy podejmowane w polskim szkolnictwie, moż-
na znaleźć potwierdzenie opinii, iż usprawnianie istniejącego systemu nie 
jest efektywną strategią. Tak jak gdzie indziej, po 1989 roku, wprowadzano 
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inicjatywy uważane za antidotum na nieefektywność systemu oświatowe-
go odziedziczonego po poprzednim ustroju. W latach dziewięćdziesiątych 
stopniowo decentralizowano i demokratyzowano model zarządzania oświa-
tą, próbowano ograniczać bezduszną kontrolę administracyjną i wprowa-
dzić akredytację placówek, dopuszczono różnicowanie (w pewnym stopniu) 
oferty edukacyjnej i zwiększano możliwości wyboru szkoły, co miało pro-
wadzić do liberalizacji, urynkowienia usług edukacyjnych i zaangażowania 
klientów w proces decyzyjny oraz do zapewnienia wyższej jakości szkol-
nictwa (Rado, 2002). Pomimo tych wszystkich wysiłków, wciąż nie widać 
symptomów radykalnej poprawy. Brak trwałej polityki oświatowej (głów-
nie z powodu ignorowania tej sfery przez świat polityki) przyczynia się do 
„falowania” rzeczywistości szkolnej, które przejawia się zmianami (często 
nawzajem sprzecznymi) wprowadzanymi bez konsultacji ze środowiskiem 
pedagogów i bez przygotowania. Jednym z wielu powodów takiego stanu 
są zmiany w kalendarzu politycznym, ale przede wszystkim jest to wynik 
braku mentalnego przygotowania do wprowadzania i realizowania nawet 
najbardziej trafi onych pomysłów. Nadal widoczny jest brak spójnej, zrozu-
miałej dla wszystkich wizji nowego systemu, która dawałaby podstawę do 
publicznej dyskusji, tworzyła platformę współpracy różnych środowisk oraz 
uzasadniałaby wprowadzanie często radykalnych zmian. Istotnym proble-
mem utrudniającym stworzenie jednolitej koncepcji nowej szkoły jest rów-
nież brak odczuwanej w całym społeczeństwie potrzeby budowania takiej 
szkoły. Szkoła jest kojarzona automatycznie z odtwarzaniem istniejącego 
porządku, a nie z rozwiązywaniem cywilizacyjnych wyzwań – to robią inni, 
„prawdziwi” eksperci. Nauczanie czy kierowanie szkołą wciąż pozostaje 
czynnością kojarzoną bardziej z hobbystami aniżeli z profesjonalistami. Wia-
ra, iż aby być nauczycielem, wystarczy mieć powołanie, wzmacnia przeko-
nanie, że tylko intuicja i swego rodzaju artyzm wystarczą, aby dobrze uczyć. 
Tymczasem niezależność myśli, autonomia, swoboda w podejmowaniu 
decyzji na temat procesu dydaktycznego powinny wynikać z profesjonali-
zmu nauczycieli, ich eksperckiego przygotowania, wiedzy, pedagogicznego 
know-how, umiejętności wykorzystania nowych technologii czy kompetencji 
organizacyjnych i zdolności do współpracy. Elastyczność, otwartość i mo-
bilność każdego systemu, a więc także szkolnego, mogą być zapewnione 
wyłącznie przez świadomych własnej wartości fachowców, gotowych – dla 
rozwoju uczniów – do ciągłego dyskursu w celu własnego rozwoju (zawo-
dowego i osobistego). Zatem odpowiedzialność, aktywność, profesjonalizm 
nauczycieli oraz spójna wizja reform są konieczne, by rozpocząć zasadniczą 
przebudowę systemu.

Każda inicjatywa powinna być wynikiem reakcji na dostrzegane potrze-
by. W wyniku obserwacji rzeczywistości i uświadamiania sobie jej braków 
możemy jednoznacznie zdefi niować cel działania. Tylko dzięki jasno posta-
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wionym celom wiadomo będzie, czy udało się osiągnąć to, co planowano. 
Gdy rozpoczyna się dyskusję o roli szkoły w społeczeństwie, defi niuje się 
zwykle kilka ogólnych celów, co do których nie ma wątpliwości, że warto 
je realizować, ale rzadko można się natknąć na głębszą refl eksję co do istoty 
szkoły i edukacji. Panuje zgoda w wypadku mało kontrowersyjnych zadań 
szkoły, ponieważ nakreślono je tak, aby nie prowokować nikogo z zaintere-
sowanych. Zarówno rodzice, jak i uczniowie, władze czy Kościół zgadzają się 
z tym, żeby szkoła przekazywała podstawowe informacje na temat kultury, 
z której wywodzą się uczniowie, kształtowała umiejętność czytania i pisania 
czy też uczyła przestrzegania norm społecznych. 

Najczęściej mówi się o szkole jako miejscu, w którym uczniów przygo-
towuje się do dorosłego życia. Rzadko padają pytania, co z nabytymi umie-
jętnościami uczniowie mogą lub powinni zrobić, co to znaczy być „pełno-
wartościowym członkiem społeczeństwa”, jakie szkoła ma obowiązki wobec 
wszystkich grup społecznych i czy daje szansę na autentyczną zmianę. Aby 
umożliwić szkole odgrywanie przypisywanej jej roli, czyli przygotowywanie 
obywateli do funkcjonowania w demokratycznym i rozwijającym się spo-
łeczeństwie, potrzebujemy bogatego, głębokiego i jednocześnie zróżnico-
wanego procesu kształcenia. Aby on zachodził, szkoła musi sobie postawić 
odpowiednie cele, cele dla których realizacji zostaną podjęte wartościowe 
działania dające nadzieję na zaspokojenie prawdziwych potrzeb. Mike Bot-
tery podkreśla (Bottery, 2004, s. 6), że nie może być mowy o pojedynczych 
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priorytetach, ale raczej o wymiennym zestawie celów, nad którymi pracuje 
się jednocześnie, a których próba realizacji pomoże, według niego, stworzyć 
dobrą szkołę. Wśród nich wymienia:

1) cel demokratyczny – wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności 
i wiarę w siebie, które umożliwią funkcjonowanie w demokratycznym 
państwie oraz modelowanie sposobu udziału w życiu publicznym;

2) cel ekonomiczny – wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i po-
stawy, które umożliwią im utrzymanie siebie i wkład w dorobek spo-
łeczny; 

3) wzmacnianie solidarności społecznej – budowanie przeświadczenia, 
że społeczeństwo powinno być wspierającą się społecznością, a nie 
sumą jednostek;

4) budowanie umiejętności interpersonalnych – kształtowanie umiejęt-
ności życia w harmonii z innymi;

5) kształtowanie systemu wartości społecznych – promowanie wybra-
nych przez daną społeczność wartości;

6) cel epistemologiczny – uświadamianie uczniom natury wiedzy i nauki 
nie tylko w zakresie poznawania świata, ale także mechanizmów psy-
chologicznych i ludzkich ograniczeń;

7) rozwój osobisty – wspieranie w pełnym rozwoju potencjału intelektual-
nego, umożliwianie rozwoju duchowego;

8) cel ekologiczny – rozwijanie zrozumienia przyczyn, dla których jeste-
śmy odpowiedzialni za środowisko, połączeń w naturalnym świecie 
i naszego wpływu.

Analiza odpowiedniości wymienionych celów do potrzeb naszego społe-
czeństwa i naszej szkoły oraz dyskusja nad znaczeniem użytych pojęć powin-
ny być punktem wyjścia dla procesu wyznaczania priorytetów konkretnej 
szkoły. Najważniejsze wydaje się przeniesienie dyskusji na temat znaczenia 
edukacji i jej celów do szkół oraz pobudzenie do refl eksji nad tym, jak szkoła 
ma umożliwiać uczniom uczenie się i wszechstronny rozwój. Jasno posta-
wione cele decydują o tym, jak myślimy i działamy, ale dzieje się tak wy-
łącznie wtedy, kiedy czujemy się ich autorami, a nie gdy stanowią one mar-
twy zestaw poprawnych opinii na temat tego, czym ma być szkoła. Trzeba 
organizować proces analizowania i interpretowania znaczenia wybieranych 
celów, a także decydowania o ich kolejności na liście priorytetów. Krytycz-
ne myślenie i rozwiązywanie problemów to nie tylko specyfi ka autentycz-
nego procesu uczenia się, ale także nieodłączne elementy procesu naucza-
nia i zarządzania. Dobry nauczyciel poddaje krytycznej refl eksji wszystkie 
swoje działania, przekonania, jak również stawiane sobie cele. W niniejszej 
publikacji pojawił się już apel o uważną obserwację współczesnego świata 
i przemian, jakie on przechodzi; teraz czas na zachętę do dokładnej analizy 
powszechnie akceptowanych założeń i prawd na temat edukacji, systemu 



124

oświatowego, szkoły, roli nauczycieli, ale przede wszystkim na temat proce-
su nauczania i uczenia się. Taka analiza jest zadaniem trudnym, z pewnością 
może być jednak doświadczeniem ukazującym nowe perspektywy i kierunki 
myślenia o edukacji. Dzisiaj wykazujemy silną tendencję do posługiwania się 
potoczną wiedzą i prawdami, które choć często niezgodne z rzeczywistością, 
są popularne wśród nauczycieli, badaczy i polityków (ponieważ „tak było 
zawsze” czy „wszyscy to wiedzą”). Oświata i edukacja są areną rywalizacji, 
a nawet walki zarówno między ekspertami próbującymi przeforsować swoje 
poglądy na temat szkolnictwa, jak i politykami promującymi swoje pomysły 
na uzdrowienie sytuacji (Kelley, 2008). Taki stan zdecydowanie nie ułatwia 
pracy nauczycielom i osobom kierującym szkołami, ale trzeba być tego świa-
domym.

Zasadnicze zmiany w sposobie pracy jednostek i organizacji można osiąg-
nąć prostymi sposobami, trzeba jednak dysponować odpowiednimi środ-
kami motywującymi pracowników, a także mieć dostęp do odpowiednich 
narzędzi, które pomogą zmierzyć efekty podjętych działań. Warto się posłu-
giwać metodami powstałymi w wyniku uważnych obserwacji i badań, dają-
cymi szansę na sukces. Jak na razie wyniki badań na temat procesu uczenia 
się, choć znane, są rzadko wykorzystywane w próbach reformowania czy 
doskonalenia systemu szkolnictwa. Dzieje się tak, ponieważ przedstawiane 
w nich wyniki często stoją w sprzeczności z tradycją i wiedzą potoczną. To 
przecież nie powinno być powodem zaniechania rewolucji w oświacie. By-
liśmy świadkami rewolucji naukowych w wielu różnych dziedzinach, czas 
wreszcie i na edukację. Systemy oświatowe to stosunkowo nowy produkt 
ludzkiego działania, wciąż warto eksperymentować i je poprawiać. Mowa 
tu oczywiście o działaniach planowych, czyli połączeniu planu i działania 
(bezsensowne jest zarówno działanie intuicyjne i chaotyczne, jak i tworzenie 
planów „do szufl ady”). Planowe działanie musi być podstawą funkcjonowa-
nia szkoły, w którym plan to nie koniec czy rezultat działania, ale początek 
przygody mającej na celu przygotowanie szkół do błyskawicznie zachodzą-
cych zmian (Marx, 2006). Aby stało się to możliwe, musimy przede wszyst-
kim wiedzieć, co chcemy osiągnąć: jakie ma być nauczanie, jacy mają być 
nauczyciele i jakie mają być nauczycielki, jakie mają być szkoły i wreszcie 
jacy mają być absolwenci tych szkół. Musimy się zastanowić i zadecydować 
na nowo, jak uczyć, kto powinien to robić i w jaki sposób zorganizować pracę 
w szkole lub poza nią.

Myśląc o szkole i o procesie edukacyjnym, warto się zastanowić nad sło-
wami Paula Freire’a, który twierdzi, iż aby uczyć w sposób uczciwy, należy 
przyznać, że jest to proces ideologiczny, polityczny (Freire, 2001). Uczenie 
to nie tyle transfer jakichś informacji, co raczej możliwość wspólnego bu-
dowania wiedzy, mozolnego procesu konstruowania opartego na negocja-
cjach i dyskursie angażujących nasze poglądy, przekonania i doświadczenia. 

Idea szkoły odpowiedzialnej
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Można mieć wątpliwości, czy taki dyskurs toczy się dzisiaj w szkołach. Nie 
ma też chyba poczucia, iż byłby on potrzebny. Polityczny proces, o którym 
wspominał Freire, odbywa się dzisiaj gdzie indziej. To w innych obszarach 
społecznego i politycznego życia (w sztuce, w organizacjach pozarządo-
wych, nieformalnych inicjatywach), a nie w placówkach edukacyjnych toczy 
się dyskusja na temat wartości, kierunków i strategii rozwoju społeczeństw, 
a nawet cywilizacji. Można odnieść wrażenie, że osoby pracujące w szkołach 
zrezygnowały ze swojego prawa do kształtowania procesu kształcenia. Ja-
kościowa zmiana wynika zwykle z wielkich emocji, frustracji, twórczego fer-
mentu, a tego w placówkach edukacji formalnej nie widać. Czyż to nie smut-
ne, że rewolucyjne idee powstają dziś nie na uniwersytetach, a na ulicach, 
w pubach lub squatach zajmowanych przez intelektualnych buntowników?

A zatem – powtarzając raz jeszcze za Freire’em – nauczanie jest czyn-
nością głęboko ideologiczną. W wyniku przejścia z systemu totalitarnego 
do demokracji wydawało nam się w Polsce przez moment, że nauczyciele 
powinni unikać zajmowania strony w ideologicznych dyskursach czy kon-
fl iktach. Dzisiaj raczej zdajemy sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Naucza-
nie jest (nawet jeżeli tego nie chcemy) nasycone wartościami i ideologią 
przyjętymi przez nauczającego. Aby nie utrudniało to procesu nauczania, 
nauczający musi jasno i uczciwie to przyznać oraz określić swoje stanowi-
sko wobec świata: Jakie wartości są dla mnie ważne? Jaka ideologia do mnie 
przemawia? Jaka teoria leży u podstaw mojego działania? Należy pomóc 
nauczycielom w odnalezieniu odpowiedzi na te pytania i w deklarowaniu 
tych wartości w sposób uczciwy i niedyskryminujący innych. Poprzez taką 
deklarację nauczyciele okazują szacunek swoim uczniom, a także wykazują 
się umiejętnością życia w zróżnicowanym świecie i gotowością do uczenia 
się. Tak naprawdę już podczas kształcenia przyszłych nauczycieli musimy 
pomagać im w zrozumieniu trudnego założenia, że tak zwany prawidłowy 
sposób myślenia to nie dar niebios i nie można go w prosty sposób przyswoić
od najlepszych. Prawidłowy sposób myślenia pojawia się poprzez proces 
komunikacji z tym, co jest dla nas ważne, negocjacji między nauczycielem 
i uczniem, i jest za każdym razem wypracowywany na nowo, adekwatnie 
do potrzeb miejsca, czasu i danej grupy ludzi. Ten autentyczny, za każdym 
razem inny proces negocjacji oraz krytycznego myślenia jest inspirowany 
przez tak silny mechanizm, jakim jest ciekawość. Bez ciekawości uczestni-
ków nauczania nie zachodzi proces uczenia się. Bez naturalnej ciekawości 
nauczycieli i ich refl eksji nad procesem nauczania nie mamy też szans na jego 
poprawienie. Krytycznym momentem w uczeniu się jest moment uważnej 
refl eksji nad tym, co właśnie zrobiliśmy (Freire, 2001, s. 43). Umożliwia za-
spokojenie ciekawości i pozwala odkryć, jak fascynujące jest uczenie się, jak 
pasjonujące jest nauczanie. 
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Podsumowując rozdział 3, warto ponownie podkreślić rozczarowanie 
efektami masowego szkolnictwa w czasach niepewności, globalizacji i gwał-
townego rozwoju, ale też przypomnieć powszechną wiarę w możliwości 
edukacji. Edukacja może umożliwiać refl eksję nad kondycją świata, gdy staje 
się ofertą różnorodną i adekwatną do zróżnicowanych potrzeb. Aby osiąg-
nąć taki stan rzeczy, należy diametralnie zmienić sposób kreowania polityki 
edukacyjnej i organizację pracy szkoły.

Idea szkoły odpowiedzialnej
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4.1. Zapewnianie warunków procesu nauczania i uczenia się

Najważniejszym efektem pracy nauczycieli, działalności szkół i innych insty-
tucji edukacyjnych jest uczenie się uczniów. Gdy to się dzieje, można mówić, 
że zachodzi autentyczne nauczanie. Pierwszym warunkiem takiego auten-
tycznego nauczania jest stworzenie możliwości dla pojawienia się tego pro-
cesu. W tym celu wszyscy zarządzający procesem kształcenia oraz wszyscy 
nauczyciele mają za zadanie zbudować w szkole atmosferę, którą tworzą: 
poczucie bezpieczeństwa, motywacji i świadomość własnej tożsamości. Ucz-
niowie uczestniczą w pełni w procesie edukacyjnym, gdy czują się bezpiecz-
ni. W środowisku, w którym panuje wzajemne zaufanie, uczniowie wiedzą, 
że mają prawo do popełniania błędów i porażek, które w dłuższej perspekty-
wie będą wspierały ich rozwój. 

Ważna jest też odpowiednia motywacja. Uczniowie będą chcieli napraw-
dę się uczyć, gdy zrozumieją, kim są i czego potrzebują do życia i rozwoju. 
Zobaczą, że uczą się tego, co jest im potrzebne i będą świadomi tego, po co 
się uczą. Ważniejsze od programu nauczania i stosowanych technik eduka-
cyjnych, całej „technologii” nauczania, jest bowiem przekonanie, iż warto się 
uczyć i że jest to możliwe. Po raz kolejny warto podkreślić, że przeświadcze-
nie, iż aby przejść do stanu społeczeństwa wiedzy, wystarczy „więcej” uczyć, 
jest błędne. Konieczne jest działanie, które pomoże uwolnić się z ograniczeń 
narzucanych przez formalne systemy oświatowe. Ich dzisiejsza organizacja 
i wymagania raczej hamują niż wspierają proces uczenia się. Doskonaląc pra-
cę szkół, zacznijmy od tych trzech prostych spraw: bezpieczeństwa, moty-
wacji i tożsamości. Przywódca edukacyjny w organizacji uczącej się musi 
pamiętać o dwóch niezwykle istotnych aspektach (założeniach) pracy takiej 
organizacji. Po pierwsze o założeniu, że wszyscy członkowie tej organizacji 
uczą się (nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i inni dorośli pracow-
nicy). Po drugie, że nauczyciele i uczniowie uczą się inaczej i czego innego. 
Pomimo demokratycznych relacji oczywista jest pewna nierówność – uprzy-
wilejowani w organizacji oświatowej są i powinni być uczniowie. To proces 
uczenia się uczniów i uczennic powinien być priorytetem organizacji. Dlate-
go główny wysiłek powinien być skierowany na zapewnienie im warunków 
uczenia się (co nie oznacza, że nauczyciele mają być ignorowani w działa-
niach przywódców). Przywódca edukacyjny prowadzi skomplikowaną grę 
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polegającą na odpowiednim, zrównoważonym wsparciu nauczycieli i ucz-
niów w celu zapewnienia rozwoju organizacji uczącej się i zapewnienia od-
powiednich warunków. Jednym – warunków uczenia się, drugim – warun-
ków nauczania i uczenia się. 

Budując poczucie bezpieczeństwa, należy pamiętać, iż jest ono uzależ-
nione od tego, jak nauczyciele myślą o uczniach. Dotychczasowe założenia, 
na których podstawie projektuje się proces kształcenia, dopuszczają trakto-
wanie uczniów jako „niepełnowartościowego półproduktu”, osób z defi cy-
tem, które przychodzą do szkoły po to, aby je szkoła „naprawiła”. Janusz 
Korczak (1996, s. 101) mówił o pewnym upośledzeniu, jakiego doświadcza-
ją dzieci z powodu traktowania ich w sposób niepoważny, wynikający ze 
wspomnianego założenia. Podstawowym zadaniem dorosłych powinno być 
pomaganie uczniowi poczuć się autonomiczną osobą, wspieranie go w my-
śleniu o sobie jako o partnerze dla innych. Nie wolno traktować uczniów 
jak przedmioty, na których dokonuje się określonych operacji – na przykład 
wypełnia luki w wiedzy. Każdy człowiek, aby czuć się bezpiecznie, musi 
mieć poczucie kontroli nad tym, co się z nim dzieje, musi mieć świadomość, 
że inni go dostrzegają, szanują jego opinie i biorą je pod uwagę. Nie będzie 
to możliwe, jeżeli będziemy postrzegali szkołę jako instytucję terapeutyczną 
lub wyrównującą defi cyt. Środowisko szkolne powinno być miejscem rozwo-
ju i inspiracji, a nie przymusowej pracy. Poczucie bezpieczeństwa jest wyni-
kiem otwartych relacji między ludźmi, wzajemnego zaufania i braku obawy 
przed ciągłym ocenianiem. Szkoła zatem, zamiast tworzyć kulturę rywali-
zacji, musi budować kulturę współpracy i doceniania. Proces edukacyjny, 
szkoła, każdy kolejny cykl kształcenia, każdy kurs (przedmiot) czy zajęcia 
muszą upewniać uczniów na nowo, że ich głównym zadaniem jest nie tyle 
ciągłe udowadnianie własnej wartości, ile wszechstronny rozwój, uczenie się 
krytycznego myślenia, analizy własnych działań i rozwiązywania proble-
mów oraz współpracy z innymi. Wszystkie czynności nauczycieli muszą po-
kazywać, że segregacja na zdolnych i niezdolnych czy selekcja tych, którym 
ma się powieść w życiu, i oddzielenie ich od tych, którzy otrzymają w szkole 
produkt gorszej jakości, nie jest ukrytym celem szkoły. Jakkolwiek ponuro 
brzmiałoby to stwierdzenie, to niestety smutną prawdą jest, że dzisiaj głów-
ną funkcją systemu oświatowego jest kanalizowanie uczniów w zależności 
od ich kapitału społecznego, a czynnikami determinującymi przyszłość dzie-
cka są wykształcenie rodziców, a zaraz potem ich majętność. Dzieci z domów 
o sporym kapitale ekonomicznym i społecznym odnoszą sukces w istnieją-
cym systemie, wykorzystując szanse oferowane w jego ramach, dzieci z do-
mów o niższym kapitale są kierowane na boczne tory i trafi ają na margines 
tego systemu, często w prowadzących donikąd szkołach zawodowych8. Ten 

8  Problem szkół zawodowych jest oczywiście bardziej złożony; niestety większość z nich 
wciąż nie przygotowuje do wyzwań współczesnego rynku pracy, tylko „produkuje” fachow-
ców w zawodach, na które nie ma zapotrzebowania.
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złożony proces selekcji zaczyna się już na początku drogi edukacyjnej i jest 
wzmacniany w każdej sytuacji dopuszczającej porównywanie, ocenianie 
i przymuszanie uczniów do nieustannego udowadniania własnej wartości. 
I chociaż naturalnym elementem życia społecznego była, jest i będzie rywa-
lizacja, to tego, co współczesna szkoła narzuca uczniom, nie można uznać za 
naturalne i przydatne dla zrównoważonego rozwoju.

Jak zatem budować w szkole atmosferę bezpieczeństwa? Przede wszyst-
kim należy stworzyć takie relacje między nauczycielami i uczniami, w któ-
rych dorośli będą autentycznie zainteresowani młodym człowiekiem i wyka-
żą prawdziwą troskę o jego rozwój. Oczywiście niezbędne jest też poczucie 
bezpieczeństwa nauczycieli, muszą oni być pewni, że mają przyzwolenie 
i poparcie władz na to, by najpierw zadbać o prawidłowe relacje, a dopiero 
potem o wyniki testów. Szczególnie istotne wydaje się nawiązanie z ucznia-
mi dialogu o tym, co dla nich ważne, o tym, czego się boją i z czym wiążą 
nadzieje. Popularna idea indywidualizacji nauczania niesie w sobie również 
postulat dostrzeżenia pojedynczego, autonomicznego człowieka i dostoso-
wania procesu kształcenia do jego potrzeb, możliwości a także wyrażanych 
emocji i uczuć. Rozmowy o oczekiwaniach uczniów, zabawy umożliwiają-
ce komunikowanie najważniejszych wartości i zasad, budowanie uczącej 
się społeczności – takie pierwsze kroki powinni podejmować nauczyciele, 
którzy pragną zbudować w klasie atmosferę wspierającą uczenie się. Lęk 
jest wrogiem uczenia się; jest też wrogiem wszelkich relacji. Obawiając się 
o własne bezpieczeństwo, rzadko nawiązujemy autentyczne i otwarte relacje 
z innymi. Jeśli lęk towarzyszy procesowi edukacyjnemu w szkole, prowadzi 
do katastrofalnych rezultatów. Nauczyciele, nie znając swoich uczniów, nie 
mają szans na stworzenie autentycznych sytuacji uczących, nawiązujących 
do ich własnych doświadczeń, odpowiadających na ich zapotrzebowania; 
nie ułatwiają też uczniom ujrzenie nauczycieli takimi, jacy naprawdę są. Aby 
umożliwić sobie rozpoczęcie procesu autentycznego nauczania, nauczycie-
le powinni koniecznie poznać warunki ekonomiczne, społeczne czy nawet 
ekologiczne, w jakich żyją uczniowie. Wiedza o życiu uczniów nie może 
być tylko teoretyczna. Powinna wynikać z głębokich i otwartych relacji oraz 
z bezpośredniego doświadczenia. Ważniejsze od tego, czego uczymy, bywa 
to, w jaki sposób to robimy: czy ma to znaczenie dla uczniów i czy będą mog-
li to, w jakimś momencie swego życia, zastosować. Oczywiście opisywane 
relacje wymagają zaangażowania wszystkich zainteresowanych edukacją 
na zupełnie innym niż dotychczas poziomie – konieczna staje się demisty-
fi kacja pewnych ustalonych przekonań i „prawd” związanych z procesem 
nauczania. Przydatna też będzie zgoda na poruszanie spornych, czasem kon-
trowersyjnych i niewygodnych kwestii oraz odwaga do otwierania tematów 
wydawałoby się już omówionych i ukształtowanych przez media. Potrzebna 
jest także wiedza, jak takie relacje budować, jak rozwijać krytyczne myślenie 
o tym co nas otacza, czego się dowiadujemy, co widzimy.
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Przywódcy edukacyjni muszą stawić czoła kulturze lęku (Palmer, 1998) 
chociaż wiąże się to z koniecznością zakwestionowania tradycyjnego podej-
ścia do stosunków międzyludzkich w kontekście zawodowym. Kultura lęku 
przejawia się w odruchach, priorytetach i sposobach działania skoncentro-
wanych głównie na zapewnianiu własnego bezpieczeństwa poprzez udo-
wadnianie własnej przydatności i nieomylności. Wiąże się blisko z proble-
mem o wiele szerszym niż tylko stres osoby ocenianej, niestety jest pochodną 
tego, co się dzieje poza szkołą. Nie uciekniemy od poważnego problemu, ja-
kim jest kryzys relacji międzyludzkich. Cierpi z tego powodu życie społecz-
ne. Żyjemy w stanie zagrożenia demokracji właśnie z powodu tego kryzysu. 
Demokracja nie zależy tylko od ustaleń dotyczących systemu politycznego, 
sposobu głosowania, kontroli, praw człowieka i tym podobnych. Demokra-
cja opiera się przede wszystkim na zaufaniu do innych, na przekonaniu, że 
osoby, które podejmują decyzje w naszym imieniu, robią to na podstawie 
rozsądnych przekonań i osądów (Meier, 2000). Gdy brak tego zaufania, sy-
stem demokratyczny zaczyna szwankować. To samo dotyczy szkoły. Nie-
zmiernie istotne jest, aby zaufanie i poczucie bezpieczeństwa budować już 
w szkołach. To pierwszy warunek autentycznego nauczania. 

Drugim istotnym elementem środowiska zapewniającego autentyczne na-
uczanie jest motywacja. Alfi e Kohn (1998) w swojej szeroko dyskutowanej te-
orii twierdzi, że w szkołach powinno się zaprzestać nagradzania i karania za 
rezultaty uczenia się. Stopnie, dyplomy, cenzurki, nagrody wyrabiają nawyk 
działania wyłącznie w sytuacji, w której pojawia się mechanizm nagradzania 
lub karania. Motywacja zanika, dzieci przestają się uczyć, jeżeli nie dosta-
ją piątek za sukcesy lub nie są karane za brak postępów. Kohn przywołuje 
akcję sieci restauracji Pizza Hut, w której wśród młodzieży amerykańskiej 
promowano czytelnictwo, serwując darmową pizzę tym, którzy pojawią się 
z książką i będą w stanie opowiedzieć kilka słów na jej temat. Kohn pro-
rokował, że akcja ta, zamiast zwiększyć popularność literatury, spowoduje 
pojawienie się raczej większej liczby kłamców, którzy będą mieli problemy 
z nadwagą. Ludzie są z natury ciekawi świata, rodzą się gotowi do nauki – to 
nasze powołanie, bez którego nie byłoby naszego gatunku. Szkoła powinna 
ten naturalny instynkt rozwijać, a nie hamować go. Celem kształcenia po-
winno być kształtowanie inteligencji i umiejętności myślenia, a nie tworzenie 
zbiorów informacji. Tylko przy odpowiedniej motywacji realizacja tego celu 
staje się możliwa.

Pierwszym działaniem nauczycieli zwiększającym motywację uczniów 
do uczenia się powinno być zachęcenie ich do myślenia o własnym doświad-
czeniu szkolnym. Muszą odpowiedzieć sobie na pytanie: po co chodzą do 
szkoły? Budowanie nawyku krytycznego myślenia wzmacnia ich motywację 
do nauki. Edukacja szkolna to nie tylko olbrzymia machina ustanowiona, 
utrzymywana i kierowana przez najemników systemu przy olbrzymim wy-
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siłku fi nansowym i organizacyjnym, ale również społeczne doświadczenie 
milionów młodych ludzi przychodzących do szkoły z własnymi planami 
i marzeniami. Czasami godzą się na współpracę, czasami wybierają jakąś for-
mę oporu (Shor, 1992). Jeżeli nie uda nam się ich przekonać, że warto podjąć 
wysiłek dla własnego rozwoju, zamiast autentycznego uczenia się będziemy 
obserwować wybiegi niewolników próbujących udowodnić, że wykonują 
wszystko, czego się od nich oczekuje. Czy ktoś, kto pragnie się czegoś na-
prawdę nauczyć, ściągnie zadanie z internetu i przedstawi jako swoje, czy 
raczej w inny sposób przystąpi do tego wyzwania? 

Dialog o znaczeniu szkoły nie może mieć jednak miejsca tam, gdzie na-
uczyciele nie znają celu szkolnego nauczania i nie potrafi ą go pokazać swoim 
uczniom. Aby się nauczyć inspirowania uczniów, trzeba wpierw nauczyć się 
refl eksji nad tym, co się robi. Nauczyciel powinien być gotowy do stawiania 
trudnych pytań i otwarty na niewygodne odpowiedzi. Właśnie zdolność do 
refl eksji oraz poprzedzające ją ciekawość i chęć zrozumienia tego, co się wy-
darzyło, to warunki wysokiej jakości procesu edukacyjnego. Gotowość do 
poznania jest lepiej widoczna u osób, które głęboko wierzą w to, co robią, i są 
przekonane, że posiadają do tego odpowiednią wiedzę, umiejętności i po-
stawy. Pewność siebie umożliwia nauczycielom wspieranie uczniowskiej 
autonomii i wolności. Tylko odpowiednie kompetencje dają takie poczucie 
pewności, które pozwala na „podzielenie się władzą”. Motywować swoich 
uczniów do wysiłku mogą więc tylko ci, którzy ufają sobie i potrafi ą udo-
wodnić własne kwalifi kacje do uprawiania tego zawodu. Nie można bez tego 
uczyć. W pewnym sensie oznacza to, że nauczyciele, którzy „nie odrobili za-
dania domowego” i nie nabyli tych kompetencji, nie mają moralnego prawa, 
by uczyć. Brak profesjonalnych kompetencji całkowicie rujnuje nauczyciel-
ski autorytet (Freire, 2001, s. 85). Nauczyciele, którzy nie traktują swojego 
rozwoju poważnie, nie mogą odgrywać roli przewodników młodych ludzi. 
Zadaniem przywódców edukacyjnych jest zapewnianie nauczycielom odpo-
wiednich warunków nauczania, tak aby byli oni zdolni do prowadzenia pro-
cesu edukacyjnego w sposób umożliwiający uczenie się. Cały obszar funk-
cjonowania nauczycieli w zespole pedagogicznym związany z motywacją, 
prowadzeniem procesem autonomicznego rozwoju i doskonalenia zawodo-
wego staje się kluczowym dla organizacji uczącej się, funkcjonującej w społe-
czeństwie wiedzy. Przywódcy potrafi ący utrzymywać odpowiedni poziom 
motywacji w zespole pomagają jego członkom w utrzymaniu stanu specy-
fi cznego napięcia wewnętrznego, zaspokajają potrzeby związane z realizacją 
zadań, wskazują pracownikom, że są w stanie spełnić ważne oczekiwania 
(Dołhasz, Fudaliński, Kosala, Smutek, 2009, s. 51). 

Kompetencje, związane z procesem uczenia się i wspierania rozwoju ucz-
niów, połączone są ze zdolnością do dawania, swego rodzaju szczodrością, 
nad którą trzeba poważnie pracować we współczesnej szkole. Nauczyciel 
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nie dzieli się swoją wiedzą, ale rozdaje umiejętność krytycznego myślenia, 
badania i uczenia się. Niedopuszczalna jest arogancja przejawiająca się cza-
sami w postawie „mogę wam pomóc, ale tylko pod pewnymi warunkami”. 
W szkole należy tworzyć atmosferę gościnności i szczodrości, w której wza-
jemne relacje są kształtowane przez szacunek do innych i skromność. To one 
kształtują władzę nauczycieli i jednocześnie dają nadzieję na wolność ucz-
niów. Taka opieka pedagogiczna wspiera autentyczne doświadczenia eduka-
cyjne – daje szansę na odejście od naturalnego pragnienia wydawania rozka-
zów zabijających swobodę, ciekawość i kreatywność. Spójna demokratyczna 
władza, dająca poczucie pewności i zapewniająca intelektualną wolność 
wszystkim zaangażowanym w pracę szkoły, wspiera dynamiczny rozwój 
nauki. Wolność jest tego rozwoju warunkiem koniecznym, ale i nieustannym 
wyzwaniem. Autentyczna wolność nie oznacza anarchii, a prawdziwa dy-
scyplina nie musi się przejawiać ciszą i brakiem aktywności. Gwarantuje za 
to szacunek dla drugiej osoby. Dwa zjawiska wspierające motywację do na-
uki, która służy ludziom, to: pewność uczniów, że będą traktowani z szacun-
kiem, oraz szacunek nauczycieli do samych siebie. Nauczanie jakiekolwiek 
przedmiotu nie może toczyć się w oderwaniu od tych wartości etycznych. 
Dlatego trudne, a właściwie niemożliwe jest bycie nauczycielem przy jedno-
czesnym ukrywaniu, kim się jest naprawdę. Bez pokazania nawet w uprosz-
czeniu, jak układają się nasze relacje ze światem, co myślimy na jego temat, 
nie można stać się autentycznym nauczycielem. Uczniowie zawsze zauważą 
to, jak bardzo różnią się słowa od czynów (Freire, 2001). Uczniowie, wiedząc, 
kim są ich nauczyciele, znając ich pasję dla tego, co robią, zaczynają podzie-
lać ich fascynacje i odczuwać potrzebę rozwoju.

Gdy udaje się przesunąć akcent z motywacji jako reakcji na odczucie pre-
sji, na motywację jako samostanowienie celów i samokierowanie działaniem, 
zwiększa się rolę jednostki w budowaniu i realizowaniu planów. Ucznio-
wie działają, ponieważ sami tego chcą (Brophy, 2007, s. 21), to zwiększa ich 
gotowość do nauki. Szkoła może i powinna wykorzystywać trzy wrodzone 
potrzeby psychiczne: potrzebę kompetencji (czyli potrzebę kontrolowania 
środowiska, w którym się żyje), włączenia (afi liacji – potrzeby utrzymywa-
nia kontaktów z innymi) i autonomii (samodecydowania) (Brophy, 2007,
s. 21). Aby móc funkcjonować w grupie, musimy się uczyć – to jest ta natu-
ralna motywacja do nauki, którą szkoła powinna wzmacniać, tworząc odpo-
wiednie warunki. To niełatwe zadanie, ponieważ nie da się w szkole uniknąć 
sytuacji i poczucia przymusu. Edukacja szkolna to jednak pewne systemowe 
rozwiązanie, które wiąże się z tym, że olbrzymie masy uczniów postępują 
zgodnie z ustalonymi procedurami i standardami. Zadaniem mądrych na-
uczycieli funkcjonujących w tym systemie jest osłabianie wrażenia, że szkoła 
to odhumanizowana fabryka i wyjaśnianie obowiązujących zasad i regulacji 
po to, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa oraz za wszelką cenę „dopaso-
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wywanie” tego, co się dzieje w klasie, do uczniów i ich potrzeb. Gdy zapewni 
się bezpieczeństwo, przychodzi czas, by stworzyć mechanizm motywujący 
wprowadzany przez nauczycieli kompetentnych i uczciwych wobec siebie 
i innych.

Warto uspokajać uczniów i niwelować ich lęk przed porażką oraz budo-
wać atmosferę oczekiwania na sukces. Staje się to bardziej prawdopodobne 
wtedy, gdy nauczyciele potrafi ą stworzyć sytuację uczącą i postawić przed 
uczniem takie zadanie, które będzie postrzegane jako wartościowe, a jedno-
cześnie takie, któremu można podołać. Trzeba pamiętać, że nawet gdy ucz-
niowie dostrzegają wartość zadania, ale jednocześnie mają poczucie, że mu 
nie podołają, wtedy najczęściej symulują zaangażowanie. Chcieliby je po-
prawnie wykonać, ale ponieważ nie są pewni, czy to się uda, będą chronić 
siebie, poczucie własnej wartości, swój wizerunek, a nie uczyć się. Wtedy 
najczęściej zaprzeczają, iż mają trudności z wykonaniem zadania, a to nie 
prowadzi do celu, jakim jest zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejęt-
ności. Natomiast w sytuacji, gdy wartość zadania jest niska, pojawia się ten-
dencja do unikania wykonania zadania. Uczniowie nie widzą powodu, dla 
którego mieliby się nim zająć (Brophy, 2007, s. 28–30). Wielu z nich popada 
w bierność, innych ogarnia frustracja i gniew. Wyraźnie więc widać, jak istot-
ne jest takie zaprojektowanie sytuacji uczącej, procesu kształcenia, by emocje 
uczniów wspierały go, a nie hamowały. Warto przeciwdziałać negatywnym 
zjawiskom, aby nie dopuścić do pojawienia się u części uczniów apatii, wy-
uczonej bezradności i rozmaitych lęków. Wtedy bowiem będą oni wymagać 
od nauczyciela znacznie większego wysiłku i nakładu pracy, zabiegów in-
tensywniejszych niż reszta klasy (Brophy, 2007, s. 198).

Bezpieczeństwo w trakcie procesu uczenia się i umiejętna motywacja 
to warunki wstępne autentycznego procesu kształcenia. Efektywność tego 
procesu podnosi spełnienie trzeciego warunku: zrozumienie przez uczniów 
kontekstu i sytuacji, czyli coś, co można nazwać świadomością tożsamości. 
Zbyt często proces edukacyjny toczy się tak, jakby wszyscy jego uczestnicy 
byli tacy sami, nie bierze się pod uwagę indywidualnych potrzeb uczniów, 
ich historii i doświadczeń, nie uwzględnia planów na przyszłość. Szkoła 
musi stworzyć uczniom możliwość refl eksji nad tym, kim są i czego ocze-
kują od siebie, od szkoły, od świata. Ten moment refl eksji pozwala uczniom 
zrozumieć specyfi kę własnej sytuacji, a przez to, dzięki pełnej świadomości 
tego, dla kogo i czego się uczą, zintensyfi kować proces uczenia się. 

Poczucie tożsamości daje też szansę na pojawienie się i dostrzeżenie auto-
rytetów. Gdy wiemy, kim jesteśmy, wiemy, czego szukamy, a wtedy łatwiej 
zrozumieć, jakimi drogowskazami warto się posługiwać. Współczesny świat 
nie wyzbył się autorytetów, ani nie sprawił, że stały się zbędne. Doprowadził 
jednak do współistnienia zbyt wielu autorytetów, z których żaden nie może 
dziś liczyć na wyłączność. Według Zygmunta Baumana (2006) taka sytuacja 
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może prowadzić do poważnych zaburzeń procesu rozwoju, gdy istniejące 
autorytety pokazują sprzeczne z sobą wartości, odmienne sposoby postępo-
wania czy interpretacji rzeczywistości. W takiej sytuacji tradycyjny sposób 
funkcjonowania nauczycieli poprzez tryb nakazowo-rozdzielczy traci sens. 
Dzisiejsi nauczyciele, a także przywódcy stają się bardziej kimś w rodzaju 
doradców. W przeszłości przywódcy inspirowali, ale także wymagali posłu-
szeństwa. Doradcy raczej na to nie liczą, mogą się tylko spodziewać, że ktoś 
ich wysłucha i weźmie ich słowa pod uwagę. Aby móc tak partnersko współ-
działać, to uczniowie muszą wiedzieć, kim są, czego chcą. Powinni też mieć 
szansę na podejmowanie autonomicznych decyzji, a nauczyciele powinni ich 
tego nauczyć. Szkoła powinna stać się miejscem, w którym bezpiecznie się 
eksperymentuje, wykonując prawdziwe, „dorosłe” zadania bez ryzyka utra-
ty pieniędzy, pracy czy szacunku. 

Czy dzisiejsi przywódcy i nauczyciele są w stanie udźwignąć odpowie-
dzialność w sytuacji, w której uczniowie mogą powiedzieć: „skoro tak to ma 
działać, pokaż, jak ty to robisz?”. Nauczyciele przestają być wtedy dorad-
cami, ale stają się również przykładami, modelami dla obserwujących ich 
uczniów. W tradycyjnej szkole autorytet i zaufanie były związane ze spra-
wowanym stanowiskiem – po prostu należały się tej osobie, która je zajmo-
wała. W sytuacji ciągłej współpracy i konieczności dzielenia się obowiąz-
kami z uczniami budowanie autorytetu jest niebywale trudne. Nauczyciele 
nie muszą jednak walczyć o szacunek uczniów, wykazując się posiadanymi 
dobrami materialnymi lub imponując rozległą wiedzą, powinni raczej starać 
się zdobywać ich zrozumienie i akceptację poprzez inspirowanie i wsparcie 
w procesie rozwoju.

Bezpieczeństwo, motywacja, tożsamość – trzy dosyć podstawowe poję-
cia, których brak i nieobecność w szkołach razi i boli. Kto jest temu winien? 
Bardzo łatwo jest krytykować nauczycieli, bardzo łatwo wymagać zmian. 
Nauczyciele to łatwy cel dla wszelkiej krytyki, prowadzącej jednak donikąd. 
Chodzi przecież raczej o to, aby zainicjować dyskusję na temat tego, co zrobić 
z naszymi szkołami. Nadszedł moment, kiedy nie możemy już dłużej cze-
kać – konieczne jest działanie. Václav Havel uważa, że jedynym ratunkiem 
dla naszego świata jesteśmy my sami, że tylko dzięki naszej zdolności do 
refl eksji i poczuciu odpowiedzialności możemy dokonać zmiany. Taka po-
stawa to ogólnoświatowa rewolucja w ludzkiej świadomości. Bez niej nic nie 
zmieni się na lepsze, nic nie uratuje nas od katastrofy, do której nieuchronnie 
zmierzamy (Palmer, 1998, s. 20). Szkoła może się okazać jedną z kluczowych 
instytucji, która ma szansę na zmianę świadomości. Jeżeli znajdzie się grupa 
przywódców edukacyjnych gotowych do wzięcia odpowiedzialności i uda 
się odpowiednio pokierować procesem zmiany, istnieje szansa, iż uczniowie 
nie będą tylko uczestnikami procesu kształcenia automatycznie wykonują-
cymi polecenia, ale że będą stawać się osobami świadomymi bezpośredniej 
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odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i cały świat. W nowej szkole bę-
dzie się można nauczyć odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za 
to, co robimy, za to, jak się uczymy, a także za innych ludzi, przyjaciół, sąsia-
dów i współobywateli; za środowisko, w którym żyjemy. Należy pamiętać, 
że każde wartościowe działanie rozpoczyna się w momencie uświadomienia 
sobie jego konieczności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wszelkie 
jego konsekwencje. Realizując ten cel w szkole, wzmacnia się naturalne dąże-
nie młodych ludzi do pozytywnej zmiany otaczającego ich świata. Odpowie-
dzialność za siebie i świat to rezultat edukacji, ale także niezbędny warunek 
tejże. Będziemy dobrze uczyć, gdy nasi uczniowie będą się stawać odpowie-
dzialni i zechcą kształtować otaczającą ich rzeczywistość według nauk ode-
branych w odpowiedzialnej szkole. 

Edukacja to nic innego jak otwieranie szeroko oczu i przyglądanie się 
światu takiemu, jakim jest w pełnej swej złożoności, a następnie poszukiwa-
nie „narzędzi” i sił, aby uczestniczyć w jego budowie lub w procesie zmiany 
(Ayers, 2000). Edukacja to proces uwalniania potencjału, wyobraźni, radości, 
energii, to proces uwalniania ludzi, który nigdy nie będzie autentyczny, je-
żeli będzie dotyczył tylko części społeczeństwa. Skoro ośmielimy się głosić, 
że autentyczne nauczanie zapewnia bezpieczeństwo, pełne zaangażowanie 
i poczucie tożsamości, a uczenie się to proces brania na siebie odpowiedzial-
ności, to musimy się również zgodzić z tym, że powinno objąć wszystkich. 
Odpowiedzialna szkoła pomaga każdemu uczniowi i każdej uczennicy 
w procesie przezwyciężania naturalnych przeszkód i uwarunkowań, w pro-
cesie przezwyciężania samego siebie, w dążeniu do odkrycia tego, kim się 
jest. Uświadomienie tej zasady współpracownikom jest obowiązkiem przy-
wódcy edukacyjnego. 

 4.2. Zapewnianie skuteczności procesu nauczania i uczenia się 

Nauczyciel to jedna z tych profesji, w której ciągły rozwój, doskonalenie 
i dokształcanie się są chyba ważniejsze od poziomu profesjonalizmu, z ja-
kim zaczyna się zawodową karierę. Prawie niemożliwe jest bycie „pełnym” 
i rozumnym nauczycielem bez praktyki zawodowej, bardzo utrudnione jest 
nauczanie na najwyższym poziomie bez ciągłych poszukiwań, bez pogoni za 
doskonałością. W tym zawodzie nie można sobie pozwolić na przerwę w na-
uce, ponieważ natychmiast odbija się to na procesie uczenia się uczniów. 
Wykorzystując wyłącznie wiedzę i umiejętności nieaktualizowane, sprzed 
kilku lat, tworzy się sytuację, w której tracą przede wszystkim uczniowie. 
Często nauczyciel nie może wtedy nawiązać z nimi rozmowy, ponieważ nie 
wie, co ważne dla młodych i lekceważy współczesne mody. Nie zna (więc 
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nie stosuje) nowych dydaktycznych „sztuczek”, zwiększając tym samym ob-
szar nudy na swoich lekcjach. Nie pielęgnując własnych pasji, które mogły-
by wspomóc lekcję, karze się niejako własnych uczniów. To fascynujące, że 
dobry nauczyciel to osoba, która pracując dla innych, bez przerwy inwestuje 
w siebie. Ten fenomen ma zresztą odzwierciedlenie w szkolnej rzeczywisto-
ści – nauczyciele szkolą się dosyć chętnie. W szkołach szkolenia i warsztaty 
to rzecz bardzo popularna, do tego stopnia, iż można czasami usłyszeć głosy 
malkontentów, że tenże rozwój zawodowy odciąga ich od najważniejszego 
zadania – nauczania. 

Trudność polega na tym, że system doskonalenia zawodowego jest skon-
centrowany głównie nie na tym, na czym powinien, czyli nie na zwiększaniu 
świadomości nauczycieli dotyczącej tego, na czym polega ich rola w proce-
sie uczenia się, a na szczegółach technicznych. Szkolenia na temat nowych 
metod nauczania czy technik prowadzenia zajęć są bardzo potrzebne na-
uczycielom początkującym. Zwiększanie w tym obszarze zasobów profesjo-
nalisty, nauczyciela pracującego już kilka lat, jest oczywiście przydatne, ale 
nie tak, jak głęboka refl eksja nad tym: co robię, po co robię to, co robię, jak 
zmienić to, co robię, aby robić to lepiej, jaka jest moja rola w rozwoju moich 
uczniów i szkoły, w której pracuję? Sedno nauczania, główna rola szkoły to 
zwiększanie efektywności procesu uczenia się, pomoc uczniom w uczeniu 
się. Głównym celem rozwoju nauczycieli powinno być zatem nieustanne po-
szukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak pomóc moim uczniom, aby uczyli się 
lepiej? Do tej pory główny nacisk kładło się na szukanie odpowiedzi na py-
tanie: co powinienem, co powinnam zrobić, aby uczyć lepiej? To błędna stra-
tegia. To próba nałożenia farby na walący się budynek. Nie da oczekiwanych 
rezultatów cięższa praca nauczycieli według dotychczasowego paradygma-
tu. Powinniśmy przestać inwestować w niedziałające struktury i rozpocząć 
zmianę podstawowych założeń dotyczących pracy szkoły. Rozwój zawodo-
wy musi wynikać z potrzeb organizacyjnych szkoły i być zapoczątkowany  
głęboką refl eksją nad teorią własnego działania i codzienną praktyką. Orga-
nizacja o wysokim poziomie przywództwa charakteryzuje się refl eksyjnością 
i zdolnością do autoewaluacji. I to nie pojedynczy dyrektorzy szkół decydują 
o tym charakterze szkoły, ale odpowiednio liczna grupa liderów-nauczycieli 
partycypujących w procesie kreowania wizji, podejmowania decyzji i refl ek-
sji nad stanem rzeczy. 

4.2.1. Refl eksja nad uczeniem i wspólne podejmowanie decyzji

Przede wszystkim warto się zastanowić, w jaki sposób zwiększać wysiłek 
intelektualny uczniów, a nie nauczycieli. Prowadząc różnego rodzaju ba-
dania i obserwacje w szkołach, zauważyłem jedno – najmocniej pracującą 
osobą w klasie jest zwykle nauczyciel, natomiast praca uczniów wygląda 
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różnie; część z nich bierze udział w lekcji, a część nie bierze. Ten procent 
uczniów pracujących i niepracujących decyduje zwykle o tym, czy to szkoła 
dobra czy zła. W gorszych szkołach liczba uczniów nieaktywnych, „patrzą-
cych w okno”, bywa zwykle większa. Co ciekawe, nauczyciele zdają sobie 
doskonale z tego sprawę i czują się bezsilni. Nie wiedząc, co zrobić w takiej 
sytuacji, racjonalizują ją twierdząc, iż to indywidualny wybór uczniów. To 
jednak sprawa odpowiedzialności etycznej nauczycieli, bo czy rzeczywiście 
możemy usprawiedliwić swoje pedagogiczne klęski niechęcią uczniów do 
nauki? Czy uczeń bez wsparcia rodziców i dojrzałości dorosłej osoby może 
podjąć świadomą decyzję, że nie warto się uczyć? Czy uczeń, którego męczy 
się przez lata, nie dając nic interesującego do zrobienia, jest odpowiedzial-
ny za to, że reaguje niechęcią na szkolne obowiązki? Przypomina to trochę  
dylemat lekarza, który mógłby się zastanowić nad tym, czy ratować osobę, 
która zrujnowała sobie życie narkotykami. Chodzi tu o to, aby zapropono-
wać nowe podejście do nauczania – jestem tu po to, aby pomóc się nauczyć, 
a nie po to, aby przekazać to, czego się wcześniej sam nauczyłem. To wy-
maga zmiany sposobu myślenia, zmiany świadomości, rewolucyjnej zmia-
ny w rozumieniu swoich obowiązków. Jak często można usłyszeć opinię, iż 
trudno uczyć w zbyt dużych grupach, w za małych salach, z takim a nie 
innym planem lekcji. Oczywiście to wszystko utrudnia, a czasami uniemoż-
liwia sensowne nauczanie, ale gdy zrozumiemy, co jest priorytetem – pomoc 
w uczeniu się, z trudnością przyjdzie nam użycie argumentu: nie zrobiłem 
tego, ponieważ…”. O wiele trudniej mówi się drugiemu człowiekowi: „nie 
pomogłem ci”, niż usprawiedliwia: „nie zrealizowałem tej lekcji”. Dlatego 
musimy zmienić szkodliwą dla procesu uczenia się organizację pracy szko-
ły, zachęcić do wprowadzenia w życie postulatów przedstawianych poniżej 
i przekonać nauczycieli do rozmowy o tym, jak uczyć9.

Refl eksji nad różnymi teoriami i perspektywami, sporów o sposoby 
rozwiązań konkretnych problemów, analiz wyników badań, wymiany do-
świadczeń (zaplanowanej i zorganizowanej, a nie anegdotycznej opowieści 
lub wspólnego narzekania) – tego wszystkiego brakuje w szkole, aby lepiej 
planować i prowadzić proces nauczania i uczenia się. Chociaż koncepcja re-

9  Spotkałem kiedyś nauczyciela informatyki, który odezwał się tymi słowami: „nie wierzę 
w metody aktywizujące, to jakaś nowa moda, która utrudnia prawdziwe tradycyjne naucza-
nie”. Zaskoczony zacząłem się dopytywać o to, jak uczy swego przedmiotu, wyobrażając so-
bie grupę uczniów zapisujących w zeszytach jego wykłady. Okazało się, że uczniowie siedzą 
przed komputerami i próbują wykonywać kolejne polecenia – sami pracują i szukają rozwią-
zań. Gdy zauważyłem, że taka sytuacja jest bliższa metodom aktywizującym niż podającym, 
nic nie odpowiedział. Wspominam o tym, ponieważ z pewnością dla tej osoby była to pierwsza 
okazja do rozmowy o tym, jak uczy, jak pracuje, jakie ma wątpliwości. To właśnie mam na 
myśli, twierdząc, że rozwój zawodowy nauczycieli powinien się skupić na sprawach istotnych, 
a nie dodatkowych. Dzisiaj bardzo łatwo znaleźć interesującą stronę internetową lub dobrą 
książkę podpowiadające, jak urozmaicić swój warsztat, ale tak trudno porozmawiać z innym 
nauczycielem o tym, jak i po co uczymy. 
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fl eksyjnego praktyka pojawiła się za sprawą Donalda Schona około 30 lat 
temu i inspiruje do autorefl eksji oraz samodoskonalenia się (Taraszkiewicz, 
1996), to w praktyce nie przekłada się ona na proces zbiorowy. Musimy bu-
dować dyskurs na temat tego, jak i czego uczyć (włączając w niego również 
uczniów). Tymczasem, ilekroć wspomina się o tym, aby zapytać samych 
uczniów, co chcieliby robić na lekcjach, u dorosłych pojawia się irracjonalna 
i często bardzo niedojrzała obawa, że to otwarcie furtki dla lenistwa, rozprzę-
żenia czy chaosu. Nic bardziej błędnego. Zaangażowanie uczniów w proces 
decyzyjny nie oznacza, że będą oni mogli robić, co chcą. Czy nauczyciele 
mogą robić to, co chcą? Czy przypadkiem nie traktujemy uczniów tak, jak 
sami jesteśmy traktowani przez różnego rodzaju zwierzchników? To kwestia 
pewnej wizji świata. Wizja utrudniająca demokratyzację przedstawia uczenie 
się jako przejmowanie informacji od wiedzących lepiej. Wizja, która uzasad-
ni i pomoże wprowadzać zmiany, pokazuje uczenie się jako proces negocja-
cji, negocjacji z sobą, z innymi, że światem. Oddanie decyzji w ręce uczniów 
to nie zmierzanie ku anarchii, lecz planowy proces, w którym liderami są 
nauczyciele. Klasa, w której uczniowie mają prawo do współdecydowania 
o procesie kształcenia, to nie grupa, która koncentruje się na egoistycznych 
i krótkoterminowych celach, ale właśnie na celach i zadaniach, które służą 
wszystkim. Gdy uczniowie podejmują decyzje, bardzo często oczekiwania 
co do wysiłku, nakładu pracy i efektów są znacznie większe niż wtedy, gdy 
decyzje są podejmowane wyłącznie przez nauczycieli. Taki sposób pracy 
zwiększa motywację, jeden z podstawowych warunków efektywnego kształ-
cenia. Uczniowie, podejmując decyzje, mogą zrobić znacznie więcej niż wte-
dy, gdy są przymuszani przez nauczycieli. Wspólnie z profesjonalnie przy-
gotowanymi nauczycielami uczestniczą w procesie konstruowania własnej 
wiedzy, a co za tym idzie – rzeczywistości, która ich otacza. W autentycznym 
procesie edukacyjnym należy zadbać o pewien zestaw wartości. Jest w nim 
miejsce dla myślenia o udziale uczniów i dla otwarcia procesu decydowania 
o uczeniu się i samego uczenia się dla wszystkich. Jest to nauczanie przez 
stawianie problemów i dialog, demokratyzację, interdyscyplinarność, bycie 
„aktywistą”, uczenie kontekstualne i otwarte na różnorodność (Shor, 1992). 

Zaproszenie uczniów i uczennic do podejmowania decyzji w sprawie 
ich uczenia się natychmiast zmienia ich perspektywę – z punktu widzenia 
osoby, na której przeprowadza się jakąś operację, na punkt widzenia osoby 
odpowiedzialnej za działanie. W ten sposób zmniejsza się potencjalny opór, 
zwiększa motywację i zainteresowanie procesem uczenia się. Próba zmia-
ny tradycyjnej sytuacji szkolnej, w której tylko nauczyciele aktywnie biorą 
udział w podejmowaniu decyzji, a uczniowie biernie poddają się ich kon-
sekwencjom, daje szansę na zaangażowanie uczniów od pierwszego dnia 
nauki. Tego rodzaju proces wymaga od nauczycieli odmiennych umiejętno-
ści, postaw i emocji. Zamiast utrzymywania dyscypliny konieczne jest bu-

 Zapewnianie skuteczności procesu nauczania i uczenia się 



Zarządzanie procesem nauczania i uczenia się 141

dowanie zaangażowania, zamiast wymagania posłuszeństwa wobec przepi-
sów oczekiwana jest cierpliwość w pracy z uczniami nad czymś, co bardzo 
szybko mogłoby im zostać powiedziane, zamiast działań nastawionych na 
uzyskanie natychmiastowych efektów istotny jest zrównoważony rozwój. 
To trudne dla nauczycieli, którzy przywykli do dzisiejszego trybu pracy pe-
dagogicznej, czyli pojedynczego decydowania, relacji typu bodziec–reakcja 
i natychmiastowej odpowiedzialności za rezultaty. Podjęcie wysiłku zmia-
ny tej specyfi ki ma jednak skutki w postaci pozytywnej dynamiki procesu 
grupowego w klasie. Koniecznym warunkiem nauczania jest intelektualna 
dyscyplina pojawiająca się dzięki skutecznemu zarządzaniu grupą i umiejęt-
ności budowania relacji z uczniami. To właśnie przyjazne i pełne szacunku 
relacje umożliwiają nauczycielom kierowanie grupą oraz budowanie dyscy-
pliny. Robert Marzano udowadnia, że nauczyciele zdolni do zbudowania 
zdrowych relacji mają o 30% mniej problemów z dyscypliną (Marzano, Ma-
rzano, 2003) niż pozostali, a przez to łatwiej koncentrują uwagę uczniów na 
zadaniu, czyli efektywniej przygotowują ich do sytuacji uczących.

4.2.2. Metody nauczania i uczenia się

Kolejnym elementem decydującym o autentycznym procesie nauczania jest 
zdolność szkoły i nauczycieli do tworzenia sytuacji uczących. Kreowanie ta-
kich sytuacji jest możliwe wtedy, gdy uczniowie wiedzą, że mają prawo do 
eksperymentowania, a szkoła to swoiste laboratorium. Całkowicie zgadzam 
się z cytowaną już wcześniej koncepcją Paola Freire’a, który udowadnia, iż 
proces nauczania to nie transfer informacji, ale proces konstruowania wie-
dzy. Aby wiedzieć, jak uczyć, należy się zastanowić, w jaki sposób tworzyć 
możliwości i sytuacje umożliwiające tworzenie wiedzy. Każdy nauczyciel, 
wchodząc do klasy, musi być otwarty na nowe pomysły i idee, skłonny do 
odpowiadania na pytania i aktywnie gotowy do interakcji z uczniami, do 
podjęcia rozmowy z ich, jakże czasami niebezpieczną, ciekawością (Freire, 
2001, s. 49). Nauczyciel jest wtedy partnerem w procesie poznania i w procesie 
konstruowania wiedzy, wychodzi z takiej samej pozycji jak jego uczniowie, 
z pozycji niewiedzy i zaciekawienia. Nie chodzi o to, aby myśleć o nauczycie-
lach jako o równych uczniom. Oczywiste jest, że to nauczyciel odgrywa naj-
ważniejszą rolę w procesie stawania się osobą uczącą się, w który staramy się 
wprowadzić naszych uczniów. Nauczyciel wie, co wydarzy się dalej. Musi 
się wykazać pewnością, która wynika nie z faktu, iż wie, co się wydarzy, 
ponieważ wcześniej niż uczniowie poznał dane zagadnienie albo przeczytał 
podręcznik. Ta pewność powinna wynikać z przekonania, iż potrafi  popro-
wadzić dyskusję na temat faktów, potrafi  powiązać informacje. Nauczyciele 
wiedzą, że posiadają wiedzę, ale również zgadzają się na to, że są kwestie, 
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o których w tej chwili nie wiedzą, ale mogą się dowiedzieć. Nauczyciel nie 
jest lepszy od uczniów, ponieważ wie coś wcześniej, jest natomiast partne-
rem w procesie dowiadywania się więcej o danym przedmiocie. Partnerem 
wartościowym, bo robił to już nie jeden raz, zna zatem pewne procedury, 
schematy, sposoby rozwiązań trudnych sytuacji. Jest gotowy do przejścia tej 
drogi ponownie, ale jest też gotowy do innych decyzji, do wyboru rozwiąza-
nia innego niż poprzednio. Pewność nauczyciela i poczucie bezpieczeństwa 
są wtedy osadzone na solidnych podstawach – wiedzy, zdolności do przy-
znania się do ignorancji i umiejętności rozwoju w celu niwelowania włas-
nej niedoskonałości. Uczenie innych nie może zajść bez uczenia się samego 
nauczyciela. Wszyscy ludzie, ale nauczyciele szczególnie, zamykając się na 
możliwość rozwoju, zamykają się na świat i innych, pokazując, jak bardzo są 
niedoskonali i jak bardzo z tego powodu się boją. A lęk jest wrogiem rozwo-
ju. Trzeba przebudować szkołę tak, aby było w niej jak najmniej lęku, a jak 
najwięcej pasji, radości i twórczego poszukiwania. Dotyczy to zarówno ucz-
niów, jak i nauczycieli. Przywódca edukacyjny rozumie, iż energia organiza-
cji musi wynikać z dobrowolnego zaangażowania, a nie z przymusu i lęku. 

Uczniowie muszą mieć szansę na naukę poprzez doświadczanie, ekspe-
rymentowanie, a nawet zgadywanie. Nauczyciele natomiast zapewniają wa-
runki ku temu poprzez doskonałe projektowanie takiego procesu. Uczenie 
się musi zawierać w sobie element poszukiwania, owego zaciekawienia, dla-
czego tak a nie inaczej coś działa lub istnieje. Gdy uczniowie próbują znaleźć 
odpowiedź na nurtujące ich pytania, warto podjąć wysiłek umożliwienia im 
doświadczenia tego, co badają, o co pytają. Nauczanie poprzez doświadcza-
nie zachodzi dzięki refl eksji na temat tego, czego doświadczyliśmy osobiście 
w procesie sprawdzania założonej hipotezy albo realizacji jakiegoś zadania 
czy próby osiągnięcia założonego celu. Każde doświadczenie i każda refl eksja 
prowadzą do kolejnych sytuacji, w których doświadczamy czegoś i poddaje-
my owo doświadczenie refl eksji. W ten sposób ten proces staje się cykliczny. 
Zadaniem nauczyciela jest zatem zaprojektowanie takiego ćwiczenia, które 
umożliwi uczniom przeżycie uczącego doświadczenia. Nauczyciel poma-
ga opisać uczniom to doświadczenie, dokonać refl eksji i wyrazić informację 
zwrotną. Ważnym momentem jest także wyciągnięcie ogólnych wniosków, 
przemyślenie tego, co się stało, porównanie, zastanowienie się nad tym, jak 
można to wykorzystać w przyszłości. Proces uczenia się zamyka się na zasto-
sowaniu nowej wiedzy, nowych umiejętności, nowego „produktu” albo na-
wet wyłącznie zaplanowaniu zastosowania. Tak właśnie wygląda klasyczny 
cykl uczenia się przez doświadczenie. Podkreśla znaczenie doświadczenia 
w procesie uczenia się i wyraźnie odróżnia się od tych podejść do procesu 
kształcenia, które kładą nacisk na „gromadzenie” wiedzy czy zapamięty-
wanie abstrakcyjnych pojęć. Podkreśla również rolę świadomości i subiek-
tywnych uwarunkowań w procesie uczenia się. Uczenie się przez działanie 
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dotyczy wiedzy i umiejętności zdobywanych nie tylko w tradycyjnych sytua-
cjach szkolnych, ale również poprzez pracę, zabawę i inne typowe życiowe 
doświadczenia (Mazurkiewicz, Żmijewska-Kwiręg, 2007). Uczenie się przez 
doświadczenie jest procesem konstruowania wiedzy poprzez świadomą re-
fl eksję nad tym, co się właśnie wydarzyło. Ważny jest proces uczenia się, 
wiedza zaś jest dynamicznym pojęciem konstruowanym społecznie, a nie 
pakietem przekazywanym jednostkom przez inne jednostki. Taka powinna 
być codzienna praktyka nowoczesnej, odpowiedzialnej szkoły, reagującej na 
to, co się dzieje wokół niej, ale równocześnie wrażliwej na potrzeby uczniów, 
ich oceny czy emocje ujawniane w procesie refl eksji. To właśnie wtedy jest 
miejsce na projektowanie zmian i przyszłości. Doświadczając możliwości 
partycypacji w decyzjach i działaniach demokratycznej szkoły, będąc świa-
domym tego, kim się jest i czego się potrzebuje oraz aktywnie analizując 
proces uczenia się, uczniowie mają szansę myśleć nie tylko o sobie i swoich 
ocenach, ale też o tym, jaki powinien być świat społeczny. 

Nauczanie to proces nasycony ideologią i polityką, ale to również dziedzi-
na nauki, w której prowadzi się badania nad procesem uczenia się. Wyniki 
tych badań wykorzystuje się dla usprawniania kształcenia. Wiemy o proce-
sie uczenia się coraz więcej, także dzięki temu, że wiemy coraz więcej o bu-
dowie i funkcjonowaniu mózgu. Warto pamiętać, że każdy z nas posiada 
specyfi czne preferencje sensoryczne, czyli ulubiony kanał odbioru informacji 
(trzy główne to: wzrok, słuch i dotyk) (Gardner, 2002). Aby spełnić postulat, 
że szkoła powinna dobrze uczyć, należy odpowiednio zaprojektować proces 
uczenia oraz dobrać metody nauczania tak, aby zaspokajały potrzeby ucz-
niów uczących się odmiennie. Chociaż posiadamy zdolność przestrojenia się 
na inny kanał percepcji, wymaga to wysiłku i musi być warte tego wysiłku 
(Taraszkiewicz, Rose, 2006). Wiadomo też, że nasze półkule mózgu pełnią 
inne funkcje i zwykle jedna z nich dominuje, czyli określa, jak się uczymy, ja-
kie informacje są dla nas ważne i zrozumiałe, jak będziemy się zachowywać 
w sytuacji stresowej. Okazuje się, że w przypadku niektórych osób dominuje 
półkula lewa (naukowa), a innych prawa (artystyczna) i że rozkład tej domi-
nacji w całej populacji jest podobny. Szkoła preferuje uczniów o dominacji 
półkuli naukowej, czyli tych, którzy dobrze się posługują językiem, są zdolni 
do abstrakcyjnego myślenia i analizy, których cechuje naukowa ciekawość. 
Wykład, czytanie, dyskusje, pytania i odpowiedzi, pisanie wypracowań i roz-
wiązywanie zadań – to ich żywioł. Konieczne jest urozmaicenie szkolnego 
zbioru popularnych metod o mapy mentalne, tworzenie opowieści, włącza-
nie muzyki, tworzenie fi lmów, dramę, metody kinestetyczne (na przykład 
konstruowanie modeli), metodę projektu (Taraszkiewicz, Rose, 2006).

„Uczyć nowocześnie” znaczy przede wszystkim rozumieć, jak uczą się 
ludzie i wykorzystywać tę wiedzę do jak najlepszego zaprojektowania sy-
tuacji szkolnych uwzględniających głos i emocje uczniów, dających szansę 
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na konstruowanie wiedzy, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów, 
wykorzystujących nowe technologie nauczania, rozumiane nie tylko jako 
technologie komunikacyjne, ale też różne sposoby refl eksji (pamiętniki fi l-
mowe, fotooceny, dzienniki, mentoring i coaching), a także jako nowe metody 
nauczania i różne formy pracy w grupie (nawet tak nietypowe, jak nauczanie 
ekspedycyjne). Wykorzystując nowoczesne narzędzia, stwarzamy uczniom 
szansę na samodzielne poszukiwanie metody badania, na zdobywanie wie-
dzy, na uczenie się akceptowania porażek, na pracę w grupie, na tworzenie 
wiedzy i jej stosowanie. Jedną z ciekawszych metod jest metoda projektu. 
Jako przedsięwzięcie edukacyjne oznacza przede wszystkim praktyczne 
działanie, czyli aktywność nastawioną na wykonywanie określonych pro-
duktów. Podczas pracy metodą projektu uczniowie – poprzez samodziel-
ne podejmowanie zadań i swoje zaangażowanie – zdobywają nową wiedzę 
i umiejętności. Mogą wówczas dostrzec związek projektu z codziennym 
życiem i jego przydatność, a rezultaty realizowanego zadania wykorzystać 
w dalszej edukacji (Mazurkiewicz, Żmijewska-Kwiręg, 2007). 

Kolejnym elementem autentycznego procesu nauczania i uczenia się jest 
zdolność do powiązania wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkole ze 
światem zewnętrznym, z życiem uczniów. Dzięki metodzie projektu nauczy-
ciel, jako organizator procesu kształcenia, może tworzyć takie sytuacje uczące, 
w których wykorzystuje się rzeczywiste doświadczenie uczniów – szkolne, 
rodzinne, dotyczące lokalnej wspólnoty czy grupy rówieśniczej. Uczniowie 
postawieni w zrozumiałej dla nich sytuacji nie tylko potrafi ą stawiać pytania 
i szukać na nie odpowiedzi, defi niować problemy i je rozwiązywać, ale także 
są zachęcani do analizowania wszystkiego, co się zdarza i do wyciągania 
z tych zdarzeń wniosków. Podczas realizacji projektu proces kształcenia jest 
widoczny kolejno we wszystkich jego etapach. Pierwszy etap to przygotowa-
nie do przeprowadzenia projektu, czyli stworzenie sytuacji uczącej, w któ-
rej uczniowie pytają, poszukują odpowiedzi i odpowiadają. Drugi etap to 
działanie właściwe – uczniowie doświadczają autentycznego działania, do-
tyczącego bądź to sprawdzenia założonej hipotezy, bądź realizacji jakiegoś 
konkretnego zadania. Trzeci etap, równie ważny (jeśli nie najważniejszy), to 
czas na refl eksję nad tym, co się wydarzyło, oraz myślenie o tym, jak właś-
nie przeżyte doświadczenie, zdobyte umiejętności oraz zgromadzoną wie-
dzę wykorzystać w przyszłości. Bez pogłębionej refl eksji i ewaluacji włas-
nych działań proces uczenia się nie ma szans na kontynuację i cykliczność 
– zamyka się wyłącznie na produkcie końcowym, bez zaplanowania jego 
efektywnego wykorzystania. Przy zastosowaniu metody projektu uczenie się 
polega na przygotowaniu sytuacji uczącej, która za każdym razem daje moż-
liwość refl eksji istotnej dla dalszego kształcenia (Mazurkiewicz, Żmijewska-
-Kwiręg, 2007).

 Zapewnianie skuteczności procesu nauczania i uczenia się 



Zarządzanie procesem nauczania i uczenia się 145

Niezwykle istotna jest pomoc udzielana uczniom przy opisywaniu owe-
go zaprojektowanego przez nauczyciela doświadczenia uczącego, a także 
w czasie refl eksji i przy dawaniu informacji zwrotnej. Uczniowie, dzięki 
wsparciu nauczyciela, muszą się nauczyć wyciągać ogólne wnioski i zasta-
nawiać się nad tym, co się wydarzyło. Uczniowie uczą się trwale wtedy, gdy 
precyzują, w jaki sposób dane doświadczenie wykorzystają w przyszłości. 
Koniec cyklu uczenia się to moment zastosowania zdobytego doświadczenia 
oraz nabytych umiejętności w praktyce. Aby w przyszłości uczniowie mogli 
funkcjonować samodzielnie w warunkach determinowanych przez społe-
czeństwo wiedzy, dzisiaj istotne jest, aby wspólnie z nauczycielami przeszli 
i zrozumieli cały proces uczenia się – od doświadczenia, przez refl eksję, aż 
po wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy.

 Tego rodzaju proces edukacyjny zwiększa szansę na zaangażowanie ucz-
niów w dwójnasób. Po pierwsze dlatego, że odwołuje się do ich doświad-
czeń, a po drugie dlatego, że uczy myślenia o uczeniu się, kształtuje jeden 
z najważniejszych nawyków prowadzących do efektywnego i skutecznego 
uczenia się. Stawianie problemów do rozwiązania, które w wyraźny sposób 
wiążą się z życiem naszych uczniów, jest oznaką szacunku dla nich samych 
i daje szansę na zaangażowanie tych, którzy zwykle w klasie milczą. Gdy 
nauczyciel wspólnie z uczniami zastanawia się nad tym, czego warto się 
uczyć, jakiego rodzaju problem rozwiązać, a następnie nad tym, co wynika 
z tego, co się wydarzyło, sam staje się osobą uczącą się. Uczy się tego, jak 
uczą się jego uczniowie, uczy się o nich, uczy się o sobie jako o nauczycielu. 
Nie chodzi tu tylko o przedmioty humanistyczne czy społeczne. Także na 
zajęciach technicznych czy w naukach ścisłych głos ucznia musi być usłysza-
ny jak najwcześniej, aby można było uniknąć odziedziczonej pasywności, by 
sprowokować zaangażowanie czy dowiedzieć się, jak uczą się uczestnicy za-
jęć. Zmiana relacji poprzez wspólne stawianie (przez uczniów i nauczyciela) 
problemów do rozwiązania niweluje chęć oporu wśród uczniów.

Wiadomo, że organizacyjna struktura placówek oświatowych bardzo czę-
sto utrudnia wprowadzanie zasad proponowanych powyżej. Wydaje się, że 
nie ma łatwych rozwiązań tej sytuacji, ale na pewno niezbędne są zmiany. 
Obserwując różne projekty edukacyjne, bardzo łatwo można zauważyć, że 
młodzi ludzie w nie zaangażowani zachowują się inaczej niż w szkole. Czy 
uda się to ich zaangażowanie przenieść również na grunt szkolny? Czy też 
powinniśmy w pokorze pochylić głowy i pogodzić się z faktem, iż w szkole 
niemożliwe jest wprowadzenie zasad demokracji, rozbudzanie autentyczne-
go zaangażowania, wymaganie odpowiedzialności za to, co się robi?

Rozmawiając z młodymi ludźmi biorącymi udział w międzynarodowym 
projekcie edukacyjnym skupionym na komunikacji międzykulturowej, sły-
szałem wielokrotnie, że to, co i jak w nim robią, jest zupełnie odmienne od 
tego, co się dzieje w ich szkołach. Młodzi ludzie z Polski, Rumunii i Ukrainy 
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twierdzili, że to, co się dzieje podczas trwania projektu, to gra, manipulacja, 
że rzeczywistość szkolna nie jest tak piękna (czytaj: niemożliwy jest szacu-
nek, partnerstwo i wzajemne wsparcie między uczniami i nauczycielami). 
Co zrobiono tym aktywnym, wrażliwym, inteligentnym osobom, że w ze-
tknięciu w praktyce z zasadami opisywanymi powyżej nie uwierzyli, że to 
możliwe, aby w ich szkołach też tak można było pracować? W opisywanym 
projekcie starano się po prostu postępować zgodnie z zasadami uczenia się 
poprzez doświadczenie, gdzie uczenie się to odpowiedzialność, zadawanie 
pytań, poszukiwanie odpowiedzi, analizowanie informacji, czyli to wszyst-
ko, co prowadzi do stawiania kolejnych pytań (gdyż uczenie nie kończy się 
nigdy). Porażką szkoły (i nie tylko) są sytuacje, w których uczniowie tracą 
naturalne zainteresowanie uczeniem się, a radość czerpią z zakończenia, 
a nie kontynuowania edukacji. Prawdziwe uczenie się jest treningiem umy-
słu, jest sposobem edukowania się bez oglądania się na innych.

Takie nauczanie, choć nie jest niczym nowym, bardzo często natrafi a na 
opór zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jest ono trudne dla obu tych grup, 
a jego rezultaty są niełatwe do przewidzenia. Może się okazać bowiem nie-
wystarczające do teoretycznego opanowania treści wyznaczonych w progra-
mie nauczania i sprawdzanych poprzez standaryzowane testy. Czy jednak 
cała wiedza nie jest fragmentaryczna, a umiejętności fachowców niekomplet-
ne? Czy nie jest naturalne to, że tworzy się dziś interdyscyplinarne zespo-
ły składające się z fachowców z różnych dziedzin? Czego oczekujemy od 
fachowców, którzy mają stworzyć nowy układ napędowy, wynaleźć szcze-
pionkę czy wyjaśnić skomplikowany proces społeczny? Dobrych wyników 
z testów? Ponadto takie nauczanie wymaga od nauczyciela zmiany dotych-
czasowych metod pracy oraz wygospodarowania dodatkowego czasu na 
konsultacje i koordynację działań uczniów, które często są podejmowane po 
lekcjach. To głównie problem związany z organizacją pracy szkoły. 

4.2.3. Współpraca i dialog

Nic jednak nie powinno powstrzymywać nas od wprowadzania zmian, któ-
re mogą przerodzić proces nauczania w autentyczny, demokratyczny dialog 
uczniów z nauczycielem. I choć, jak stwierdzono wcześniej, często trudno bę-
dzie przewidzieć, do jakich odpowiedzi stosowanie tej metody doprowadzi, 
uczniom i nauczycielom pracującym tą metodą będą zawsze towarzyszyć: 
wzajemna otwartość, uczciwość oraz poczucie partnerstwa. Szkoła kultywu-
jąca dialog powinna zastąpić dotychczasowe nauczanie, zorientowane prze-
de wszystkim na systematyczne i odtwórcze gromadzenie danych. Dialog 
w edukacji to swego rodzaju relacja między osobami, które z sobą rozma-
wiają – niemożliwy jest zatem w sytuacji, w której komunikacja przebiega 
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jednokierunkowo. Dialog wspierający rozwój i naukę czy umożliwiający roz-
wiązanie problemu został nazwany przez Stephena Coveya „komunikacją 
synergiczną” (2002). Istotą synergii jest docenienie różnic między ludźmi; 
oznacza to, że pierwszym krokiem w komunikacji jest postrzeganie tych róż-
nic jako potencjalnych plusów, a nie przeszkód dla kreatywnej pracy. Więk-
szość wysiłków twórczych jest w jakiś sposób nieprzewidywalna i często 
wydają się one wieloznaczne, podejmowane na zasadzie prób i błędów. Je-
żeli ktoś nie toleruje wieloznaczności i nie czerpie poczucia bezpieczeństwa 
ze spójności z zasadami i wartościami wewnętrznymi, to może uważać anga-
żowanie się w przedsięwzięcia twórcze za denerwujące i nieprzyjemne (Co-
vey, 2002, s. 67). Podobnie dzieje się w przypadku konieczności współpracy 
w grupie. 

Trudnym, aczkolwiek koniecznym elementem efektywnego procesu na-
uczania jest nauczanie we współpracy. Praca w grupie wspomaga rozwój 
ucznia, stymulując jego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Umie-
jętność pracy w grupie w dużym stopniu decyduje później o wartości pra-
cowników, ale przede wszystkim jest doskonałą metodą uczenia się. Chociaż 
to od dawna powszechnie wiadomo, a metody uczenia się we współpracy 
są ciekawe i różnorodne, z wielu powodów nauczyciele często ich unikają. 
Podstawową przyczyną są problemy organizacyjne i logistyczne: brak cza-
su, za krótkie lekcje, za małe sale, a przede wszystkim zbyt liczne grupy. 
Innym problemem jest wykorzystywanie metod uczenia się we współpracy 
w sposób sztuczny, dodanie ich do metod tradycyjnie popularnych przy-
padkowo, w sposób niezaplanowany, raczej w charakterze ozdobnika. Nie 
da się stosować pracy w grupach w jeden dzień w tygodniu – prawidłowo 
rozumiana i stosowana wymaga radykalnej rekonceptualizacji procesu na-
uczania oraz tego, co oznacza uczenie się. Uczenie się we współpracy prowa-
dzi nieuchronnie do konfl iktu – taki jest charakter każdej interakcji; podczas 
współpracy nie da się uniknąć poważnej rozmowy o priorytetach. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że wielu uczniów i wiele uczennic, ich rodziców i na-
uczycieli nie będzie widzieć korzyści w uczeniu się we współpracy. Ponadto 
nie wystarczy podzielenie uczniów na mniejsze grupy i zakomunikowanie 
im, że teraz mają się uczyć.

To skomplikowany proces, do którego prowadzenia trzeba być dobrze 
przygotowanym. Dawać zadania, które inspirują do społecznego kontaktu, 
pomagać i kierować interakcjami tak, aby nabywać umiejętności społeczne, 
zachęcać do współpracy, ale jednocześnie być świadomym zagrożeń, jakie 
przynosi uczenie się we współpracy. Dla sporej grupy nauczycieli jest ono 
nie do zaakceptowania, ponieważ redukuje możliwość kontroli i przewidy-
walność (Kohn, 1998, s. 60–61). Nauczyciel, zamiast decydować o całym pro-
cesie, raczej pomaga, jest przewodnikiem w trudnej sztuce uczenia innych. 
Uczenie się we współpracy można porównać do gry zespołu jazzowego, 
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w którym wszyscy razem utrzymują rytm, ale od czasu do czasu ktoś gra 
solówkę (na tym instrumencie, którego jest wirtuozem). Jednocześnie takie 
uczenie się jest zagrożeniem dla kultury indywidualności. Przecież w dzi-
siejszej szkole w ostatecznym rozrachunku chodzi tylko o jednostki – one 
są w ostateczności oceniane, one z sobą rywalizują. Dlatego uczenie się we 
współpracy to rzecz trudna do realizacji; trudna, ponieważ zmienia niejako 
podejście do wartości i celów społecznych. W niektórych krajach pomaga-
nie sobie nawzajem przez uczniów jest uważane w szkołach za oszukiwanie, 
rzadko też ceni się osoby chcące pracować w grupie. Aby możliwa stała się 
rzeczywista zmiana, należy apelować do nauczycieli o usunięcie się z cen-
trum klasy. Nauczyciele muszą się wycofać tak, aby móc z dystansem, z od-
powiedniej perspektywy projektować oraz monitorować sytuacje uczące.

Nauczyciele gotowi do debaty i krytycznej analizy starają się umożli-
wiać uczniom wybór poziomu zaangażowania w to, co się dzieje w klasie 
i kierunku działania, do takiego stopnia, że uczniowie mogą nawet odrzu-
cić proponowany temat lub odmówić udziału w zaprojektowanym zadaniu. 
Udział uczniów w procesie decyzyjnym umożliwia rozwój, a jednocześnie 
jednoznacznie defi niuje różnicę między tradycyjnym a proponowanym tutaj 
sposobem nauczania. Partycypacja, uwolnienie emocji, ukontekstualizowa-
nie procesu edukacyjnego, wielorakość perspektyw i stawianie problemów 
to główne wartości takiego nauczania (Shor, 1992). Nauczyciele, którzy po-
szukują kompetencji w swoich uczniach (empower), wzmacniają i budują ich 
poczucie pewności siebie oraz kształtują odpowiedzialność nie poprzez mó-
wienie do nich czy przekazywanie im wiedzy, ale poprzez rozmowę z nimi. 
W procesie edukacyjnym należy zachęcać do nieustannej refl eksji na temat 
znaczenia tego, czego się dowiadują i uczą w szkole, dla ich życia. Być może 
w ten sposób uczniowie zaczną akceptować uczenie się jako coś, za co to oni 
odpowiadają, a nie coś, co ktoś robi dla nich. Jednym ze sposobów docho-
dzenia do takiej sytuacji jest budowanie kultury dialogu, który łączy ludzi 
i przygotowuje ich do wspólnego działania. 

W żadnym przypadku proces negocjacji, o którym tu piszę, nie jest i nie 
może być procesem chaotycznym i niekontrolowanym, niezgodnym z pro-
gramem nauczania lub celami lekcji. Ucząca się grupa jest kierowana przez 
nauczyciela gotowego do krytycznego dyskursu, ale pozostającego liderem. 
Nauczyciel zgadza się na to, aby cała grupa wspólnie ustalała tematy zajęć 
i podejmowała decyzje o współpracy podczas procesu uczenia się. Sukces 
tkwi w takim zaprojektowaniu sytuacji szkolnej, by proces negocjacji był 
również procesem uczenia się, dorastania, dojrzewania i nawet stawania się 
obywatelem. Wspólne podejmowanie decyzji musi obejmować także ewalua-
cję nauczania, czyli sposób, w jaki sprawdzimy rezultaty uczenia się. Dzię-
ki temu uczniowie zaczynają rozumieć odpowiedzialność, która jest zwią-
zana z podejmowanymi przez nich samych decyzjami. Jeżeli podzielimy 
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się z uczniami władzą związaną z kluczowymi decyzjami na temat procesu 
kształcenia, stworzymy sytuację, w której mają oni szansę na konstruowa-
nie krytycznej, czyli analitycznej i refl eksyjnej postawy wobec siebie, świata 
i zdobywanej wiedzy. To właśnie jest głównym celem procesu uczenia się 
– umiejętność rozumienia i analizy informacji, zdolność prowadzenia skom-
plikowanego rozumowania oraz rozwiązania istotnych problemów. 

Postulowane budowanie kultury dialogu jest utrudnione z kilku powo-
dów, z których najsilniejszym jest szkolna tradycja, w której to nauczyciel jest 
w pracy i musi udowodnić, że jest ciężko pracującym fachowcem znającym 
swój przedmiot i zaangażowanym w to, co robi. W jaki sposób najłatwiej się 
to udowadnia? Oczywiście wtedy, gdy to nauczyciel mówi, gdy pokazuje, 
że jest błyskotliwy i zdolny do stosowania interesujących porównań, odkryć 
czy metafor. Nauczyciele czują się pewnie, gdy mówią; nikt nie zarzuci im 
wtedy, że marnują czas lub nie uczą. To wynik silnych mentalnych stereo-
typów ukształtowanych także przez lata obserwacji własnych nauczycieli. 
Proces kształcenia w szkole jest skoncentrowany na nauczycielach, a nie na 
uczniach. Uwaga nauczających podczas planowania zajęć i podczas lekcji jest 
skierowana głównie na nich samych. To, co zrobią, co powiedzą, jak powinni 
przekazać kolejną informację staje się ważniejsze od tego, co zrobią, pomyślą 
lub powiedzą uczniowie. Musimy pomóc nauczycielom zrozumieć, że nie 
jest błędem oddanie pola (lub sceny) w klasie swym podopiecznym.

Proste, wspominane wcześniej wycofanie się oczywiście niczego nie 
zmieni. Uczniowie dzisiaj wierzą w to, co przez całe lata przekazywała im 
szkoła – że ich głos się nie liczy, jest mało wartościowy. Samo zaproszenie 
ich do rozmowy i wycofanie się nauczycieli spowoduje raczej frustrację ucz-
niów, którzy wcale nie cenią opinii swoich czy opinii koleżanek i kolegów, 
ale czekają na arbitralne rozstrzygnięcia ze strony nauczycieli. Musimy ich 
nauczyć, że znajdą się w życiu w sytuacjach, w których nie będzie komfortu 
oddania obowiązku (czy prawa) podjęcia decyzji nauczycielowi, a w których 
będą zmuszeni, aby wraz z innymi wziąć na swe barki odpowiedzialność. 
To jedno z ważniejszych doświadczeń pedagogicznych – moment, w któ-
rym uczniowie odmawiają wzięcia wolności. Byłem sam świadkiem sytua-
cji, w której młodzi ludzie koniecznie chcieli się dowiedzieć, jakie są oczeki-
wania nauczycieli wobec przygotowywanej przez nich prezentacji na temat 
tego, czego się nauczyli podczas dwutygodniowego projektu (choć prezenta-
cje nie miały być oceniane). I chociaż wiedzieli, co mogą i co chcą zaprezento-
wać, domagali się, aby nauczyciele wyjawili swe oczekiwania. Taka tradycja 
w szkołach nie ułatwia oddania władzy uczniom.

Innym problemem jest styl prowadzenia zajęć, a właściwie sposób zabie-
rania głosu przez nauczycieli (trenowany od lat i dosyć skutecznie opanowa-
ny przez nauczycieli na całym świecie; wszyscy potrafi ą wskazać doświad-
czone nauczycielki biorące udział w spotkaniach dorosłych, ich styl jest 
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bardzo widoczny). Ira Shor (1992, s. 93–96) sugeruje kilka sposobów zmiany 
tego stylu: zamiast samemu analizować dane, sytuację czy przypadek, na-
leży zawsze robić to z uczniami; trzeba unikać specjalistycznego, niezrozu-
miałego żargonu; trzeba zadawać pytania prowokujące do myślenia, a nie 
takie, które wymagają jednego słowa w odpowiedzi; nie wolno przerywać 
uczniom (choć mamy takie możliwości), za to warto dawać im czas do na-
mysłu, pozwalać innym uczniom na reakcję i zachęcać ich do reagowania, 
zapraszać do podsumowywania lekcji i tego, czego się nauczyli, zapewniać 
udział (głos) wszystkim uczniom. Badania dowodzą niezbicie, że to właśnie 
praca nauczycieli, to, w jaki sposób projektują i prowadzą proces nauczania, 
decyduje o osiągnięciach uczniów. Oprócz tej dosyć oczywistej konstatacji 
jesteśmy też dzisiaj w stanie pokazać, które elementy procesu kształcenia są 
szczególnie ważne. Są to: bezpieczeństwo fi zyczne i intelektualne, wysokie 
zaangażowanie w realizację jasnych i ambitnych celów, przyjazne środowi-
sko naukowe zachęcające do podejmowania wysiłków (i popełniania błę-
dów), dobrze przemyślany program nauczania z odpowiednio dobranymi 
metodami pracy, a wreszcie profesjonalni, dobrzy nauczyciele (Marzano, 
2007). Uważa się, że to nauczyciele są tym elementem „szkolnej układanki”, 
który w najwyższym stopniu wpływa na jakość kształcenia.

Wprawdzie niemożliwe jest stworzenie jednego trwałego modelu, do któ-
rego należałoby dążyć w procesie nauczania (głównie z powodu ciągłych 
zmian, ale także z powodu dużej kontekstualności procesu kształcenia), to 
jednak warto się stosować do kilku zasad podkreślanych przez Roberta Ma-
rzano (2007). W ciągu kilkunastu ostatnich lat nauczanie stało się dziedziną 
czerpiącą szeroko z innych gałęzi nauk (neurologia czy psychologia), co po-
woduje konieczność ciągłego udoskonalania tego, co się dzieje się w szko-
łach. Efektywny proces nauczania składa się z trzech elementów: wykorzy-
stania efektywnych strategii nauczania, wykorzystania efektywnych metod 
kierowania grupą i dobrania odpowiedniego programu nauczania (Marzano, 
2007). Jeżeli udaje się połączyć odpowiednie podejście do procesu uczenia się 
i samego ucznia z wymienionymi trzema elementami, radykalnie zwiększa 
się szansę na to, iż uczniowie będą rozumieli cele kształcenia, będą umieli 
korzystać z informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli i będą 
się cieszyli się ze swoich postępów. Oczywiście niezbędne jest też, aby na-
uczyć uczniów samodzielnego stawiania celów i oceniania własnych postę-
pów. Gdy uczeń rozumie dynamikę procesu uczenia się (jego cele i rytm ich 
realizowania), jest również w stanie zrozumieć nowe informacje poprzez po-
równywanie ich z tym, co już wie, i zastanowienie się, w jaki sposób te nowe 
informacje wzbogacają te poznane uprzednio; wie, jak może je wbudować 
w istniejącą już konstrukcję (indywidualny obraz świata posiadany przez 
uczniów). Istnieje wiele sposobów wspomagających uczniów w tym procesie 
(uczenie krok po kroku – małe porcje wiedzy, pisanie notatek i podsumowy-
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wanie, schematy organizacyjne i grafi czne, zadawanie pytań, zorganizowana 
refl eksja, uczenie się we współpracy). Nie jest moim celem omawianie tutaj 
metod nauczania, ale muszę podkreślić, że główną odpowiedzialnością na-
uczycieli jest zidentyfi kowanie sposobów umożliwiających uczniom przeży-
cie i doświadczenie krytycznych, istotnych sytuacji uczących, które w syste-
matyczny, logiczny i zorganizowany sposób pozwolą się uczniom naprawdę 
uczyć. 

Ilekroć toczy się dyskusja o tym, jak uczyć, stajemy przed zagrożeniem 
poprowadzenia myślenia w kierunku, który okaże się ślepą uliczką. Albo 
rozmawia się wyłącznie o technikach, sposobach manipulacji uczniem (sto-
sowanej w jak najbardziej chlubnych celach), gubiąc sens edukacji w nie-
ustannych rozważaniach o technicznych szczegółach, albo omawia się ogólne 
zasady i wartości, zapominając o rzeczywistych uwarunkowaniach. Prawi-
dłowo prowadzony proces kształcenia to proces, w którym stosuje się meto-
dy nauczania adekwatne do rzeczywistości, do potrzeb uczniów i społecz-
ności, w której funkcjonują, umożliwiające autentyczne uczenie się oraz in-
dywidualne podejście do każdego ucznia. Jednocześnie ani nauczyciele, ani 
sami uczniowie nie mogą zapominać, po co się uczą i jak każdy z nich może 
to robić najlepiej.

W społeczeństwach demokratycznych szkoły powinny uczyć czegoś 
więcej niż tylko kluczowych kompetencji czy podstawowych umiejętności. 
W społeczeństwach demokratycznych szkoły biorą również udział w dys-
kusji o tym, czego należy uczyć i w jaki sposób ma to tym społeczeństwom 
służyć. Na przykład Nel Noddings (2005) uważa, że szkoły powinny uczyć 
szczęścia, które wiąże się z bogatym życiem intelektualnym, wzbogacający-
mi relacjami międzyludzkimi, miłością, dobrym rodzicielstwem, duchowoś-
cią i pracą, którą kochamy. Twierdzi, że nie chodzi tylko o to, aby pomóc 
uczniom zrozumieć, na czym polega szczęście, ale również, aby uczynić 
z klas miejsca tętniące szczęściem. To przykład, który pokazuje, że proces 
nauczania i uczenia się może być zjawiskiem dynamicznym, otwartym, spo-
łecznym i w wyniku żywej dyskusji podlegającym ciągłym zmianom zarów-
no w sferze stosowanych podejść, metod i technik, jak i w sferze nauczanych 
treści. Dążenie do doprowadzenia do takiego stanu tego procesu doskonale 
współgra z pragnieniem budowy społeczeństwa obywatelskiego, tak dobrze 
zadomowionym w literaturze przedmiotu.

Podsumowując, proces nauczania i uczenia się zależy od wielu czynni-
ków (patrz rysunek 3). Jego wysoką jakość i autentyczność osiągniemy tyl-
ko wtedy, gdy uda się w szkole zapewnić kilka podstawowych warunków. 
Istotne wydaje się więc przede wszystkim:

a) stworzenie atmosfery dającej wszystkim (uczniom i nauczycielom) po-
czucie bezpieczeństwa, zapewniającej motywację uczniów, poczucie 
tożsamości i odpowiedzialności za proces uczenia się;
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b) umożliwienie ciągłej refl eksji nauczycieli nad własną praktyką peda-
gogiczną, aby mogli dojrzeć szeroką perspektywę i kontekstualność 
ich pracy; 

c) współudział uczniów w procesie decyzyjnym dotyczącym procesu 
kształcenia i demokratyzacja życia szkolnego, aby zapewnić słyszal-
ność wszystkich głosów, różnorodność i tolerancję;

d) stosowanie nowoczesnych, adekwatnych do potrzeb metod nauczania 
i uczenia się;

e) zachęcanie do pracy w grupach, samodzielności i brania odpowie-
dzialności za proces uczenia się, a także do łączenia procesu zdoby-
wania wiedzy z rozwiązywaniem prawdziwych problemów (tak, 
aby możliwe było wykorzystanie zdobytych informacji i umiejętności 
w życiu).

Metody:
nowoczesne, zgodnie

z wiedzą na temat 
uczenia się 

Uczniowie:
udział w procesie

decyzyjnym, różno-
rodność, odpowie-

dzialność Autentyczny
proces

nauczania
i uczenia się

Warunki wstępne:
bezpieczeństwo,

motywacja,
tożsamość, odpo-

wiedzialność

Nauczyciele:
ciągły rozwój
i refl eksja nad
własną pracą

Styl:
praca w grupach,
samodzielność,

odpowiedzialność

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Warunki autentycznego nauczania i uczenia się
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4.3. Nauczyciele jako przywódcy w procesie nauczania

Nauczycielska profesja cechuje się poważnymi sprzecznościami osadzonymi 
głęboko w jej charakterze i specyfi ce. Niezliczone oczekiwania i wymaga-
nia, zarówno ze strony społeczeństwa, jak i przełożonych, stają wobec siebie 
w nieuchronnym konfl ikcie, czyniąc z próby realizowania tych oczekiwań, 
a czasami żądań, działalność chaotyczną, stresogenną, z niewielkimi szan-
sami na sukces. Oczekuje się na przykład, że szkoła równocześnie przy-
sposobi uczniów do walki o dobrą pracę (gdy już prawie nie ma „ciepłych” 
posad, tylko stanowiska tymczasowe i uzależnione od efektów pracy), do 
odnalezienia się w świecie bezlitosnej konkurencji, a jednocześnie – że na-
uczy przestrzegania zasad i wpoi zwyczaj postępowania zgodnie z pożąda-
nymi wartościami (odbiegającymi zwykle od tych, które mogą się przydać 
w pokonywaniu kolejnych przeciwników). Od nauczycieli (i właściwie tylko 
od nich) oczekuje się, że przygotują „innych” ludzi, innych od tych, których 
znamy (bo sami nimi jesteśmy), gotowych do radzenia sobie ze wszystkimi 
sytuacjami, przeciwieństwami losu i w każdych warunkach. To oni (nauczy-
ciele) mają spowodować dzisiaj, że ludzie i wytwory ich działań (organizacje, 
instytucje, prawo i tym podobne) przetrwają i odniosą sukces w przyszłości. 
Tego rodzaju idealistyczne założenia dają początek szkołom, nauczycielskim 
karierom, reformatorskim inicjatywom. Niestety nawet ci, którzy podejmu-
ją się z energią reform i programów naprawczych, muszą sobie uświado-
mić, jak bardzo ta pełna sprzeczności rzeczywistość utrudnia budowę nowej 
szkoły. Nauczyciele mają przygotowywać obywateli zglobalizowanego spo-
łeczeństwa wiedzy i w tym samym momencie zwalczać wszelkie negatywne 
skutki pojawienia się takiego społeczeństwa. Czy to w ogóle możliwe? Wąt-
pliwe, jeżeli nie doprowadzimy, poprzez zmianę szkoły, do zmian społecz-
nych. Ostatecznym celem reform oświatowych musi być bowiem właśnie 
zmiana społeczna. Jak na razie świadomość tego celu jest niewielka, a sytua-
cja nauczycieli trudna. Można ją dzisiaj opisać jednym zdaniem: rzeczywi-
stość szkolna, która otacza nauczycieli, to wielość sprzecznych z sobą celów 
i koncentracja wyłącznie na działaniach szkoły bez zauważania powiązań ze 
światem zewnętrznym. Nie jest to dobry punkt wyjścia dla reformowania 
szkolnictwa.

Bez zauważenia konieczności zmiany warunków, w jakich funkcjonuje 
szkoła, nigdy jej nie zmienimy. Każda proponowana zmiana jakościowa na-
potka przeszkody utrudniające jakiekolwiek innowacje, które będą osadzo-
ne głęboko nie tyle wewnątrz szkoły, ile w zewnętrznym dla niej świecie. 
Większość dyskusji, planów i decyzji dotyczących oświaty, a co za tym idzie 
projektów zmian w oświacie dotyczy głównie sfery organizacyjnej i fi nanso-
wej, a nie dotyka merytorycznych problemów edukacji. Najczęściej te plany 
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i decyzje traktują szkoły jako instytucje niezależne od porządku społecznego, 
zdolne do wyabstrahowania swojej działalności z chaosu świata zewnętrz-
nego; zakładają brak konieczności harmonizowania działań w oświacie 
z działaniami w systemach politycznych, społecznych czy ekonomicznych. 
Nie toczy się dyskurs na temat podstaw aksjologicznych działania szkoły, 
a upolitycznienie procesów decyzyjnych w edukacji doprowadziło do sytua-
cji, w której aktualny i często tymczasowy zwycięzca na scenie politycznej 
wprowadza własne (i tylko własne) pomysły na kształtowanie wartości. 
Jednocześnie, prawie niezauważalnie, zaszła w systemie oświaty kolosal-
na zmiana, za której konsekwencje przyjdzie nam wkrótce zapłacić. Jest to 
całkowita dominacja wyniku egzaminu zewnętrznego w pracy szkoły. To 
temat na zdecydowanie głębsze studia, ale rezultatem tej sytuacji dzisiaj jest 
ubezwłasnowolnienie nauczycieli, spętanie ich strachem, iż ich uczniowie 
wypadną poniżej średniej, albo gorzej niż w zeszłym roku. Ta sytuacja od-
biera chęć do pracy oryginalnej, twórczej, z odrobiną ryzyka oraz daje wy-
tłumaczenie własnej miałkości, braku wyobraźni i klepania formułek. Oczy-
wiście w żadnym wypadku nie chcę tu powiedzieć, że badanie osiągnięć 
uczniów jest czymś złym, ale postuluję zmianę sposobu wykorzystywania 
danych (wyników testów i zewnętrznych egzaminów) – zamiast być faktem 
medialnym i metodą oceniania szkoły, powinny one stanowić źródło poważ-
nych informacji o szkole, o tym, co robimy dobrze, a co należy poprawić. Ko-
nieczna jest rozmowa o tym, jak wesprzeć nauczycieli i uczniów, czyli szkołę, 
w codziennej pracy.

4.3.1. Defi niowanie roli nauczyciela 

Jednym z podstawowych działań naprawczych możliwych do podjęcia 
przez przywódców w szkołach i innych placówkach edukacyjnych jest próba 
przedefi niowania roli nauczycieli. Dzisiejsze rozumienie ich roli jest kształ-
towane przez wieloletnią (a nawet wielowiekową) tradycję, doświadczenia 
dorosłych z ich czasów szkolnych i codzienną praktykę szkolną. Nauczy-
ciel to wciąż źródło wiedzy, centralna postać procesu kształcenia, od której 
zależy efektywność sposobu przekazania potrzebnej dawki informacji. Dziś 
wiemy, że takie rozumienie roli nauczyciela nie wystarcza. John MacBeath 
uważa, że system szkolny, jaki posiadamy i jaki każdego dnia wspieramy, 
budujemy i rozwijamy, oraz sposób nauczania są przestarzałe i jeżeli gdzie-
kolwiek dzisiaj może być jeszcze wykorzystany z sukcesem, to tylko w kra-
jach rozwijających się, czyli tam, gdzie wciąż potrzeba rzesz pracowników 
spełniających takie same, minimalne standardy. Pozostali powinni zacząć 
poważnie myśleć o radykalnych zmianach prowadzących do zdecydowanej 
decentralizacji, odejścia od standaryzacji programów i tworzenia szkół ade-
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kwatnych do potrzeb (MacBeath, 2006). Nie uda się osiągnąć tego celu, za-
bierając nauczycielom autonomię, zakładając kaganiec standardów i testów, 
zastępując edukację tresurą niwelującą samodzielność czy bunt. Odpowie-
dzialni nauczyciele zastanawiają się, jak wspierać uczniów w procesie ucze-
nia się i w rozwoju, aby ich działania dokładnie trafi ały w potrzeby uczniów, 
ich fascynacje i zdolności pomagały się rozwijać w wymarzonym kierunku 
(a jeżeli tych marzeń jeszcze nie ma, ułatwiały ich narodziny). Taki pogląd 
wypływa z przekonania, iż to nauczyciele są odpowiedzialni za intelektual-
ne, polityczne i społeczne działania związane ze stosowanymi przez nich 
strategiami nauczania. Odpowiedzialność ta dzielona jest z innymi grupami, 
które są zainteresowane kształtem procesu edukacyjnego. Efektem wspól-
nego uzgadniania strategii są zarówno percepcja ważności tego zawodu, 
jak i prestiż nauczycieli w ich społecznościach (Sachs, 2004). Profesjonalizm 
w oświacie jest koncepcją dynamiczną, pozostającą w ciągłej zmianie, o którą 
toczą się ostre spory. Dla odnowy i wzmocnienia zawodu nauczycielskiego 
konieczne jest ustalenie znaczenia terminu „profesjonalizm” w procesie edu-
kacyjnym – to umożliwi też zdefi niowanie roli nauczycieli jako przywódców 
procesu uczenia się. 

Poza sferą edukacji profesjonalista to ktoś należący do grupy zawodowej 
charakteryzującej się dobrze rozwiniętą kulturą techniczną, wielkimi umie-
jętnościami i specjalną wiedzą, akceptowanymi standardami, etyką zawodo-
wą, długim okresem szkolenia i wysokim stopniem autonomii (Sachs, 2004). 
Profesjonalizm nauczycieli powinien się przejawiać również w umiejętności 
samodzielnego, w grupie nauczycieli, decydowania o tym, jak uczyć. Trady-
cyjne rozumienie nauczycielskiego profesjonalizmu zakłada, że nauczycie-
le to zamknięta grupa, do której wstęp jest obwarowany różnymi trudnymi 
do spełnienia warunkami. Coraz trudniej zostać nauczycielem bez udoku-
mentowanego wyższego wykształcenia ze specjalnym przygotowaniem 
pedagogicznym. Każda profesja związana jest z trzema obszarami: specja-
listyczną wiedzą, autonomią i odpowiedzialnością. W wypadku nauczycieli 
ze wszystkimi trzema wiążą się poważne kontrowersje. Niektórzy uważają, 
iż nauczyciele nie posiadają żadnej wiedzy o swoim zawodzie, inni udowad-
niają, że ostatnio coraz wyraźniej widać charakterystyczną dla tej profesji 
wiedzę i przekonania (Sachs, 2004, s. 8). Ważne jest też, aby członkowie tej 
grupy zawodowej mogli sami budować profesjonalną wiedzę, czyli prowa-
dzić badania, publikować i dyskutować. To przecież oni wiedzą na ten temat 
najwięcej i najwięcej widzą. Trzeba pomóc im zrozumieć to, co obserwują, 
i umożliwić dzielenie się z innymi; wtedy pojawia się potrzeba i możliwość 
autonomii. Profesjonaliści w niepewnej sytuacji wykorzystują raczej swój 
niezależny osąd aniżeli rutynowe nawyki i przepisy. To niezmiernie ważne, 
aby byli w stanie działać w sposób wolny od biurokratycznych i politycznych 
ograniczeń. W dyskursie na temat profesjonalizmu nauczycieli pojawia się
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jednak koncepcja rozliczalności (accountability), która staje w sprzeczności 
z koncepcją profesjonalnej autonomii. Jednym ze sposobów załagodzenia tej 
sprzeczności może być odwołanie się do odpowiedzialności zawodowej, gdy 
sami nakładamy na siebie (na naszą autonomię) ograniczenia w imię spełnie-
nia oczekiwań rozliczalności. Tradycyjne rozumienie nauczycielskiego pro-
fesjonalizmu podkreśla jeszcze konserwatywną praktykę, dbanie o własny 
interes, bardzo powolny proces zmiany, mocne zewnętrzne regulacje i dzia-
łanie reaktywne (tylko w wyniku silnych bodźców zewnętrznych) (Sachs, 
2004, s. 12). Warunki pracy (między innymi skrupulatna i ciągła kontrola 
publiczna, skomplikowane metody nauczania oraz coraz bardziej wyszuka-
ne techniki badania jakości czy efektów kształcenia) powodują konieczność 
zmiany myślenia o nauczycielach i ich profesjonalizmie. Alternatywny spo-
sób myślenia o profesjonalizmie w szkole obejmuje również wykorzystanie 
technologii, dostosowanie się do nowych potrzeb i oczekiwań młodych ludzi 
oraz sposób organizacji pracy szkoły (w tym nowe formy nauczania). Na-
uczyciele dziś pracują nie tylko więcej, ale też w olbrzymim stresie i z coraz 
mniejszą satysfakcją. W związku z tym coraz głośniej mówi się o kryzysie 
tego zawodu (Sachs, 2004). Jednym z możliwych sposobów przezwyciężenia 
tego kryzysu jest nowa koncepcja pracy, nowe myślenie o profesjonalizmie 
nauczycieli. Mike Bottery (1996) uważa, że niezależnie od przyjętej perspek-
tywy, profesjonalizm powinien oznaczać posiadanie specyfi cznej dla danego 
zawodu wiedzy i umiejętności (bycie ekspertem w danej dziedzinie), zdol-
ność do altruizmu (związanego z etycznym podejściem do swoich klientów) 
i autonomię (czyli potrzebę i prawo do kontrolowania lub kształtowania 
praktyki uprawiania zawodu). To oczywiście nie wystarczy do zasadniczej 
zmiany. Dla zaistnienia nowego profesjonalizmu w edukacji konieczne jest 
zbudowanie platformy dla profesjonalnego dialogu, przeciwdziałanie izola-
cji nauczycieli, budowanie modelu rozwoju zawodowego zgodnego z po-
trzebami i służącego rozwojowi organizacyjnemu szkoły, umożliwienie wy-
korzystywanie nabytych umiejętności dla wprowadzania zmian w szkołach, 
budowanie atmosfery zaufania i wsparcia oraz zmiana organizacji pracy 
w szkole (a zwłaszcza systemu klasowo-lekcyjnego). 

Niestety jakakolwiek aktywność nauczycieli nakierowana na poprawę 
sytuacji w szkołach lub podnoszenie efektywności własnych działań jest bar-
dzo mocno związana z kontekstem ich funkcjonowania. Nauczyciele pracu-
ją tak, jak pracuje się w danej szkole; jest to grupa, której sposób pracy jest 
bardzo silnie uzależniony od „kultury pokoju nauczycielskiego”. Chociaż 
często bardzo wyraźnie i bez złudzeń widzą i potrafi ą ocenić rzeczywistość 
szkolną, precyzyjnie defi niując przyczyny problemów i konieczne kierunki 
działań naprawczych, ich ofi cjalnie wypowiadane opinie (i ewentualne dzia-
łania) zależą od ich „umiejscowienia” w danej sytuacji. Nauczyciele w bar-
dzo różny sposób oceniają swoją grupę zawodową, a ocena ta zależy głównie 
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od relacji, w jakiej się pozostaje względem ocenianej grupy (Mazurkiewicz, 
2003). Prowadząc badania dotyczące losów nauczycieli, zorientowałem się, 
że gdy badanym przychodziło mówić o pokoleniu starszym i mogli to robić 
w bezpiecznej, anonimowej atmosferze, o wiele częściej oceniali je negatyw-
nie. Wyrażali też opinie, że ich grupa zawodowa prezentuje bardzo niską 
dyscyplinę pracy. Większość badanych przyznawała, że nauczycielom zda-
rza się spóźniać na lekcje oraz tracić czas lekcyjny na działania niezwiązane 
z kształceniem czy wychowywaniem. Często wspominano, że jednym z ele-
mentów szkolnej rzeczywistości, wymagającym natychmiastowej poprawy, 
jest dyscyplina pracy nauczycieli oraz sama jej organizacja przez szkolną 
administrację. Nauczyciele nie uznają swojego zawodu za atrakcyjny, przy-
najmniej na tyle, aby chwalić się planowaną w tym zawodzie karierą. Spora 
grupa nauczycieli pracuje w swym zawodzie z innych przyczyn niż własne 
zainteresowania. Jednocześnie w wywiadach, które prowadziłem, wyraźnie 
było widać, że nauczyciele pragną zmienić obiegowe opinie i obraz swojej 
grupy zawodowej, jako grupy osób przegranych, źle wykształconych, liczą-
cych minuty dzielące ich od ostatniego dzwonka i narzekających na swój ma-
terialny status (Mazurkiewicz, 2003). 

Dosyć często postulaty krytycznego podejścia do codziennej praktyki na-
potykają mur obojętności albo przekonanie, że nie da się zmienić tego, co 
mamy. Właściwie każda próba wprowadzenia zmiany spotyka się z silniej-
szym lub słabszym oporem. W wypadku szkoły bardzo częste jest tłuma-
czenie polegające na wyjaśnianiu, iż aktualnie niezmiernie ważne zadania 
uniemożliwiają podjęcie jakichkolwiek nowych inicjatyw, które zaburzyłyby 
funkcjonowanie szkoły. Najczęściej powołuje się wtedy na zadania narzuca-
ne przez nadzór pedagogiczny i organ prowadzący, od których wykonania 
zależy „być albo nie być” szkoły. Nie wiadomo, dlaczego jesteśmy świad-
kami tak silnych tendencji odpychania świadomości odpowiedzialności za 
to, co robimy; nie wiadomo, dlaczego tak często rezygnujemy z możliwości 
„wzięcia spraw we własne ręce”, a zgadzamy się na adaptację czegoś ze-
wnętrznego, obcego, a czasem nawet wrogiego. Freire napisał:

cieszę się, że jestem człowiekiem, ponieważ nawet wiedząc, że materialne, spo-
łeczne, polityczne, kulturowe i ideologiczne uwarunkowania, w których funk-
cjonujemy tworzą podziały utrudniające nam osiągnięcie wymarzonych ideałów 
albo transformacje rzeczywistości, wiem równocześnie, że wszystkie przeszkody 
nie są wieczne (2001, s. 55).

Tego rodzaju stanowisko wymaga odwagi, do której zachęcam – prze-
szkody nie mogą być wieczne, a nasz udział w ich niwelowaniu jest ocze-
kiwany, ale i oczywisty. Biorąc aktywny udział w kształtowaniu własnego 
środowiska, pokazujemy, że nam na nim zależy. Pokazujemy jednocześnie 
nasz szacunek wobec tegoż środowiska i ludzi w nim żyjących. Taki szacu-
nek pociąga za sobą przekonanie, że każdy z nas jest istotą autonomiczną. 



158

Szkoła musi stać się miejscem, w którym okazuje się szacunek wszystkim 
uczącym się – dorosłym i dzieciom. Jeżeli będziemy szanować siebie – dając 
sobie prawo do aktywnego uczestniczenia w życiu i przemianach w szkole – 
w naturalny sposób będziemy również szanować naszych uczniów. Te dwa 
rodzaje szacunku są z sobą nierozerwalnie połączone.

W nauczaniu, które daje szansę wszystkim uczniom na to, aby rozwinęli 
w sobie naturalną ciekawość i gotowość do nauki, przyswoili umiejętność 
samodzielnego uczenia się, czyli stawiania problemów, poszukiwania infor-
macji i rozwiązań, analizy i wyciągania wniosków oraz poddawania refl eksji 
tego, co się zrobiło, nauczyciel musi być wysoko wykwalifi kowanym spe-
cjalistą. Bardzo wyraźnie widać jego kluczową rolę. W skład jego pakietu 
decydującego o profesjonalizmie wchodzą wiedza i doświadczenie związane 
z danym obszarem kształcenia, i nie chodzi tu tylko o wiedzę faktografi czną, 
ale również metodologiczną oraz zdolność do zaprojektowania i przeprowa-
dzania procesu badawczego w tym obszarze. Taki nauczyciel widzi swoją 
dziedzinę w powiązaniu z innymi obszarami ludzkiej działalności, jest zdol-
ny do interdyscyplinarnego podejścia do problemów specyfi cznych dla swo-
jej dziedziny, jest w stanie pokazać uczniom, dlaczego to, czego naucza, jest 
interesujące. Ponadto jest on (lub ona) specjalistą w procesie nauczania, czyli 
potrafi  zbadać poziom potrzeb swoich uczniów i dostosować do tego pozio-
mu działania i metody, trafi a do uczniów ze swoimi propozycjami, to zna-
czy motywuje do udziału w zajęciach, umie zainspirować do samodzielnych 
projektów, pytań i poszukiwań. Nauczyciel jest w tym procesie liderem. Wie, 
jak kierować grupą, w swej społeczności jest rozpoznawany jako autorytet 
– jest (powinien być) zarówno docenianym intelektualistą, jak i aktywistą. 

Niestety, osoby wprowadzające zmiany bardzo często popełniają po-
dobny błąd: zakładają, że podwładni są pasywni i nie mają zasobów, które 
wsparłyby cały proces. Wydaje im się, że wystarczy, aby podwładni postępo-
wali zgodnie z poleceniami. Taka strategia nie prowadzi do niczego dobrego. 
Przygotowanie ludzi i poprowadzenie szeregu złożonych działań przygoto-
wawczych (na przykład szkoleń), a następnie wprowadzenie zmiany wcale 
nie oznacza, że wszystko dalej potoczy się zgodnie z oczekiwaniami. Nieste-
ty, nic nie jest w stanie zagwarantować, że zaplanowana inicjatywa będzie 
działać w praktyce i przyniesie oczekiwane rezultaty (Płócińska, Rylke, 2002) 
tylko dlatego, że uruchomiliśmy proces. Ten sam błąd popełniają nauczycie-
le, gdy nie ufają swoim uczniom, gdy próbują zagwarantować, iż uczniowie 
czegoś się jednak nauczą i doprowadzają do sytuacji, w której uczenie sta-
je się koszmarnym obowiązkiem kojarzącym się z bólem, nudą, a czasami 
upokorzeniem. Za dużo kontroli, a za mało motywacji, za dużo niewolniczej 
pracy, a za mało zabawy, za dużo terroru wyników testów, a za mało dzie-
cięcej ciekawości. W czasach powszechnej krytyki szkoły nauczyciele muszą 
zrozumieć, iż największą sztuką, ich największym talentem jest umiejętność 
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nawiązania kontaktu, poprowadzenia rozmowy w celu motywowania ucz-
niów, pokazania fascynującego świata nauki i wspólnego odkrywania rado-
ści z uczenia się. 

Dlatego każdy nauczyciel musi zrozumieć swoje miejsce w świecie. Od 
tego należy rozpocząć – pierwszym krokiem do stania się dobrym nauczy-
cielem jest zdobycie wiedzy na własny temat. Jak zmieniać rzeczywistość 
we własnej klasie? Po pierwsze, przyjąć odpowiednią postawę wobec siebie, 
świata i innych ludzi i być otwartym, gotowym do pomagania sobie i innym. 
Gotowość do dbania o swoich uczniów daje podstawę do budowania relacji 
i klimatu, które wesprą efektywną współpracę całego zespołu. Nauczyciele 
w większym stopniu odpowiadają za samopoczucie dziecka niż wiedzę wy-
niesioną z zajęć, a potem zmierzoną obiektywnym narzędziem. Nauczyciele 
odpowiadają za postawę poszukiwania i chęć poznawania świata. Za radość, 
jaką przynosi proces uczenia się i rozwoju. Nie można nauczania oddzie-
lić od uczenia się, a uczenia się nie można oddzielić od fascynacji i radości. 
Nauczane przedmioty to często wieloletni dorobek pokoleń naukowców, 
ale przecież losy uczniów to coś o wiele ważniejszego i odpowiednie nimi 
pokierowanie to zadanie trudniejsze niż przekazanie wiedzy z danej dzie-
dziny. Nie można do tego podchodzić bez emocji i przygotowania. Ten kom-
ponent jakości procesu kształcenia jest zbyt często zupełnie pomijany. Czy 
można ludzi zmusić do współpracy? Oczywiście! Czy taka współpraca przy-
niesie jakieś efekty? Z pewnością! Jeżeli jednak szkoła ma być dla uczniów 
doświadczeniem budującym, kreującym ich postawę wobec świata na całe 
życie, sytuacje modelowane w szkole, czyli na przykład współpraca z inny-
mi, powinny być takie, jakie chcielibyśmy, aby były widoczne w dojrzałym 
społeczeństwie. Radość, satysfakcja ze wspierania innych i pewna, można 
powiedzieć, gościnność muszą się stać podstawowymi celami w pracy na-
uczyciela. Nie chodzi tu oczywiście tylko o satysfakcję z dobrze wykonane-
go zadania, ale także o radość z samego procesu poszukiwania, uczenia się 
i wspólnej pracy. „Pozwól, że cię podejmę ciekawą opowieścią, intrygującym 
pytaniem czy interesującym zadaniem. Pozwól mi pomóc ci w nauce…” – 
taki widzę mentalny model własnej roli zawodowej przydatny nauczycielom 
w prawdziwie demokratycznej szkole.

W żadnym momencie nie chodzi o to, aby tworzyć pozornie przyjazną 
atmosferę, w której nie dotyka się trudnych tematów i planuje łatwe zadania, 
aby mieć pewność ich wykonania. Nigdy nie wolno zapominać o naukowym 
podejściu do procesu kształcenia, o poważnym podejściu do nauki samej 
w sobie, o odpowiedzialnym kształtowaniu środowiska w klasie. Prakty-
ka nauczycielska obejmuje wszystkie te aspekty: radość, szacunek, emocje, 
naukowe podejście do przedmiotu, ekspercką wiedzę na temat techniki na-
uczania, a przede wszystkim gotowość i chęć rozwoju i zmiany. Bez tego 
ostatniego nauczyciel nie stanie się krytycznie myślącym nauczycielem inte-
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lektualistą (Aronowitz, Giroux, 1991), ale technikiem „od nauczania”. Może 
być świetnie wyszkolonym, znającym know-how specjalistą, ale nie będzie 
wiodącą osobą, która z umysłem otwartym na świat konsekwentnie uprawia 
sztukę nauczania tak, jakby był to nigdy nie kończący się proces, i jednocześ-
nie uwzględnia przy tym ludzką naturę. Ludzką naturę, która dopóki nie zo-
stanie ujarzmiona przez niewidzialne więzy lenistwa, hipokryzji i konsump-
cji, pcha nas do zmiany, do stawania się lepszymi do rozwoju, a jednocześnie 
do nagłych zwrotów i negacji uprzednio akceptowanych wartości.

Coraz bardziej popularna koncepcja szkoły całkowicie odrzuca wizję szko-
ły jako miejsca, w którym dokonuje się transmisji, przekazywania danych 
i informacji, a rola nauczyciela ogranicza się do roli „przekaźnika”. Chociaż 
zdecydowana większość osób decydujących o szkole nie zgodziłaby się z tą, 
uznawaną już dzisiaj za prymitywną, metaforą skomplikowanego procesu 
nauczania, wciąż nie widać, aby większość modeli szkół odeszła daleko od 
tego założenia. Wciąż traktuje się uczniów jak obiekty, przedmioty czy, jak już 
wspominano, osoby z defi cytami, które można sprawnie zniwelować w do-
brze funkcjonującej szkole. Rzadziej można w szkołach odnaleźć inspirację 
do eksploracji świata i do refl eksji nad własnymi przekonaniami. Częściej dą-
żenie do ujęcia procesu kształcenia w reguły, które pozwolą na obiektywny 
pomiar pozwalający ocenić szkołę i to, co się w niej dzieje. To determinuje 
rozumienie nauki jako przekazywanie i przejmowanie bagażu informacji 
(wiedzy) od poprzednich pokoleń. To uproszczone podejście do kształcenia 
będzie raczej przyczyną kolejnych porażek aniżeli zmiany na lepsze.

4.3.2. Warsztat profesjonalisty

Trochę bardziej skomplikowana wizja szkoły i roli nauczyciela zakłada, iż 
nauczyciele pełnią rolę facylitatorów procesu uczenia się, wspierających 
uczniów w przyswajaniu wiedzy i wartości. Niestety i ta wizja niesie kil-
ka zagrożeń, w tym jedno najbardziej istotne: zamiast wspierać uczniów 
w pełnym rozwoju indywidualnym i ułatwiać funkcjonowanie w demokra-
tycznym społeczeństwie, szkoła jest wciąż skomplikowanym mechanizmem 
stratyfi kacji społecznej i rekonstrukcji porządku społecznego kreującego 
chaos i niesprawiedliwość (Feinberg, Soltis, 1998). Pomagamy uczniom jak 
najsprawniej opanować wiedzę i umiejętności, aby mogli wykazać się nimi 
podczas testów i w życiu. Paolo Freire w myśleniu o roli nauczycieli idzie kil-
ka kroków dalej, mówi o tym, że nauczyciele to intelektualiści zaangażowani 
wraz ze swoimi uczniami w proces tworzenia, konstruowania czy produ-
kowania wiedzy (2001). Taka edukacja wyzwala, ponieważ jest ograniczona 
jedynie poprzez wyobraźnię i kreatywność uczniów i nauczycieli. Kluczo-
wym założeniem jest tu zgoda na to, że nauczyciel jest osobą współuczą-
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cą się, która wspólnie ze swoimi uczniami tworzy sytuacje służące uczeniu 
się, która kreuje te sytuacje dzięki już posiadanej wiedzy, ale jednocześnie 
tworzy nową jakość. Głównym zasobem nauczycieli, w którym przejawia 
się ich profesjonalizm, jest ciągła czujność, elastyczność i umiejętność kre-
owania rzeczywistości w taki sposób, aby ułatwiać i umożliwiać uczniom 
przeżycie doświadczenia, wypróbowania czegoś w bezpiecznych warun-
kach, a następnie analizę tego doświadczenia. Refl eksja nad tym, co się wy-
darzyło, i umiejętność wyciągnięcia wniosków na przyszłość to umiejętności 
uczniów, którzy mieli szczęście spotkać odpowiedzialnego nauczyciela. Pro-
fesjonalizm polega na wspólnym z uczniami odkrywaniu znaczeń własnych 
poczynań, wzorów świata, rozwiązań problemów. Ważna jest wspólnota, 
dialog i współpraca w uczeniu się, w którym przewaga nauczyciela wynika 
nie z tego, że poznał wcześniej niż uczniowie pewne informacje, ale z tego, że 
jest bardziej doświadczony i gotowy tym doświadczeniem się dzielić.

Aby móc wywiązywać się z takiej roli, nauczyciel musi przyswoić pe-
wien warsztat intelektualny, pewną metodologię, którą posługiwanie się 
daje szansę na ciągłe monitorowanie i udoskonalenie swojej praktyki, włas-
nego działania. Nauczyciele muszą to, co robią, analizować systematycznie 
i według pewnych akceptowanych zasad. Coraz bardziej popularna staje się 
praktyka badania w działaniu (action research), polegająca na zbieraniu i ana-
lizowaniu danych na temat konkretnej sytuacji we własnej pracy, umożliwia-
jących pracę z konkretnym problemem związanym z nauczaniem. Badanie 
w działaniu to propozycja demokratyzacji badań naukowych oraz procesu 
decyzyjnego na temat nauczania i organizacji pracy szkoły. Podejmowane 
jest przez osoby, które chcą zmienić to, co aktualnie robią, ale w poczuciu 
sensowności działania, opierając się na konkretnych danych, przesłankach 
zmiany. Takie działanie umożliwia nauczycielom podjęcie profesjonalnego 
dialogu polegającego na rozmowie o danych i wnioskach z ich analizy, który 
do tej pory jest nieobecny w tej grupie zawodowej. Dzięki pojawieniu się ta-
kiej platformy profesjonalnego kontaktu powoli będzie można przeciwdzia-
łać tradycyjnej izolacji nauczycieli i zachęcać coraz większe grupy do profe-
sjonalnego dyskursu prowadzonego zgodnie z zasadami dyskusji naukowej 
o tym, jak lepiej uczyć i o dowodach na to, że jedne pomysły są lepsze od 
innych. Badanie w działaniu koncentruje się na tym, co praktyczne, ale też na 
tym, na co mamy rzeczywisty wpływ. Wzmacnianie tej praktyki w rozwoju 
zawodowym nauczycieli pozwala wierzyć, iż nauczyciele nie będą widziani 
jako personel średniego szczebla, lecz profesjonaliści twórczo rozwiązujący 
problemy, rozumiejący uwarunkowania globalne i lokalne (Stringer, 1999). 
Dzisiaj nauczyciele uznają badania i teorię za nieprzydatne, a czasami nawet 
im zagrażające, ponieważ są produktem grupy zewnętrznej wobec szkoły 
– naukowców twierdzących, że są ekspertami zdolnymi do tworzenia wie-
dzy w dziedzinie kształcenia. To, co naukowcy mają do powiedzenia na  
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temat znanej nauczycielom praktyki, często nie przystaje do ich doświad-
czeń. Dlatego angażowanie nauczycieli w projekty w rodzaju wspomnianego 
badania w działaniu może pomóc w zwiększaniu udziału nauczycieli w pro-
cesie zmiany oraz ich świadomości również w kontekście badań naukowych 
i teorii (Sachs, 2004, s. 80).

Nowy, odpowiedzialny nauczyciel rozumie, że rzeczywistość, społeczeń-
stwo, szkoła są wprawdzie produktami sprzecznych sił, ale są też rezultatem 
działań ludzi i jako takie są wciąż nieskończone, a więc transformowane. Na-
uczyciele nie powinni akceptować sytuacji, w której przyszło im żyć i praco-
wać, jako czegoś, co istnieje obiektywnie – powinni się starać rozszyfrowywać 
cały czas sposób, w jaki władza, kultura czy historia decydują o konkretnych 
wyborach, a przez to determinują kształt szkoły i warunki życia ich uczniów. 
Nauczyciele mogą pomóc zrozumieć to także uczniom poprzez uczenie na-
wyków myślowych, krytycznego czytania, oczywiście pisania i mówienia. 
Takie krytyczne umiejętności umożliwiają zajrzenie „za scenę” i zrozumienie 
głębokich znaczeń, przyczyn, społecznych kontekstów, ideologii czy konse-
kwencji pewnych zjawisk dla pojedynczych osób. To ułatwia uniknięcie po-
sługiwania się mitami, schematami i uproszczeniami. Intelektualista to osoba 
zdolna do stawiania trudnych pytań uznanym autorytetom i starym syste-
mom, kwestionująca zasadność wyborów niezgodnych ze świadomością 
obywatela, rozumiejąca ograniczenia dla rozwoju kreowane przez media czy 
kulturę popularną. Intelektualista to osoba umiejąca zorganizować proces 
transformacyjnej edukacji, skierowanej na rozwijanie krytycznego myślenia 
i procesu współpracy (Shor, 1992). 

Wizja świata, jaka wyłania się z takiej współpracy, decyduje o procesie 
nauczania. Nie wolno zapominać, że przekonania i wyznawane przez na-
uczycieli wartości decydują o ich zachowaniu. Są to prywatne wizje świata, 
opinie na temat szkoły czy na temat uczniów, które wpływają na stosunek do 
świata i styl bycia czy sposób pracy, decydują o relacjach z uczniami i innymi 
nauczycielami. Na nich nauczyciele budują jednostkowe, własne teorie pe-
dagogiczne. Dobrze, aby świadomi intelektualnie nauczyciele uczyli się i ro-
zumieli, w jaki sposób nasze subiektywne doświadczenia, przekonania, war-
tości, uprzedzenia czy przesądy decydują o tym, jak wpływamy na szkołę, 
naszych uczniów, jak kształtujemy proces nauczania. Warto rozpoznawać, 
jak nasze przekonania na temat szkoły i wiedzy kształtują zachowania, jak 
sposób myślenia wpływa na sytuację w klasie, jak posługiwanie się wygod-
nymi stereotypami zagraża niezależnemu myśleniu, jak sprzeczne wartości 
powodują konfl ikt, jak nauczyciele świadomie lub nieświadomie mogą decy-
dować o tym, co się dzieje w szkole (Yero, 2002). 

Jednym z ważnych pojęć dla pracy nauczycieli jest „zmiana”. W końcu 
zmiana to ważny cel ich działań. Zmiana świadomości, zmiana w ludziach, 
zmiany w grupie, zmiana jako pozytywna wartość. Uczenie się jest zmienia-
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niem siebie. Dlatego dobry nauczyciel koncentruje się na zmianie i jest swego 
rodzaju agentem zmiany, jej przyczyną, kreatorem i ewaluatorem. Uczenie 
i działanie dla transformacji demokratycznego społeczeństwa to wyzwanie, 
ale i obietnica. Dlatego nauczyciele oprócz stylu pracy charakterystycznego 
dla intelektualistów i naukowców muszą też być swego rodzaju aktywistami 
społecznymi. Aktywiści działają na kilku frontach. Przede wszystkim w kla-
sie ze swoimi uczniami, pomagając im zrozumieć obowiązki i odpowiedzial-
ność, tak aby również oni mogli zmieniać świat. Ponadto działają jako ci, 
którzy zmagają się z rzeczywistością, aby hasło równych szans przybierało 
realne kształty. Zarówno w dużych miastach, gdzie nie brak animatorów ży-
cia kulturalnego czy społecznego, jak i w mniejszych miasteczkach i wsiach, 
gdzie można się spodziewać braku wielu możliwości spędzania wolnego 
czasu, nauczyciele mogą kanalizować energię młodych w sposób, który bę-
dzie przydatny społecznie i edukacyjnie. Nauczyciel, który jest aktywistą, 
nie będzie prowadził nudnych zajęć pozalekcyjnych, ale będzie się dzielił 
autentyczną pasją, angażując się w zajęcia pozalekcyjne. Wreszcie nauczy-
ciel aktywista będzie autentycznie działał w społeczności lokalnej, zarażając 
swoją pasją uczniów, absolwentów, ich rodziców czy własnych sąsiadów. 
Oczywiście nie chodzi tu o poświęcenie zagrażające prywatnemu życiu, ale 
przeprowadzenie na przykład jednego projektu w roku szkolnym, w którym 
wspólnie z uczniami wykorzystuje się lokalne zasoby i zachęca członków 
lokalnej społeczności do odkrycia satysfakcji ze współpracy.

Taka aktywność pozwala pokazać naukę i edukację jako element naszego 
życia, jako coś, co w sposób nierozerwalny współistnieje wraz z innymi ele-
mentami składającymi się na nasz świat. Nauka nie istnieje w oderwaniu od 
innych sposobów rozumienia świata, nie sposób nauki oddzielić od codzien-
ności. Wszyscy na co dzień żyjemy z konsekwencjami naukowych odkryć, 
rozwoju i edukacji. Włączając – poprzez działania nauczycieli – naukę i edu-
kację w życie naszych społeczności, możemy je oswajać. Przecież nauka to 
nie prawda objawiona, a co najwyżej propozycja prawdopodobnych rozwią-
zań dręczących nas dylematów – warto z tego stwierdzenia uczynić punkt 
wyjścia do fascynujących rozważań angażujących młodych ludzi i innych 
członków społeczności. Wyjście z murów szkoły dla celów edukacyjnych 
i naukowych daje możliwość kwestionowania i testowania głoszonych praw 
i hipotez w duchu pracy Tomasza Kuhna na temat rewolucji naukowych 
i zmian tradycyjnych paradygmatów (2009). Trudno sobie wyobrazić szko-
łę bez możliwości spotykania się z odmiennymi poglądami na ten sam te-
mat. Możliwość rozbudowania grupy potencjalnych współuczących się daje 
fascynującą szansę na poznanie o wiele większej liczby możliwych opinii
(Jickling, 2005). Poważnym problemem każdego nauczyciela jest nauczenie 
dystansu do przedmiotu rozważań i jednoczesne pokazanie, w jaki sposób 
zależy on od ideologii, polityki czy systemu wartości. Nauczyciele aktywiści 
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mogą pokazać te skomplikowane zależności, odwołując się do wspólnych 
doświadczeń działania w sferze publicznej (Tripp, 2005).

Poszukujmy w szkołach nauczycieli otwartych na innowacje, mobilnych, 
aktywnych, kreatywnych, rozumiejących swoją rolę jako inspiratorów, a nie 
wykonawców poleceń i biurokratycznych obowiązków. Rozważania na te-
mat kluczowego zagadnienia niniejszego rozdziału, czyli tego, czego i jak 
uczyć, rozpoczęto od omówienia rozumienia roli i świadomości nauczycieli, 
ponieważ to oni są i pozostaną najważniejszym elementem dobrej szkoły. 
Warto przy tym widzieć złożoność roli nauczycieli, którzy muszą znać na-
uczany przedmiot (a najlepiej gdyby się nim naprawdę interesowali), muszą 
zdobyć umiejętności pedagogiczne (od motywowania do metod nauczania 
i oceniania), koniecznie powinni rozumieć uwarunkowania swojej szkoły 
i odpowiednio wykorzystywać wiedzę i talenty związane z dwoma pierw-
szymi obszarami. Ponadto nauczyciele, uwikłani w interakcje społeczne, mu-
szą wykazywać się maestrią w komunikowaniu się z innymi, rozumieniem 
relacji międzyludzkich i umiejętnością „dostrajania się” do innych. Wreszcie 
nauczyciele to osoby, którym pomaga w pracy poczucie misji, świadomość 
własnej pozycji i zadań, poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, umiejęt-
ność wsparcia innych w rozwoju i nawyk refl eksji nad sobą i innymi (Tuohy, 
2002, s. 154–156). Jednym z podstawowych warunków autentycznego na-
uczania i uczenia się jest stworzenie bezpiecznej, pełnej zaufania atmosfery, 
w której można się zająć tym najważniejszym – uczeniem się, a nie uważa-
niem, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, chronieniem się przed kompro-
mitacją, walką z innymi uczniami czy z wszechogarniającą nudą. 

Dobre nauczanie przyjmuje dziesiątki różnych form, ale dobrzy nauczy-
ciele wiedzą jedno: trzeba być szczerym wobec swoich uczniów, trzeba głę-
boko zaangażować się w to, co się robi. Nie można zredukować nauczania 
do stosowania coraz lepszych metod nauczania. Uczenie innych to nie tyl-
ko sprawa metody czy techniki; związane jest z tożsamością i integralnością 
nauczyciela. Dobry nauczyciel potrafi  utkać sieć zależności pomiędzy sobą, 
uczniami, wykładanym przedmiotem i światem w sposób, który pokaże ucz-
niom, jak żyć. Tacy nauczyciele mają zdolność łączenia. W pracy dobrego 
nauczyciela widać, jak jego osobowość wpływa na styl pracy, oddziałuje na 
to, co robi. Tak jak nie można nauczania zredukować do stosowania odpo-
wiednich technik, tak należy uszanować różnorodność nauczycieli. Tylko ci 
nauczyciele, którzy wiedzą, kim są i czego chcą, mają szansę na to, aby być 
nauczycielami wybitnymi.

Myśląc o takich doskonałych nauczycielach, widzę profesjonalistów ot-
wartych na świat i innych, rozumiejących siebie i swoje postępowanie, 
dostrzegających złożoność procesów społecznych i trudną na tym tle rolę 
szkoły. Widzę osoby realizujące postulat Mika Bottery’ego, które potrafi ą za-
równo udowodnić swoje doświadczenie i wiedzę ekspercką, altruizm w po-
dejściu do osób, którym służą, jak i wykazać się dojrzałą autonomią.
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Podsumowując powyższe rozważania na temat roli oraz modelu profesjo-
nalnego nauczyciela, należy podkreślić trzy omawiane elementy:

a) głęboką świadomość własnych nastawień, teorii czy nawet ograniczeń 
decydujących o sposobie funkcjonowania w świecie i szkole oraz goto-
wość do służenia innym w procesie dojrzewania i rozwoju; można to 
nazwać intelektualną wrażliwością;

b) aktywne działanie na rzecz zmiany społecznej, która jest rozumiana 
jako główny cel pracy pedagogicznej, poprzez angażowanie się w pro-
jekty wewnątrz i na zewnątrz szkoły oraz inspirowanie innych do wy-
siłku na rzecz dobra publicznego; taką postawę można określić jako 
gotowość do bycia aktywistą edukacyjnym; 

c) naukowe podejście do procesu nauczania i uczenia się, które umoż-
liwia ciągłe rewidowanie posiadanej wiedzy, doskonalenie umiejęt-
ności, ale przede wszystkim aktywne i samodzielne (autonomiczne) 
budowanie własnej profesji poprzez badania, dialog i współpracę z in-
nymi; określane ogólnie jako naukowe podejście do kształcenia.

Podsumowując rozdział 4, należy przypomnieć, co jest misyjną działal-
nością każdej placówki edukacyjnej – spowodowanie i ułatwienie procesu 
uczenia się. Dlatego każdy przywódca edukacyjny oprócz wspierania współ-
pracowników musi się koncentrować na efekcie działalności placówki, czyli 
na uczeniu się uczniów. W związku z tym przywódca edukacyjny skupia się 
na zapewnianiu warunków nauczycielom do nauczania i uczniom do ucze-
nia się. Ten proces wymaga ponadto zaangażowania uczniów w refl eksję 

Rysunek 4. Nauczyciel wspierający autentyczny proces uczenia się

Źródło: opracowanie własne

Nauka – podejście do kształcenia

   Aktywista edukacyjny

     Wrażliwość
     intelektualna
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nad tym, jak się uczą i w proces decyzyjny, kreowania sytuacji sprzyjających 
uczeniu się przez doświadczenie oraz uwzględniania wielości oczekiwań 
i różnorodności świata. Aby upewnić się, że oprócz nauczania i uczenia się 
zachodzi również rozwój organizacyjny należy zadbać o rozwój profesjonal-
ny nauczycieli, którzy w ten sposób mogą również zwiększać swój potencjał 
przywódczy.

Nauczyciele jako przywódcy w procesie nauczania



PRZYWÓDZTWO W SZKOLE, KTÓRA SIĘ UCZY5



5.1. Szkoła ucząca się koniecznością społeczeństwa wiedzy

Szkoła jako instytucja społeczna, poprzez swoje idealistyczne założenia, kon-
centruje się często na przyszłych sukcesach (własnych i uczniów), a w wi-
zjach przyszłości obiecuje bardzo dużo – powszechny dobrobyt, porozumie-
nie między ludźmi czy sukcesy poszczególnych jednostek. Jak do tej pory 
ani szkoła, ani edukacja jako taka z tych obietnic się nie wywiązują. Istnieje 
poważna obawa, że się z nich nigdy nie wywiążą. Jest kilka możliwych wy-
tłumaczeń takich podejrzeń. Wśród nich pragnę zwrócić uwagę na dwa, we-
dług mnie, najważniejsze. 

Jedno wytłumaczenie, o którym wspominano już wcześniej, jest związane 
z faktem oddzielania szkolnictwa od innych zjawisk społecznych. Funkcjo-
nując w bardzo skomplikowanym systemie, szkoła jest zwykle rozpatrywa-
na w zupełnym odseparowaniu od innych problemów społecznych. Szkoła 
będzie taka, jakie będzie jej naturalne „środowisko”, społeczeństwo, które 
szkoły tworzy, w którym one działają i dla którego pracują. Należy sobie 
uzmysłowić prostą, wielokrotnie już tu powtarzaną, prawdę – nie ma szans 
na poprawę jakości funkcjonowania szkoły, a co za tym idzie na lepsze efek-
ty jej pracy, jeżeli zasadniczo nie zmieni się paradygmatu, według którego 
funkcjonuje ta instytucja. Szkoła nie może być mechanizmem rekonstrukcji 
rzeczywistości, nie może służyć wyłącznie sprawnemu przekazywaniu in-
formacji na temat odtwarzanego porządku społecznego i zastanej wiedzy. 
Szkoła musi umożliwiać uczenie się i jednocześnie kreować rzeczywistość, 
w której wspólnie żyjemy i żyć będziemy. Wielkie cywilizacyjne zadanie to 
zmiana świata – wszyscy pracujący w szkole muszą podjąć wysiłek na rzecz 
kreowania nowego porządku. Działając tak, aby sprostać tradycyjnym ocze-
kiwaniom wobec szkoły, odpowiedzialni za nią mogą projektować kształt 
świata społecznego dzięki projektowaniu procesu uczenia się. Ludzie tak, 
jak będą się uczyć, tak będą żyć. Życie człowieka może zostać potraktowane 
jak „projekt edukacyjny”, który daje szansę na ciągły rozwój, doskonalenie 
i myślenie o tym, jak poprawiać to, co robimy.

Koncepcja uczenia się poprzez działanie stawia dziś wielkie wyzwanie 
szkołom (lub innym instytucjom, jeżeli uda nam się znaleźć dla szkół alter-
natywę) po to, aby nauczyć się, jak nawzajem się wspierać, słuchać i wspól-
nie rozwiązywać problemy. Szkoła musi pokazywać, jak skomplikowany jest 
świat ze swoimi globalnymi niepokojami i dynamiką różnorodnych proce-
sów, ale nie z oddali, nie z perspektywy podręczników, tylko tu i teraz. Edu-
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kacja, kształcenie, rozwój to procesy dynamiczne, które zachodzą w ludziach 
i poprzez ludzi, w interakcji z innymi i ze środowiskiem. To coś jak najbar-
dziej praktycznego, wzbogacanego teoretyczną refl eksją, ale zachodzącego 
w rzeczywistym działaniu i doświadczeniu. Dlatego ucząc, trzeba mieć na 
uwadze świat, w którym żyjemy, i konkretne rezultaty działań – autentyczną 
zmianę. Tylko my możemy sprawić, że dzisiejszy pesymizm okaże się prze-
sadzoną obawą, tylko my, czyli nauczyciele, liderzy edukacyjni i społeczni 
– wszyscy, którzy pragną zmiany dla siebie i współobywateli. 

Drugim istotnym wyjaśnieniem rozczarowujących efektów masowego 
szkolnictwa jest brak wizji i wspólnych, akceptowanych przez wszystkich 
celów publicznej edukacji. Wiele z priorytetów oczywistych dla tych, którzy 
podejmują decyzje o szkołach, jest czymś nieznanym lub całkowicie pustym 
dla tych, którzy szkołę kształtują w praktyce. Nie ma w szkołach jednoczącej 
i porywającej wizji tego, co wspólnie robimy i co chcemy osiągnąć (chyba że 
jest tym święty spokój i wyniki z egzaminu powyżej średniej dla wojewódz-
twa). Zbyt wiele dzieje się w oświacie w sposób bezrefl eksyjny. Olbrzymia 
inercja systemu powoduje, że ta, jakże potrzebna, refl eksja wydaje się zbędna. 
A przecież potrzeba szerokiej dyskusji o tym, po co jest szkoła. Jeżeli nie uda 
się zaangażować najważniejszych sił społecznych i wszystkich zainteresowa-
nych, czeka nas nieuchronna degradacja szkolnictwa. Potrzeba nam wspo-
mnianej wcześniej, a postulowanej przez Jacka Kuronia, edukacyjnej rewo-
lucji (Kuroń, 2004), która jednak nie będzie miała szans na sukces, jeżeli nie 
uda się wcześniej ustalić tego, co naprawdę jest dla nas ważne w szkolnictwie. 
Niestety w aktualnie obowiązującym modelu polityczno-administracyjnym 
odpowiedzialność zarówno za stan szkolnictwa, jak i jego reformy spada na 
rządy i kolejne ministerstwa, co nieuchronnie wiąże wszelkie pomysły i dzia-
łania w edukacji z programami jakichś partii politycznych, budząc podejrze-
nie, że nie chodzi o doskonalenie oświaty, lecz o interesy sił politycznych bę-
dących u władzy (Okoń, 1999, s. 16). Jan Szczepański dostrzegał, że zmiany 
w oświacie nie przynoszą pozytywnych rezultatów ani wtedy, gdy podnosi 
się tylko poziom wykształcenia ludności, ale nie zmienia się równocześnie or-
ganizacja społeczeństwa, ani wtedy, gdy reformy są nastawione na treści i me-
tody nauczania czy metody kontroli wyników, ale nie na ogólne mechanizmy 
funkcjonowania oświaty w społeczeństwie (wraz z relacjami międzyludzkimi 
w szkołach) (Okoń, 1999, s. 16). Nie osiągnie się pożądanych efektów reform 
edukacyjnych, jeżeli wcześniej nie ustali się, a przede wszystkim nie upo-
wszechni, priorytetów tychże reform – dopóki „nie wyskaluje się kompasu”.

Kolejne próby zainteresowania środowiska edukacyjnego koniecznością 
dyskusji o nowych celach nie odnoszą żadnych rezultatów. Do tego stopnia, 
że nawet jeden z najgorętszych sporów dookoła szkoły związany z wątpli-
wościami co do roli odgrywanej przez szkołę w społeczeństwie, prowadzony 
na całym świecie, u nas przestał dziś budzić emocje. Czy szkoła to element 
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logicznego i sprawnego mechanizmu, w którym dobro społeczeństwa to do-
bro jednostki, a każde „decyzje” systemu służą zabezpieczaniu tych dóbr, jak 
chcą funkcjonaliści? W takim świecie jesteśmy wynagradzani za pracę i błysk 
geniuszu, a nie za to, w jakiej rodzinie się urodziliśmy. A może jednak szkoła 
reprodukuje zastany porządek, wzmacnia stratyfi kację społeczną i uzasad-
nia wyzysk jednej klasy społecznej przez drugą, jak widzą to zwolennicy te-
orii konfl iktowej? Według nich to, czego się uczymy w szkołach, to elementy 
ukrytego programu, który sączy manipulacyjne treści, udowadniając tym 
z nizin, że się do niczego nie nadają. A może mają rację ci, którzy uważa-
ją, że w szkołach nie uczymy się zupełnie niczego przydatnego, a cały pro-
ces edukacyjny to symboliczny gwałt na naszej świadomości, aby pokazać 
supremację „białych, często już nieżyjących mężczyzn?” (Feinberg, Soltis, 
1998)10. To niezwykle ważne pytania, na które nie ma komu odpowiedzieć, 
a komentowane we wcześniejszych rozdziałach teorie pozostają środowisku 
szkolnemu nieznane lub uznawane za mało istotne.

Na razie postulaty rozpoczęcia głębokiej dyskusji o sensie edukacji albo 
nawoływanie do prawdziwej równości szans to raczej puste hasła wzbu-
dzające uśmieszek drwiny lub najwyżej krótką refl eksję o tym, że „warto by 
było”. Niestety to samo widzimy w szkołach. Doświadczenie szkolne jest 
dla uczniów zbyt często niesatysfakcjonujące, demotywujące albo nawet nie-
przyjemne. Takie same odczucia podzielają nauczyciele, są zdemotywowani 
lub rozczarowani. Wielu nauczycieli jest głęboko niezadowolonych lub na-
wet nieszczęśliwych z powodu własnej pracy, a głównie z poczucia, że nie 
robią tego, co by chcieli robić, że przytłoczeni obowiązkami nie uczą tak, 
jak by chcieli (Hargreaves, 2003, s. 89), często zresztą z powodu nacisku in-
nych nauczycieli (Mazurkiewicz, 2003). Czy w takiej atmosferze możliwe jest 
osiągnięcie stanu, który postuluję – budowanie środowiska wrażliwego na 
potrzeby, rozdyskutowanego, omawiającego aktualne kierunki i priorytety? 
Zadanie jest bardzo trudne, ale potrzebny jest apel do nauczycieli i liderów, 
aby nie rezygnowali. Prawdopodobnie nie podejmą oni się tego zadania tyl-
ko z powodu apelu, wierzę natomiast, że można im pomóc, pokazując, iż 
prowadzenie takiego dyskursu może być doświadczeniem odświeżającym 
i rozwijającym, a instytucje, w których pracują, wymagają poważnych re-
form. Zaangażowanie poważnej części pracowników oświaty w rozmowę 
o głównym celu i funkcjach szkolnictwa może się przyczynić do porzucenia 
prób usprawniania patologicznego systemu i rozpoczęcia zasadniczej jego 
przebudowy. Wtedy uczenie się poprzez działanie, dialog, partnerstwo,
autonomia, demokracja, profesjonalizm i humanizm przestaną być pustymi 
hasłami.

10 Sformułowanie „biali martwi mężczyźni” (white dead men) pojawiło się w tekstach kry-
tycznych wobec zastanej rzeczywistości społecznej utrwalającej władzę tradycyjnych autoryte-
tów – najczęściej nieżyjących już Europejczyków lub Amerykanów.
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Świat, w którym żyjemy, to nasza jedyna rzeczywistość. Innego mieć nie 
będziemy. Nie wolno jednak pasywnie podchodzić do jego wad i niedosko-
nałości. Należy aktywnie i kreatywnie podejmować wyzwania, które przed 
nami stawia. Jedną z obietnic na konstruktywne i efektywne działania może 
być dobrze funkcjonująca szkoła. Musi to być jednak szkoła zasadniczo inna 
niż ta, którą znamy. Konieczna jest zmiana w podejściu do procesu kształce-
nia, jego zasad i organizacji, ale także zmiana w myśleniu o funkcjach i dzia-
łaniach nauczycieli oraz pracy szkoły.

Szkoła powinna być instytucją przygotowującą do uczenia się i koordy-
nującą proces uczenia, który zachodzi przecież nie tylko w jej murach, ale 
wszędzie, w każdej sytuacji, również po zakończeniu formalnej edukacji 
szkolnej. Trzeba skończyć z myśleniem o edukacji jak o procesie produkcji. 
To skomplikowany proces psychiczny i społeczny, wymagający zarówno 
pewnych umiejętności technicznych (motywowanie czy tworzenie sytuacji 
uczących i tym podobne), organizacyjnych (praca w grupie, planowanie, po-
dejmowanie decyzji, komunikacja i tym podobne), jak i odpowiednich po-
staw. Przede wszystkim należy zaangażować uczniów w proces kształcenia, 
i to na równych prawach z nauczycielami – edukacja to coś, co nie tyle „robi 
się” dzieciom, ile razem z nimi. Nie wolno traktować uczniów jako półpro-
duktów, które pod wpływem obróbki (czytaj: kształcenia w szkole) staną się 
pełnymi osobami. Uczniowie muszą czuć, że posiadają prawdziwy wpływ 
na to, co się dzieje w szkole i jakie stawia się cele kształcenia. Aby proces 
kształcenia rzeczywiście inspirował i przynosił korzyści edukacyjne, musi 
się odnosić do prawdziwych problemów, związanych mocno z tym, co dla 
uczniów ważne. Jednocześnie korzyści pojawiające się w wyniku tego proce-
su muszą być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Rozwój wszystkich 
uczestników procesu edukacyjnego to hasło idealistyczne i być może nie-
możliwe do spełnienia, ale wyznacza wartościowy model, który powinien 
być przedmiotem dążenia wszystkich edukatorów. Osoby odpowiadające za 
organizację i przebieg procesu nauczania i uczenia się muszą sobie zdawać 
sprawę, w czym biorą udział, jakie są konsekwencje ich decyzji i działań, 
w jaki sposób ich działalność wpływa na sam proces, ale również strukturę 
społeczną, jakimi metodami osiągnąć najlepsze rezultaty.

Warto być świadomym, że każda próba wprowadzenia zmiany spotyka 
się na początku z oporem osób, których dotyczy. Ludzie reagują na zmiany 
w różny sposób. To naturalne, ale również niebezpieczne dla ostatecznych 
rezultatów zmiany. Nie wystarczy wprowadzić nowe techniki czy proce-
dury, należy je również wbudować w istniejące struktury mentalne, pomóc 
zrozumieć cele zmiany osobom, których dotyczą. Wszystkie nowości mu-
szą zostać zdefi niowane, symbolicznie zakodowane oraz przećwiczone tak, 
aby nauczyciele i dyrektorzy mogli je wykorzystywać w praktyce. Ryzykiem 
związanym z każdą reformą (im większa zmiana, tym większe ryzyko) jest 
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możliwość jej odrzucenia lub niemożność nauczenia się nowego podejścia 
i nowych sposobów działania. Przygotowywanie ludzi do zmiany i jej wpro-
wadzania jest więc ważną sztuką. Żadna zmiana nie jest ostateczna i jedyna, 
dlatego nie warto jej traktować jako ostatniej, którą się wprowadza, a raczej 
wykorzystać aktualną inicjatywę jako poligon doświadczalny i przygotowa-
nie do permanentnej zmiany. Możliwe jest również tworzenie partnerstw 
lub sieci dla podnoszenia jakości edukacji. Inne ośrodki, inni profesjonaliści, 
społeczności i otoczenie, w jakim funkcjonuje szkoła, a przede wszystkim 
wszyscy uczestnicy procesu kształcenia to potencjalni sojusznicy projektu 
budowania odpowiedzialnej szkoły. 

Można zacząć już dzisiaj, rozpocząć od małych kroków u siebie w szko-
le. Oczywiście ostatecznym celem powinna być zmiana systemu, ale inercja 
olbrzymich organizmów powoduje znaczne opóźnienia każdego procesu 
i dłuższy czas oczekiwania na rezultaty działań. Dlatego warto zaczynać od 
małych inicjatyw, a następnie szukać wsparcia innych organizacji podobnie 
myślących i działających. Wśród istotnych cech zespołów, które są w stanie 
pracować w szkole funkcjonującej jako ucząca się organizacja, znajdziemy 
zaangażowanie ich członków, spójność fi lozofi i działania i samego działa-
nia z deklarowanymi wartościami oraz duże poczucie własnego profesjona-
lizmu i autonomii. Taki zespół jest również w stanie wygenerować pewną 
funkcjonującą formułę przywództwa, która umożliwia proces przewodzenia 
i zarządzania zespołem i jego zadaniami. Sprawny lider i dobrze funkcjonu-
jący system zarządzania tworzą mechanizmy, które pozwalają na stawienie 
czoła coraz śmielszym wyzwaniom, coraz bardziej skomplikowanym zada-
niom i coraz ambitniejszym zasadom i wartościom. Sztuka zarządzania staje 
się skomplikowanym oprzyrządowaniem potrzebnym do koordynowania 
pracy ludzi w celu osiągnięcia zamierzonych celów. 

5.2. Szkoła uczy się wraz z otoczeniem

Konteksty kulturowy, ekonomiczny, dziejowy czy społeczny to kluczowe 
elementy wpływające na sytuację bieżącą i przyszłą każdego przedsiębior-
stwa, organizacji czy instytucji. Kontekst (w teorii zarządzania nazywany 
najczęściej otoczeniem) bardzo mocno wpływa na pozycję i możliwości orga-
nizacji, a jednocześnie trudno go zmienić. Jak już wielokrotnie to ogłaszano, 
współczesne otoczenie uważa się za wyjątkowo złożone, szybko się zmie-
niające, intensywnie związane z organizacjami i trudne do przewidzenia 
(Kozioł, 2010, s. 152). Czy w związku z tym warto je analizować? Zdecydo-
wanie tak (i to nie tylko z tego powodu, iż poświęcono temu rozdział dru-
gi), analiza otoczenia nadaje bowiem sens istnieniu i działaniu organizacji. 
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Tylko w odpowiednim kontekście można zrozumieć jej społeczny sens, 
funkcje, jakie pełni, ocenić skuteczność działania i przydatność efektów tego 
działania. Tylko pamiętając o kontekście, możemy pojąć jej głębszy sens oraz 
planować jej rozwój. 

Wątpliwości zgłaszane wobec szkoły jako instytucji nie podważają sensu 
istnienia szkoły jako takiej, lecz podają w wątpliwość sens istnienia szkoły, 
jaką znamy. Oczywiście negatywne zjawiska opisywane wcześniej są natu-
ralne. To wpływ naszego świata, państw, w których istnieją nie tylko klasy 
społeczne, ale również podziały ze względu na płeć, rasę, wiek czy wykształ-
cenie. Zagrożeniem zjawiska te stają się wtedy, gdy do nich przywykamy 
i przestajemy zauważać. Dosyć oczywiste jest na przykład to, że w świecie 
administracji szkolnej przeważają mężczyźni, którzy wprowadzają, coraz 
bardziej dominujący, biznesowy, „męski”, styl zarządzania szkołą. Proble-
mem jest to, iż ten fakt jest ignorowany, mało kto pyta, czy to dobrze czy źle. 
Aby móc sensownie i racjonalnie wziąć udział w konsultacjach społecznych 
na temat funkcjonowania szkoły, warto zdawać sobie sprawę z rezultatów 
działań podejmowanych ostatnimi laty. 

Przede wszystkim należy zauważyć dość zaskakujące połączenia myśle-
nia wolnorynkowego z decyzją o zwiększaniu kontroli szkół (Apple, 2000,
s. 239). Wiąże się to z dosyć słusznym przekonaniem, że jeżeli decentralizuje 
się proces podejmowania decyzji (co następuje w Unii Europejskiej), należy 
centralizować kontrolę nad skutkami tych decyzji. Niestety decentralizacja 
dotyczy sfer i decyzji mniej istotnych, a nie sedna edukacji, czyli tego, co i jak 
ma być nauczane. Szkoły mają więcej wolności w mało ważnych sprawach, 
a za to są coraz mocniej kontrolowane w sprawach istotnych (nauczanie, tre-
ści, podręczniki, fi nanse i tym podobne). Owo „urynkowienie” jest związa-
ne z pojawianiem się pakietów bardzo szczegółowych instrukcji dla „pro-
ducentów”, czyli profesjonalistów pracujących w oświacie. Widać fi lozofi ę, 
w której dominuje postawa, którą można nazwać „krótką smyczą” – możecie 
robić, co wam się podoba, ale tylko podczas 5% czasu, który przeznaczacie 
na nauczanie. Bardzo wyraźnie zmienia to pozycję tychże profesjonalistów, 
redukując ich status i władzę. Znikają autonomiczni, kreatywni i zdolni do 
ryzyka profesjonaliści, a zamiast nich pojawiają się menedżerowie reagują-
cy na oczekiwania klienta i walczący o wyższe miejsca w rankingach. Nie-
stety nie ma tu miejsca na dialog z „klientem”, ale raczej na proste, często 
nieuczciwe chwyty marketingowe. Trawestując znane powiedzenie, można 
stwierdzić, iż popularność zdobywa styl: „my udajemy, że to robimy, a wy 
udajecie, że nam wierzycie” (co widać na przykład na ulotkach reklamują-
cych szkoły). Deregulacje wypływające z przekonania o wartości zasad wol-
nego rynku razem z procesami regulującymi związanymi ze ścisłą kontrolą 
programów nauczania czy ogólnokrajowymi testami zaburzają logikę dzia-
łania szkół, utrudniając jednocześnie sensowną pracę. Nauczyciele mają so-
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bie radzić sami, ale według zasad narzuconych odgórnie. To rodzi relacje 
zależności, które nie służą budowie uczącej się organizacji. To również nie 
służy demokratycznej szkole, która sama powinna wytyczać cele odzwier-
ciedlające potrzeby całego społeczeństwa, jak również lokalnej społeczności, 
odpowiadające na wyzwania współczesnego świata, ale przede wszystkim 
zdefi niowane w politycznym procesie negocjacji i konsultacji wszystkich 
zainteresowanych poprowadzonych przez najważniejszych aktorów w tym 
teatrze – przez nauczycieli (intelektualistów i aktywistów). 

Na styku tych zjawisk (zewnętrznych procesów zmiany, deregulacji i re-
gulacji oświaty, transformacji roli i pozycji nauczycieli) konstytuują się nowe 
dylematy i zadania. Z jednej strony pojawiają się manifesty społeczeństwa 
wiedzy i proroctwa na temat uczenia się przez całe życie oraz zmiany cha-
rakteru pracy, z drugiej jesteśmy świadkami coraz płytszego podejścia do 
edukacji, widzianej jako gwarancja sprawnego wprowadzania wszystkich 
w system społeczno-ekonomiczny, ale bez refl eksji nad tym, w jaki sposób 
miałoby to nastąpić. Masowe wykształcenie może jest utopią (Żychliński, 
2007, s. 69), ale utopią szlachetną, więc chyba warto podejmować działania 
uprawdopodobniające ową utopię? To napięcie między zewnętrznymi czyn-
nikami a działaniami „dostosowującymi” do nich funkcjonowanie szkoły, 
a tak naprawdę raczej brak umiejętności takiej reakcji, można pokazać na 
przykładzie relacji: szkoła a nowe technologie. 

Jeżeli zgodzimy się z tezą, iż rewolucja technologiczna radykalnie zmieni-
ła warunki życia, powinniśmy również radykalnie zmienić pewne podejścia, 
koncepcje i pojęcia związane z technologią i edukacją. Jedną z podstawo-
wych umiejętności nabywanych w szkole jest umiejętność czytania i pisania, 
co więcej – czytania ze zrozumieniem i pisania tak, aby inni nas rozumieli. 
Mówi się od dawna, że to jednak nie wszystko, że te, w pewnym stopniu 
mechaniczne umiejętności powinny być rozumiane szerzej. W języku angiel-
skim stosuje się więc termin literacy, a w polskim „alfabetyzm”, które ozna-
czają mniej więcej pewien podstawowy zasób wiedzy i umiejętności potrzeb-
ny w życiu, zależny od wymagań cywilizacyjnych i społecznych danej epoki 
(nabywany oczywiście nie tylko w szkole). Nie jest to wyłącznie umiejętność 
czytania i pisania, ale wciąż pozostaje w spektrum podstawowych czynności 
pedagogicznych. W jaki więc sposób zmieniło się rozumienie alfabetyzmu 
wraz z rewolucją technologiczną? I czy zmieniła się z tego powodu szkoła?

Szkolnictwo musi dostosować swoją „roboczą defi nicję”, według której 
funkcjonuje i zgodnie z którą jest rozumiane, tak, aby ta defi nicja uwzględni-
ła wielorakie alfabetyzmy (tak jak i wieloraką inteligencję). Ponieważ techno-
logia zmienia każdy aspekt życia społecznego, aby móc to zrozumieć i z tego 
korzystać, musimy się nauczyć nowych umiejętności (Kellner, 2000). W rytm 
zmiany świata musi się zmieniać edukacja, zwłaszcza iż braki wynikające 
z nowego, wielorakiego alfabetyzmu stają się zagrożeniem dla demokracji. 
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Obywatel, który nie rozumie, jak się bronić przed wszechobecną manipu-
lacją medialną, staje się obywatelem, który podejmuje decyzje polityczne 
pod wpływem emocji i ulubionego czasopisma lub programu telewizyjne-
go. Nowy alfabetyzm to umiejętność posługiwania się tradycyjnymi forma-
mi przekazu w formie drukowanej (analizowania i interpretowania ich), ale 
również wszystkimi nowymi możliwościami komunikacyjnymi – od telewi-
zji do komputerów i internetu. Wiadomo, że nie wszyscy absolwenci szkół 
posiedli opisywaną umiejętność w jej formie tradycyjnej. Istnieje obawa, że 
nowe formy przekazu są domeną jeszcze mniejszej liczby osób. Wizualne 
możliwości kreowania informacji są dzisiaj prawie nieograniczone. Czy 
umiemy czytać ekran komputera z jego wielością ikon, okienek, linków czy 
wyskakujących pól tekstowych? To przecież wymaga umiejętności skanowa-
nia kilku komunikatów naraz, umiejętności percepcji i interakcji na różnych 
obszarach w tym samym momencie i najczęściej obsługiwania dodatkowo 
jakichś urządzeń (na przykład komputerowej myszy). Czy potrafi my się bro-
nić przed niebezpieczeństwami czyhającymi w cyberprzestrzeni? Nie osiąg-
nie się tego dzięki ułożeniu doskonałej listy lektur obowiązkowych. Szko-
ła zauważa nowe technologie, ale próbuje je wykorzystywać w tradycyjnej 
strukturze, tradycyjnej organizacji pracy i w tradycyjnym procesie naucza-
nia, podczas gdy tak naprawdę przydatne wykorzystywanie nowych tech-
nologii w edukacji wymagałoby radykalnych rekonstrukcji systemu i zmian 
sposobu nauczania. 

Oprócz alfabetyzmu technologicznego możemy mówić o alfabetyzmie 
społecznym, umożliwiającym budowanie zdrowych relacji z innymi ludźmi 
albo ekologicznym, dającym szansę na zrozumienie współzależności w świe-
cie natury (Kellner, 2000, s. 212). To także zadania szkoły, które są w dużym 
stopniu ignorowane, ponieważ nie są uświadamiane ani dyskutowane. Opis 
dokładnie tego fragmentu rzeczywistości ma na celu pokazanie, iż szkoła 
ma o wiele więcej zadań, niż wynika to z pobieżnego i rutynowego oglą-
du sytuacji. W ten sposób, po raz kolejny, należy podkreślić konieczność 
zaangażowania profesjonalistów, ekspertów i liderów (zwłaszcza lokalnych 
i szkolnych) w proces wykuwania wizji szkoły, oraz defi niowania jej celów 
i zadań. Zmiany środowiska, w którym funkcjonuje szkoła, nie są zagroże-
niem, ale szansą wtedy, gdy szkoła naprawdę działa „w środowisku”, czyli 
jest z nim połączona wieloma kanałami, gdy codziennie bierze i daje coś tej 
społeczności, a nie gdy funkcjonuje obok, osadzona w niej jedynie fi zycznie. 
Każda zmiana na zewnątrz szkoły jest nie tyle zauważana, ile odczuwana, 
gdy szkoła jest częścią, integralnym elementem, świata społecznego. Wtedy 
szkoła zmienia się w tym samym momencie i tempie, reagując na potrze-
by, które są też jej potrzebami. Pojawia się szansa na inspirowanie, kreowa-
nie i prowadzenie takiego procesu edukacyjnego, który nie tylko zachodzi 
w budynku szkolnym, ale także jest integralnym elementem życia każdego 
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obywatela w różnych sferach jego aktywności (praca, rodzina, zabawa, kręgi 
towarzyskie i tym podobne) przez całe życie.

Powtarzając jak mantrę twierdzenie, iż szkoła jest elementem systemu 
społecznego i błędem jest rozpatrywanie jej specyfi ki, kultury organizacyj-
nej, stylu pracy czy efektów w oderwaniu od kontekstu zewnętrznego, nie-
uchronnie zbliżam się do pytania: co w takim razie we współczesnym świecie 
powoduje takie a nie inne funkcjonowanie szkoły? Tak jak już podkreślono 
w niniejszej publikacji, świat, a w szczególności tę część Europy, w której 
żyjemy, dotknęły w ciągu kilku ostatnich dekad silne wstrząsy. W Polsce 
borykamy się i będziemy się jeszcze przez jakiś czas borykać ze skutkami 
zasadniczych reform społecznych, przewracających znany porządek, reform 
przeprowadzonych w różnym stopniu i z różnym skutkiem. Nasze społe-
czeństwo wciąż nie radzi sobie ze światem, w którym przyszło mu żyć, ani ze 
wspomnieniami niedawnej i bolesnej transformacji. Odbija się to też w sferze 
edukacji (która jest problemem w większości krajów na świecie). Powszech-
ne (choć trudne do udowodnienia) jest przekonanie o obniżaniu się poziomu 
nauczania, trudne do zaakceptowania są degradacja szkół wiejskich oraz za-
nik socjalnych funkcji szkół; bardzo wyraźnie przerzuca się ciężar fi nanso-
wania edukacji na rodziców uczniów. Trudny proces demokratyzacji raczej 
spowolnił powstawanie szkół obywatelskich, szkół lokalnych społeczności, 
szkół prawdziwie samorządowych. Przekazanie szkół lokalnym samorzą-
dom, jedna z najlepszych decyzji władz po roku 1989, nie dało oczekiwanych 
rezultatów.

Jedną z szans, która pojawiła się przed polskimi szkołami, jest nowy kon-
tekst ich funkcjonowania wynikający z integracji z Unią Europejską. Unia to 
jeden z tych tworów politycznych, dla których ważna jest sfera świadomości, 
sfera idei. Integracja europejska łączy się mocno z działaniami na płaszczyź-
nie duchowej, czyli właśnie w sferze edukacji i kultury. Jeden z kluczowych 
tekstów Unii Europejskiej dla edukacji – Biała księga kształcenia i doskonalenia. 
Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa – wyróżnia trzy 
istotne czynniki przemian społecznych i edukacyjnych, o których była mowa 
już wcześniej: rozwój społeczeństwa informacyjnego, procesy globalizacji 
i przemiany cywilizacji naukowo-technicznej (1997). Pytania o cele i zadania 
edukacji oraz kierunki przyszłego rozwoju stawiane w krajach Unii Euro-
pejskiej wykraczają daleko poza horyzont własnego środowiska, państwa 
i społeczeństwa, a to właśnie daje nadzieję, że poza realnymi, fi nansowymi 
środkami wspierającymi rozwój oświaty otrzymamy coś więcej – inspirację 
do stawiania ważnych pytań i energię do szukania na nie odpowiedzi. Jac-
ques Delors bardzo precyzyjnie nakreślił już w 1998 roku obszar dyskursu, 
pokazując główne cele edukacji oraz koncepcję uczenia się przez całe życie 
jako klucz do przyszłości (1998). 
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Dzisiaj wykracza się poza tradycyjne rozumienie i podział edukacji, a od 
myślenia, jak działają szkoły, ważniejsze jest myślenie o tym, co zrobić, aby 
każdy człowiek umiał się uczyć. Delors twierdzi, że po głębokich zmianach 
w warunkach życia pojawił się nowy imperatyw lepszego zrozumienia świa-
ta i innych. Wymienia cztery fi lary edukacji wyzwalającej, twórczej, budu-
jącej nowego ducha, wokół których powinna zostać ona zorganizowana, 
aby wypełnić swoją misję. Są to: uczenie dla wiedzy, uczenie dla działania, 
uczenie dla wspólnego życia i uczenie po to, by być. W uczeniu się dla wie-
dzy chodzi głównie o to, żeby opanować narzędzia wiedzy (a niekoniecznie 
zdobyć wiadomości), gdyż każda jednostka powinna nauczyć się rozumieć 
otaczający świat. Poszerzanie wiedzy służy rozbudzaniu zainteresowań inte-
lektualnych i krytycyzmu oraz umożliwia odkrywanie rzeczywistości dzięki 
niezależności sądów. Konsekwencją takiego uczenia się jest czynność niero-
zerwalnie z nim związana – uczenie się dla działania, którego kluczowym 
zadaniem jest nauczenie stosowania w praktyce nabytych wiadomości. Trze-
ci fi lar edukacji to uczenie się dla wspólnego życia. Takie uczenie się umoż-
liwia odkrywanie innych, a następnie angażowanie się we wspólne projekty. 
Jednocześnie edukacja powinna się przyczyniać do pełnego rozwoju każdej 
jednostki, dlatego czwarty fi lar edukacji polega na tym, żeby uczyć się, aby 
być. W tym ujęciu edukacja staje się wewnętrzną wędrówką, której etapy są 
wyznaczane przez fazy kształtowania się osobowości (Delors, 1998, s. 85–97). 

Dyskurs edukacyjny toczy się w Europie. Pedagodzy i politycy są scep-
tyczni co do możliwości i potrzeby stworzenia efektywnych, scentralizowa-
nych struktur edukacyjnych Unii Europejskiej, ale prowadzenie tego dyskur-
su oraz współpraca społeczeństw europejskich to warunki, które zadecydują 
o tym, czy uda się wypracować jednolitą wizję edukacji i uczynić z niej prak-
tykę, dającą autentyczną szansę na rozwój. Oświata i szkolnictwo są przed-
miotem żywego zainteresowania w wielu krajach. Pomimo różnorodności 
podejść i tradycji udało się państwom należącym do wspólnoty określić 
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wspólne priorytety 
w dziedzinie edukacji i kształcenia: równość szans edukacyjnych, poprawa 
jakości kształcenia, nowy model nauczyciela i europejski ideał wychowania 
(Dziewulak, 1994).

Te priorytety również dzisiaj wyznaczają kierunki rozmowy o tym, po 
co nam szkoła. Równość szans dotyczy dostępu do edukacji dzieci innych 
narodowości, wyznań i języków oraz dzieci imigrantów, uczniów niepeł-
nosprawnych fi zycznie lub umysłowo. Dotyczy również walki przeciwko 
wszelkim formom dyskryminacji, zwłaszcza dziewcząt i kobiet. W Polsce 
dodatkowym problemem jest dostęp do edukacji dzieci z terenów wiejskich, 
regionów zmarginalizowanych czy dotkniętych strukturalnym bezrobociem. 
Mówienie o tym, że wszystkie dzieci mają prawo do edukacji najwyższej ja-
kości, to nowa wartość w edukacyjnej rzeczywistości, zwłaszcza gdy uświa-
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domimy sobie znaczenie słowa „wszystkie”. Wszystkie, czyli również te, 
które nie chcą lub nie potrafi ą skorzystać ze szkolnego doświadczenia. Wraz 
z rozwojem społecznym i rozwojem edukacji jako jednocześnie nauki i sztu-
ki, coraz częściej zauważa się, iż niektóre dzieci nie mogą w pełni korzystać 
z szans oferowanych przez szkołę z powodu „niedoskonałości” leżących „po 
stronie dziecka”, które do tej pory były uważane za wystarczające wyjaśnie-
nie ich porażek. Dziś przeważa opinia, że mimo wszystko trzeba tym dziecim 
pomóc, a szkoła musi być przygotowana na konsekwencje takiej deklaracji. 
Nie ma już powszechnej zgody na to, aby odsuwać je od systemu lub rezyg-
nować w ich przypadku z pedagogicznego wysiłku (przyczyniły się do tego 
również wskaźniki demografi czne – nawet osoby skoncentrowane wyłącz-
nie na danych ekonomicznych twierdzą, że nie stać nas na marnotrawienie 
kapitału ludzkiego). W każdym razie szkoły powinny zacząć pracować tak, 
aby pokazać, że każde dziecko może się uczyć (O’Brien, Guiney, 2001). Takie 
stwierdzenie to także wynik wspólnej refl eksji w zintegrowanej Europie. 

Poprawa jakości kształcenia to hasło związane z wiarą, iż poprzez pro-
ces edukacji można wpłynąć na sytuację społeczeństw w Unii Europej-
skiej, a także wygrać gospodarczą rywalizację z innymi regionami świata. 
W pracach reformatorskich, inicjatywach związanych ze standaryzacją 
i monitorowaniem, a właściwie rozliczaniem systemu (accountability) czy też 
w działaniach wynikających ze strategii lizbońskiej (Białecki, 2006) widać 
funkcjonalistyczną i trochę idealistyczną wiarę w możliwość wykorzysta-
nia szkoły jako wehikułu modernizacji. Doskonalenie procesu edukacyjnego 
ma zachodzić poprzez reformy programów nauczania (charakteryzujące się 
usuwaniem z programów nauczania i podręczników szkolnych nadmiaru 
materiału o charakterze encyklopedycznym) oraz poprzez wykorzystywanie 
w procesie edukacji najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a także przez 
zróżnicowanie tempa nabywania wiedzy przez uczniów zdolnych i przecięt-
nych, czyli różne wymagania programowe. Działanie te ma wesprzeć refor-
ma kształcenia i doskonalenia nauczycieli, co znalazło wyraz w priorytecie 
podkreślającym wagę stworzenia nowego modelu nauczyciela. Wciąż trud-
no ocenić ponad dekadę reform oświatowych, ale najważniejsze jest to, że 
w ten sposób otwiera się możliwość prowadzenia konsultacji na temat jako-
ści kształcenia. Nadal nie udało się jednak ustalić powszechnie akceptowanej 
defi nicji i rozumienia jakości w edukacji, które zawarłyby w sobie również 
elementy priorytetu związanego z europejskim modelem wychowania, za-
kładającym zarówno wychowanie młodych ludzi dla pokoju i demokracji, 
jak i nauczanie języków obcych, budowanie europejskiej sieci informacyjnej 
oraz wychowanie w duchu tolerancji religijnej, rasowej i społecznej. 

Trudno dziś o proste recepty na poprawę sytuacji, trudno o skuteczne 
przepisy na dobrą organizację. Wśród rad udzielanych szkole można zauwa-
żyć jednak dwie, czasami sprzeczne, tendencje. Jedna z nich to baczna obser-
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wacja środowiska zewnętrznego, badanie trendów i ciągłe dostosowywanie 
do zewnętrznych wymagań. Chociaż czasami strategia ta jest katastrofalnie 
kosztowna i niezbyt efektywna, to warto obserwować globalne trendy i być 
wyczulonym na aktualne problemy świata. Druga tendencja to zwrot do we-
wnątrz, poleganie na własnych zasobach, budowanie siły lokalnej społeczno-
ści, budowanie szkoły lokalnej, społecznej. Zwolennicy tej drugiej tendencji 
twierdzą, że takie szkoły dają szansę na bezpieczne środowisko nauczania 
oraz otaczają opieką wszystkich uczniów. Obie tendencje są jednakowo 
przydatne w projektowaniu nowej szkoły.

W nowej, odpowiedzialnej szkole łączą się dwa pojęcia: wspólnota i ucze-
nie się. To połączenie kreuje uczącą się wspólnotę, uczącą się społeczność. 
Możliwość uczestniczenia w rozwijającej się, uczącej się wspólnocie jest waż-
nym doświadczeniem, ponieważ cenniejsza jest dzisiaj nabyta umiejętność 
uczenia się i umiejętność adaptacji do różnorodnych warunków od liczby 
szkoleń czy formalnej edukacji, którą mamy za sobą. Szkoły, w których udaje 
się stworzyć zintegrowaną i uczącą się wspólnie społeczność, są też miej-
scami, gdzie każda jednostka bierze na siebie jakąś część odpowiedzialności 
za ogólny rezultat działania tej organizacji. Każdy uczestniczy w tworzeniu 
i dzieleniu się wiedzą. W takich szkołach zwiększa się prawdopodobieństwo 
zbudowania zaufania do innych, poczucia przynależności, przyjaźni i lojal-
ności. Dzięki temu łatwiejsze staje się też budowanie sieci połączeń ze śro-
dowiskiem zewnętrznym szkoły, zarówno tym bliskim, jak i dalszym, po to, 
aby proces edukacyjny nie ograniczał się tylko do zachodzącego wewnątrz 
szkolnych murów procesu przekazywania pakietu informacji, ale aby stawał 
się doświadczeniem wprowadzającym nas w rzeczywisty świat i ułatwiają-
cym samodzielne działanie przez całe życie. 

Realizując postulat budowania uczącej się szkoły w społeczeństwie wie-
dzy, musimy spełnić kilka dość odmiennych warunków. Chodzi o zmianę 
świadomości i sposobu myślenia o edukacji, zmianę stylu pracy, zmianę 
struktury i procedur. I chociaż główna odpowiedzialność za jakość poszcze-
gólnych inicjatyw edukacyjnych spoczywa na osobach w nie zaangażowa-
nych, to nie wolno zapominać, iż próbując budować dobrej jakości system 
oświatowy, w którym będą funkcjonować uczące się organizacje, koniecznie 
trzeba zbudować nowoczesną i efektywną administrację centralną, potrzeb-
ną zwłaszcza przy formułowaniu celów, określaniu priorytetów, koordyno-
waniu oraz rozliczaniu pracy szkół (Mazurkiewicz, 2005). To ułatwi wspar-
cie szkół w procesie budowania partnerstw, zwiększania autonomii i ich pro-
fesjonalizacji.

Szkoła uczy się wraz z otoczeniem
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5.3. Szkoła uczy się, gdy jest autonomiczna i we współpracy 

Peter Senge mówi o kilku warunkach istnienia i działania organizacji (szko-
ły) uczącej się. Są to: posiadanie wspólnej wizji, która daje szansę wszystkim 
wizjom indywidualnym na zaistnienie, inwestycje w rozwój pracowników 
prowadzący do kreatywnego działania w pracy, zespołowe uczenie się, 
otwarty dialog i współpraca, unikanie nawyków i rutyny, demaskowanie 
stereotypów o myśleniu systemowym (Senge et al., 2000). Wierzy, że dzięki 
pewnym zasadom organizacje mogą lepiej się dostosowywać do zmieniają-
cych się warunków (czyli pozostawać w harmonii ze zmieniającym się kon-
tekstem). Koncepcja organizacji uczącej się to pewna fi lozofi a działania. Dla 
sfery edukacyjnej niezwykle istotny jest jeden z elementów tej fi lozofi i (lub 
jeden z warunków istnienia) – autentyczna współpraca i partnerstwo, któ-
re powstaje w dialogu, a zarazem ten dialog umożliwia. Współpraca ozna-
cza udział w procesie podejmowania decyzji, planowaniu, organizacji pracy 
i oczywiście kształceniu. Udział nauczycieli w planowaniu i wprowadzaniu 
działań jest jednym z najważniejszych warunków sukcesu każdej inicjatywy. 
Nieczęsto się jednak słyszy ich głos. Nauczyciele i nauczycielki są traktowani 
niestety nie jak świadomi, profesjonalni, kreatywni i odpowiedzialni partne-
rzy, ale jak jeden z materialnych elementów systemu, takich jak podręczniki, 
programy nauczania, biurka czy inne przedmioty decydujące o środowisku 
edukacyjnym. 

Warto pamiętać, poddając krytyce warunki i konteksty funkcjonowania 
szkoły, że pomimo oczywistego faktu, jakim jest nieudolność, niewiedza lub 
brak refl eksji ze strony decydentów, szkoła i nauczyciele również nie mogą 
ignorować istnienia zewnętrznego świata. Chcąc zmienić istniejące zwyczaje, 
przyjęte schematy, obowiązujący system wartości czy obserwowane inter-
akcje, nie można obrażać się na partnerów czy „kontrahentów”. Każda ko-
munikacja i każda współpraca to proces dwukierunkowy. Bierne posłuszeń-
stwo i bezmyślne wykonywanie poleceń, nawet wtedy, gdy uważa się je za 
szkodliwe albo niewiele warte, jest równie złe jak radykalny sabotaż czy brak 
komunikacji. Nie zmienimy szkoły bez zewnętrznych sojuszników. Nawet 
najlepsze pomysły na usprawnienie działania mogą być natychmiast storpe-
dowane przez innych aktorów tego procesu, którzy nie zaufają temu, co się 
dzieje w szkole, albo poczują się manipulowani lub odsunięci na boczny tor. 
Szkoła musi być centrum lokalnego wszechświata, również w rozumieniu 
przecinających się linii komunikacyjnych. 

Bardzo często słychać głosy nawołujące do tego, aby poprawić sposób 
komunikowania się, zwiększyć efektywność tego procesu. Aby stało się to 
możliwe, koniecznie trzeba stworzyć szkołę, która pomaga ludziom porozu-
miewać się z sobą. Chodzi o to, żeby wszyscy, a przede wszystkim nauczy-
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ciele, byli zdolni do komunikacji na dwóch poziomach: tym najprostszym 
– w rozmowie, ale też na poziomie ideologii, na poziomie teorii. Efektywna 
komunikacja to nie sprawne przekazywanie werbalnych komunikatów, ale 
głębokie zrozumienie tego, co ważne dla wszystkich uczestników procesu. 
Do tego niezbędne są krytyczne myślenie i dialog. Szkoła, która umożliwia 
otwarty dialog, rozpoczyna go poprzez sformułowanie problemu i jasne wy-
rażenie oczekiwania, iż udział uczniów i nauczycieli w tym dialogu jest moż-
liwy i potrzebny (Quintero, Rummel, 2003).

Tak jak należy podkreślać znaczenie dialogu w procesie kształcenia, tak 
nie można go ignorować w procesie zarządzania. Dialog mogą prowadzić 
przywódcy i nauczyciele, którzy są uczciwi w tym, co robią, których prak-
tyka działania, zachowanie w klasie w pewnym stopniu odzwierciedlają to, 
kim są w życiu. Kiedy widać, że wierzą w to, co robią, czego wymagają, cze-
go uczą, kiedy postępują tak, jak uczą, że należy postępować. Ucząca się spo-
łeczność pojawia się i trwa wtedy, kiedy wszyscy w szkole naprawdę są jej 
członkami. Wysiłek przywódcy powinien być skierowany na to, aby powo-
dować uczenie się wszystkich członków organizacji, ponieważ tylko wtedy 
możliwa jest współpraca i dialog, zarówno w szkole, jak i w lokalnej i global-
nej społeczności. Ponieważ proces edukacyjny oderwany od naszego (i ucz-
niów) życia nie może przynieść zadowalających efektów, współpraca i dia-
log nauczycieli (pojawiające się w wyniku sprawnej komunikacji) powinny 
się koncentrować na łączeniu procesu nauczania i uczenia się z tym, co dla 
nas ważne. Przywódca pomaga swoim współpracownikom uświadomić so-
bie, że pracują dla siebie, własnego rozwoju i satysfakcji. To oczywiście jest 
możliwe tylko wtedy, gdy ludzie są gotowi współpracować uczciwie, bez 
wszechobecnego dziś lęku wynikającego z codziennej walki o przetrwanie 
(Palmer, 1998).

Warto zadbać o to, aby dialog naprawdę oznaczał autentyczną komuni-
kację. Wszystkie strony zaangażowane w szkolny dialog muszą być głęboko 
przekonane, że chodzi im o otwarte, ciekawe pytania i prawdziwe odpowie-
dzi, a nie bezmyślne powtarzanie rytuału, w którym dialog udajemy, choć 
wszystkie odpowiedzi są znane, a postawy rozmawiających pasywne. Taki 
dialog sprawia również, że postulowane wcześniej działanie nauczycieli, 
którzy jak naukowcy podejmują badania własnej praktyki, jest łatwiejsze. 
Badania prowadzone przez praktyków w ich własnym środowisku są swe-
go rodzaju dialogiem z otoczeniem. Aby badania i dialog przynosiły uży-
teczne rezultaty, muszą budować i wzmacniać społeczne i personalne inter-
akcje. Interakcje, które nie powodują nieuczciwej eksploatacji jednej ze stron, 
natomiast wzmacniają emocjonalnie zaangażowane osoby. Poprzez dialog 
i wspólne badania wzmacnia się demokrację i równość oraz wzbogaca życie 
i pracę zawodową. Nie można również zapomnieć, że najczęściej zarówno 
autentyczny dialog, jak i użyteczne czy intrygujące rezultaty badań dają po-

Szkoła uczy się, gdy jest autonomiczna i we współpracy 
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czucie wolności i autonomii. Aby taka sytuacja miała miejsce, przywódcy 
muszą myśleć o działaniach nauczycieli w kilku wymiarach. Po pierwsze, 
należy budować zdrowe relacje i związki, które zapewniają równość i harmo-
nię, wspierają kooperację, ułatwiają unikanie konfl iktów i powodują akcep-
tację innych takimi, jacy są. Po drugie, należy pracować nad zapewnieniem 
efektywnej komunikacji, która zapewnia, iż ludzie słuchają się aktywnie, 
rozumieją, co inni mają do powiedzenia, są szczerzy i prawdomówni, po-
trafi ą udzielać porad i je przyjmować oraz zachowują się odpowiednio do 
społecznego kontekstu. Po trzecie, konieczna jest partycypacja w działaniach 
organizacji, co oznacza znaczące zaangażowanie w pracę nad istotnymi za-
daniami, wspieranie współpracowników w procesie rozwoju, zachęcanie do 
planowania odpowiednich działań oraz traktowanie innych personalnie, jak 
ludzi, a nie stanowiska. Po czwarte, ważne jest, by poszukiwać sposobu na 
włączenie w proces wszystkich zainteresowanych i poruszanie wszystkich 
ważnych tematów, a nie koncentrować się na tych, które można łatwo omó-
wić lub zbadać. Istotna jest tu także współpraca z instytucjami i organizacja-
mi zewnętrznymi (Stringer, 1999). Oczywiście warunki, o których mowa, nie 
dotyczą wyłącznie nauczycieli czy dorosłych zaangażowanych we współ-
pracę w systemie edukacji; chodzi dokładnie o całą szkolną społeczność.

W wielokulturowej, złożonej rzeczywistości współpraca i partnerstwo są 
kluczami do sukcesu, ponieważ zwiększają szansę na pojawienie się auten-
tycznej motywacji i zadowolenia z własnej pracy. W szkole, w której nie ma 
pasji, ciekawości i radości, istnieją niewielkie szanse na stworzenie autentycz-
nych uczących sytuacji. Podstawowym warunkiem umożliwiającym nawią-
zanie kontaktu i współpracę uczniów z nauczycielami jest zagwarantowanie 
dobrej atmosfery, a nawet zabawy oraz budowanie przekonania, że wszyscy 
mają szanse na sukces. Ta nadzieja na sukces cementuje zespół, budując prze-
konanie, że jego członkowie mogą się razem uczyć i osiągnąć oczekiwane re-
zultaty. Brak tego przekonania albo niemożność uświadomienia sobie, iż jest 
ono konieczne, uniemożliwia nauczycielom pracę ze wszystkimi uczniami. 
Brak takiego nastawienia czyni z działań nauczycieli mechaniczny nawyk 
podejmowany z niewiadomych przyczyn. Sytuacja uczniów, w których już 
nikt nie wierzy, jest bardzo trudna. Często uczniowie tacy nie mają wsparcia 
w domu rodzinnym i uczą się w szkołach, na których nikomu już nie zależy. 
Kilka lat temu takimi szkołami była część szkół zawodowych, traktowanych 
jako przechowalnie nastolatków bez ambicji rozwoju, ale i bez wsparcia. Te 
przygnębiające instytucje były przykładem tego, do czego doprowadza brak 
nadziei i radości czerpanej z uczenia się. Nie odniesiemy sukcesu w trudnym 
procesie zmiany systemu oświatowego bez wiary, że zmiana jest możliwa. 
Aby się ona pojawiła, konieczne są rozmowy i ustalenie podstawowych za-
sad: co chcemy osiągnąć i gdzie jesteśmy w tej chwili. To też obowiązek przy-
wódcy edukacyjnego, aby znaleźć czas i przestrzeń na takie analizy. Z tej 
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różnicy, z napięcia między tym, co posiadane, a tym, co oczekiwane, może 
wyniknąć potrzeba zmiany i przekonanie, że jej wprowadzenie jest możliwe. 

Poprawiania jakości edukacji nie należy zaczynać od myślenia o tym, 
czego jeszcze młodzi ludzie powinni się nauczyć – informacje są dostępne 
na wyciągnięcie ręki. Szkoła dzisiaj nie powinna brać odpowiedzialności za 
przekazywanie jakiegoś pakietu informacji, ale raczej koncentrować się na 
wspieraniu rozwoju młodych ludzi. Nie wprowadzimy tego poprzez ma-
nipulowanie programami czy zmiany w organizacji pracy. Nieprawdą jest 
również, że młodzi ludzie dzisiaj nie potrafi ą się komunikować czy adapto-
wać do zastanego porządku. Prawda jest taka, że kryzys szkoły pojawia się 
tam, gdzie widać kryzys idei obywatelstwa, brak społecznej i historycznej 
świadomości, a nierówności i niesprawiedliwości są ignorowane. Kryzys 
edukacji widoczny jest tam, gdzie załamują się podstawowe wartości de-
mokratyczne (Aronowitz, Giroux, 1991). Próby wprowadzenia do szkół au-
tentycznego dialogu i współpracy to sposób na przeciwdziałanie kryzysowi 
demokracji.

Społeczna niesprawiedliwość nie zniknie z dnia na dzień tylko dlatego, że 
ktoś zmieni coś w swoim nauczaniu. Jakość kształcenia nie zależy wyłącznie 
od współpracy osób w nie zaangażowanych, ale poprzez postawę promującą 
współdziałanie i podejmowanie prób budowania kultury dialogu pokazuje 
się, że zmiana jest możliwa. Prawdziwy nauczyciel rozumie, że najprostsza 
droga do poprawy sytuacji wiedzie poprzez budowanie spójności własnej 
wizji świata z charakterem zaangażowania w prowadzone działania oraz 
ciągłą walkę o autentyczność współpracy. Negatywne zjawiska obserwowa-
ne w szkołach to nie wynik aktywności nadprzyrodzonych sił, ale rezultat 
społecznych, ekonomicznych, politycznych i psychologicznych procesów, 
które nie przebiegają zgodnie z wartościami korzystnymi dla ludzi, ale raczej 
z oczekiwaniami mniejszości, która dzięki temu „coś” zyskuje. Nie sprosta-
my wyzwaniom rzeczywistości bez sprzeciwu wobec tych partykularnych 
interesów. Jednym z mechanizmów, które ułatwią przeciwdziałanie lokal-
nym egoizmom, jest globalna łączność i komunikacja. Warto tu wspomnieć 
o jeszcze jednym aspekcie współpracy ludzi – konieczności budowania za-
ufania.

W zglobalizowanej rzeczywistości, w której ryzykowne decyzje to chleb 
powszedni, innowacje są na porządku dziennym, a przepływ informacji 
właściwie niekontrolowany, ludzie i przedsiębiorstwa muszą współdziałać 
i współtworzyć kulturę wysokiego zaufania (Fukuyama, 1997; Misztal, 2001, 
s. 24; Sztompka, 2007). Zaufanie zawsze było ważne, ale dzisiaj jego znacze-
nie wyraźnie wzrosło. W pewnym sensie doświadczamy jednak dzisiaj po-
tężnego kryzysu zaufania do właściwie wszystkich instytucji publicznych 
oraz osób, które takim zaufaniem powinny się cieszyć. Szkoła również cierpi 
na tę przypadłość, dlatego warto się zastanowić, jak to zaufanie odbudować. 

Szkoła uczy się, gdy jest autonomiczna i we współpracy 
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Nie istnieje chyba inna droga niż rozpoczęcie budowy zaufania wewnątrz 
szkoły, zaufania pracowników do siebie nawzajem, nauczycieli do uczniów 
i odwrotnie – budowania zdrowych relacji wewnątrz zespołu, budowania 
związków ze społecznym otoczeniem, budowania zaufania do władz, bu-
dowania między pojedynczymi osobami zaufania determinującego tworze-
nie się postulowanej kultury dialogu. Ten proces nie zajdzie, jeżeli będzie-
my się koncentrować tylko na szkole. Postulując wspólne tworzenie wiedzy 
w szkole, musimy sobie zdawać sprawę, że potrzebujemy odpowiedniego 
środowiska – inspirującego, bezpiecznego, które zechce zaakceptować różne 
stanowiska i z zainteresowaniem spojrzeć na różne pomysły. Profesjonalizm 
polega na budowaniu zaufania w kontaktach z partnerami całkowicie od 
nas odmiennymi. Konieczność funkcjonowania również dzisiaj, a nie tylko 
w przyszłości, zmusza nas na przykład do wzięcia pod uwagę ograniczeń 
fi nansowych. Autonomia to nie wolność od i do wszystkiego, ale odpowie-
dzialne decydowanie na podstawie głębokiego zrozumienia własnej sytua-
cji i potrzeb. W ten sposób buduje się zaufanie, które powinno posłużyć do 
wzmacniania relacji z władzami i wszystkimi tymi, którzy mają jakikolwiek 
wpływ na to, co robimy.

Autonomia szkoły to kluczowe pojęcie dyskusji na temat zadań i jakości 
edukacji. Budzi jednak wiele wątpliwości i kontrowersji. Jedną z ważnych 
przyczyn tych kontrowersji jest sprzeczność związana z rozważaniami na 
temat wizji świata i samego człowieka. Ta sprzeczność wynika z rozmija-
nia się ideologii z praktyką (Hirszowicz, 2007). Dowodząc szkodliwości cen-
tralizmu i wspierając ideę decentralizacji, wolności i autonomii w teorii, nie 
kwestionuje się kontroli zewnętrznej (centralnej) nad przebiegiem procesu 
edukacyjnego w praktyce, ani nie próbuje się charakteru tego modelu zmie-
niać tak, by autonomiczne organizacje korzystały z wyników zewnętrznej 
kontroli. Gdyby udało się sferę praktyki i teorii „dostroić” poprzez uporząd-
kowanie systemu wartości i doprowadzanie do sytuacji, w której kontrola 
zewnętrzna byłaby przydatnym narzędziem poprawy, a nie śmiertelnym 
zagrożeniem, być może kwestia autonomii nie budziłaby tyle kontrowersji. 
Dzisiaj można obserwować raczej specyfi czny stan zawirowania, wywołany 
z jednej strony nawoływaniem do aktywności w autonomicznym budowa-
niu własnego środowiska pracy, z drugiej – ciągłą kontrolą powiązaną z po-
ważnymi sankcjami. W ten sposób zwiększa się chaos i utrudnia wskazanie 
odpowiedzialnych za stan szkolnictwa. 

Dodatkowym problemem jest to, że autonomia może dotyczyć różnych 
obszarów pracy szkoły (najczęściej myśli się o sprawach fi nansowych i za-
rządzaniu ludźmi), oraz to, że może przybierać różne formy czy osiągać róż-
ny poziom. Uważa się, że szkoła posiada całkowitą autonomię wtedy, gdy 
w świetle prawa to ona w pełni odpowiada za podejmowane decyzje, a częś-
ciową, gdy własne decyzje, podejmowane zresztą w pewnych ustalonych 
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wcześniej ramach, musi zatwierdzać u odpowiednich władz (School Autono-
my in Europe, 2007). Bardzo trudno zresztą znaleźć w praktyce przykłady cał-
kowitej autonomii szkoły. Dotyczy to nie tylko instytucji sfery edukacyjnej, 
ale właściwie całego obszaru życia politycznego, ekonomicznego czy spo-
łecznego. 

Obserwujemy dziś powiększający się w coraz większym stopniu zasięg re-
gulacji, za pomocą których państwo próbuje rozwiązywać przeróżne proble-
my społeczne. Na intensyfi kację działalności regulacyjnej wpływa wiele czyn-
ników: ułomności gospodarki rynkowej, osłabienie wpływu konsumentów 
i użytkowników, zagęszczenie stosunków międzyludzkich, przyspieszone 
tempo zmian społecznych, kryzysy ekonomiczne. Wbrew rozpowszechnio-
nym opiniom o wolności rynku, podlega on coraz większym regulacjom (Hir-
szowicz, 2007, s. 148). Podobnie ma się sprawa ze szkolną autonomią – tak jak 
stwierdzono, słychać nawoływania o autonomię wśród teoretyków i rewo-
lucjonistów, natomiast w praktyce ogranicza się ją kolejnymi dyrektywami 
oraz zniechęca do niej wyśrubowanymi standardami. O wiele bezpieczniej 
jest oczekiwać i dostosowywać się do odgórnych poleceń, niż samemu podej-
mować trud rozwiązywania pojawiających się problemów. Własna inwencja 
powoduje ryzyko oskarżenia o nieodpowiedzialne, a nawet nielegalne dzia-
łanie. Stosowanie zalecanych procedur daje gwarancje bezpieczeństwa i naj-
wyżej „odejmuje trochę wolności”11. Niestety w szkołach, w których ograni-
cza się autonomię i zwiększa kontrolę, pojawiają się nieautentyczne relacje 
międzyludzkie, konieczność bezwzględnego dostosowywania się do nieade-
kwatnych zaleceń czy uniformizacja (wciąż chroniąca przed drastycznymi 
karami w razie niepowodzenia).

Chociaż polityka wspierania autonomii szkół stała się dzisiaj (przynaj-
mniej w Europie) popularnym hasłem, to należy być świadomym, iż docho-
dzenie do tego punktu było procesem stopniowym i długotrwałym (rozpo-
czętym jeszcze w latach osiemdziesiątych). Co ciekawe, reforma przyznająca 
instytucjom edukacyjnym zwiększony obszar autonomii była wynikiem re-
fl eksji urzędników i inicjatywą odgórną, a nie ruchem społecznym czy od-
dolną rewolucją. Najczęściej rządy w różnych krajach po prostu wyznaczyły 
szkołom nowe zadania i szerszy obszar odpowiedzialności, niż było to do-
tychczas przyjęte. Nauczyciele raczej nie uczestniczyli w procesie kreowania 
zmian ani w konsultacjach z nimi związanych (School Autonomy in Europe, 
2007). Historycznie, w krajach europejskich (poza kilkoma wyjątkami) szko-
ły nie cieszyły się autonomią, ani w zarządzaniu zasobami, ani w kreowaniu 
celów edukacyjnych, ani w decydowaniu o programie nauczania. Pomysły 
na zwiększenie autonomii szkół wyłoniły się z koncepcji związanych z de-

11  Widać to wyraźnie na przykładzie spoza sfery edukacji: podejścia do bezpieczeństwa publicznego. 
Wybierając totalną kontrolę w przestrzeni publicznej (policja, ochroniarze, ciągły monitoring kamer), stajemy 
się, w swoim przekonaniu, bezpieczni i chronieni przed przejawami agresji przestępców, ale jednocześnie 
tracimy prywatność i zawsze możemy stać się celem agresji służb chroniących tę przestrzeń (Bauman, 2004).
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mokratycznym uczestnictwem w obywatelskich społeczeństwach i podkreś-
lały konieczność ich otwarcia na lokalne społeczności. Tendencja ta została 
wzmocniona w latach dziewięćdziesiątych w związku z pojawieniem się ko-
nieczności zwiększenia efektywności wydatkowania publicznych pieniędzy 
i przekonaniem, iż można to osiągnąć poprzez przekazanie większej odpo-
wiedzialności lokalnym społecznościom. Autonomia szkół została mocno 
powiązana z ruchem na rzecz politycznej decentralizacji i wprowadzaniem 
zasad nowego zarządzania społecznego, będącym próbą zastosowania 
w procesie realizacji zadań administracji publicznej mechanizmów właści-
wych prywatnej przedsiębiorczości i gospodarce rynkowej. Wraz z rozwo-
jem myślenia o autonomii szkół oraz kolejnymi próbami wprowadzania jej 
w życie pojawiło się pojęcie „jakość edukacji” – autonomia, w opinii wielu, 
stała się narzędziem jej poprawy. Wielką uwagę zaczęto zwracać na pedago-
giczną autonomię nauczycieli, którą ściśle powiązano z osiągnięciami szkoły 
(School Autonomy in Europe, 2007). 

W większości krajów, jak stwierdzono, inicjatywy zwiększania zakresu 
autonomii nie są wynikiem działań lokalnych, nacisku osób zaangażowa-
nych w działania szkoły, lecz są narzucane odgórnie. Konsekwencje takie-
go stanu rzeczy są dosyć oczywiste. Nie udało się do tej pory wykreować 
na większą skalę samodzielnych, aktywnych i mobilnych liderów eduka-
cyjnych, których umiejętności i doświadczenie można by wykorzystywać, 
zapraszając do różnych projektów. Nie ma wśród nauczycieli powszechnej 
chęci do tworzenia ciekawych programów czy projektów uwzględniających 
ich zainteresowania, potrzeby uczniów i lokalnej społeczności. Brak też po-
lityków i menedżerów rozumiejących, w jaki sposób wykorzystać potencjał 
ludzi, z którymi współpracują. Autonomia to wciąż raczej popularny slogan 
lub coś istniejącego w szczątkowej formie, aniżeli mechanizm ułatwiający 
autentyczną współpracę nauczycieli dla autentycznego procesu uczenia się 
uczniów. Szkoły i nauczyciele raczej obawiają się zwiększania ich autonomii.

Aby nauczyciele mogli w pełni nauczać (w sposób postulowany wcześ-
niej na kartach tej książki), muszą posiadać odpowiedni zakres władzy, który 
umożliwi im realizowanie tego zadania. Powinni zachowywać się tak, jakby 
nauczanie zależało od nich, a nie od zewnętrznych wobec nich uwarunko-
wań. Jeśli władza i zakres odpowiedzialności zostają podzielone, wówczas 
zwiększa się prawdopodobieństwo zmniejszenia entuzjazmu, a proces na-
uczania rozmywa się w różnego rodzaju grach widocznych w postawie typu: 
„w tych warunkach i z tymi uczniami ktoś (inny nie ja) powinien coś zrobić”. 
Przekonanie, że nie można wpłynąć na los drugiej osoby, zamyka przyszłość 
tej osobie, ponieważ zaczyna dominować brak wiary w możliwość rozwoju 
(Meirieu, 2003, s. 14). Aby radykalnie wzmocnić odpowiedzialność i poczu-
cie własnej autonomii, potrzeba wiary, iż to, co chcemy osiągnąć, jest ważne 
i należy do tego dążyć, nawet jeżeli, być może, jest to nie do osiągnięcia. 
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Autonomia właśnie umożliwia podejmowanie takich inicjatyw – działań 
na rzecz celów, które w swym idealizmie wydają się nie do zrealizowania. 
Na razie w naszej rzeczywistości oświatowej unikamy tego rodzaju straceń-
czych koncepcji, wybierając bezpieczny grunt sprawdzonych działań nie-
efektywnych.

Właściwie poza nielicznymi głosami oponentów nikt nie kwestionuje ist-
niejącego stanu rzeczy. Nie widać na przykład wśród nauczycieli powszech-
nej chęci współdecydowania o programach nauczania. W ten sposób oddają 
ową odpowiedzialność, którą powinni przyjąć, aby móc wpływać na proces 
kształcenia zgodnie z potrzebami i możliwościami konkretnych uczniów. 
Dlaczego w Polsce nie toczą się boje o nauczane treści lub nawet nie zadaje 
się pytania o to, kto powinien decydować o programach nauczania? Przełom 
roku 1989 spowodował, iż z ulgą „zdjęliśmy obrożę” nakładaną wcześniej 
przez autorytarne państwo na wszystkie obszary życia społecznego, w tym 
również edukację. Wtedy nie kwestionowano symbolicznego uwolnienia 
programów nauczania czy podręczników spod bacznej obserwacji cenzury 
i urzędników ministerialnych, przeciwnie, wydawało się to naturalną kon-
sekwencją rozwoju społecznego. Dzisiaj nie słychać prawdziwych protestów 
przeciw istniejącym podstawom programowym (poza nielicznymi wypowie-
dziami dotyczącymi ich przeładowania). Nie dyskutuje się na temat tego, kto 
jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczącej tego, czego młodzi lu-
dzie mają się uczyć w szkołach? Najczęściej przywilej decydowania o tym, co 
jest niezbędną wiedzą, przypisany jest do pewnych stanowisk politycznych. 
Czy to dobre rozwiązanie, aby o tym, czego uczą się uczniowie w Polsce, de-
cydowali ludzie (często nawet najwyższej klasy fachowcy) związani z jakąś 
opcją polityczną? Ta sama władza określa również zawartość testów i kom-
petencje, które powinniśmy posiadać. W jaki sposób taki schemat daje szansę 
na autonomię szkoły? Zresztą pojawia się tu też pytanie: w jakim stopniu 
tej autonomii potrzebujemy, na ile jest ona przydatna? W innych konteks-
tach (poza Polską) ta dyskusja się toczy. Henry Giroux i Stanley Aronowitz 
(1991) opisują szkołę postmodernistyczną, w której władze i rodzice propo-
nują przedmioty, teksty, metody nauczania, ale to nauczyciele i ich ucznio-
wie mają ostateczny głos w debacie o tym, czego się uczyć, negocjując, co jest 
wymagane, a co tylko sugerowane. Taka szkoła to szkoła, w której władzę 
naprawdę dzierżą nauczyciele i ich uczniowie. Na ile jesteśmy gotowi i do 
jakiego stopnia zdeterminowani, aby wprowadzać tak radykalne zmiany? 
Czy należy autonomię wprowadzać odgórnymi nakazami, a jeżeli tak, to czy 
można ludzi nauczyć samodzielności i niezależności myśli? 

Czas, aby podjąć działania na rzecz przekazania autonomii tym, którzy 
szkołę mogą zmienić, ponieważ ją znają i w niej pracują. W końcu należy 
ofi cjalnie stwierdzić, że nauczyciele, rodzicie i uczniowie są uprawnieni do 
podejmowania podstawowych decyzji o swojej szkole. Potrzebna jest nam 
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również wizja procesu przekazywania autonomii dyrektorom i nauczycie-
lom. Bez uświadomienia sobie, w jaki sposób chcemy zmienić relacje władzy 
w systemie oświatowym, każda inicjatywa reformatorska zostanie odwró-
cona albo wykorzystana tak, aby utrzymać aktualne struktury władzy (Aro-
nowitz, Giroux, 1991). Jedną z możliwych koncepcji wzmacniania autonomii 
w szkołach jest budowa organizacji uczących się, w których każdy pracownik 
ma prawo do rozwoju i odpowiedzialności za siebie i fi rmę. Ucząca się or-
ganizacja funkcjonuje dzięki swoistemu sprzężeniu zwrotnemu – umożliwia 
ciągły rozwój i uczenie się swoim pracownikom oraz gwarantuje wolność 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji, przez co sama się rozwija. Gdy 
organizacja dzięki swym pracownikom wzmacnia się, tworzy również coraz 
lepsze warunki dla ich rozwoju, co z kolei przynosi kolejne korzyści organi-
zacji. To wymaga wspominanej już zmiany wizji zawodu nauczycielskiego 
w sposób postulowany przez Stringera (1999). Należy odejść od myślenia 
o nauczycielach jako o fachowcach „technicznych”, znających się na swoim 
zagadnieniu oraz zdolnych do zastosowania kilku procedur w celu przeka-
zania tej wiedzy i doświadczenia. Warto rozumieć ich rolę w kategoriach 
związanych z badaczami i osobami kreatywnie rozwiązującymi problemy. 
Ta nowa wizja wymaga dużej autonomii, która umożliwi rezygnację z me-
chanicznego stosowania standardowych procedur niezależnie od kontekstu 
i specyfi ki szkoły oraz da szansę na stosowanie rozwiązań adekwatnych do 
uwarunkowań, proponowanych przez nauczycieli profesjonalistów na pod-
stawie ich doświadczeń i poszukiwań.

Autonomicznym nauczycielom łatwiej przychodzi uczyć tak, aby zaspo-
koić potrzeby społeczeństwa wiedzy. Takie nauczanie oznacza przygoto-
wywanie młodych ludzi do uczenia się poprzez przechodzenie głębokich 
procesów poznawczych, pobudzanie ich pomysłowości, przedsiębiorczości 
i kreatywności, kształtowanie umiejętności prowadzenia badań i wyciągania 
wniosków, pracy w zespołach i sieciach, rozwiązywanie problemów, zachę-
canie do podejmowania ryzyka, zaufania do innych we wspólnych przedsię-
wzięciach oraz do ciągłego rozwoju (Hargreaves, 2003). Nie uda się osiągnąć 
tych rezultatów w szkole, która jest ograniczona przez biurokratyczne prze-
pisy. Wolność zmienia wymagania stawiane pedagogom i nauczycielom; 
zamiast posłuszeństwa oczekuje się bowiem wtedy olbrzymiego potencjału 
przywódczego i zdolności do wspierania w jak najlepszych wyborach życio-
wych (Kwieciński, 2000). 

Szkoła ucząca się to szkoła wolna w tym sensie, iż osoby, które w niej 
nauczają i uczą się, wiedzą, że są w niej z własnego wyboru i kontrolują swe 
działania – mają możliwość podejmowania decyzji, są autonomiczne. Wolna 
szkoła daje szansę nauki wszystkim uczniom, ponieważ dostosowuje się do 
wszystkich, angażując uczniów i nauczycieli w znaczący dialog i proces ba-
dawczy, w którym biorą udział jako jednostki wolne i świadome. Nie oznacza
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to chaosu, ale próbę przyjrzenia się zarówno przedmiotowi badań, jak i sobie 
samemu, swoim przekonaniom i założeniom. Wolna, autonomiczna szko-
ła zachęca do budowania kultury współpracy i do rozpoznawania potrzeb 
wspólnoty, aby następnie zmieniać się, adaptować do tych potrzeb.

Te oczekiwania, związane z zasadami funkcjonowania organizacji uczą-
cych się, brzmią dosyć idealistycznie. Niektórzy autorzy zarzucają teorii orga-
nizacji uczących się, iż wykreowała potrzebę istnienia takich szkół sztucznie, 
w wyniku zaakceptowania biznesowego podejścia do zarządzania i zaanek-
towania najnowszych trendów z zarządzania w sektorze prywatnym, w tym 
zwłaszcza myśli Petera Senge’a (Bottery 2004, s. 175). Senge zasugerował, 
że aby osiągnąć sukces, każda organizacja musi stworzyć pewne warunki 
działania, które umożliwią jej przekształcenie w organizację uczącą się. Pod-
kreślał znaczenie mistrzostwa osobistego, rozumienia stosowanych modeli 
mentalnych, uczenia się zespołowego, dzielonej przez pracowników wizji 
i umiejętności myślenia systemowego (Senge, 2002). Główną przyczyną, dla 
której koncepcja Senge’a bywa krytykowana w kontekście edukacyjnym, jest 
fakt, iż zachęca on do refl eksji krytycznej nad procedurami i działaniami or-
ganizacji, a nie do myślenia o jej celach czy strukturze władzy determinującej 
jej funkcjonowanie (Bottery 2004, s. 176). Ucząca się organizacja musi być 
więc dodatkowo zdolna do krytycznego spojrzenia na siebie i na kontekst, 
w którym funkcjonuje. Jest to możliwe wtedy, gdy osoby pracujące w uczącej 
się organizacji mają zdolność do postulowanych wcześniej krytycznej refl ek-
sji i otwartego dialogu. Bez poczucia autonomii wydaje się to niemożliwe. 
Aby być zdolnym do analizy własnych poglądów, uprzedzeń czy założeń na 
temat rzeczywistości postulowanej przez Senge, czyli do działań mogących 
się stać zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania w danych ramach organi-
zacyjnych, trzeba posiadać mocne przekonanie co do słuszności takiego dzia-
łania. Uczciwa i krytyczna refl eksja będzie rzeczywistym zagrożeniem tak 
długo, jak długo będziemy musieli ukrywać jej efekty. Konieczne jest więc, 
aby szkoły rozszerzały koncepcję Senge’a w taki sposób, by były zdolne 
wyjść poza najbardziej partykularne interesy, biurokratyczne problemy dnia 
codziennego czy wyłącznie lokalny kontekst funkcjonowania. Ucząca się or-
ganizacja to taka, która jest zdolna nie tylko do krytycznej analizy własnych 
działań, ale również do analizy powodów tych działań, struktury prioryte-
tów i celów, wreszcie rezultatów swego funkcjonowania w sferze dystrybucji 
dóbr i tworzenia struktur władzy. Chodzi o to, aby celem wprowadzanych 
usprawnień nie było jedynie doskonalenie organizacji dla samego doskona-
lenia i bycia lepszym. Taka fi lozofi a może doprowadzić do sytuacji, w której 
szkoły, nie bacząc na dobro wspólne, rozwijają się po to, aby być lepszymi 
od innych. Szkoła nie powinna jedynie „zwiększać swoich zysków”, musi 
również być wrażliwa na sytuację innych, w tym konkurencyjnych, szkół.

Szkoła uczy się, gdy jest autonomiczna i we współpracy 
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Podsumowując rozdział piąty, warto sobie uświadomić, że nakreślamy tu 
bardzo ambitny program zmiany szkół na lepsze – nie można jednak pozwo-
lić, aby jakikolwiek pomysł na reformowanie szkoły, sposobu myślenia czy 
uczenia został sprowadzony do zestawu procedur i technik. Chodzi o to, aby 
spojrzeć na to, co się robi, z szerszej perspektywy, umożliwiającej zobaczenie 
i zrozumienie wyzwań stojących przed nami. Trzeba być świadomym swojej 
roli w tworzeniu społecznej rzeczywistości i zdolnym do otwartej komuni-
kacji z innymi (również tymi spoza organizacji). Dla uczącej się społeczności 
najważniejsze jest, aby miała odwagę rozpocząć i prowadzić ciągłą rozmowę 
o sprawach ważnych, a nawet kontrowersyjnych. Te dylematy będą tworzyć 
zdolność społeczności do porozumienia się, budować podstawę wspólnego 
działania i współpracy, determinować kierunki ambitnych przedsięwzięć. 
Dzięki wspólnym rozmowom oraz wspólnym doświadczeniom wyniesio-
nym ze współpracy możliwa będzie transformacja i ciągły dynamiczny 
proces uczenia się tego, jak pracować i nauczać lepiej, jak podnosić jakość 
pracy szkoły, jak pomagać uczniom odnosić sukcesy. Nauczyciele pracują-
cy w szkole, która się uczy, są w stanie zdefi niować dylematy do rozmowy 
w różnych obszarach: w zakresie fi lozofi i i podejścia do nauczania, stosowa-
nej praktyki i teorii organizacji, psychologii i wiedzy wynikającej z własnych 
doświadczeń (Martz, 1997). Ma to sens w szkołach, gdzie pracują dyrektorzy 
i nauczyciele, którzy chcą być autonomiczni.

Cele edukacji i zadania szkoły są dziś bardzo różnorodne i uzależnione 
od kontekstu, mocno zindywidualizowane, trudne do osiągnięcia i ambitne. 
Edukacja coraz częściej jest rozumiana jako proces wyzwalania ludzkości, 
proces umożliwiania rozwoju, inspirowania do ambitnych poszukiwań. Peł-
nowartościowy obywatel to nie osoba, która bezrefl eksyjnie wywiązuje się 
z obowiązków wobec społeczeństwa, ale która kreatywnie współuczestniczy 
w budowaniu tego społeczeństwa (także dzięki własnemu rozwojowi mo-
ralnemu i intelektualnemu). Aby to było możliwe (indywidualny rozwój dla 
dobra społeczeństwa i świata), a przede wszystkim, aby mogło się to wy-
darzać w szkole, powinna ona się stać specyfi czną organizacją zmieniającą 
świat. Organizacja zmieniająca świat to taka, która zmienia nie tylko siebie 
i otoczenie, ale przede wszystkim także zmienia ludzi. Aby takie organiza-
cje mogły działać, każdy z pracowników musi się wykazywać postawą słu-
żebną, to znaczy postawą gotowości do ciągłego rozwoju, własnego, innych 
i organizacji (Stocki, 2003). To wielkie zadanie zarządzania – umożliwienie 
pracownikom odnalezienia w sobie potencjału i umiejętne go wykorzysta-
nie po to, aby wypracować odpowiednią postawę, podejście i sposób pracy. 
Nie chodzi o „realizację procesu zarządzania” (jak Ricky W. Griffi n opisuje 
zadania menedżera), nie chodzi też o oddziaływanie na zachowania innych 
bez uciekania się do użycia siły (jak defi niuje się rolę lidera) (Griffi n, 2002). 
Chodzi o zmienianie siebie, grupy, organizacji i świata. 
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Główne zadanie liderów szkoły zmieniającej świat poprzez wspieranie 
rozwoju demokratycznego społeczeństwa wiedzy to odpowiednie zapro-
jektowanie i przygotowanie warunków pracy nauczycieli i uczenia się ucz-
niów. Jeżeli liderzy wywiążą się z tego zadania, szkoła powinna być zdolna 
do wsparcia każdej uczennicy i każdego ucznia w procesie przezwycięża-
nia naturalnych przeszkód i uwarunkowań. Dzisiaj polska szkoła należy do 
tych, które najmocniej wzmacniają społeczne nierówności (Raport o kapitale 
intelektualnym Polski, 2008). Odpowiednie warunki pozwolą na stosowanie 
adekwatnych do potrzeb i rzeczywistości metod nauczania, co umożliwi au-
tentyczne uczenie się i indywidualne podejście do uczniów. To natomiast 
stworzy szansę na budowanie kultury dialogu kształtującej otwarte, aktyw-
ne postawy i umiejętności współdziałania w grupie. W takich szkołach bę-
dzie się tworzyć atmosferę ciągłego uczenia się indywidualnego i organiza-
cyjnego, co korzystnie wpłynie na uczenie się we wszystkich sferach życia 
społecznego.

Szkoła uczy się, gdy jest autonomiczna i we współpracy 



PRZYWÓDZTWO – UWARUNKOWANIA 
I PERSPEKTYWY6



6.1. Teoria i praktyka przywództwa w edukacji

Kontynuując rozważania nad przywództwem edukacyjnym, warto uściślić 
koncepcję zarządzania edukacyjnego. Wykorzystując, cytowaną już wcześ-
niej, myśl Petera Druckera (2008, s. 23–24), że głównym zadaniem zarządza-
nia jest umożliwienie ludziom wspólnego działania dla realizacji określo-
nych celów, można podobnie przyjąć, że zarządzanie edukacyjne umożliwia 
ludziom udział w procesie edukacyjnym (i to zarówno nauczającym, jak 
i uczącym się). Należy przypomnieć, iż to „umożliwianie” jest zawsze głę-
boko osadzone w kulturze, a więc związane z konkretnymi celami i war-
tościami, specyfi cznymi dla danego obszaru ludzkiej aktywności i kultury, 
w której funkcjonuje dana organizacja. Sposób działania, specyfi czny dla za-
rządzania edukacyjnego, będzie więc adekwatny do obszaru tego działania 
– edukacji. Zarządzanie edukacyjne służy uczeniu się organizacji i jednostek, 
które prowadzi do rozwoju indywidualnego, organizacyjnego i społecznego.

John MacBeath wspomina o czterech poziomach uczenia się, o których 
przywódca edukacyjny powinien myśleć jednocześnie: uczenie się uczniów, 
uczenie się profesjonalistów pracujących w szkole, uczenie się organizacyjne 
i wreszcie uczenie się systemowe, czyli wychodzenie poza dbałość o jedną 
tylko placówkę przez budowanie sieci w celu usprawnienia procesu komu-
nikacji (MacBeath, 2009).

Zdolność osiągania tego stanu: doprowadzenia do systematycznego, ade-
kwatnego do potrzeb, rozwoju na wszystkich poziomach decyduje o suk-
cesie zarządzania edukacyjnego. Ponadto zarządzanie edukacyjne powinno 
wykorzystywać zasady autentycznego nauczania, a zarządzający działać 
jak osoby uczące innych. Zarządzanie edukacyjne powinno się więc odby-
wać przez stawianie innym zadań i problemów do rozwiązania, zadawanie 
pytań, zachęcanie do podejmowania samodzielnych decyzji i umożliwianie 
ich oraz wspieranie w tych działaniach. Zarządzający edukacją powinni my-
śleć o sobie jako o przywódcach-nauczycielach, przywódcach-projektantach 
sytuacji umożliwiających uczenie się indywidualne i organizacyjne. Można 
zaryzykować twierdzenie, że zarządzanie edukacyjne to zarządzanie przez 
wspólne uczenie się.

Zarządzanie edukacyjne znaczeniowo w dużym stopniu pokrywa się z po-
jęciem przywództwa edukacyjnego. Tak jak wcześniej stwierdzono, to dwa 
elementy składowe procesu decydującego o jakości działalności organizacji 
oraz o zdolności tej organizacji i jej członków do realizowania zakładanych 
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celów. Przywództwo jest integralnym elementem zarządzania, bez którego 
z kolei trudno sobie wyobrazić przywództwo, które wpływa na rzeczywi-
stość organizacji. Trudno precyzyjnie wskazać, gdzie przebiega różnica mię-
dzy zarządzaniem a przywództwem (menedżerem a przywódcą), wiadomo 
jednak, że ważne jest, aby w organizacji były obecne obydwa te procesy. Czę-
sto przyjmuje się, że zarządzanie pomaga odpowiedzieć na pytanie: „jak?” 
– czyli o sposoby realizacji wyznaczonych celów, a proces przywództwa po-
maga odpowiedzieć na pytanie: „co?” – o cele stawiane sobie przez grupę. 
To właśnie przywództwo edukacyjne jest przedmiotem rozważań w trzech 
końcowych rozdziałach.

Obserwując społeczny dyskurs (nie tylko ten związany z edukacją), moż-
na odnieść wrażenie, że bardzo popularny jest wątek, w którym wyraża się 
oczekiwanie na pojawienie się przywódców, mających się zaopiekować ludź-
mi i ich problemami. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że to oczekiwa-
nie nigdy nie zostanie spełnione. Skala problemów, przed którymi stoi dziś 
ludzkość, i stopień ich skomplikowania powodują, że trudno je rozwiązy-
wać w pojedynkę. Tradycyjnie rozumiana koncepcja przywództwa kojarzyć 
się może z herosami czy osobami, które samodzielnie radzą sobie z przeci-
wieństwami losu. Wydaje się, że to niemożliwe, aby ktokolwiek dzisiaj mógł 
temu podołać. Trzeba na nowo zdefi niować przywództwo i na nowo opisać 
profi l potrzebnych dziś przywódców. Trudno jednak stworzyć uniwersal-
ną defi nicję przywództwa, trudno też precyzyjnie nakreślić portret współ-
czesnego przywódcy. Jakiekolwiek uogólnienia uniemożliwiają pokazanie 
jego kontekstualności, różnorodnych osobowości, specyfi ki grup, z którymi 
może pracować, a przede wszystkim zakresu obowiązków i zadań. Dodat-
kowo niezwykle silna presja sił zewnętrznych na osoby pracujące w sektorze 
edukacyjnym przynosi negatywne efekty – albo zniechęca do wysiłku, albo 
zachęca do symulowania działania.

Przywództwo w sferze edukacji może być rozumiane jako umiejętność 
łączenia często sprzecznych interesów grup wchodzących w szkołach w in-
terakcje: nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji, praco-
dawców, przedstawicieli władz i lokalnej społeczności. Wymaga to sporego 
zaufania między tymi grupami i niezwykłych kompetencji osób zajmujących 
się koordynowaniem ich relacji. Najczęściej zajmują się tym przywódcy for-
malni – dyrektorzy szkół, ale bardzo często w proces łączenia owych sprzecz-
nych interesów włączają się też przywódcy nieformalni, głównie nauczycie-
le (Kwiatkowski, 2010, s. 15–20). Wiadomo, że przywództwo wykuwa się 
w działaniu. Życie przywódców, a i postrzeganie tej grupy kształtują ich 
zadania wynikające z wyzwań współczesności oraz z oczekiwań klientów 
i władz. Ponadto wymaga się, aby liderzy okazywali współczucie, skrom-
ność, przywiązanie do wartości i opiekowali się potrzebującymi. Obowiązek 
realizowania nakładanych zadań w warunkach twardej konkurencji, a jed-
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nocześnie konieczność wykazywania się empatią i udowadniania zdolności 
do współczucia stwarzają niezwykle trudną sytuację. Przywódcy w prakty-
ce starają się po prostu przetrwać, pokazując się jako kreatywni edukatorzy 
– autentyczni liderzy edukacyjni, ale też efektywni kierownicy w czasach, 
w których liczą się wymierne wskaźniki, przede wszystkim zaś wyniki egza-
minów (Davies, 2007). 

Cechy kojarzone z lepszym wypełnianiem funkcji przywódcy mogą wy-
stępować u ludzi w różnym natężeniu, uzewnętrzniać się w różnych momen-
tach, przynosić korzyści lub straty w zależności od kontekstu, ale to, w jaki 
sposób ułoży się konfi guracja cech osobowościowych, może zadecydować 
o modelu przywództwa przyjętego i kultywowanego przez konkretną oso-
bę. Mike Bottery (2004, s. 199–211) pisze o pięciu takich modelach. Chociaż 
podkreśla się tu, że myślenie o przywództwie wyłącznie z perspektywy cech 
osobowościowych i zachowań jednostki jest mało przydatne, to warto się 
przyjrzeć tym modelom. Nie po to, aby szukać osób, które można by utożsa-
miać z każdym z nich, ale raczej aby się zastanowić, w jaki sposób zastosowa-
nie konkretnego modelu zmienia rzeczywistość organizacji.

Lider oportunista to osoba, która do mistrzostwa opanowała umiejętności 
czytania rzeczywistości i rozumienia odbieranych sygnałów w konkretnym 
kontekście. Do tej grupy zaliczają się osoby ambitne, przykrawające strate-
gie i cele do potrzeb środowiska. Są bardzo świadome otoczenia politycz-
nego i ekologicznego. Nawet gdy się z nim nie utożsamiają, potrafi ą w nim 
funkcjonować i przekonywać innych co do słuszności obowiązujących reguł 
i wartości (Bottery, 2004). Organizacja, której przewodzi taki lider, całkowi-
cie odpowiada jego wizji, ale jednocześnie w wyniku zdolności do negocjacji, 
przekonywania i budowania relacji międzyludzkich inni członkowie chętnie 
za takim liderem podążają. Niestety liczy się tu nie tyle cel, ile sposób, w jaki 
lider przekonuje do realizacji tego celu. W sytuacji gdy zabraknie przeko-
nującego lidera, organizacja może porzucić działanie na rzecz realizacji do-
tychczasowych zadań. Być może wartości etyczne nie są w tej organizacji 
na pierwszym miejscu, ale ludzie odczuwają motywację do działania. Takie 
organizacje i ich liderzy zwykle wychodzą cało z przeróżnych opresji przy-
chodzących z zewnątrz (w rodzaju kontroli albo nowych projektów), ale 
funkcjonują sprawnie tylko tak długo, jak trwa obecność lidera.

Lider moralny to w pewnym sensie przeciwieństwo lidera oportunisty. 
Taka osoba zamiast tworzyć organizację zgodnie z oczekiwaniami zewnętrz-
nymi, przygląda się temu, co już istnieje w danej społeczności, widzi szkołę 
taką, jaka jest, i stara się kultywować istniejące wartości. Szkolne życie jest 
skoncentrowane na pielęgnowaniu tych wartości, a lider robi wszystko, by 
wspólne działania pokazywały, jak istotne są uznawane wartości edukacyj-
ne. Taki lider tworzy specyfi czne środowisko, które będzie doskonałym miej-
scem dla osób podzielających ten sam system wartości, ponieważ w szkole ta-
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kiej tworzy się powszechne przekonanie, iż wiadomo, co to jest dobra szkoła. 
Członkowie takiej organizacji czują się uprawomocnieni do podejmowania 
działań i wspierani w tym przez swego lidera. Buduje się w nich poczucie 
własnej wartości, a wyniki kształcenia zwykle są dobre. Trudność pojawia 
się w momencie, kiedy wartości uznawane w takiej szkole za istotne, nieko-
niecznie przystają do oczekiwań systemu (Bottery, 2004).

Lider etyczny to osoba, która posiada własny kompas etyczny. Nie jest, tak 
jak lider moralny, zorientowany na wydobycie wartości z danej społeczności 
i ich pielęgnowanie, ale przychodzi z ustalonym kursem i chce go utrzymać. 
Rzadziej słucha innych i analizuje odmienne wizje, pracuje, wykorzystując 
przede wszystkim własną, wewnętrzną energię. Wie, czego pragnie i co jest 
dobre dla szkoły. Niestety rzadko potrafi  wykorzystać współpracę i partner-
stwo w celu poprawienia sytuacji (Bottery, 2004). Organizacja, której prze-
wodzi lider etyczny, funkcjonuje dobrze, gdy inni pracownicy akceptują ze-
staw zasad lidera. 

Lider realizator to osoba, która nie musi mieć własnych priorytetów; w do-
skonały sposób realizuje wszystkie zadania, które zostały mu powierzone. 
W powszechnym rozumieniu to bardziej menedżer niż lider. Posiada różne 
talenty, ale brak mu wizji, według której mógłby zmieniać świat. Potrzeba 
nie lada talentu przywódcy, aby przekonać ludzi do realizacji wizji i celów 
narzuconych z zewnątrz, lider realizator ten talent posiada. Taka szkoła bę-
dzie prawdopodobnie bardzo dobrze funkcjonowała w określonych przez 
prawo i inne regulacje ramach, ale niestety nie ma szans na wrażliwość na 
potrzeby otoczenia, pragnienie zmiany rzeczywistości czy działanie przeciw 
jawnym niesprawiedliwościom. Akceptacja hierarchizacji i autorytarnego 
sposobu kierowania z pewnością przynosi efekty w krótkim czasie, daje jed-
nak małe szanse na prawdziwy sukces w przyszłości (Bottery, 2004).

Lider nauczania to osoba, która wprowadza zmiany, zgadza się na nie 
i je wspiera – jest zdolna do transformacji, inspirowania i poprowadzenia 
organizacji zgodnie z pewnym zestawem wartości i norm. To ktoś elastycz-
ny, zdolny szybko przystosować się do zmieniających się warunków. Swoim 
działaniem potwierdza pewien punkt widzenia, w którym nauczanie po-
strzegane jest nie jako dostarczanie wiedzy, ani nawet rozwiązywanie prob-
lemów, ale raczej jako sposób myślenia, który zakłada eksperymentowanie 
i często nie defi niuje na początku punktu, w którym to rozumowanie za-
kończymy. Nauczanie nie jest ograniczane przez ramy obowiązującego pa-
radygmatu politycznego czy ekonomicznego, ale raczej zachęca do wyjścia 
poza nie. Jednocześnie nie próbuje za wszelką cenę dostosowywać central-
nych rozwiązań do lokalnych sytuacji, ale pozwala na rozwój lokalny i indy-
widualny (Bottery, 2004). To trudna rola, jednak niezbędna dla społecznego 
zdrowia psychicznego, ponieważ umożliwia krytyczną refl eksję nad tym, co 
robimy i jak żyjemy.

Teoria i praktyka przywództwa w edukacji
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W czasach, w których ludzie coraz wyraźniej uświadamiają sobie waż-
ność przywództwa dla właściwie wszystkich obszarów życia społecznego, 
pojawia się coraz więcej pytań (i odpowiedzi) na temat przywództwa, two-
rzy się też coraz więcej jego defi nicji. Najczęściej koncentrują się one na tym, 
co przywódcy powinni „umieć” i „robić”. Zawsze chodzi o jakieś relacje mię-
dzy ludźmi, zawsze dotyczy to wywierania wpływu na innych dla mobilizo-
wania, integracji i transformacji (Williams, 2009). Wzrastającą rolę przywód-
ców odzwierciedla też popularność badań nad przywództwem. Wsłuchując 
się w głosy uczestników tego typu badań (Lashway, Mazzarella, Grundy, 
2006, s. 71–73) można zauważyć, że za maską profesjonalisty bardzo często 
kryją się zwykli ludzie. To ważna konstatacja ostatnich lat – liderzy to nie 
tylko herosi, ale też najzwyklejsi pracownicy, których historie przeplatają się 
z historiami organizacji, w których pracują. Maria Mendel nazywa też ich 
sprzymierzeńcami, nauczyciel sprzymierzeniec ucznia opowiada się zawsze 
i bezwzględnie po stronie swoich uczniów i społeczności, z których się wy-
wodzą (Mendel, 2010, s. 47). Zawsze jednak przywódcy wykazują się szero-
ką wiedzą na temat tego, co jest głównym przedmiotem działania organizacji 
(w wypadku szkoły – na temat nauczania i wychowywania). 

Główne zadanie przywódcy edukacyjnego to, bez wątpienia, pomoc 
uczniom i nauczycielom w procesie uczenia się, nauczania i rozwoju. Naj-
ważniejszym efektem działania przywódcy edukacyjnego jest jednak kształ-
towanie i doskonalenie innych jako przywódców procesu kształcenia. W spo-
łeczeństwie wiedzy: samouczącym się, samozarządzającym się i zdolnym do 
rozwiązywania problemów dzięki umiejętności „produkcji wiedzy”, każdy 
jego członek powinien posiadać kompetencje przywódcze. W celu zwiększe-
nia możliwości dotarcia do wszystkich współpracowników, koncepcja przy-
wództwa edukacyjnego otwiera się na podejście inspirowane perspektywą 
feministyczną, według której lider powinien być świadomy różnic indywi-
dualnych występujących pomiędzy pracownikami, opiekuńczy, toleran-
cyjny, kreatywny, posługiwać się intuicją, a także działać nieformalnie i za 
wszelką cenę unikać rywalizacji (MacBeath, 2004). 

Tymczasem przywództwo to proces, który prowadzi do zmiany; nie do 
wprowadzania w życie kolejnego pomysłu na reformowanie szkolnej prak-
tyki, ale do zmiany, która wynika ze wspólnej nauki z tego, czego, dowie-
dzieliśmy się o sobie, o innych i o szkole. Przywództwo to wspólne uczenie 
się wszystkich osób w organizacji, gdzie razem podejmuje się ważne decyzje 
i razem bierze się za nie odpowiedzialność. Ponieważ przywództwo w swej 
istocie jest procesem grupowym, musi zatem zawierać w sobie możliwość 
dzielenia się tym, co się posiada, również władzą. Przywództwo w szkole 
to nie proces sterowania ludźmi, ale to również nie proces porywania ludzi 
przez jednego charyzmatycznego lidera, tylko doprowadzanie do sytuacji, 
w której ludzie uczą się i przygotowują do kształtowania świata czy, jak pisze
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Joanna Michalak, do tworzenia i rozwijania potencjału szkoły (Michalak, 
2010). Synergia jest możliwa, tam gdzie jest zaufanie, gdzie ludzie mają moż-
liwość podzielenia się swoimi pomysłami i opiniami, gdzie można się czuć 
niewygodnie z tym, że nie wiemy, jak rozumieć jakieś informacje, ale gdzie 
też nikt nie boi się zapytać, co one znaczą. Jest możliwa tam, gdzie kwitnie 
kultura przywództwa edukacyjnego.

Gdy się uważnie rozejrzeć, można przecież znaleźć wielu wspaniałych 
dyrektorów szkół. Pomimo wszystkich opisywanych trudności wciąż udaje 
się im zachować entuzjazm i angażować w to, co robią, czerpiąc przy tym sa-
tysfakcję i odnosząc sukcesy. Najczęściej są to osoby silnie związane z własną 
wizją szkoły, które wiedzą, jak wygląda dobra szkoła, które są mocno przy-
wiązane do idei służenia swoim uczniom i nauczycielom. Są to osoby, od 
których promieniuje energia i atmosfera zaangażowania oraz współpracy. 
Pomimo narastających stresów i obowiązków nie rezygnują one ze swoich 
ideałów, a przywiązane do wyznawanych wartości prowadzą swoje szkoły, 
zawsze pamiętając o ich podstawowym celu – dobrym kształceniu. 

Niestety na świecie mamy coraz więcej dowodów na wzrastającą frustra-
cję osób zarządzających szkołami, a także coraz mniej chętnych do wykony-
wania tego zawodu, odgrywania tej roli. W swoich badaniach Michael Fullan 
(1997), Thomas R. Williams (2001) i Peter Gronn (2003) pokazują, jak szkoły 
w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii borykają się z problemami 
wynikającymi z braku dyrektorów i coraz mniejszego entuzjazmu do zaj-
mowania stanowisk administracyjnych. Najczęściej wynika to ze stresu spo-
wodowanego: brakiem czasu na planowanie zmian wprowadzanych przez 
władze, zbyt dużymi zmianami w programach nauczania, zbyt małą ilością 
czasu na pracę z uczniami, niewielkim wsparciem ze strony innych pracow-
ników szkoły, zbyt dużą ilością czasu potrzebną na realizację nakładanych 
na dyrektorów zadań przy jednocześnie niewielkich możliwościach fi nanso-
wych (Bottery, 2004, s. 13).

Dyrektorzy szkół w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu przeprowa-
dzonym w roku szkolnym 2006/2007 na temat zarządzania i organizacji pra-
cy w polskich szkołach12, przedstawiają dłuższą listę frustracji i przeszkód, 
które ich zdaniem negatywnie wpływają na jakość i komfort pracy. Wyraźnie 
jednak widać spore podobieństwo do wyników badań międzynarodowych. 
Godny podkreślenia jest fakt, iż polscy dyrektorzy widzą ten problem szero-
ko i nie ograniczają się do jednego wyjaśnienia (chociaż niestety najczęściej 
nie uważają własnych braków czy defi cytów za przeszkody w sprawnym 
kierowaniu). Dwie podstawowe grupy to przeszkody zewnętrzne i we-

12  Przeprowadzone w roku szkolnym 2006/2007 polegało na analizie odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące różnych aspektów pracy dyrektora. Pytania i odpowiedzi były przesyłane elek-
tronicznie i stanowiły „dziennik refl eksyjnego praktyka”. W badanej grupie było 25 dyrekto-
rów szkół różnego typu, którzy brali udział w programie Szkoła Ucząca Się przygotowującym 
zespoły nauczycieli do samooceny i refl eksji.
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wnętrzne. Wśród zewnętrznych, podobnie jak za granicą, dyrektorzy pod-
kreślają wręcz patologiczne znaczenie instytucji projektowanych jako wspar-
cie dla szkół i systemu: prawa i nadzoru pedagogicznego. Niezadowoleni są 
też z roli, jaką pełni sfera polityczna, z niedoborów fi nansowych i rezultatów 
pracy uczelni pedagogicznych przygotowujących ich pracowników. 

Tablica 1. Przeszkody w zarządzaniu procesem kształcenia

Badanie dyrektorów (rok szkolny 2006/2007): Przeszkody w zarządzaniu procesem kształcenia

Defi niowane przez dyrektorów szkół przeszkody zewnętrzne
1) brak wsparcia ze strony nadzoru pedagogicznego: nastawienie na własne zadania i zamknięcie na 

problemy szkoły, niepotrzebna sprawozdawczość („papiery” i „ankiety”);
2) prawo oświatowe: służy centralnemu kierowaniu, a nie autonomii szkół, stosuje chore, martwe, nie-

spójne i nieprzystające do rzeczywistości przepisy, wciąż obowiązująca Karta Nauczyciela, ciągłe 
zmiany;

3) defi cyt fi nansowy: zbyt małe środki budżetowe na odpowiednie wyposażenie i koła zainteresowań, 
brak poważnych inwestycji w infrastrukturę, zła atmosfera „przejadania przez oświatę publicznych 
pieniędzy”;

4) sfera polityczna: niejasna polityka oświatowa, brak kultury politycznej wśród decydentów niższych 
szczebli, wpływ lokalnej polityki i związków zawodowych, nieukończone reformowanie szkolnictwa 
i brak stabilizacji, zmieniające się  koncepcje w podejściu do oświaty;

5) obyczajowość: powszechność postaw roszczeniowych wobec szkoły, dyrektorów i nauczycieli, nara-
stająca fala patologii społecznej, sianie strachu, poniżanie nauczycieli, marazm w środowisku ucz-
niów, niesprzyjające warunki domowe, niski poziom wykształcenia rodziców, bardzo małe zaintereso-
wanie rozwojem dzieci, status materialny rodzin;

6) przygotowanie nauczycieli: słabe przygotowanie nauczycieli do zawodu (uczelnie nauczycielskie 
wciąż nie są zreformowane), początkujący nauczyciel uczy się zawodu dopiero w szkole.

Defi niowane przez dyrektorów przeszkody wewnętrzne
1) indywidualny profesjonalizm nauczycieli: braki kompetencyjne, nieznajomość metod nauczania, me-

tod wychowawczych, brak umiejętności skutecznej komunikacji, umiejętności współpracy i uczenia 
się nauczycieli młodych, niska podatność na uczenie się doświadczonych nauczycieli, brak czasu 
na kształcenie samodzielności i rozwiązywanie problemów, mała odpowiedzialność nauczycieli za 
szkołę, niewystarczające przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętności wychowawczych, nie 
wszyscy nauczyciele są mistrzami w zawodzie, źle przygotowani studenci szkół pedagogicznych;

2) profesjonalizm nauczycieli jako grupy: brak umiejętności pracy zespołowej (nauczyciele potrafi ą pra-
cować na sukces indywidualny, trudno przychodzi osiąganie skuteczności w pracy zespołowej), brak 
autentycznej współpracy, niski poziom szkoleń, mała świadomość nauczycieli potrzeby ciągłego do-
skonalenia, brak wzajemnego obserwowania lekcji; 

3) infrastruktura i organizacja: trudności organizacyjne (45-minutowe lekcje – co chwilę z kimś innym i co 
innego – nie ma czasu na autentyczne bycie z dzieciakami), braki lokalowe i fi nansowe, brak czasu, 
zbyt liczne klasy, duże zróżnicowanie uczniów, trudno o indywidualizację pracy, dojazdy, małe środki 
przeznaczane na doskonalenie nauczycieli, słabo określony i nierozliczany czas pracy nauczyciela;

4) współpraca z rodzicami: obojętność lub brak zainteresowania rodziców, małe zaangażowanie rodzi-
ców na późniejszych etapach edukacyjnych (w starszych klasach) w motywowanie i sprawdzanie 
uczniów;
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5) wypalenie: frustracje nauczycielskie wynikające z trudności dnia codziennego i zagrożeń co do dal-
szego zatrudnienia, zniechęcenie wobec ataków zewnętrznych na szkoły i nauczycieli, wypalenie 
zawodowe;

6) relacje z uczniami: problemy wychowawcze, nauczyciele nie potrafi ą motywować uczniów do nauki, 
zainteresować przedmiotem, być dla ucznia autorytetem, brak konsekwencji w zachowaniach nau-
czycieli.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wypowiedzi respondentów

Dyrektorzy zauważają znaczenie uwarunkowań społecznych i niestety 
postrzegają je jako przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu. Wśród prze-
szkód wewnętrznych znaczącą i zasmucającą rolę pełnią nauczyciele, a właś-
ciwie ich wszelakiego rodzaju defi cyty i braki (głównie w zakresie umiejętno-
ści profesjonalnych – nauczania i pracy w grupie). Wiąże się z tym problem 
wypalenia zawodowego i trudnych relacji z uczniami oraz nieobecność ro-
dziców. Ponadto, jak zawsze, istotne są fi nanse, a właściwie ich brak. Wśród 
problemów organizacyjnych widać pewien obszar związany z działalnością 
dyrektorów. Można więc powiedzieć, że są oni świadomi charakteru i roz-
miaru problemów, które utrudniają i będą utrudniać ich pracę.

Życie pełne paradoksów – to jedno, co możemy dziś obiecać kandydatom 
na dyrektorów szkół. Pracują ciężko, w bardzo trudnych warunkach, często 
niedoceniani i źle opłacani. Czują się nadmiernie eksploatowani, niespra-
wiedliwie krytykowani, zmęczeni i sfrustrowani oraz zagrożeni postawą 
władz (Fullan, 2003). Jakby to nie wystarczało jako źródło frustracji, to do-
datkowo zewsząd słychać nawoływania o nową kadrę kierowniczą (zresztą 
dzieje się tak nie tylko w szkolnictwie). Przekonanie, że szkołą da się za-
rządzać poprzez precyzyjny, aczkolwiek stworzony zewnętrznie schemat, 
polegający na jasnym zdefi niowaniu celów, konstruowaniu wskaźników 
realizacji celów oraz mierzeniu poziomu ich realizacji niestety nie znalazło 
poparcia w rzeczywistości. Centralnie konstruowane listy celów i wskaźni-
ków okazują się nieodpowiednie lub niemożliwe do zrealizowania, jeżeli nie 
udaje się zachęcić członków instytucji do refl eksji nad nimi i rzeczywistego 
zaangażowania na rzecz ich realizacji. Zewnętrzny pomiar jakości oderwany 
od rzeczywistości szkolnej i bez odpowiednich kanałów komunikacyjnych 
jawi się jako twór całkowicie abstrakcyjny i zbiurokratyzowany, służący 
jedynie ubezwłasnowolnianiu kadry szkolnej. Nie da się zbudować dobrej 
szkoły zza urzędniczego biurka. Konieczna jest nowa jakość, potrzebna jest 
spora grupa liderów edukacyjnych, którzy będą w stanie wstrząsnąć sytuacją 
zastaną w oświacie (Mazurkiewicz, 2008).

Bardzo trudno określić zestaw cech, umiejętności czy talentów, którymi 
powinni się charakteryzować liderzy (Lashway, Mazzarella, Grundy, 2006). 
Tworzone dotychczas listy mają jedną wspólną cechę: można je rozbudo-
wywać bez końca. Takie listy zawierają cechy bardzo różnorodne lub nawet 
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sprzeczne z sobą. Wynika z nich, że dyrektorzy szkół powinni być zdolni 
prowadzić i zarządzać, budować kulturę i strukturę organizacji, jednoczyć 
wokół wizji, inspirować, wspierać i robić wiele innych rzeczy (Fink, 2005). 
Niestety oni sami (dyrektorzy) coraz bardziej wątpią w to, czy to możliwe, 
a często odczuwają strach, iż ktoś oceni ich jako nieefektywnych lub niekom-
petentnych.

Badacze wyrażają wątpliwości co do tego, czy można pokazać całe spek-
trum roli dyrektora i stworzyć uniwersalny portret sprawnego przywódcy. 
Pomimo to, dyrektorzy szkół pytani o to, jaki powinien być dobry dyrektor, 
bez problemu wskazywali najważniejsze cechy decydujące o ich sprawności. 
Większość respondentów13 wymieniła cechy i umiejętności istotne dla dobre-
go wywiązywania się z obowiązków dyrektora (patrz tablica 2). 

Tablica 2. Sprawny dyrektor: dyrektorzy o sobie 

Co musi umieć i wiedzieć dyrektor szkoły? Jakie posiadać cechy i talenty?

Wiedza – dyrektor powinien:
– znać prawo (oświatowe, administracyjne, fi nansowe, pracy, rodzinne), – posiadać wiedzę z zakresu  za-
rządzania, – mieć szeroką wiedzę z różnych dziedzin, – posiadać wiedzę i doświadczenie pedagogiczne, 
– znać swoich pracowników i ich zdolności

Umiejętności – dyrektor powinien:
– planować i organizować bieżącą działalność pedagogiczną, administracyjną, gospodarczą, – posługiwać 
się prawem, czytać i stosować prawo, gromadzić sensownie dokumenty i wykorzystywać je, – zarządzać 
fi nansami, – prowadzić zebrania, – podejmować decyzje i szybko reagować na nowe sytuacje, – robić 
kilka rzeczy na raz, inaczej nie nadąży za zmieniającą się rzeczywistością, – realizować własne koncepcje 
funkcjonowania szkoły, – nawiązywać kontakty i rozmawiać z różnymi ludźmi, – słuchać tego, co mówią, 
– negocjować i budować kompromis, – występować publicznie, – zwracać się o pomoc w rozwiązywaniu 
problemów, – korzystać z pomysłów nauczycieli i „mądrości zespołowej”, – nawiązywać kontakty, – wal-
czyć z tremą, – działać skutecznie, – współpracować, – współpracować z rodzicami, – służyć innym i po-
magać, wspierać i „znać się na ludziach”, – przewodzić (być liderem), – rozwiązywać konfl ikty, – uczyć, 
– współdziałać z władzami, pertraktować z naczelnikiem, oczarowywać wizytatorów, – budować dobre 
relacje z każdym człowiekiem od najmłodszego ucznia, poprzez rodziców, dziadków, nauczycieli, pra-
cowników, do przedstawicieli władz, – posługiwać się w pracy komputerem, – odmawiać (np. nachalnym 
fi rmom) i usunąć ze szkoły intruzów, – wybrać dobre kafelki do nowych toalet, – motywować nauczycieli 
i pracowników do pracy i podejmowania nowych działań, – przekonywać, – dokonywać rzetelnej samooce-
ny swojej pracy i na bieżąco analizować jakość pracy nauczycieli i szkoły, – promować własną placówkę 
i jej osiągnięcia, – kierować ludźmi, – dawać przykład, – rozwiązywać problemy, – gospodarować czasem, 
– wyznaczać cele sobie i całej organizacji, – kierować zmianami, – poszukiwać, – przełamywać stereotypy, 
– być nauczycielem i wychowawcą, – wypoczywać i bawić się w gronie pracowników, to pozwala mu być 
bliżej nich, – relaksować się, – wykazać się poczuciem humoru, – być odpornym na bluff uczniowski, – 
być dobrym pedagogiem, menadżerem i mediatorem, – porozumiewać się przynajmniej w jednym języku 
obcym (najlepiej angielskim), – wiedzieć, jak w każdej sytuacji znaleźć najlepsze rozwiązanie, – mieć 
zdolność obserwacji,  – mieć zdolności organizacyjne i dyplomatyczne.

13  Badania z roku szkolnego 2006/2007 przywoływane wcześniej. 
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Postawy – dyrektor powinien:
– być profesjonalistą, – być odpowiedzialny, – być konsekwentny i sprawiedliwy, – myśleć perspektywicz-
nie, – być otwarty na innych, na  ich pomysły, na ich propozycje a także krytykę, – być otwarty na zmiany 
i różne informacje, – być otwarty na potrzeby innych, – być empatyczny, – być odważny w podejmowaniu 
trudnych decyzji i obrony własnego stanowiska, a ponadto – posiadać potrzebę ciągłego uczenia się 
i samokształcenia, – permanentnie doskonalić swój warsztat pracy, – dostrzegać osiągnięcia nauczycieli, 
– często chwalić, pisać i mówić, – „zarażać”, zachęcać, pociągać, – dzielić się odpowiedzialnością, – dzie-
lić się wiedzą, – rozmawiać z ludźmi, – akceptować siebie i swoje działania, – pozytywnie i realistycznie 
myśleć, – mieć wysokie poczucie własnej wartości, – być optymistą, – wierzyć w to, co chce osiągnąć, – 
być opanowany i mieć pozytywne podejście do życia, – lubić swoją pracę.

Cechy osobowościowe – dyrektor powinien:
– konsekwentnie zmierzać do celu, – być kreatywny, – mieć nowe pomysły, – być wzorem pracowitości, 
– myśleć koncepcyjnie, – patrzeć w przyszłość, – mieć cechy przywódcy, za którym wszyscy pójdą „jak 
w dym”, – mieć dobry kontakt z ludźmi, – być odporny na sytuacje, z którymi spotyka się codziennie i ciągły 
stres wynikający z odpowiedzialność „za wszystko”, – być obowiązkowy, – być autorytetem moralnym dla 
uczniów, nauczycieli, rodziców, – powinien wzbudzać szacunek i zaufanie, – mieć dystans do tego, co 
robią inni, – mieć odpowiedni temperament, – być lojalny wobec pracowników i uczniów, zrównoważony, 
inteligentny, kulturalny, opanowany, odpowiedzialny, cierpliwy, tolerancyjny, wyrozumiały, wszechstronny, 
konsekwentny, odważny, pogodny, – umiłować demokrację, – mieć ponadprzeciętne zdolności w jakiejś 
dziedzinie – zainteresowania, pasje, – cenić prawdę, – mieć awersję do udawania, – być szlachetnym 
człowiekiem, – szanować innych i czas, – być trochę uparty, – być człowiekiem, który rozumie i ceni ludzi 
dorosłych i mądrze kocha dzieci.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wypowiedzi respondentów 

Podkreślano znaczenie wiedzy i umiejętności z dziedziny edukacji i za-
rządzania oraz wskazywano umiejętności interpersonalne jako te decydują-
ce o możliwości wpływania na innych. Niektórzy respondenci zastanawia-
li się, czy bycia przywódcą można się nauczyć, co najlepiej egzemplifi kuje 
jedną z wypowiedzi: „według mnie pewnych rzeczy nie da się nauczyć, 
one tkwią w nas… mimo wszystko całe życie można się uczyć, brać udział 
w różnych formach doskonalenia, warsztatach, uczyć się słuchać innych”. 
Bycie dyrektorem szkoły jawi się w tych wypowiedziach jako niezwykle 
trudna funkcja i to dla wybranych stale pracujących nad sobą. Analizując 
przekonania dyrektorów szkół na temat przywódców, można zauważyć, iż 
dominuje opinia, że najskuteczniejsi wśród nich posiadają zestaw kompe-
tencji lokujących się w trzech obszarach. Są to: kompetencje osobiste, takie 
jak motywacja do osiągnięcia celu, pewność siebie czy energia, kompetencje 
społeczne, takie jak zdolność wpływania na innych, świadomość polityczna 
czy empatia, oraz kompetencje poznawcze, takie jak myślenie konceptual-
ne i zdolność widzenia sytuacji w szerokiej perspektywie (Kets de Vries, 
2008, s. 209). I chociaż niektórzy spośród dyrektorów, którzy wzięli udział 
w cytowanych badaniach, mieli wątpliwości co do możliwości nauczenia 
się „bycia dobrym dyrektorem”, to w większości wyrażali przekonanie, że 
posiadanie pewnych kompetencji i stała praca nad nimi umożliwiają rozwój 
potencjału przywódczego.
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6.2. Przywództwo jako kreowanie rzeczywistości

Przywódca procesu kształcenia jest w samym środku wszystkich inicjatyw 
i projektów prowadzonych przez jego współpracowników. Uczestniczy 
w nich także po to, aby samemu ciągle się uczyć. Lider ma tu być przykładem: 
powinien współtworzyć i wspierać system wartości określający edukację jako 
główny cel działania, organizować współpracę z lokalną społecznością po to, 
by lepiej uczyć, wzmacniać słabych. Musi budować kulturę organizacyjną 
organizacji uczącej się, zmieniającej świat i wrażliwej na krzywdy. Przywód-
ca edukacyjny (zarządzający szkołą lub projektem edukacyjnym) powinien 
być osobą odważną i przedsiębiorczą, która postrzega zmiany jako szansę, 
a nie zagrożenie, i która przede wszystkim działa aktywnie, raczej kontrolu-
jąc swoje przeznaczenie, niż czekając na jego wyroki (Mazurkiewicz, 2008).

Priorytetem przywódcy edukacyjnego będzie zawsze wspieranie uczniów 
w uczeniu się, a nauczycieli (lub innych osób) w nauczaniu. Nie może jednak 
„uczyć za nich”. Nie powinien planować lekcji czy przygotowywać pomocy 
naukowych, musi natomiast wiedzieć, czego potrzeba, aby zostać liderem 
procesu kształcenia. Musi wiedzieć, jak spowodować, aby ludzie się uczyli. 
Najlepszym podejściem do zarządzania szkołą jest myślenie o tym procesie 
jak o procesie kształcenia. Szkoła powinna stać się społecznością uczącą się, 
w której mogą się uczyć i uczą wszyscy – również nauczyciele, personel admi-
nistracyjny i pomocniczy oraz liderzy. Wtedy w szkole istnieją grupy wspól-
nie planujące pracę, można z innymi podyskutować o problemach i o tym, 
co się dzieje dobrego. Decyzje podejmuje się na podstawie systematycznie 
zdobywanych danych i informacji. Każdy czuje się odpowiedzialny za to, co 
robi sam, i za to, co robią inni. Bycie liderem to przede wszystkim uświada-
mianie ludziom czego chcą, a nie co powinni zrobić. Zamiana zewnętrznego 
sterowania na wewnętrzne – jakże trudno to osiągnąć w kulturze, w której 
wskazanie lidera bardzo często zamyka usta i ogranicza aktywność innych, 
a często oznacza wskazanie jedynej odpowiedzialnej osoby, wręcz „ofi arnego 
kozła”. Zlikwidowanie poczucia zależności od innych (tych, którzy mają nad 
nami władzę) to kolejne ważne zadanie lidera edukacyjnego (Mazurkiewicz, 
2008). W każdej organizacji, także w szkole, konieczne jest osiągnięcie „masy 
krytycznej” – dotarcie do takiej grupy współpracowników, która umożliwi 
działanie na wszystkich możliwych poziomach i obszarach. Główne pytanie, 
które tutaj należy sobie postawić, dotyczy tego, w jaki sposób pomóc człon-
kom społeczności zrozumieć, jak mogą wpływać na różne sfery pracy, łączyć 
je z sobą i zwiększać krytyczną świadomość wobec tego, co się robi w kon-
tekście doskonalenia szkoły. Trzeba umożliwić tym, którzy widzą szkolną 
rzeczywistość przez pryzmat setek oderwanych od siebie spraw, zobaczenie 
spraw całościowo, trzeba zbudować ich potencjał w trzech sferach: osobistej, 
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interpersonalnej i organizacyjnej. W sferze osobistej budowanie potencjału 
polega na znajdowaniu spójności między praktykami, wartościami i wiedzą 
nauczyciela, w sferze interpersonalnej – na tworzeniu łączności między gru-
pami i budowie skutecznych zespołów, a na poziomie organizacyjnym – na 
wspieraniu rozwiązań strukturalnych (systemowych) umożliwiających bu-
dowanie połączeń wewnątrz całej organizacji (Hadfi eld, 2006, 113–114). 

Wszystko, co robi przywódca edukacyjny, zmierza w jednym kierunku 
– ma pokazać innym, że posiadają potencjał i mogą osiągnąć sukces, ucząc się 
lub nauczając. Aby do tego doprowadzić, trzeba się odwoływać do konteks-
tu działania i uwarunkowań rzeczywistości i uświadamiać innym ich miejsce 
w świecie. Należy budować wizję przyszłości, która będzie miała moc inspi-
racji, a jednocześnie zachęci do działania poprzez swoją realność. To prze-
kłada się na konieczność tworzenia osiągalnych i mierzalnych celów oraz 
kreowaniu atrakcyjnych strategii realizacji tych wizji i celów. Jeżeli czynno-
ści lidera nie są skoncentrowane na procesie uczenia się, ten przestaje być 
liderem. Samowiedza, a więc znajomość siebie i swoich przekonań, pomaga 
uniknąć tego zagrożenia. Przewodzenie innym to proces podlegający czasa-
mi wpływom zachowań irracjonalnych, ale to również może być racjonalne. 
Należy starać się stosować do tych kilku wskazówek, pamiętając zwłaszcza 
o wartości poznawania siebie, konieczności wspierania innych w odkrywa-
niu i budowaniu ich potencjału, a także funkcji współkreowania wizji i in-
spirowania. Przywództwo nie jest namacalne, jest raczej wytworem społecz-
nym, wyobrażeniem, które powstaje w określonym kontekście społecznym 
i kulturowym. Chcąc zrozumieć koncepcję przywództwa, warto próbować 
zrozumieć sposób myślenia ludzi w organizacji. Próbom rozumienia przy-
wództwa towarzyszy często wiele mitów, co nie pomaga w rozwoju nowej 
koncepcji (Avery, 2009, s. 26–27). Trudno zachęcać liderów edukacyjnych do 
wycofania się i przyjęcia postawy służebnej wobec swych współpracowni-
ków, gdy wciąż dominują legendy przywódców – herosów i bohaterów wal-
czących w pojedynkę z przeciwnościami losu. Mimo wszystko jak najszybciej 
należy koncentrować wysiłki dla wzmacniania w działaniach przywódców 
edukacyjnych następujących priorytetów: 

a) prowadzenia ciągłej refl eksji nad rzeczywistością, dyskusji nad kon-
tekstem, analizy warunków, w których się funkcjonuje, badania po-
trzeb i oczekiwań po to, aby móc adekwatnie dostosować swoje cele, 
priorytety, zadania i działania dla dobra jednostki, grupy i środowi-
ska;

b) przyjmowania odpowiedniej służebnej postawy wobec współpracow-
ników, która umożliwi wspieranie ich w realizacji zadań oraz uświa-
damianie im własnego potencjału, zakresu władzy i odpowiedzial-
ności tak, aby mogli partycypować w procesie podejmowania decyzji 
i byli gotowi do współprzewodzenia;
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c) projektowania rzeczywistości i sposobu działania organizacji tak jak 
procesu edukacyjnego przez stawianie pytań, zadań i problemów do 
rozwiązania po to, aby współpracownicy uczyli się i przez to umożli-
wiali uczenie się i rozwój organizacji. 

Przywódcy świadomi konieczności działania zgodnie z trzema powyż-
szymi priorytetami myślą nie o realizacji zadań krótkoterminowych, ale 
o zrównoważonym rozwoju społeczeństwa i jego instytucji w wieloletniej 
perspektywie, uczeniu się całej organizacji oraz działaniach prowadzących 
do zmiany społecznej. Mając na uwadze tak ambitne i dalekosiężne cele, 
mogą się wycofać „za kulisy” organizacji, którą kierują, pozostawiając so-
bie w zamian rolę pierwszego aktora, rolę projektanta, trenera i nauczyciela. 
Trzy przedstawione priorytety: kultywowanie ciągłej refl eksji, wzmacnianie 
służebnej postawy wobec innych oraz ciągłe uczenie się będzie można od-
naleźć w modelu pokazującym specyfi czny charakter i szeroko opisanym 
w rozdziale 7. 

Przywództwo edukacyjne to przede wszystkim proces, który można za-
obserwować w różnego instytucjach edukacyjnych. Chociaż powszechnie 
za przywództwo uważa się również zestaw cech lub umiejętności danej 
jednostki przydatne ze względu na wartości, które powinny być promowa-
ne przez system edukacyjny, proponuje się tu, aby pozostać przy węższym 
rozumieniu przywództwa – jako procesu zachodzącego w grupach ludzi, 
charakteryzującego się kilkoma, wyraźnie pokazującymi jego specyfi kę, ce-
chami: dotyczy procesów nauczania i uczenia się, jego cele zależą od kon-
tekstu, w którym przebiega kształcenie, a podstawową funkcją zarządzania 
jest zwiększanie partycypacji w procesie decyzyjnym innych pracowników 
i partnerów (klientów). Przywódca edukacyjny doskonali umiejętność uze-
wnętrzniania potencjału innych po to, by wspólnie z grupą tworzyć sytuacje 
umożliwiające uczenie się i rozwiązywanie problemów innych. Przywódz-
two edukacyjne to w dużym stopniu proces podobny do nauczania podmio-
towo traktującego uczniów, biorącego pod uwagę ich potrzeby i wykorzy-
stującego ich potencjał.

Przywództwo nie powinno się odbywać w oderwaniu od praktyki – każ-
de podejmowane działanie jest determinowane przez specyfi czny kontekst 
oraz odpowiednio dopasowane myślenie, intencjonalne, strategiczne pla-
nowanie (Walker, Dimmock, 2005). Tego nie mogą podejmować się osoby 
niezwiązane z rzeczywistością, w której funkcjonują. Przywództwo eduka-
cyjne, odpowiednie do kontekstu, w którym funkcjonuje dana instytucja, jest 
procesem wrażliwym na środowisko, ale jednocześnie aktywnie to środowi-
sko kształtuje. Przywództwo adekwatne do kontekstu, czyli inaczej mówiąc: 
przywództwo odpowiedzialne, to skutek refl eksji nad kondycją świata i da-
nej społeczności oraz dostosowania celów, planów i sposobów realizacji za-
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równo do potrzeb, jak i możliwości, systemu wartości, marzeń i konieczności 
(co bardzo obszernie omówiono w poprzednich rozdziałach). 

Jednocześnie przywództwo to profesja, której można się nauczyć dzięki 
między innymi doświadczeniu, śledzeniu wyników badań i refl eksji nad co-
dzienną praktyką. Wśród różnorodnych kompetencji decydujących o pozio-
mie przywództwa ważna jest zdolność do projektowania i tworzenia sytuacji 
dających innym szansę na rozwój i rozwiązywanie problemów, czyli inaczej 
mówiąc – do kreowania środowiska pracy wspierającego profesjonalne ucze-
nie się. Środowisko pracy zależy od kilku bardzo konkretnych działań i de-
cyzji. Są to decyzje w zakresie selekcji i wprowadzania do zespołu nowych 
pracowników, w zakresie monitorowania pracowników i doceniania ich pra-
cy, w zakresie zachęcania do i wspierania mobilności pracowników, w zakre-
sie szkoleń pracowników, wspierania w kooperacji, prowadzenia superwizji 
i ewaluacji, ale także w zakresie relacji z zewnętrznymi partnerami czy kre-
owania polityki informacyjnej (Lakerveld, Engels, 2010, s. 19–20). To dosyć 
skomplikowany proces – odpowiednie wyważenie własnego przygotowania 
praktycznego i postawy refl eksyjno-fi lozofi cznej wobec zadań do wykonania 
i wobec funkcji, jakie się pełni, ale daje szansę na dopasowanie własnego sty-
lu do potrzeb i kontekstu.

Bywa często tak, iż przywódcami stają się nie te osoby, którym taką rolę 
wyznaczono, ale raczej ci, którzy przez innych są postrzegani jako liderzy. 
Żadne formalne nadanie władzy komuś innemu tego nie zmieni. Nie ma sen-
su ustalać list pożądanych cech przywódcy. Przydatniejsze wydaje się uzgod-
nienie tego, przez jakie etapy rozwoju powinien przejść każdy lider i w jakich 
procesach uczestniczyć. Przede wszystkim każdy przywódca powinien się 
zastanowić nad tym, czy wierzy w istnienie jednego modelu sprawowania 
swojej funkcji, czy też widzi wiele różnych, choć równie dobrych na to spo-
sobów. Warto sobie uświadamiać, że nie da się łatwo powtórzyć sukcesów 
innych, w prosty sposób odwzorowując ich strategie w zupełnie odmien-
nym kontekście. Przywództwo to wielowymiarowy proces, który kształtuje 
się pod wpływem ludzi i czynników środowiskowych, a więc nie ma (i nie 
może być) jednej recepty na to, jak być dobrym liderem. Każdy przywódca 
musi być świadomy tego, że konieczne jest wypracowanie własnego stylu 
adekwatnego do potrzeb i możliwości danej organizacji. To ważny element 
świadomości własnej roli – zgoda na ciągłą pracę nad tworzeniem własnego 
stylu, a nie stosowanie półproduktów wymyślonych przez innych.

Istotną cechą przywództwa edukacyjnego jest też odpowiednie nastawie-
nie osób sprawujących funkcje przywódcze wobec własnego stanowiska, 
wobec siebie, a przede wszystkim wobec innych. Ważne jest uświadomie-
nie sobie potrzeby ciągłej refl eksji, samodoskonalenia, rozwoju i służebnej 
roli wobec współpracowników. Konieczne jest zapytanie samego siebie, czy 
rzeczywiście chcę robić to, co robię. Bez ustalenia tego nie warto rozpoczy-
nać tej służby. Nigdy nie wolno zapominać, że liderzy nie działają w próżni, 
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ale zawsze w środowisku stworzonym przez ludzi z ich doświadczeniami, 
oczekiwaniami czy założeniami. Jesteśmy kulturowo, historycznie i społecz-
nie zdeterminowani. Nasza decyzja o wzięciu na siebie odpowiedzialności 
powinna wynikać z głębokiego zrozumienia własnych powodów, a nie naci-
sków zewnętrznych czy też przelotnej zachcianki.

Pełnienie funkcji przywódcy nie oznacza czerpania korzyści, cieszenia się 
szacunkiem dzięki zajmowanej pozycji czy przypisywania sobie sukcesów 
zespołu. Pełnienie funkcji przywódcy edukacyjnego oznacza konieczność 
wyrobienia wysokiego poziomu samoświadomości i poczucia własnej war-
tości, ale jednocześnie wycofanie się, zostawienie przestrzeni współpracow-
nikom zarówno na rozwój, jak i pracę i sukcesy. Oznacza dyskretne wsparcie 
współpracowników przez odpowiednie planowanie, szkolenie, pomoc, coa-
ching i wspólną refl eksję. Autentyczny przywódca edukacyjny rozumie, że 
jego największym sukcesem będą ludzie, współpracownicy odpowiedzialni 
za swoje zadania, kreatywnie podchodzący do problemów, gotowi do tego, 
aby bez lęku dyskutować nowe pomysły czy udzielać szczerej informacji 
zwrotnej. Aby było to możliwe, przywódca edukacyjny uświadamia innym 
ich potencjał oraz władzę, którą już posiadają (empowerement). To trudniejsze 
niż wydawanie poleceń i kontrolowanie, czy są wykonywane.

Ważną cechą przywództwa edukacyjnego jest jego zbiorowy charakter 
– przywództwo zawsze zachodzi przez interakcje między ludźmi. Bardzo 
trudno sobie wyobrazić autentyczny proces uczenia się bez zaangażowania 
wszystkich uczestników procesu. Jak już wielokrotnie podkreślano, edukacja 
to nie coś, co „robi się” innym ludziom. To proces, w którym wykluwa się 
wspólnota uczących się, dzięki zaangażowaniu umysłu, emocji, poprzednich 
doświadczeń, wrażliwości na warunki działania i na inne osoby, z jedno-
czesnym odwołaniem się wartości akceptowanych przez daną społeczność. 
Podobnie rzecz ma się z przywództwem. Wartością samą w sobie przywódz-
twa edukacyjnego jest postulowana szeroka partycypacja pracowników 
w procesie budowania wizji oraz podejmowania decyzji i wprowadzanie 
ich w życie, a przez to branie odpowiedzialności za ich rezultaty. W sytua-
cji konieczności, we współczesnej gospodarce, współpracy „wszystkich ze 
wszystkimi”, brak tej współpracy w szkole lub ogranicza się ją do niezwykle 
wąskich obszarów, stawia ją w sytuacji instytucji ignorującej konkretne i pil-
ne potrzeby uczniów. Po to, by uczyć innych współpracy, nauczyciele mu-
szą zaangażować się w zarządzanie szkołą, muszą przejąć w dużym stopniu 
funkcje przywódcze. Prawdopodobieństwo sukcesu partycypacyjnego sty-
lu zarządzania zwiększa się, gdy udaje się zapewnić dialogiczny charakter 
przywództwa, czyli pracuje nad zdolnością zaangażowanych osób do pro-
wadzenia autentycznego i otwartego dialogu, skoncentrowanego na podsta-
wowych zadaniach szkoły.
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Przywództwo edukacyjne dotyczy sfery edukacji, w której głównym celem 
jest uczenie się i rozwój. Z tego powodu kolejną ważną cechą jest koncentracja 
na uczeniu się, całkowite podporządkowanie wszelkich działań priorytetowi, 
który można nazwać tworzeniem warunków do uczenia się indywidualne-
go i organizacyjnego. Mowa tu o działaniu długofalowym, nastawionym na 
przyszłość, gdzie jakość jest rozumiana w bardzo szerokiej perspektywie jako 
zrównoważony rozwój społeczny. Przywódca edukacyjny nie koncentruje 
się na realizacji celów krótkoterminowych, zadań umożliwiających utrzyma-
nie organizacji dzisiaj, ale na zapewnianiu realizacji celów dalekosiężnych co 
w wypadku instytucji edukacyjnych musi oznaczać budowanie organizacji 
uczącej się, czyli takiej, która jest w stanie pozostać w harmonii ze zmieniają-
cym się środowiskiem. Musi też mieć na uwadze, że celem pracy organizacji 
edukacyjnych powinno być kształtowanie ludzi zdolnych do rozwoju i ucze-
nia się przez całe życie, odpowiedzialnych współobywateli w społeczeństwie 
wiedzy i liderów działających we własnych lokalnych oraz demokratycznych 
środowiskach, których poczynania w konsekwencji zagwarantują konstru-
owanie rzeczywistości w sposób pożądany (w danej społeczności). Wtedy 
pojawia się możliwość osiągnięcia poziomu przywództwa strategicznego, 
defi niowanego jako zdolność do przewidywania, utrzymywania elastyczno-
ści, strategicznego myślenia i pracy w celu inicjowania zmian, które pozwolą 
na realizację wizji organizacji. Przywództwo, dzięki któremu postrzega się 
przywódców z perspektywy odpowiedzialności wobec interesariuszy, a nie 
z pozycji tytułu lub pozycji, w którym zadaje się właściwe pytania, zaciera 
różnice w hierarchii i koncentruje na inspirowaniu do jak najlepszej pracy, 
a nie kontroli (Frąckiewicz-Wronka, Austen-Tyndy, 2009, s. 38). 

Punktem wyjścia dla każdego przywódcy jest zobaczenie siebie w kontek-
ście organizacji – refl eksja nad własnymi przekonaniami, wartościami i prio-
rytetami, która prowadzi do zrozumienia konsekwencji ich posiadania dla 
działań innych osób w organizacji czy nawet całego systemu. Bez tej świa-
domości lider nie może prawidłowo funkcjonować, czyli budować zespołu 
i procesu. Pytania w rodzaju: czy ludzie są z natury źli, czy dobrzy? czy moim 
głównym zadaniem jest kontrola czy wsparcie? czy sprawdzać, jak inni re-
alizują zadania, czy też może dawać im wolność i prawo do indywidual-
nego kreowania i wybierania zadań? co jest najważniejsze – sukces fi nansowy 
naszej organizacji, sprawne sprawozdanie z wykorzystania środków fi nan-
sowych czy może dobre samopoczucie naszych klientów? (Mazurkiewicz, 
2008) – ułatwiają refl eksję nad wpływem posiadanej wizji rzeczywistości na 
podejmowanie decyzji i praktykę działania. Zdolność do ciągłej refl eksji de-
cyduje o jakości przywództwa niezależnie od konkretnych zadań i specyfi ki 
organizacji. Nieustanne sprawdzanie kierunku działania, sposobów realiza-
cji wspólnej wizji jest w przywództwie edukacyjnym oznaką pewności i kon-
sekwencji, a nie chaosu i zagubienia.  
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7.1. Uwagi wprowadzające

Każda próba zbudowania modelu przywództwa edukacyjnego powinna być 
poprzedzona deklaracją o elastycznym podejściu do poszczególnych jego 
elementów i obietnicą wnikliwego przyglądania się wszystkim wysiłkom 
modyfi kacyjnym (po to, by nie zamknąć się w jakiejś skostniałej formule). 
Współcześnie przywództwo mieszczące się w modelu przywództwa eduka-
cyjnego proponowanym w niniejszej pracy powinno się charakteryzować: 

– adekwatnością do kontekstu, 
– refl eksyjnością i służebnością wobec ludzi i instytucji, 
– uszanowaniem autonomii i różnorodności, 
– ciągłym wspieraniem partycypacji i dialogu oraz
– szczególną koncentracją na uczeniu się i rozwoju (patrz schemat na 

rysunku nr 4). 

Rysunek 4. Model przywództwa edukacyjnego

Źródło: opracowanie własne
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Trudno o precyzyjne wytyczenie granic między wskazanymi cechami 
(czy raczej elementami) przywództwa edukacyjnego rozumianego jako pro-
ces zachodzący w organizacjach oświatowych. Zresztą nie ma też potrzeby, 
aby te granice za wszelką cenę wyznaczać. Ważne jest natomiast, żeby oso-
by odpowiedzialne za ten proces, często formalnie wyznaczone przez wła-
dze (najczęściej po wygraniu konkursu), miały w sobie pokorę wobec za-
dań i ludzi oraz zgodę na otwarcie przywództwa na udział innych, a przede 
wszystkim były świadome tego, jak wiele różnych elementów składa się na 
końcowy rezultat funkcjonowania instytucji i pracy grupy ludzi. Wyrobienie 
tego rodzaju świadomości to moment, w którym można rozpocząć pracę nad 
doskonaleniem potencjału przywódczego zarówno jednostki, jak i grupy.

7.2. Kontekst, czyli rozpoznawanie i defi niowanie kierunków działania 

Do podstawowych obowiązków osób zarządzających szkołami i całym sy-
stemem oświatowym należy przygotowanie warunków pracy nauczycieli 
i samych nauczycieli tak, aby pracowali jak najlepiej, czyli jak najlepiej uczyli. 
W tym celu konieczne jest opisanie i zrozumienie aktualnego stanu, dzisiej-
szej sytuacji szkoły, uczniów i nauczycieli z jej szansami i zagrożeniami. Jest 
to potrzebne, by móc zdefi niować stan pożądany w przyszłości, zaprojekto-
wać sytuację, do której będziemy dążyć. Aby w sposób przydatny organizo-
wać, realizować tradycyjne funkcje zarządzania, czyli zatrudniać i zwalniać, 
planować i kontrolować, motywować i organizować, trzeba wiedzieć, gdzie 
jesteśmy i dokąd się udajemy. Oczywiście niezwykle istotna jest też umiejęt-
ność przejścia od stanu aktualnego do zaprojektowanego, w czym niezbęd-
ne okazują się kompetencje z obszaru zarządzania. Zawsze więc potrzebne 
są zarówno umiejętności organizacyjne, jak i świadomość, po co robimy to, 
co robimy. Zarządzający edukacją muszą zrozumieć, w jakiej rzeczywistości 
funkcjonują, wiedzieć, co chcą osiągnąć dla siebie, swoich nauczycieli i swo-
ich uczniów, oraz muszą umieć wygenerować pomysł na wprowadzenie wy-
branego projektu w życie. Ci, którzy już dzisiaj odnoszą sukces, angażują się 
właśnie w proces identyfi kowania wyzwań, potrzeb i możliwości, dokonu-
ją krytycznej refl eksji i analizy znaczenia wydarzeń, których są świadkami, 
i zastanawiają się nad ich konsekwencjami. Jednocześnie klasyfi kują własne 
cele i dyskutują o tym, jakie rezultaty chcą osiągnąć jako jednostki i jako or-
ganizacja oraz zastanawiają się nad różnymi opcjami i strategiami rozwią-
zań. Nie boją się podejmowania decyzji i ryzyka, nieustannie się uczą, budu-
ją relacje i sieci powiązań z innymi. Te trzy obszerne zagadnienia (refl eksja 
nad stanem aktualnym, kreowanie wizji, tworzenie i realizowanie strategii) 
determinują, do pewnego stopnia, efekty pracy całego sektora zarządzania 
(Mazurkiewicz, 2009a). 
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Działania w sferze zarządzania edukacją wiążą się z olbrzymimi trudnoś-
ciami i wyzwaniami, które doskonale widać również w procesie budowania 
podstaw organizacji – decydowaniu o jej celach i zadaniach. Wiąże się to 
z koniecznością łagodzenia napięć wynikających z potrzeby mierzenia efek-
tów pracy i trudności z tym związanych (Hoerr, 2005). Od dawna toczy się 
wręcz nierozstrzygalna dyskusja o tym, jak mierzyć sukces w edukacji, jak 
decydować o rozwoju uczących się, jak wiązać to z ocenami nauczycieli. Naj-
częściej skupiamy się na tym, co można zmierzyć dostępnymi narzędziami, 
i raczej ignorujemy aspekty ważne dla rozwoju uczących się i nauczających, 
ponieważ nie umiemy ich ocenić. Z tego wynika odpowiednia postawa za-
rządzającego – skupianie się raczej na czymś, co Ken Blanchard nazywa „mi-
krozarządzaniem” (Blanchard, 2007), czyli na zajmowaniu się administra-
cyjnymi drobnostkami, a nie zadaniami rozwojowymi. Aby wyjść z kręgu 
niemożności, musimy zrozumieć, że o sukcesie decyduje nasza zdolność do 
współpracy ze środowiskiem, wrażliwość na otoczenie i jego potrzeby, oraz 
zaakceptować „wrodzone” niejasności i niepewności. Wtedy może uda się 
doprowadzić do sytuacji, w której zarządzający będą bez lęku akceptować 
również zadania ambitne (czyli te, które trudno zmierzyć i opisać). 

Ponieważ głównym narzędziem uzgadniania i opisywania rzeczywistości 
jest język, jakim się posługujemy, niezwykle istotne jest wskazanie termino-
logii i poprowadzenie dyskursu, który może służyć konstruowaniu szkolnej 
rzeczywistości. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że poza typowymi czynnoś-
ciami „technicznymi”, „organizacyjnymi” czy „menedżerskimi” dyrektorzy 
szkół, i inne osoby zdolne do pełnienia funkcji przywódczych, muszą się za-
angażować w konstruowanie dla siebie zespołu, z którym pracują, i otoczenia, 
znaczenia pojęć „wiedza” i „edukacja”. Nie uda się budowa społeczeństwa 
wiedzy, jeżeli każda szkoła i placówka edukacyjna nie będzie zaangażowana 
w ten proces. Konieczne jest, aby wszystkie „społeczności uczące się” refl ek-
syjnie i twórczo podchodziły do procesu edukacyjnego, starając się ustalić 
jego wspólną, praktyczną defi nicję. Zarządzający współtworzą zatem eduka-
cyjną rzeczywistość i współdecydują o kształcie procesu nauczania poprzez 
stymulowanie procesu tworzenia znaczeń. Warto mieć własną defi nicję wie-
dzy i koncepcję procesu jej konstruowania, pomimo istnienia już ustalonego 
rozumienia omawianych pojęć. Tworzenie defi nicji na swój użytek pozwala 
dogłębnie zrozumieć własne zadania i jasno określić cele. Dlatego ważniejsze 
jest, aby myśleć o tym, jak zorganizować proces konstruowania i przekazy-
wania wiedzy, aniżeli się zastanawiać, w jaki sposób podnieść pozycję szkoły 
w rankingu. To drugie przekreśla szansę na autentyczną i demokratyczną 
edukację. Upraszczające skomplikowany proces edukacyjny, kategoryzowa-
nie uczniów za pomocą „wyników” uniemożliwia pracę z poszerzonym pro-
gramem nauczania i ogranicza nauczanie do transferu wiadomości (Ayers, 
2004, s. 24–25). Zarządzający edukacją powinni mieć tego świadomość – ich 
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podstawowe zadanie to zapewnienie warunków do nauczania i uczenia się, 
również poprzez jasne określenie celów i kierunków uczenia się w dyskursie 
angażującym wszystkich zainteresowanych. 

Przed osobami zarządzającymi szkołami, innymi instytucjami edukacyj-
nymi oraz różnorodnymi projektami stoi dziś priorytetowe zadanie – jest to 
ustalenie głównego celu działalności placówek, którymi kierują. Nie da się 
kierować żadną inicjatywą, programem czy instytucją, jeżeli nie określi się ce-
lów i nie uzgodni kierunków działania. Z powodu omawianych w poprzed-
nich rozdziałach warunków funkcjonowania współczesnej szkoły, cechują-
cych się bardzo dużym natężeniem zmian i trudnością w przewidywaniu 
ich efektów, przed instytucjami edukacyjnymi stoi niezwykle trudne zadanie 
określenia własnej specyfi ki. Konieczne jest podjęcie wysiłku dopasowania 
celów działalności szkoły do potrzeb zewnętrznego świata. Dzisiaj, pomimo 
istnienia różnego rodzaju inicjatyw, grup, a nawet uzgodnionych i upub-
licznionych dokumentów pokazujących konieczność zmian w szkołach oraz 
opisujących konkretne, pożądane działania, warunki zewnętrzne (czyli kon-
tekst) mają wciąż niewielki wpływ na codzienną praktykę oświatową. Głów-
nym zadaniem zarządzających oświatą jest doprowadzenie do krytycznej 
refl eksji nad tym, czy w szkołach pomaga się uczniom zdobywać umiejęt-
ności, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie przy-
szłości. Najważniejsze zadanie zarządzających to zatem nie tylko zapewnie-
nie warunków umożliwiających nauczycielom nauczanie, a uczniom uczenie 
się, ale również spowodowanie, aby ten proces przynosił pożądane efekty. 
Wśród tych efektów powinny się znaleźć umiejętności, na które wskazuje się 
dziś jako potrzebne obywatelom (czyli absolwentom szkół) w świecie przy-
szłości. Każda społeczność i właściwie każda grupa ma prawo, a może nawet 
obowiązek, określenia tych umiejętności; tu przytoczono kilka uznawanych 
za kluczowe. Są to:

– uczenie się;
– krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, umożliwiające pracę 

i funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób dający szansę na ciągły 
intelektualny i moralny rozwój grup i jednostek;

– współpraca i gotowość do pełnienia roli przywódcy, dające szansę na 
kooperację w wielokulturowym środowisku zglobalizowanego świata 
(a nie tylko w swojej lokalnej społeczności) oraz brania odpowiedzial-
ności za innych;

– elastyczność i mobilność, dające szansę na sukces w środowisku pod-
legającym ciągłym zmianom;

– inicjatywa i przedsiębiorczość, które ułatwiają podejmowanie ryzyka 
i wyciąganie wniosków z porażek w nieustającym procesie poszuki-
wania jak najlepszych rozwiązań;
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– komunikacja (zarówno werbalna, jak i formie pisemnej), przy czym nie 
chodzi wyłącznie o niepopełnianie błędów gramatycznych czy orto-
grafi cznych oraz posługiwanie się nowymi technologiami, ale przede 
wszystkim o logiczne myślenie;

– poszukiwanie i analizowanie informacji, umożliwiające orientację 
w świecie informacji, selekcję i zrozumienie tego, co się słyszy i widzi;

– ciekawość i wyobraźnia, rozumiane jako zdolność zadawania przydat-
nych i oryginalnych pytań oraz wytyczania nowych kierunków;

– zaufanie i uczciwość (Wagner, 2008).
To propozycja, zaproszenie do dyskusji moderowanej przez przywódców 

edukacyjnych w ich organizacjach. Cele różnych instytucji mogą się diame-
tralnie różnić, ponieważ tak bardzo odmienne są konteksty, w jakich funkcjo-
nują, inne są sytuacje, w których zachodzi uczenie się, odmienne są potrzeby, 
postawy i umiejętności uczących się. Ważne, aby obierane cele miały znacze-
nie dla osób pracujących w danej instytucji, aby te osoby je akceptowały i ro-
zumiały, w jaki sposób ich spełnienie przyniesie im korzyść (indywidualnie 
i jako członkom zespołu) – wtedy zaangażują się najprawdopodobniej w ich 
realizację. 

Najważniejsze decyzje bezpośrednio dotyczące uczniów podejmują lide-
rzy szkolni. Chociaż rzesze ekspertów, urzędników i zwierzchników w róż-
nym stopniu uczestniczą w rozwiązywaniu codziennych łamigłówek zwią-
zanych z prowadzeniem procesu kształcenia, to ostateczne decyzje podejmo-
wane są w szkołach, i to właśnie te decyzje determinują końcowy rezultat 
tego procesu. Bardzo ważne, aby osoby, które podejmują te decyzje, zdawały 
sobie sprawę z ich wagi oraz ze swojej niezwykle istotnej roli. I nie chodzi tu 
tylko o takie decyzje, które wpływają na kształtowanie misji działania czy 
wizji szkoły. Decyzje „mniej ważne”, na przykład o tym, czy na zajęciach 
dodatkowych prowadzone będzie kółko teatralne czy ćwiczenie testów, to 
także decyzje strategiczne decydujące o charakterze szkoły lub zmieniające 
go. One też wpływają na kulturę organizacyjną szkoły i proces kształcenia. 
To przecież decyzje polityczne, pokazujące konkretne poglądy osób, które je 
podejmują. Widać w nich priorytety edukacyjne. Najważniejsze jednak, aby 
te decyzje były powiązane ze specyfi ką środowiska.

W sposobach podejmowania decyzji odzwierciedla się toczący się pro-
ces polityczny i system wartości akceptowany w szkole. W stylu kontroli, 
monitorowania i oceny danego przedsięwzięcia widać przekonania na te-
mat systemu demokratycznego. Dlatego myślenie o zarządzaniu oświatą 
nie może się ograniczać do kategorii wiedzy proceduralnej, pomagającej 
kierować ludzkim zespołem i zapewniać konieczne zasoby do wykonania 
zadania. Należy patrzeć szeroko i wykazać się odwagą w projektowaniu wi-
zji przywództwa, która da szansę na pojawienie się autentycznych liderów 
edukacyjnych – osób, które będą w stanie inspirować i wspierać budowanie 
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nowej szkoły – na miarę dzisiejszych potrzeb. Planując model edukacyjnego 
przywództwa czy zarządzania oświatą, jest się w o tyle „bezpiecznej”, a jed-
nocześnie trudnej sytuacji, że nie można porównywać powstających projek-
tów do niczego innego, gdyż nie wykształcił się (przynajmniej w Polsce) po-
wszechnie aprobowany styl zarządzania oświatą. To, co można zauważyć, 
jest raczej rozpaczliwą próbą utrzymania się na powierzchni, aniżeli przemy-
ślaną strategią, wprowadzaną z rozmysłem w życie. 

W związku z tym wśród najważniejszych zadań osób mających wpływ 
na funkcjonowanie sektora edukacyjnego można wskazać przekonanie in-
nych o konieczności wprowadzania zmian. W sytuacji chaosu informacyj-
nego, braku autorytetów, zmęczenia ciągłą transformacją ostatnich dekad, 
a zwłaszcza w warunkach samozadowolenia środowiska jest to zadanie 
trudne. Potrzeba zmian jest jednak szczególnie widoczna w obszarze zarzą-
dzania inicjatywami edukacyjnymi, a przede wszystkim oświatą – systemem 
szkolnictwa powszechnego. Pomimo że istnieje wyraźna różnica między 
zmianą narzucaną a zmianą wprowadzaną dobrowolnie i w sposób przemy-
ślany, warto pamiętać, że wszystkie prawdziwe zmiany pociągają za sobą 
niepokój, walkę i poczucie straty (Fullan, 2001b, s. 30). Dlatego każda de-
cyzja o transformacji istniejącego porządku powinna wynikać z autentycz-
nej potrzeby. Nie uda się wprowadzić żadnej zmiany jakościowej, rzeczy-
wiście wpływającej na sposób funkcjonowania szkół, jeżeli nie zacznie się 
od przekonań na temat edukacji – to ich zmiana jest podstawą sukcesu ja-
kiejkolwiek reformatorskiej inicjatywy (Fullan, 2001b, s. 45). Osoby kierujące 
oświatą, projektując i prowadząc proces defi niowania kierunków działania 
organizacji (wynikających z wnikliwej analizy rzeczywistości), uruchamia-
ją równocześnie proces uświadamiania potrzeb. To pierwsza, podstawowa 
funkcja przywódców edukacyjnych: facylitacja procesu ustalania kierunków 
działania, defi niowania celów, a przez to podnoszenie świadomości istnienia 
koniecznych do zaspokojenia potrzeb.  

Ludzie pracujący z sobą powinni (dla własnego dobra) uzgodnić wizję 
działania i wzajemne oczekiwania (Smith, Piele, 2006). W ten sposób możli-
we staje się budowanie społeczności podzielającej przekonania co do włas-
nej pracy, co ułatwia współpracę i daje szansę zobaczenia siebie w szerszym 
kontekście. Jest bardzo ważne, aby zrozumieć charakter związku między 
zewnętrznym, lokalnym i globalnym kontekstem funkcjonowania szkoły, 
determinującym działania nauczycieli, metody kształcenia i programy na-
uczania, a rolą szkoły w kształtowaniu owego zewnętrznego kontekstu. Po-
stulując działanie adekwatne do potrzeb i branie pod uwagę uwarunkowań 
zewnętrznych (w tym rynku pracy, procesów politycznych czy trendów oby-
czajowych) nie należy się zgadzać na dyktat środowiska wobec podstawo-
wego zadania szkoły: edukacji dla pełnego rozwoju człowieka (Łuczyński, 
2009). W żadnym razie szkoła nie może rezygnować z ambicji kształtowania 
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człowieka na rzecz przygotowywania sprawnego pracownika. Co więcej, 
szkoła nie ma prawa rezygnować z głosu w dyskusji o tym, jaki ma być świat. 
Oddziałując na swych uczniów, przyszłych absolwentów i obywateli świata, 
szkoła ma szansę projektować zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne. 
Pytanie jednak, czy taką szansę potrafi  i zechce wykorzystać.

7.3. Refl eksyjność, służebność i uprawnianie

Najważniejsze w procesie dojrzewania do roli przywódcy edukacyjnego są 
refl eksja i dochodzenie do samowiedzy na temat własnych możliwości, prze-
konań, postaw i indywidualnych teorii na temat świata, ludzi czy szkoły. Nie 
można przewodzić innym, nie rozumiejąc w pełni mechanizmów własnych 
działań, nie rozumiejąc przyczyn własnych zachowań. Pierwszym krokiem 
każdego przywódcy edukacyjnego jest udzielenie odpowiedzi na kilka, pod-
stawowych dla edukacji, szkoły, organizacji i jednostek, pytań. Kim jestem 
i jakie jest moje zadanie? Na czym polega przywództwo, a na czym naucza-
nie? Jak zachodzi uczenie się? Kim w tym procesie są nauczyciele, a kim ucz-
niowie? Co wspólnie tu robimy? 

Każdy dyrektor szkoły, menedżer projektu edukacyjnego czy przedstawi-
ciel władz zajmujący się oświatą i pragnący – w świecie pełnym paradoksów 
– sprawnie zarządzać przedsięwzięciem, za które jest odpowiedzialny, musi 
osiągnąć taki poziom samowiedzy, który daje poczucie własnej wartości i in-
tegralności. Nie da się kierować innymi, jeśli nie zna się siebie i nie jest się 
sobą. Akceptacja samego siebie jest też podstawą profesjonalnego i osobiste-
go rozwoju (Tomlinson, 2004). Niewiedza na temat tego, kim jesteśmy i po 
co pracujemy, zdecydowanie utrudnia funkcjonowanie zarówno liderów, jak 
i szkoły czy organizacji. Jeżeli tego wszystkiego nie wiemy, jeżeli nigdy na 
ten temat nie rozmawialiśmy, jeżeli myślimy tylko o najbliższych zadaniach, 
to mamy niewielkie szanse na zbudowanie szkoły nowoczesnej, szkoły wraż-
liwej, otwartej na potrzeby uczniów. Spojrzenie wewnątrz siebie daje siłę na 
zmaganie się z biurokratycznymi wymaganiami. 

Niestety dyrektorzy wciąż planują swój dzień tak, by zrealizować wyma-
gania zewnętrznej administracji i władzy, a nie potrzeby nauczycieli i ucz-
niów. Przejawia się to na przykład w tym, że czas na spotkania z władzą 
znajduje się zawsze, a z nauczycielami czy uczniami już niekoniecznie. Bar-
dzo często, nawet gdy dyrektorzy deklarują i podkreślają chęć wspierania na-
uczycieli i uczniów w procesie kształcenia, zwykle tego nie robią, ponieważ 
tak naprawdę nie wiedzą, jak. Nigdy również nie otrzymali i nie otrzymują 
pomocy w tym, by stać się autentycznymi przywódcami, czyli liderami pro-
cesu kształcenia. Wymagania administracyjne absorbują uwagę dzisiejszych 



220 Refl eksyjność, służebność i uprawnianie

liderów oświatowych do tego stopnia, że nie są oni w stanie się rozwijać 
i stawać się motorem nowoczesnego, krytycznego procesu kształcenia i my-
ślenia. Sytuacja jest poważna, tym bardziej że nie widać oznak chęci zmiany 
tej sytuacji. Dla wszystkich – władz oświatowych, samorządów lokalnych, 
a nawet samych dyrektorów – aktualna sytuacja wygląda na komfortową. 
O wiele łatwiej być administratorem niż autonomicznym, krytycznie myślą-
cym przywódcą edukacyjnym kreatywnej grupy złożonej z osób, które na-
prawdę myślą o tym, jak usprawnić proces kształcenia w swojej szkole.

Warunkiem efektywnego porozumiewania się z innymi jest porozumie-
nie się z samym sobą, zdobycie podstawowej samowiedzy. Chodzi o wie-
dzę, która integruje informacje z różnych źródeł i daje szansę na poznanie 
siebie samego w różnych sferach. Jakie są nasze motywacje? Jakie priorytety 
i wartości? Co naprawdę chcemy osiągnąć w życiu, a na co mamy szanse? 
Jak bardzo różni się obraz samych siebie, który nosimy w sobie, od obrazu 
posiadanego przez innych? Odpowiedzi na te pytania decydują o tym, na 
jakim poziomie jesteśmy zintegrowani w tym, co robimy w życiu. Dlaczego 
tak często w miejscu pracy nikt nie wie, jakie mamy pozazawodowe zain-
teresowania? Dlaczego nie przyznajemy się do tego, co nas wzrusza? Jeżeli 
mówi się, że trzeba być szczerym w nauczaniu i uczyć w sposób, w jaki się 
żyje, czy jakim się jest człowiekiem, to samo należy powtórzyć, gdy myśli się 
o liderach edukacyjnych. Przywódcy, podobnie jak nauczyciele, muszą zbu-
dować opartą na szczerości, otwartości i zaufaniu więź z osobami, którym 
przewodzą. Nie może się to udać, gdy liderzy z zaangażowaniem ukrywają 
swoje opinie i przekonania czy za żadną cenę nie chcą nic powiedzieć o sobie 
jako osobie prywatnej.

Warto uzgodnić z samym sobą, jakie będziemy budować relacje w ze-
spole. W jaki sposób nawiązujemy kontakty ze współpracownikami? Czy 
pozwolimy na rywalizację o to, kto wie więcej na jakiś temat, lub o to, kto 
podejmuje decyzje? Najważniejsze jest, aby ustalić, czy zgadzamy się, iż klu-
czowym efektem naszej pracy jest uczenie się uczniów. To musi być uwe-
wnętrznionym przekonaniem lidera, ponieważ umiejętność inspirowania 
innych wypływa przede wszystkim z głębokiego osobistego przekonania 
o słuszności prowadzonych działań.

Mistrzostwo w tym, co się robi, zawsze zaczyna się od samoświadomości 
na temat tego, kim się jest i jaki ma się potencjał, co w konsekwencji prowa-
dzi do budowania pewności siebie i zaufania do własnych kompetencji. Bez 
przejścia tego etapu refl eksji nie można być godnym zaufania przywódcą. To 
w ten sposób dochodzi się do zdolności odczuwania empatii wobec innych 
– gdy rozumiem siebie, nie muszę dbać o swój wizerunek ani nie mam obaw, 
iż nie zdam jakiegoś testu, mogę bardziej się skoncentrować na innych. Pew-
ność, iż to, co robię, jest dobre, daje szansę, aby zamiast chronić siebie, służyć 
innym i ich chronić. Innymi słowami opisali to uczestnicy badania, których 
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pytano o najważniejsze „przymioty” dyrektorów szkół – mówili oni, że umie-
jętności można zdobyć, ale aby być dyrektorem, potrzebne jest coś więcej. 
Są to w ich opinii pewne talenty: „bez których dyrektor, choćby miał pełną 
wiedzę teoretyczną, będzie męczył się na swoim stanowisku niemiłosiernie”. 
Wśród nich można wymienić zaufanie do własnych kompetencji, zwłaszcza 
gdy okazuje się, że (słowa jednego z respondentów): „sądząc po tym, czego 
się od nich oczekuje, dyrektor w polskiej szkole powinien być alfą i omegą”.

Największy talent, jakim może być obdarzony lub jaki może wypraco-
wać lider, to umiejętność patrzenia poza obraz widziany przez wszystkich 
i widzenia rzeczy, które nie mieszczą się w aktualnie przyjętym paradyg-
macie. Umiejętność ta jest bezpośrednio związana ze zdolnością widzenia 
siebie i tego, co się robi, jakby z zewnątrz; umiejętność „zawieszenia” siebie 
i zobaczenia całego kontekstu. Wiedza, a właściwie samowiedza, jaka płynie 
z takiego doświadczenia spojrzenia na siebie z oddali, daje możliwość odej-
ścia od działań typowych i nawykowych. Przywództwo może być rozumia-
ne jako pewna forma zarządzania i aby zarządzać innymi, najpierw trzeba 
się nauczyć zarządzać sobą, a to nie będzie możliwe bez znajomości siebie. 
Przywództwo nie zależy od tego, czy ktoś się z tym „czymś” urodził, ale od 
umiejętności i gotowości do samooceny własnego stylu, zachowania i zdol-
ności uczenia się czy rozwoju.

Jedyną osobą, którą może zmienić każdy, jest zwykle ta właśnie osoba 
– on sam lub ona sama. Dlatego nie ma sensu zabierać się do kierowania 
innymi czy organizacją, dopóki nie nauczymy się kierować sobą oraz nie zro-
zumiemy, jak istotne dla zarządzania i przywództwa jest nasze codzienne 
zachowanie. Trzeba doprowadzić do stanu, w którym przywódca czuje się 
komfortowo, wygodnie w pełnionej przez siebie roli. Przywództwo wymaga 
autentyczności, jej brak jest wyczuwany natychmiast, co uniemożliwia mo-
tywowanie i angażowanie współpracowników. Autentyczność możliwa jest 
wtedy, gdy wiemy, kim jesteśmy, czego chcemy i czy wykorzystywany przez 
nas model mentalny wspóbrzmi z kontekstem, w którym funkcjonujemy. 

Nie zawsze otoczenie gotowe jest na przyjęcie każdej nowej teorii czy no-
wego pomysłu. Tomasz Kuhn głosi w swoim modelu rewolucji naukowych, 
że musi przyjść moment na to, aby nowa teoria mogła zostać zaakceptowana 
(Kuhn, 2009), że pojawienie się nawet najlepszego pomysłu w nieodpowied-
nim momencie historii po prostu blokuje szansę na jego wprowadzenie. Jed-
nocześnie mówi o tym, że odpowiedni moment jest przygotowywany przez 
coraz silniejsze parcie ze strony tych, którzy wątpią lub myślą inaczej. To 
daje szansę na przyspieszenie niektórych procesów. Jednym z pomysłów na 
zwiększenie własnej autentyczności w relacjach z innymi, ale też w tym, co 
robimy zawodowo, jest odsłonięcie tego, co naprawdę dla nas ważne, po-
kazanie tego, co się liczy, inspiruje i motywuje do działania. Żadna praca, 
a zwłaszcza przywódcy w szkole, nie może być oderwana od autentycznych 
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uczuć, indywidualnych przemyśleń i osobowości. Odkrycie się przed inny-
mi może być trudne, ale szansę na sukces edukacyjny będziemy mieli tylko 
wtedy, gdy będziemy pracować z ludźmi, których znamy i którzy nas znają. 

Bywa tak, że pracujący z sobą ludzie nie wiedzą nic o swych przełożonych 
lub podwładnych, a nawet nie chcą niczego się dowiedzieć. Taka sytuacja nie 
daje nadziei na sukces wspólnych projektów. Można pracować z obcym czło-
wiekiem o nieznanych poglądach, ale będzie to raczej namiastka współpracy 
– odgrywanie ról, a nie autentyczny wspólny wysiłek dla osiągnięcia celu. 
Przez lata w programie Szkoła Ucząca Się14 pracowali różni dyrektorzy i dy-
rektorki, prezentujący różne style przewodzenia. Znaczące działania, wy-
raźne efekty były widoczne przede wszystkim w tych szkołach, w których 
dyrektorzy byli zaangażowani i nie bali się kontaktu z nauczycielami. Każde 
przełamanie barier, każda nawet krótka rozmowa czy uzgodnienia umożli-
wiały autentyczną komunikację i współpracę. W wielu szkołach, choć ciężko 
pracowano, nie uzyskiwano oczekiwanych efektów, ponieważ ludzie – nie 
mając odwagi pokazać siebie – porozumiewali się jakby „poza sobą”, mówili 
do siebie sloganami, które nic nie znaczyły. Dla efektywnego współdziałania 
i zarządzania ważne jest zrozumienie modelu mentalnego obowiązującego 
w danej organizacji i modeli posiadanych przez pojedynczych pracowników, 
gdyż te czasami proste uogólnienia kształtują naszą percepcję i wpływają na 
to, co robimy (Senge, 2002). Geert Hofstede (2000) nazywa to zaprogramowa-
niem i podkreśla znaczenie zrozumienia konsekwencji stosowania takiego 
a nie innego modelu czy programu (co nie wydarzy się bez autentycznych 
i otwartych relacji).

Doskonale problem ten obrazuje opowieść o zmaganiach osób współpra-
cujących z przedstawicielami innej kultury. W latach osiemdziesiątych, gdy 
amerykański przemysł samochodowy zaczął przegrywać wyścig z markami 
japońskimi, szefowie fi rm z USA zaczęli regularnie odwiedzać fabryki w Ja-
ponii, chcąc poznać przyczyny japońskich sukcesów. Chcieli się dowiedzieć, 
„jak oni to robią”. Na jednym z wizytujących, dyrektorze z Detroit, to, co zo-
baczył, nie wywarło większego wrażenia. Zniechęcony tłumaczył później, że 
wszystko, co widział, to jeden wielki teatr przygotowany specjalnie dla ame-
rykańskiej grupy przez gospodarzy. Był przekonany, że to nie były prawdzi-
we fabryki. Twierdził, że japońscy gospodarze pokazali im makiety zbudo-
wane specjalnie na ich przyjazd: „widziałem już w życiu wiele fabryk i nigdy 
takiej, w której nie byłoby magazynów. Tam ich nie było – wybudowali te 
budynki, aby nam zamydlić oczy” (Senge, et al., 2005, s. 28). Kilka lat później 
mógł się boleśnie przekonać, że nie miał racji, a to, co widział, było wyni-
kiem wprowadzenia strategii just-in-time [dokładnie na czas], która umożli-

14  Program Szkoła Ucząca Się (prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej) po-
legał na budowaniu uczących się społeczności i organizacji, tworzeniu systemu zapewniania 
jakości w szkołach poprzez głęboką samoocenę, autonomiczne wyznaczanie celów i profesjo-
nalne działania, a następnie grupową refl eksję nauczycieli.
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wia rezygnację z drogiego składowania elementów i części zamiennych. Ten 
menedżer nie był w stanie spojrzeć poza to, co znał i rozumiał, nie potrafi ł 
„wyjść z pudełka”. Niestety jego zachowanie jest dość powszechne wśród 
liderów. Najczęściej innowatorzy przegrywają nie dlatego, że brak im dobrej 
woli albo wizji zmiany, ale dlatego, że ludzie nie rozumieją tego, co widzą.

Wiedza na własny temat to, oprócz poczucia własnej wartości, przekona-
nie, że ma się prawo do popełnienia błędu. Tego rodzaju postawa umożliwia 
spojrzenie na wszystko, w co jesteśmy zaangażowani, z pewnego oddale-
nia. Coraz bardziej popularne teorie zachęcające nauczycieli i dyrektorów 
do tego, aby stawali się badaczami własnej praktyki i dokonywali regularnej 
samooceny, w pewnym sensie ułatwia swego rodzaju „spojrzenie z odda-
li”. Peter Senge (Senge, et al., 2005, s. 30) stwierdza, że naszą zdolność do 
widzenia rzeczy takimi, jakie są, przykrywa głos rozsądku, który słyszymy 
coraz wyraźniej wraz z wiekiem i wykształceniem, i który ogranicza naszą 
kreatywność. Mówi o tym, że należy w sobie wykształcić wspominaną umie-
jętność „zawieszania” problemu. Ta czynność umożliwia przyjrzenie się mu 
ze wszystkich perspektyw, bez przywiązywania się do żadnej z nich. W pew-
nym sensie inicjatywy podejmowane na rzecz popularyzacji samooceny pra-
cy szkoły czy tak zwane action research zachęcają do tego samego – spojrzenia 
na to, co się robi, przez fi ltr pewnych zdefi niowanych kryteriów, a także dają 
ku temu narzędzia.

To nie jest proste. Trzeba wykształcić w sobie pewien rodzaj odwagi. 
W naszej rzeczywistości szczere mówienie o tym, co się widzi, nie należy 
do pożądanych cech pracowników. W sytuacjach edukacyjnych lub admini-
stracyjnych raczej się tego unika, ale to właśnie umiejętność „zawieszenia” 
dotychczasowego sposobu widzenia otwierało zawsze drogę do odkryć i in-
nowacji, chociaż z pewnością nie do łatwiejszego życia osób zdolnych do 
tego rodzaju posunięć. 

Warunkiem koniecznym dla pojawienia się tego rodzaju odwagi i prag-
nienia dążenia do samowiedzy jest wzięcie odpowiedzialności za siebie 
i swój świat, za swoje otoczenie. Tak jak wymagamy od uczniów uczestni-
czenia w procesie uczenia się, tak i nauczyciele wraz z przełożonymi muszą 
wziąć odpowiedzialność za działanie organizacji, w której pracują. Bardzo 
wiele pomysłów i wizji zmian nie ma szans na realizację, ponieważ zostały 
zaproponowane przez osoby przekonane o własnej bezsilności. Stwierdze-
nia w rodzaju: „możemy wprowadzić zajęcia dodatkowe, ale i tak przecież 
nie dostaniemy na nie pieniędzy, więc wkrótce zajęcia znikną z naszego pla-
nu”, nie dają nadziei na stałą i systematyczna zmianę. Jeśli wierzymy, że to 
ktoś inny ma władzę w kreowaniu naszego świata, nigdy nie uwierzymy, że 
mamy szansę na decydowanie o naszej przyszłości. Tak jak nauczyciele nie 
mogą oczekiwać przyzwolenia na rezygnację z działania wobec „trudnych” 
uczniów, tak liderzy nie mogą sobie pozwolić na oddanie zarówno odpowie-
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dzialności, jak i prawa do podejmowania decyzji komuś innemu (spoza szko-
ły). Oczywiście powinni się dzielić odpowiedzialnością ze swoimi współpra-
cownikami i uczniami, ale nie powinni zgadzać się, aby jakaś zewnętrzna 
„władza” decydowała o tym, co dzieje się w szkole. Taka zewnątrzsterow-
ność ogranicza kreatywność, zniechęca do działania, uniemożliwia sprzeciw 
wobec negatywnych zjawisk obserwowanych w szkole. 

Bierność, pasywność i zniechęcenie pojawiają się wszędzie tam, gdzie lu-
dzie nie czują się odpowiedzialni za to, co robią, oczekują poleceń, rozkazów 
i rozwiązań z zewnątrz. Gdy tak się dzieje, ludzie zachęcani do tworzenia 
planu pracy, wizji działania czy tylko do udziału w jakimś projekcie przy-
noszą lub tworzą pomysły całkowicie oderwane od rzeczywistości, a nawet 
sprzeczne z powszechnym jej rozumieniem. Szkoła, w której brak otwartej 
komunikacji i w której nie prowadzi się żadnej dyskusji na temat wizji do-
skonalenia nauczycieli, zaproszona do stworzenia takiej wizji będzie propo-
nować nierealne pomysły tak długo, dopóki nie zrozumie, że musi wziąć na 
siebie odpowiedzialność. Byłem świadkiem wielu spotkań, podczas których 
proponowano rozwiązania nierealne, działania, o których wszyscy wiedzieli, 
że nie mogą się powieść, ale z powagą poddawano je głosowaniu i zapisywa-
no, ponieważ nikt nie odważył się wziąć odpowiedzialności czy zaprotesto-
wać przeciwko temu, co się działo. Tylko wtedy, gdy ludzie pozwolą sobie 
widzieć wszystkie siły i czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz wyrażą chęć 
wzięcia udziału w procesie transformacji tych elementów, pojawia się szansa 
na autentyczne działanie. Dopóki pracownicy szkoły główne źródło moty-
wacji swojego działania widzą na zewnątrz, dopóty nie mają szans na realne 
wpływanie na jej pracę. Lider, który wie, kim jest i za co chce wziąć odpowie-
dzialność, pomaga innym członkom zespołu też to zrozumieć i nie pozwala 
na wytworzenie kultury pasywnego posłuszeństwa; pracuje nad wytworze-
niem tego specyfi cznego, inspirującego i przynoszącego satysfakcję poczucia 
łączności osób, poszczególnych działów organizacji, wszystkich elementów 
ideologii i praktyki, odbiorców usług. 

Wielkim zadaniem i potencjalnym osiągnięciem przywódcy edukacyjne-
go będzie uświadomienie innym uczącym, że najważniejszym celem szkoły 
jest uczenie się uczniów i że osiągnąć to można przez przyjęcie odpowied-
nich postaw i wprowadzenie skutecznego modelu edukacji, a nie przez zmu-
szanie uczniów do pracy. Istotne jest, aby zaprzestać intensyfi kowania pra-
cy uczniów w celu osiągnięcia lepszych efektów pracy szkoły. Bywa tak, iż 
w szkolnych klasach pracują głównie nauczyciele (wykładając, prezentując 
i tak dalej), a uczniowie się nudzą. Wtedy zwrócenie uwagi na to, aby ucznio-
wie „coś” robili, może być efektywną strategią. Na dłuższą metę zwiększanie 
nakładu pracy uczniów nie jest jednak sensowną inicjatywą. Szkoła nie jest 
fabryką, gdzie podnoszenie efektywności pracy robotników przekłada się 
jednoznacznie na wydajność fabryki. Uczniowie nie są już w stanie praco-
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wać więcej, mogą natomiast pracować inaczej. Jak każda inna praca, praca 
polegająca na uczeniu się może mieć różny poziom produktywności. Taki 
sam wysiłek może przecież przynosić różne rezultaty. Debaty, które toczą 
się wokół pomysłów na zmiany w szkole, zbyt często koncentrują się wokół 
pytania o to, jak zintensyfi kować pracę uczniów, a właściwie o to, jakiego 
rodzaju metodami, jakimi technologiami to osiągnąć. Pytanie podstawowe 
brzmi jednak inaczej: jak podnieść efektywność nauczania, czyli spowodo-
wać, żeby uczyli się lepiej? Metody znane ze świata pracy nie są tu odpo-
wiednie – nie możemy przecież podzielić uczenia się między wyspecjalizo-
wane jednostki, a stosowanie nowych technologii lub sposobów zarządzania 
też nie przynosi zadowalających rezultatów. Alexander Sidorkin porównuje 
uczenie się do ćwiczeń fi zycznych – nikt inny tego za nas nie zrobi, a prze-
jażdżka samochodem nie zastąpi joggingu, ponieważ szybkie przeniesienie 
się z jednego miejsca na drugie nie umożliwi spalenia kalorii czy poprawie-
nia kondycji (Sidorkin, 2005, s. 68). Uważa on, że pytanie, na które musimy 
odpowiedzieć, organizując proces kształcenia, nie dotyczy nauczania, ale 
motywowania uczniów i pokazania im mechanizmów procesu uczenia się. 
Zadanie nowoczesnego lidera oświatowego to zmiana paradygmatu dzia-
łania szkoły i pomaganie w tworzeniu sytuacji autentycznie sprzyjających 
uczeniu się. To jest możliwe pod kilkoma warunkami.

Problemy szkoły muszą być rozwiązywane na poziomie szkoły, ponieważ 
to uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne poszczególnych szkół determi-
nują pracę, którą nazywamy uczeniem się. Każda szkoła musi więc stworzyć 
własną teorię, akceptowaną przez jej społeczność ideologię, która będzie le-
gitymizować zarówno intensyfi kację pracy, jak i zmianę jej charakteru. Nie 
uda się tego osiągnąć, gdy będziemy „sprzedawać” edukację jako usługę 
świadczoną jednej grupie przez inną (Sidorkin, 2005, s. 74). Trzeba spowodo-
wać, aby nauczyciele, lokalna społeczność i uczniowie wspólnie przejęli od-
powiedzialność za jakość i efektywność kształcenia. Będzie to możliwe, gdy 
przywódcy pozwolą nauczycielom na poczucie odpowiedzialności, uwierze-
nie w swe kompetencje i posiadaną władzę nad tym, co robią w szkole.

Przywództwo edukacyjne wiąże się z wyzwalaniem w innych zdolności 
do jak najlepszego wykonywania zadań, a jednocześnie z poczuciem sen-
sowności, godności, szacunku dla innych i zadowolenia. Tak Ken Blanchard 
opisuje koncepcję uprawniania innych do bycia pełnowartościowymi pra-
cownikami. Uważa, że nowocześni przywódcy muszą się skupić na zapro-
jektowaniu procesu współpracy w taki sposób, aby dać wszystkim pracow-
nikom szansę na wyzwolenie drzemiącej w nich władzy, wynikającej z ich 
wiedzy, doświadczenia i motywacji oraz ukierunkowanie tej siły na osiąga-
nie wyników (empowerement) (Blanchard, 2007). Nie jest dziś możliwe, aby 
to lider organizacji brał całą odpowiedzialność za jakość pracy organizacji 
czy jakość jej produktów. Prawidłowe wywiązywanie się z zadań, do któ-
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rych wypełniania instytucja została powołana, jest możliwe tylko wtedy, gdy 
pracownicy z entuzjazmem odnoszą się do wizji fi rmy i są zmotywowani 
do pracy na wysokim poziomie. Sposobem umożliwiającym wyzwolenie 
takiego zachowania u pracowników jest właśnie empowerment. Empowere-
ment, czyli poczucie sprawczości15, oznacza pozwolenie pracownikom na 
niezależne myślenie, na wykorzystywanie ich wiedzy, doświadczeń i mo-
tywacji do spełniania wymagań stawianych organizacji. Nie jest to możliwe 
w sytuacji, gdy władza rośnie wraz z pozycją w hierarchii organizacyjnej, 
a odpowiedzialność za sukces fi rmy spoczywa tylko i wyłącznie na barkach 
menedżerów (Blanchard, 2007, s. 57–58). 

Tworzenie organizacyjnej kultury empowerment (kultury pielęgnującej po-
czucie sprawczości) jest trudnym zadaniem dla przywódców i ich podwład-
nych, bo proces ten nie jest zgodny z powszechnymi wyobrażeniami dotyczą-
cymi tego, jakie powinny być relacje między kierownikami a podwładnymi. 
Empowerment wymaga gruntownej zmiany w postawie przywódcy. Żeby 
proces wprowadzania w fi rmie empowerment odniósł skutek, liderzy muszą 
weń uwierzyć i przygotować się na stoczenie walki z panującymi zwycza-
jami i tradycją. Większość badaczy określa empowerment jedynie jako „danie 
ludziom władzy podejmowania decyzji”. Ta błędna defi nicja chyba tłumaczy, 
dlaczego tak wiele przedsiębiorstw ma problemy, żeby w pełni zaangażować 
pra cowników. Defi niowanie empowerment jako „sytuacji, w której menedżer 
oddaje władzę pracownikom”, siłą rzeczy przedstawia menedżera jako osobę 
mającą nad wszystkim kontrolę i pomija najistotniejszy aspekt empowerment, 
mianowicie fakt, że pracownicy już dysponują władzą – tą, która wywodzi się 
z wiedzy, doświad czenia i wewnętrznej motywacji. Lepiej więc myśleć właś-
nie o tworzeniu klimatu organizacyjnego, który uwalnia drzemiące w pra-
cownikach wiedzę, doświadczenie i motywację (Blanchard, 2007). 

Budowanie kultury współpracy, odpowiedzialności i wolności spotyka 
się oczywiście również z niezrozumieniem ze strony pracowników:

wielu myśli, że jeśli pozwoli się im na niezależne myślenie i działanie, to będą mog-
li robić, co im się żywnie podoba, jak i podejmować kluczowe decyzje dotyczące 
ich pracy. Nie po trafi ą zrozumieć, że ceną wolności, jaką uzyskują, jest przyjęcie 
na siebie ryzyka i współodpowiedzialności za wyniki (Blanchard, 2007, s. 58).

 Współpraca autonomicznych jednostek jest możliwa wtedy, gdy każdy 
członek zespołu jest świadomy swej odpowiedzialności i chce ją ponosić. 
Każdy jest liderem w obszarze własnej odpowiedzialności, musi podejmo-
wać wysiłek oceny sytuacji i podejmowania decyzji. Angażując się w proces 

15  Empowerement (to empower) to termin, który sprawia problemy w tłumaczeniu na język 
polski. Wiąże się ze wzmacnianiem, ale także nadawaniem władzy. Niestety, jak słusznie za-
uważa Blanchard, osoby zwykle już posiadają jakiś potencjał, kapitał, władzę, więc nie chodzi 
o to, aby je nadać, ale raczej uzewnętrznić, wesprzeć w rozwoju. W tej pracy, jako oddający 
w pewnym sensie znacznie terminu empoweremet, stosuje się termin: uprawnianie. 

Refl eksyjność, służebność i uprawnianie
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podejmowania decyzji, automatycznie bierze udział w kierowaniu zespo-
łem. Znika wtedy struktura piramidy i konieczność podporządkowywania 
się poleceniom – pracownicy podporządkowują się raczej logice działań po-
dejmowanych w celu realizacji danego projektu.

Aby było to możliwe, należy wprowadzić kilka zasad. Za naczelną zasadę 
należy przyjąć zwyczaj dzielenia się ze wszystkimi wiedzą na temat organi-
zacji, uwarunkowań i zadań. Blanchard nazywa to pierwszym kluczem do 
empowerment (2007). Każdy pracownik powinien mieć takie same informa-
cje o organizacji, w której pracuje. Nie ma sensu, a jest raczej destrukcyjne, 
dzielenie pracowników na grupy w zależności od stopnia dostępu do infor-
macji. Konieczne jest, aby wszyscy wiedzieli to samo, nie powinno się więc 
na przykład ukrywać przed pracownikami treści rozmów z wizytatorami. 
Drugim kluczem jest tworzenie niezależności poprzez wyznaczanie granic 
– każdy pracownik powinien mieć jakiś obszar (i o tym wiedzieć), w którym 
może działać bez nadzoru, podejmować decyzje bez konieczności proszenia 
o pozwolenie. Poprzez szczegółowe negocjacje ustala się, jakiego rodzaju 
decyzje pracownik jest wręcz zobowiązany do podejmowania samodzielnie 
(lub w zespole) i kiedy ma to zrobić. Początkowo wymaga to samozaparcia 
i wysiłku z obu stron (dyrektora i nauczyciela), ponieważ wieloletnie nawy-
ki utrudniają samodzielność podwładnym, a dyrektorzy mają poczucie nie-
dopatrzenia obowiązków. Trzecim kluczem i logiczną konsekwencją dwóch 
poprzednich jest zastępowanie starej hierarchii samosterownymi jednostka-
mi i zespołami (Blanchard, 2007, s. 70). Należy mieć na uwadze to, że w tym 
procesie menedżerowie i pracownicy wyswobadzają się z więzów biurokra-
tycznego, zhierarchizowanego podejścia do pracy i sposobu jej wykonywa-
nia, funkcjonowania w ramach hierarchii, w której menedżerowie podejmują 
decyzje, a pracownicy mają je wykonywać. Chociaż tej zmianie mogą towa-
rzyszyć okresy frustracji, przywódcy edukacyjni powinni przeprogramować 
się z nawyku brania odpowiedzialności „za wszystko” na branie odpowie-
dzialności za jak najlepsze warunki rozwoju i działania współpracowników. 
Chodzi o to, żeby myśleć o tym, co chce się osiągnąć z organizacją i jak moż-
na wspomóc pracowników w wysiłku realizacji celów. Należy podkreślić, że 
trzeba projektować takie sytuacje, w jakich współpracownicy będą się uczyć 
działania, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, oraz prze-
ciwdziałać kulturze zależności. 

W ten sposób przywódca jest w stanie zaprosić do procesu przewodzenia 
(zarządzania) innych pracowników, budując kulturę współodpowiedzial-
ności i zarządzania skoncentrowanego na transformacji, a nie odtwarzaniu 
rzeczywistości czy wypełnianiu obowiązków narzuconych przez biurokra-
cję. Taki przywódca widzi swoją pracę jako służbę dla innych pracowników 
organizacji, po to, aby tamci jak najlepiej wywiązywali się ze swoich zadań.



228  Partycypacja i współpraca 

Koncepcja przywództwa służebnego ściśle wiąże się z fi lozofi ą empowere-
ment, która zamiast do kontroli, oceny i krytyki zachęca raczej do wspólnego 
skupienia się na osiąganiu celów – w sytuacji, gdy grupa ludzi rozumie już 
swoje cele i zadania, przywódca skupia się na tym, aby pomóc im osiągnąć 
sukces. Działanie lidera to poszukiwanie czynników, które pomogą innym 
pracownikom zrealizować zadanie. Przywództwo służebne wymaga umie-
jętnego słuchania, empatii, wysokiego poziomu świadomości, umiejętności 
konceptualizacji i operacjonalizacji abstrakcyjnych celów, przewidywania, 
budowania społeczności, w pewnym stopniu umiejętności przekonywania, 
a nawet zdolności terapeutycznych, ale przede wszystkim wymaga rezygna-
cji z własnego ego. Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku osób posia-
dających silne poczucie własnej wartości, które z łatwością przyznają innym 
ich zasługi, słuchają odmiennych od własnych opinii, chcą widzieć rozwój 
innych (nie traktują go jako zagrożenia). Przywództwo składa się z dwóch 
elementów: wizji i jej urzeczywistnienia, bardzo ściśle wiąże się z kreowa-
niem i popularyzowaniem wizji, służebność zaś koncentruje się na drugim 
elemencie – przyczynianiu się do jej urzeczywistnienia. Ken Blanchard twier-
dzi, że lider służebny, aby wspierać innych, musi osiągnąć zdolność samo-
przewodzenia (bycia liderem również dla samego siebie), co jest możliwe 
tylko gdy: a) jest w stanie podawać w wątpliwość własne założenia i przeko-
nania, b) zdaje sobie sprawę z własnych defi cytów i mocnych punktów, któ-
re nazywa punktami władzy (w obszarach: stanowisko, relacje, osobowość, 
wiedza, zdolność realizacji), c) umie współpracować (2007).

7.4. Partycypacja i współpraca 

Współczesne społeczeństwa to miejsca narodzin wielu nowych zjawisk, me-
chanizmów i instytucji. Generują też kolejne zadania i wyzwania. To znany 
fakt, ale czy wystarczająco opisany i zrozumiany? Czy współczesny człowiek 
zdaje sobie sprawę z konsekwencji procesów, w których uczestniczy? Istnie-
ją poważne przesłanki, aby wątpić w to, że w pełni pojmujemy znaczenie 
radykalnych zmian. A przecież nowe warunki prowadzą do zmian politycz-
nych i ekonomicznych. Tworzą podstawy nowej rzeczywistości społecznej, 
powodując często podziały na tych, którzy odnoszą korzyści z globalnej go-
spodarki, i tych, którzy nic nie zyskują lub tracą; decydują o powstaniu no-
wej kultury bezustannej komunikacji, indywidualizacji i konsumpcji (Senge, 
Scharmer, Jaworski, Flowers, 2005). Można zauważyć, że cały świat i różne 
jego sektory (w tym obszar pozarządowy i oświatowy) upodabniają się do 
siebie. To upodabnianie się nie jest jednak równoznaczne z kształtowaniem 
świadomych ludzi i nie służy procesowi wychowywania globalnego obywa-
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tela, posługującego się wiedzą, ale i zdolnego do współczucia i solidarności 
z innymi, obywatela odmiennego od zdyscyplinowanego obywatela czasów 
industrialnych, pracownika fabryki. Potężne mechanizmy zmieniają nasz 
świat, ale nie służą edukacji w sposób, który dawałby nadzieję na nauczenie 
się rozwiązywania współczesnych problemów. 

Jak wielokrotnie już apelowano, szkoła musi jak najszybciej zareagować 
na zmieniający się świat. Jednym z warunków sukcesu, rozumianego jako 
zmiana systemu edukacyjnego na taki, który umożliwi budowę rzeczywi-
stości odpowiadającej naszym oczekiwaniom, jest uświadomienie sobie, że 
żyjemy w świecie wszechogarniających relacji, interakcji i zależności. Umie-
jętne wykorzystywanie tych nowych okoliczności jest koniecznością w pracy 
przywódcy edukacyjnego. Przywódca musi sobie zdawać sprawę, że nigdy 
nie będziemy już sami lub odseparowani – od dziś żyjemy w sieci, zależni 
od siebie nawzajem. Każda instytucja ma teraz przynajmniej dwa wymiary 
funkcjonowania: jako indywidualna całość i jako element większej struktury, 
globalnego systemu. Nie wydaje się to bardzo odmienne od tego, co znamy 
z przeszłości, ale jednak jest inne. Dopóki przywódcy nie będą w pełni tego 
świadomi, będą uważać, że działają w znanej rzeczywistości, i stosować zna-
ne z przeszłości, aczkolwiek nieprzydatne dziś, metody i pomysły na działa-
nia. Nieadekwatność celów i metod zwykle nie wróży dobrze podejmowa-
nym inicjatywom.

Potrzebne jest nowe podejście wszystkich odpowiedzialnych, które umoż-
liwi budowanie systemu edukacyjnego dającego uczącym się szansę na od-
nalezienie się we współczesnym świecie w sposób pozwalający nie tylko 
przeżyć, ale przeżyć w dobrych warunkach. 

Po pierwsze, współpraca, zastępując rywalizację, musi się stać głównym 
mechanizmem rozwoju społecznego. Współpraca umożliwia budowanie 
poziomych relacji, zarówno w organizacjach, jak i w społeczeństwach, mo-
gących zastąpić pionowe struktury zależności decydujące dzisiaj o rzeczy-
wistości społecznej i ekonomicznej. Aktualny obyczaj rywalizacji utrudnia 
osiąganie celów społecznych i indywidualnych. Znane z rzeczywistości sy-
tuacje, w których szkoły rywalizują o uczniów (po to, by przetrwać), to jeden 
z bardziej toksycznych przykładów braku świadomości konieczności współ-
pracy. Przecież sukces jednej szkoły kosztem drugiej to porażka na poziomie 
społecznym, ale również porażki indywidualne wielu osób. Współpraca dla 
rozwiązywania problemów musi się stać obowiązkową zasadą. 

Po drugie, należy zrezygnować z gotowych, wypracowanych i „znanych 
wszystkim” rozwiązań na rzecz wspólnego ich wypracowywania na nowo, 
dla każdego kolejnego zadania czy problemu. Partycypacja lokalnych eksper-
tów umożliwia pracę nad tym, co jest ważne w danym konkretnym miejscu, 
tutaj, a nie nad tym, co jest ważne gdzieś indziej, w urzędach centralnych, 
w wielkim biznesie, w międzynarodowych korporacjach; zmniejsza to rolę 
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silnych aktorów życia publicznego monopolizujących prawo do słuszności, 
mądrości czy wytyczania kierunków rozwoju. 

Po trzecie, należy przestawić się ze specjalizacji i myślenia o pojedynczych 
zadaniach na szerokie interdyscyplinarne podejście do problemów, na jak 
najszerszą perspektywę w tworzeniu strategii osiągania konkretnych, lokal-
nych celów. Potrzebna jest umiejętność korzystania z doświadczeń innych ze 
świadomością, iż nie da się dokładnie zastosować recepty skutecznej gdzie 
indziej. Współpraca, skupienie się na tym, co naprawdę jest dla nas ważne 
i korzystanie z zasobów wiedzy dają szansę na rozwojową zmianę. 

Bardzo dobre pomysły często nie mają szans na realizację, gdyż są pro-
duktem fragmentarycznej rzeczywistości i pokawałkowanej świadomości – 
decyzje podejmuje się w różnych, niewspółpracujących z sobą segmentach 
systemu, a realizować je mają ludzie, którzy pracują bez wcześniejszego 
ustalenia systemu wartości i priorytetów. Gdy uda nam się połączyć ludzi 
pracujących z sobą spójną wizją i poczuciem odpowiedzialności, pojawia się 
zaufanie i kreatywność. Ten proces powstawania grupy zależy od kilku ele-
mentów atmosfery pracy: bezpieczeństwa, stosowanych procedur i technik 
współdziałania, uświadomionych celów i priorytetów, gotowości do dialo-
gu. Pojawienie się tych elementów jest o wiele bardziej prawdopodobne, gdy 
przywódca jest świadomy swoich celów, zasobów, systemu wartości, umie-
jętności i przekonań, a także wtedy, gdy zachęca innych do ciągłej refl eksji 
i stawiania pytań. Tylko wtedy, gdy wszyscy wspólnie próbują odpowie-
dzieć na pytanie, co ich inspiruje, co pociąga w pracy i co sprawia, że anga-
żują się w daną inicjatywę, można próbować wywierać na nich wpływ. Gdy 
udaje się zaangażować pracowników w proces refl eksji nad tym, co się dzieje 
w organizacji, mogą oni, a nawet powinni, wziąć część odpowiedzialności 
i współdecydować. Jednak pierwszy krok to pełna samoświadomość lidera 
i jego refl eksyjne podejście do własnej pracy.

W dzisiejszych dyskusjach nad przywództwem w oświacie (ale i przy-
wództwem w ogóle) widać, jak długą drogę przebyliśmy, jak zasadnicza 
zaszła tu ewolucja od bardzo hierarchicznych struktur i silnych jednostek 
do zdecydowanie bardziej demokratycznego i partnerskiego podejścia
(Hoerr, 2005). Jednym z nurtów, które wydają się odpowiednie dla szkół 
w świetle argumentów przytaczanych powyżej, jest zarządzanie partycypa-
cyjne, które opiera się na założeniu, że człowiek jest całkowicie wolny – nie 
można mu nic nakazać ani do niczego przymusić. Uznanie wolności pracow-
nika powadzi do traktowania drugiego człowieka, niezależnie od jego stano-
wiska, jako partnera. Ważne też jest skupienie się nie na tym, kim ta osoba 
jest, ale na tym, kim może się stać – w takiej organizacji każdy pracownik ma 
poczucie ogromnych możliwości wzrostu i rozwoju (Stocki, Prokopowicz, 
Żmuda, 2008, s. 24–25). Ta właśnie teoria przywództwa, mieszcząca się we 
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wspomnianym wcześniejszej paradygmacie organicznym, powinna się stać 
podstawą zmiany myślenia o zarządzaniu w edukacji. 

Na razie popularność sposobu rozumienia przywództwa jako procesu, za 
który odpowiada wielu członków organizacji, jest wciąż niewielka. Podsta-
wowy sposób rozumienia tego zjawiska określa wizja silnej jednostki, oso-
by samodzielnie zdolnej do zmiany naszego losu. Ciekawe jest, zwłaszcza 
w kontekście wyraźnych defi cytów w obszarze przywództwa we współ-
czesnym społeczeństwie, że tak często widać sprzeczność między tym, w co 
wierzymy, a tym, co robimy. Jednym z bardziej intrygujących zjawisk zwią-
zanych z ludzkim działaniem jest obecne, w wielu kontekstach i w wielu 
organizacjach, podzielane przez pracującą wspólnie grupę przekonanie, że 
sprawy nie idą w pożądanym kierunku, a jednocześnie towarzysząca temu 
przekonaniu głęboka niechęć do radykalnych zmian. Chodzi o sytuacje, 
w których to, co mogłoby być przedmiotem zmiany, choć staje się źródłem 
frustracji i zniechęcenia, jest uważane za nieuniknione i „niezmienialne”. Jak 
często pracowników ogarnia obezwładniające uczucie bezsilności, niemocy 
czy wręcz bezsensu, gdy po pierwszym impulsie wskazującym, że warto by 
się zastanowić nad tym, jak poprawić coś w organizacji pracy, przypominają 
sobie poprzednie nieudane próby? Jak często słychać w różnych instytucjach: 
to dobry pomysł, ale u nas nie da się go wprowadzić, nie mamy odpowied-
nich ludzi, pieniędzy, nasi pracownicy lub uczniowie są za słabi? Podobna 
sytuacja jest związana z defi cytem potencjału przywódczego w szkołach. 
Zauważa się słabość współcześnie obowiązującego modelu, ale jednocześ-
nie nie ryzykuje wprowadzania nowych rozwiązań – na przykład zespołów 
przywódczych, które posiadałyby realną władzę.

Wszyscy, którzy mają okazję coś zmienić w swojej szkole, muszą zrozu-
mieć i zaakceptować sytuację, że świat paradoksów, w którym pracują, to coś 
naturalnego. Niepowodzenia i porażki są wpisane w nasz byt, ale to wcale nie 
oznacza, iż mamy zrezygnować z planów, celów czy wizji przyszłości. Raczej 
spróbujmy rozbroić paradoksy, zrozumieć prawa i mechanizmy funkcjono-
wania naszej instytucji i wykorzystać tę wiedzę na rzecz lepszego działania. 
Trzeba też się starać dostrzegać i rozumieć, jakim naciskom są poddawani ci, 
których uważamy za przeciwników lub utrudniających proces reform. Ca-
łościowe podejście do zadań, zauważenie i zaakceptowanie istnienia wielu 
różnorodnych czynników wywierających wpływ na naszą pracę (zarówno 
pozytywny, jak i negatywny) ułatwia budowanie efektywnych strategii. 
Daje szansę na otwarte zmierzenie się z tym, co wydaje się nieusuwalne, na 
nawiązanie kontaktu z rzeczywistością, w której żyjemy. Jej zrozumienie to 
pierwszy krok do bycia liderem zdolnym do kierowania w świecie paradok-
sów; prawdziwi liderzy zawsze potrafi ą zobaczyć pełny obraz, niezależnie 
od tego, jak bardzo wąska jest ich specjalizacja czy zakres obowiązków. Z po-
wodu społecznego charakteru człowieka budowanie obrazu rzeczywistości 
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zachodzi zwykle przez symboliczne interakcje z innymi, więc wypracowy-
wanie modelu współpracy musi polegać na ciągłych interakcjach. Nasze 
przekonania co do zewnętrznych zjawisk biorą się ze wspólnego interpre-
towania tego, co widzimy. Budowane z innymi rozumienie świata staje się 
dla ludzi rzeczywistością społeczną. W ten sposób to, co wiemy, decydu-
je o kształcie świata, w którym żyjemy. Opisując świat, odwołujemy się do 
swojej wiedzy, więc granice wiedzy są granicami rzeczywistości (Goffman, 
2009). Modyfi kowanie wiedzy dokonuje się w kontaktach społecznych i pro-
wadzi do kształtowania rzeczywistości, dlatego chcąc mieć wpływ na kształt 
organizacji, przywódca powinien koncentrować się na inspirowaniu, koor-
dynowaniu i wspieraniu współdziałania pracowników. Proces współpracy 
i ciągłych interakcji zadecyduje o ostatecznej „wersji” szkoły, w której współ-
praca się odbywa.

7.4.1. Budowanie gotowości do współpracy

Kierowanie to proces społeczny. Podstawą każdego sukcesu grupowego, 
kluczem do rozwoju i wspólnego uczenia się są zdrowe relacje. Odpowied-
nie wzorce interakcyjne budują fundament wzrostu i mechanizm odnowy in-
stytucji (w tym szkoły). Te wzorce interakcyjne łączą uczącą się społeczność 
i pozwalają tworzyć znaczenie, wiedzę i wspólne doświadczenia, umożli-
wiające działanie oraz refl eksję nad tym, kim są ludzie tworzący grupę i jaka 
jest sama grupa. Zarówno jednostki, jak i organizacje wnoszą swoje dawne 
doświadczenia i aktualne przekonania w każdą inicjatywę, każdy projekt 
i proces, w którym biorą udział. Historie, wartości, spojrzenie na świat i wie-
le innych indywidualnych (lub grupowych) teorii czy koncepcji wpływają 
zarówno na proces uczenia się, poznawania nowych pojęć, jak i na charakter 
wspólnego działania, na procesy komunikacji i interakcji. Poprzez proces za-
dawania pytań i poszukiwania odpowiedzi konstruujemy nowe znaczenia 
i nowe informacje, budujemy wiedzę i organizacje społeczne. W takim ro-
zumieniu uczenia się i wspólnego działania organizacje wzbogaca ich róż-
norodność, zwłaszcza gdy istnieją odpowiednie warunki umożliwiające jej 
wykorzystanie: zrozumienie, wzajemność, gotowość do dialogu, równość, 
świadomość tejże różnorodności. Przewodzenie to nic innego jak społeczna 
i intelektualna transformacja jednostek i organizacji (w konsekwencji całe-
go społeczeństwa) poprzez proces wspólnego uczenia się oraz wspólnego 
poszukiwania sensu i celu współpracy. To istota współdziałania i rozwoju, 
a także efektywnego przywództwa.

Społeczna transformacja i kierowanie nią to trudne zadania. Tym trudniej-
sze, że aktualny obyczaj zachęca do oddzielania w szkołach „ja” wewnętrz-
nego, prywatnego, ideologicznego od „ja” zawodowego, publicznego, profe-
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sjonalnego. Według Senge’a obyczaj ten trwa, ponieważ wymaga się tego od 
pracowników albo też dlatego, że sami pracownicy próbują się chronić w ten 
sposób. Przewodzenie organizacji uczącej się, wykorzystującej doświadcze-
nia wszystkich jej członków wymaga połączenia tych oddzielnych światów. 
Jednym z warunków uruchomienia tego procesu jest uwolnienie sposobu 
myślenia od przyzwyczajeń, nawyków i „skamieniałości”. Tak długo, jak 
będziemy operować kategoriami i modelami przydatnymi w erze przemy-
słowej, tak długo będziemy cierpieć z powodu braku integralności. Kontro-
la, przewidywalność, standaryzacja, hasła w rodzaju „szybciej to lepiej” to 
myślowe kotwice uniemożliwiające zasadniczą ewolucję systemu, w którym 
funkcjonujemy (Senge, Scharmer, Jaworski, Flowers, 2005. s. 9). To hasła, któ-
re dają pewność tylko jednej kwestii – odtwarzania aktualnej sytuacji. Nie 
umożliwiają natomiast społecznej i intelektualnej transformacji.

Parker Palmer mówi o tym, że powinniśmy trwać w procesie podejmowa-
nia kolejnych prób stworzenia w szkole przestrzeni, która będzie jednocześ-
nie otwarta i wyznaczająca granice dla wszystkich pomysłów i opinii. W tej 
przestrzeni bezwarunkowa „gościnność” pozwoli na wprowadzenie zasady, 
że głos jednostki jest wysłuchiwany na równi z głosem grupy, a prywatne 
opowieści nauczycieli i uczniów mają takie samo w niej miejsce jak wielkie 
„opowieści” z różnych dziedzin wiedzy. Taka przestrzeń umożliwi stwo-
rzenie atmosfery bezpieczeństwa i wsparcia (Palmer, 1998, s. 74). Przywód-
ca w szkole musi mieć więcej niż tylko proceduralną wiedzę i umiejętności 
menedżera. Przywódca, który ukierunkowuje własne wysiłki na budowanie 
w szkole przestrzeni otwartej, na udział pozostałych osób w procesie zarzą-
dzania i uczenia się, stara się budować potencjał przywódczy innych nauczy-
cieli. Dyrektor szkoły jest liderem wśród liderów, stara się wspierać innych 
w rozwoju, buduje płaską i zintegrowaną strukturę organizacyjną, tworzy 
kulturę organizacyjną pielęgnującą wspólne wartości. Inwestuje w proce-
sy demokratyczne, wspierając interakcyjną atmosferę panującą w szkolnej 
społeczności. Takie działania dają nadzieję, że również proces nauczania 
i uczenia się będzie przebiegać we współpracy i przy współudziale uczniów. 
Przywództwo sprawowane zgodnie z pokazanymi założeniami to proces 
wzajemny, prowadzony przez grupę dorosłych osób, wspólnie wypraco-
wujących zasady działania, uzgadniających przekonania, według których 
pracują, ustalających wartości i dzielących się własnymi przemyśleniami 
i doświadczeniami. Takie przywództwo umożliwia pojawienie się w danej 
szkole społeczności, która sama się motywuje, a rozwój swoich członków 
widzi jako swe fundamentalne zadanie. Większość decyzji zapada wtedy 
w wyniku przeprowadzanych inicjatyw badawczych, które umożliwiają 
identyfi kowanie i rozwiązywanie problemów (Walker, 2002, s. 12–14). Po-
stawy nauczycieli wobec zarządzania, współpracy i procesu podejmowania 
decyzji w grupie determinują też przekonania na temat uczenia się. W szko-
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le, w której uda się zachęcić do przywództwa organicznego (w zależności od 
zadania przewodzenie jest przejmowane przez osoby najlepiej do tego przy-
gotowane), zakłada się, że każdy uczeń konstruuje własną wiedzę – nadaje 
znaczenie temu, czego się uczy poprzez porównanie tego z własnymi do-
świadczeniami i wartościami w procesie społecznym zachodzącym w szkole. 

Aby było to możliwe, dyrektor przywódca pielęgnuje kulturę organiza-
cyjną, która uniemożliwia pojawienie się kultury strachu. Strach jest czynni-
kiem destrukcyjnym. W grupie, której członkowie nie mają poczucia bezpie-
czeństwa, kolektywne działanie jest niemożliwe i zablokowane. Taka grupa 
odwołuje się zwykle do nawyków i rytuałów, wychodząc z założenia, że nie 
będzie oskarżana o błędy, jeżeli będzie działać zgodnie ze znanymi zasada-
mi. Niestety to działanie pozorne, pozwalające dryfować na powierzchni, ale 
niedające szans na zmianę jakościową czy oryginalne rozwiązania. Przez lata 
uczyliśmy siebie i innych, zarówno w kontekście szkolnym, jak i organizacyj-
nym, myślenia i działania nawykowego – reagowania na zewnętrzne impul-
sy. Uczyliśmy się świata i opisywaliśmy sytuacje, poruszając się wewnątrz 
znanych i swojskich kategorii. Uczyliśmy się odrzucać interpretacje odmien-
ne od tego, co wiemy i w co wierzymy. Peter Senge, jeden z najważniejszych 
twórców pojęcia „organizacja ucząca się”, twierdzi, że na etapie rozwoju or-
ganizacyjnego, ograniczającego się do reagowania na rzeczywistość, mamy 
zwykle tendencję do obrony własnego stanowiska i sposobów działania. Po-
dejmowane działania odzwierciedlają wpojone nawyki i modele mentalne 
– niezależnie od prawdopodobnych rezultatów dla pracowników najważ-
niejsze jest zapewnienie sobie minimum bezpieczeństwa, aby nie być oskar-
żonym o błąd, niedopatrzenie czy też o to, że coś zrobiono źle. Pracując w ten 
sposób, zwykle udaje się trochę poprawić wyniki, czasami zrobić coś trochę 
lepiej i tak pozostać bezpiecznym, ale traci się szansę na autentyczną zmianę. 
Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do siebie nawzajem może 
być zadaniem ważniejszym (zwłaszcza w początkowej fazie funkcjonowania 
organizacji) aniżeli realizowanie zadań statutowych. Zdając sobie sprawę, jak 
ryzykownie może brzmieć to stwierdzenie, warto sobie uświadomić, że kon-
tynuowanie działania w warunkach uniemożliwiających autentyczną współ-
pracę (polegającą często na podejmowaniu ryzyka), natomiast zachęcających 
do działań pozornych, uniemożliwia osiągnięcie celów. Przywódca eduka-
cyjny powinien przede wszystkim kultywować otwarty dialog i uczyć siebie 
i innych słuchania różnorodnych głosów i przyglądania się problemowi z róż-
nych perspektyw. Tak samo jak nauczanie, przewodzenie wymaga dialogu 
prowadzącego do refl eksji umożliwiającej rozwój. W społecznościach, w któ-
rych udaje się prowadzenie dialogu w bezpiecznej atmosferze, pielęgnuje się 
dobre relacje międzyludzkie, umożliwia przekraczanie granic i przezwycię-
żanie własnych ograniczeń, koncentruje się na głównym celu, jakim jest ciągłe 
i wzajemne uczenie się, a nie na destrukcyjnych i często toksycznych grach 
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o władzę. Inni współpracownicy powinni inspirować i wspierać, a nie stano-
wić zagrożenie lub przyczynę zaniechania ambitnych zamierzeń.

Potrzeba budowania zaufania musi być zauważona przez przywódców. 
Jeżeli nie uda się stworzyć w szkołach atmosfery zaufania i jeżeli nie zaufamy 
nauczycielom jako liderom, czekać nas może niedługo sytuacja Wielkiej Bry-
tanii czy USA. Większość nauczycieli zbliża się tam do wieku emerytalnego, 
a informacje o tym, iż 30% absolwentów kierunków nauczycielskich nie po-
dejmuje pracy w zawodzie, a około 20% odchodzi z zawodu w ciągu pierw-
szych trzech lat, budzą wielki niepokój (Bottery, 2004, s. 102). Sytuacja, w któ-
rej polscy nauczyciele pracują w szkole, ponieważ „nie mają innego wyjścia”, 
może nie potrwać długo. Coraz głośniej mówi się o możliwym już wkrótce 
defi cycie fachowców. Zachęty ze strony innych obszarów życia społecznego 
czy gospodarczego pojawiają się głównie wobec nauczycieli języków obcych 
lub informatyki, ale ta grupa atrakcyjnych dla innych fi rm pracowników re-
krutujących się z rzeszy nauczycieli będzie się powiększać. Chociaż wydaje 
się to prawie niemożliwe, realne jest zagrożenie, iż w niedalekiej przyszłości 
nie będzie chętnych do pracy w szkole. Warto się przed tym zabezpieczyć. 
Konieczna interwencja powinna polegać właśnie na budowaniu zaufania. 
Żadna z postulowanych wartości, żaden ze sposobów współdziałania w za-
kresie poprawy jakości pracy szkoły, żaden z pomysłów na poprawianie 
edukacji nie jest możliwy do zrealizowania bez spełnienia warunku zaufa-
nia. Można dyskutować nad tym, czy to sprawa specyfi ki zawodu nauczy-
ciela czy genetycznego, systemowego, błędu, ale oczywiste jest, zarówno dla 
mało wnikliwych obserwatorów, jak i dla badaczy, że środowisko szkolne 
doprowadziło do perfekcji sztukę sabotowania albo udawanego wprowa-
dzania kolejnych pomysłów i inicjatyw reformatorskich (Zahorska, 1999). 
Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest pielęgnowana w szkołach 
kultura strachu i odgrywania ról w takim samym stopniu narzuconych, jak 
nieszczerych. Brak zaufania przejawia się w biurokratycznych nakazach 
i zakazach, w zwyczaju promowania postaw uległości i konformizmu, na-
gradzania tych, którzy pokornie stosują się do wytycznych (lub to udają), 
a nie tych, którzy samodzielnie podejmują ambitne próby zmiany rzeczy-
wistości. Brak zaufania to drogie, nieefektywne i częste kontrole (Czapiński, 
2009), podczas których sprawdza się rzeczywistość standardową – stopień 
wypełnienia oczekiwań nie osób, którym szkoła służy, ale zwierzchników, 
mniej lub bardziej oderwanych od rzeczywistości. To więcej prób rozliczania 
pracowników z ich obowiązków niż z rzeczywistych wyników pracy. Brak 
zaufania to zmuszanie do rozwoju w obszarach wybieranych w oderwaniu 
od szkolnych realiów i nabywania takich kompetencji, które można łatwo 
sprawdzić.

Kultura zaufania owocuje powszechnym zrozumieniem i zgodą na dany 
system wartości. Przywódca dający sobie i innym szansę na pojawienie się 
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i wzrost wzajemnego zaufania prowadzi swój zespół w kierunku pewno-
ści kompetencji i pewności tego, co się robi. Zaufanie daje solidną podstawę 
zarówno do kreowania wartości, wspierania integralności, jak i rozwijania 
kompetencji (Bottery, 2004, s. 103). Odpowiednie relacje między ludźmi pra-
cującymi w szkole i zaufanie do lidera wynikają z działania przywódcy, który 
pokazuje spójność działania i szczerość intencji. Mowa tu nie tylko o zaufaniu 
pomiędzy osobami pracującymi w szkole, ale przede wszystkim o zaufaniu 
w relacjach między poszczególnymi grupami zainteresowanymi sprawnym 
działaniem szkoły. Zawsze pojawi się pytanie: czy rodzice, uczniowie, na-
uczyciele, dyrektor i lokalne władze ufają sobie nawzajem? To podstawowe 
pytanie, ponieważ te grupy wspólnie decydują o charakterze szkoły, o jej 
atmosferze i klimacie organizacyjnym. Anthony Bryk i Barbara Schneider 
dowodzą, że poziom takiego relacyjnego zaufania koreluje z osiągnięciami 
uczniów (wynikami). Gdy każda ze wspomnianych grup wykonuje zadania, 
które są jej przypisane, i zgadza się na swoją rolę, sytuacja w szkole jest cał-
kowicie odmienna, niż gdy któraś ze wspomnianych grup jest w konfl ikcie 
z innymi (Bryk, Schneider, 2002). 

Defi cyt zaufania w życiu publicznym jest postrzegany jako ważny mecha-
nizm spowalniający proces rozwoju. Zaufanie budowane na poziomie szkoły 
może więc nie tylko zwiększyć efektywność współpracy w szkole, ale rów-
nież przenikając do życia społecznego, pozytywnie wpływać na procesy 
ekonomiczne i społeczne. Jest to niezbędne, zwłaszcza gdy tak wiele mówi 
się o alienacji klasy politycznej, w różny sposób krytykuje się media za brak 
profesjonalizmu i zasad, a sektor biznesowy co pewien czas jest wstrząsany 
kolejnym skandalem (trudno znaleźć coś bardziej niszczącego wizerunek niż 
rola instytucji fi nansowych w ostatnim kryzysie fi nansowym). Budowa za-
ufania w szkołach i zachęcanie ludzi do wspólnej pracy to wielkie zadanie dla 
zmieniających rzeczywistość, odpowiedzialnych przywódców edukacyjnych.

Obowiązek budowania zaufania do szkoły i w szkole jest w pewnym sen-
sie w naszym systemie nałożony na władze oświatowe. Każdy kolejny mini-
ster zapewnia, iż w szkołach będzie bezpiecznie, a nauczyciele będą uczyć 
coraz lepiej. Każdy kolejny premier utwierdza nauczycieli w przekonaniu, 
że rozumie, jak ważne są oświata i nauka, obiecując zwiększenie nakładów 
na te sektory. Każdy polityk deklaruje, że chce poprawy i zmiany na lepsze 
w edukacji, ale to nie wystarczy. Wydaje się jednak, że bez oddolnej inicja-
tywy i interwencji przywódców edukacyjnych zaufanie do szkoły i w szkole 
pozostanie na niskim poziomie. Ciekawe jest, że zaufanie budujące poczucie 
bezpieczeństwa jest jednocześnie celem działania i środkiem do poprawy sy-
tuacji w szkole. Sprawny lider rozumie, że zaufanie może mu pomóc zbudo-
wać dobrze współpracujący zespół, a w konsekwencji uczącą się społeczność 
w szkole. W tej sytuacji budowa zaufania staje się nie tylko celem, ale też 
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środkiem do przyspieszenia zmian. Zaufanie jest istotnym elementem gry 
ekonomicznej, podobną więc rolę powinno odgrywać w edukacji. 

Zaufanie jest niezbędne do wprowadzania nowych koncepcji działania. Jo-
seph Jaworski i Otto Scharmer, przedstawiając rezultaty wywiadów z liderami 
społecznymi ze świata biznesu i nauki, twierdzą, że można dostrzec wyłania-
nie się nowego typu uczenia się organizacyjnego, umożliwiającego zerwanie 
z nawykiem jako głównym mechanizmem działania i uczenia się. Każdy ro-
dzaj uczenia się łączy myślenie z działaniem, aktywnością, wiąże się z inter-
akcjami ze światem i z tym, jakie umiejętności rozwijamy w sobie dzięki tym 
interakcjom. Najważniejszym czynnikiem determinującym charakter i rodzaj 
uczenia się jest świadomość tego, jak myślimy, jakim oddziaływaniom jesteś-
my poddani, w jaki sposób jesteśmy połączeni ze światem (Senge, Scharmer, 
Jaworski, Flowers, 2005). Jaworski i Scharmer mówią o świadomości całości 
(jedności), dochodzą do wniosku, że wielcy przywódcy są świadomi swojej 
obecności w świecie, stają się częścią całości, pomagając innym również stać 
się elementem całości, a nie czymś obcym, pojawiającym się na moment, aby 
zniknąć, zostać oddelegowanym do innego zadania. Poczucie zintegrowania 
ze środowiskiem, w którym się działa, jest w bardzo dużym stopniu funkcją 
poziomu zaufania do tego środowiska. 

Autentyczny dyrektor szkoły stara się budować w swej szkole poczucie 
powiązania (łączności) między osobami w niej pracującymi i uczącymi oraz 
ludźmi funkcjonującymi na zewnątrz szkoły, ale mogącymi się stać wartoś-
ciowymi partnerami. Stara się budować więzi między szkołą a instytucjami 
społecznymi, między tym, czego uczy się w szkole, a nowymi ideami inspi-
rującymi społeczeństwa do działania. To połączenie jest specyfi cznym, no-
wym spojrzeniem na to, co robimy i na otaczający nas świat. Przenikanie 
staje się zasadą naszego wszechświata jako połączenie tego, co na zewnątrz 
nas, z tym, co wewnątrz, co doświadczone, jako połączenie ludzi. Do tej pory 
mówili o tym głównie fi lozofowie lub duchowi przywódcy. Dzisiaj, także 
dzięki rozwojowi technologii i nauki, ta globalna łączność i powiązanie mię-
dzy ludzkimi umysłami stają się powszechnie możliwe w praktyce. To jesz-
cze nie nasza rzeczywistość, ale bliskie i możliwe do wykonania zadanie – 
przełamanie, zlikwidowanie granic między ludźmi tak, abyśmy mogli z sobą 
współdziałać jako jeden organizm (Senge, Scharmer, Jaworski, Flowers, 2005, 
s. 189). Szkoła będzie dawać szansę na przeżycie najważniejszego ludzkiego 
doświadczenia – doświadczenia uczenia się (czyli będzie spełniać swe zada-
nia), gdy przywódcy zadbają o bezpieczeństwo, motywację i świadomość 
własnej tożsamości.

Zapewnienie tych trzech warunków tworzy grunt dla współpracy na-
uczycieli: przyczynia się do budowania poczucia sprawczości, przekonania, 
że tu, w tej organizacji, sporo ode mnie zależy, gdyż mogę podejmować waż-
ne decyzje i odpowiadam za nie; wzmacnia w nauczycielach przekonanie 
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o własnej skuteczności, o możliwości osiągnięcia zakładanych celów, zarów-
no z powodu posiadanych kompetencji, jak i dzięki zakresowi posiadanej 
władzy; umożliwia pojawienie się elastyczności, czyli zdolności do zmiany 
dotychczasowych sposobów myślenia i działania (Jaques, 2000). Pojawienie 
się wspomnianej elastyczności i gotowości do wprowadzania modyfi kacji 
jest bardziej prawdopodobne, gdy pracownicy są świadomi tego, co robią, 
znają siebie, wiedzą, co naprawdę jest dla nich ważne. Można wówczas dys-
kutować o wartościach, które decydują o zachowaniach, a nie wyłącznie 
o konkretnych rozwiązaniach dzisiejszych problemów. To ułatwia poszu-
kiwanie nowych dróg współpracy. Tak jak przywódcy powinni zacząć od 
refl eksji nad tym, kim są i co chcą osiągnąć, tak i nauczycielom niezbędna 
jest dogłębna znajomość samych siebie. Świadomość własnych priorytetów 
i możliwości w połączeniu ze zrozumieniem swego miejsca w świecie i w lo-
kalnym środowisku pozwala na szybkie rozumienie potrzeb i wybór celów 
do zrealizowania, a w konsekwencji na ciągłe skupienie się na doskonaleniu. 

W szkole warto inwestować w budowanie potencjału przywództwa sie-
ciowego (partycypacyjnego), angażującego wszystkich członków organiza-
cji w proces ustalania wizji i podejmowania decyzji. Taki potencjał to za-
równo umiejętności członków organizacji, jak i istniejący system wartości, 
zwyczajów i rytuałów, modele organizacyjne czy wreszcie cała kultura or-
ganizacyjna. Rozwój potencjału przywódczego to także wzmacnianie auten-
tycznej komunikacji w celu rozwijania organizacji uczącej się. Komunikacji, 
która służy uczeniu się, współpracy i budowaniu zaufania, a nie wyłącz-
nie zapewnianiu sobie bezpieczeństwa. Przywództwo partycypacyjne nie 
pojawi się z dnia na dzień. Należy zacząć od stworzenia warunków i go-
towości do współpracy, po to, aby móc zacząć defi niować zadania przy-
wódcze. Gdy to się uda, trzeba zacząć się uczyć i precyzyjnie inwestować 
w rozwój oraz doskonalenie współpracowników, aby umożliwić im branie 
odpowiedzialności i pełnienie kierowniczej roli w sytuacjach, w których to 
oni są najbardziej predestynowani do jej odegrania. Sztywna struktura wła-
dzy i procesu decyzyjnego oraz przekonanie dyrektora, że dobrze wywią-
zuje się ze swoich obowiązków kierowniczych wtedy, gdy kieruje każdą 
szkolną inicjatywą czy działalnością, szkodzą efektywnemu przywództwu 
i funkcjonowaniu organizacji. Konieczne jest skoncentrowanie się raczej na 
podnoszeniu kompetencji przywódczych innych pracowników. Typowe za-
dania dla przywódcy pragnącego zwiększyć potencjał przywódczy „swoich 
ludzi” to służenie pomocą w doskonaleniu i rozwiązywaniu problemów, 
wsparcie przykładem i promocja dobrych praktyk, wspólne tworzenie stra-
tegii działania i wspólna ewaluacja procesów i efektów. Nie uda się ich 
zrealizować bez rozmowy, bez głębokiego namysłu i refl eksji nad tym, co 
chcemy osiągnąć i jak współpracować, aby stało się to możliwe. Gdy współ-
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praca odpowiedzialnych przywódców się udaje, staje się strategią działania 
organizacji.

7.4.2. Współpraca strategią działania

Ilekroć mowa o przywódcy moderującym współpracę, zawsze pojawia się 
niebezpieczeństwo uproszczenia tego skomplikowanego procesu. Czasami 
można odnieść wrażenie, że współpraca to raczej modny slogan niż stan, 
do którego się dąży w szkołach. Podczas różnych konferencji czy semina-
riów próbuje się przekonywać liderów edukacyjnych do myślenia o tym, jak 
współpracują nauczyciele w ich szkołach oraz do wspierania tej współpracy. 
Aby w szkołach czy innych instytucjach edukacyjnych pojawiła się przyno-
sząca korzyści współpraca, nauczycielom i uczącym się trzeba też stworzyć 
struktury, które ułatwią budowę kultury i zwyczaju współpracy. Wiąże się 
to z czasem i przestrzenią, które należy przeznaczyć na pracę nad tym, aby 
pojawiła się potrzeba, a następnie umiejętności wspólnego działania. Dzia-
łanie na rzecz zrównoważonego rozwoju organizacji, rozumianego nie jako 
utrzymywanie aktualnego stanu, ale jako autentyczny postęp i zmiana, jest 
możliwe wtedy, gdy szkoła posiada zdolności poprawiania swej pracy tak, 
aby osiągać sukces w całkowicie nowych i odmiennych warunkach (Davies, 
2006). Taką zdolność trzeba wyćwiczyć – pozostawienie pracowników sa-
mych sobie z zadaniem zbudowania współpracujących zespołów nie przy-
niesie oczekiwanych rezultatów. To sporo nauki i żmudna praca nad sobą 
w celu zdobycia umiejętności wspierania zespołów pracowników w rozwo-
ju i uczeniu się dla dzisiejszych przywódców.

Jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych wyzwań stojących 
przed zespołem współpracowników to umiejętne połączenie uzupełniają-
cych się zadań: budowanie odpowiednich struktur grupowych i organiza-
cyjnych, co jest zadaniem typowo menedżerskim, i koordynowanie proce-
su, ustalanie wizji oraz celów, co jest zadaniem przywódczym. Prawidłowo 
tworzona wizja energetyzuje ludzi, daje poczucie sensu, wyznacza cel, do 
którego się dąży i pomaga połączyć teraźniejszość z przyszłością (Davies, 
2006, s. 28). Dobrze zaplanowany harmonogram i ustalenie scenariuszy spot-
kań (nawet bardzo ogólnych) pozwalają na porównywanie poszczególnych 
wydarzeń i ewaluację podejmowanych działań. Dzięki procesowi ustalania, 
w jaki sposób będziemy pracować, wyłania się odpowiedź na pytanie, po 
co to robimy, a współpracujący nauczyciele stają się naprawdę zespołem. 
Pojawia się grupowa percepcja: wspólna świadomość istnienia wspólnoty. 
Zwiększające się rozumienie wspólnych potrzeb zachęca coraz mocniej do 
współpracy w celu ich zaspokojenia. Satysfakcjonujące interakcje pozwalają 
na budowę poczucia członkostwa w grupie, nawet bez konieczności ciągłej 
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w niej obecności. Ustalanie wizji wzmacnia współposiadanie celów, a przez 
to wzajemny wpływ. To wszystko podnosi atrakcyjność grupy i wzmacnia 
spójność, czyli chęć przynależności i dbania o interes grupy. Aby zaufać pro-
cesowi współpracy (uznać, że ma sens i nam nie zagraża) i oczekiwać po-
jawienia się przywództwa partycypacyjnego, należy  zacząć od stworzenia 
przestrzeni do współpracy dla rady pedagogicznej oraz możliwości treningu 
przynajmniej dla tych najbardziej zaangażowanych. Należy też współpracę 
zorganizować, defi niując struktury (grupy, zespoły), normy i role.

Ponieważ przywództwo zaczyna się od zainicjowania dialogu, należy 
ludzi zaangażować w dyskusje na różne tematy: jakości ich pracy, czasu, 
jakiego potrzebują, innych osób, które mogą być pomocne w tym, aby le-
piej pracować. Życie stało się bardzo skomplikowane, a zadania nauczy-
cieli, zarówno z powodu zmian społecznych, jak i presji rozliczalności na 
podstawie egzaminów i testów, są dziś prawie niemożliwe do realizacji. 
Artefakty, jakimi się posługujemy w publicznym dyskursie edukacyjnym, 
takie jak standardy, egzaminy, podstawy programowe czy strategie rozwo-
jowe, zmieniają się nieustannie i wymagają uwspólniania ich rozumienia 
(Lambert, 2002). Tylko w dialogu czy rozmowie profesjonalistów można 
uzgodnić ich znaczenia. Właśnie poprzez otwartą rozmowę można budo-
wać jasność rozumienia i spójność koncepcji czy logikę działań. Przywódca 
edukacyjny powinien dbać, aby ten dialog służył konstruowaniu znaczeń, 
uzgadnianiu wspólnych priorytetów i otwarcie te cele defi niował. Nie każ-
da bowiem wymiana opinii czy kilka wygłoszonych zdań na temat szkoły 
stają się rozmową profesjonalistów służącą wzmacnianiu współpracującej 
wspólnoty. Te znaczące rozmowy cechuje wspólnota celów i intencji, re-
fl eksja nad przeszłością, poszukiwanie i uzgadnianie znaczenia tego, co się 
dzieje, wymiana informacji i idei, słuchanie z szacunkiem innych poglądów 
(Lambert, 2002, s. 65). 

Do przywódcy należy zorganizowanie doboru obowiązków tak, aby 
wspólnie wybrane zadania były możliwe do realizacji. Konwersacje służą 
doskonaleniu współpracy o różnym charakterze, również selekcji celów i za-
dań. W zespole jest to o wiele łatwiejsze niż w odosobnieniu. W zespole każ-
dy pracownik może zaangażować się w dyskusję i odpowiednie aktywności 
oraz otrzymać wsparcie, polegające na modelowym wykonaniu jakiegoś za-
dania, tak, aby wszyscy mieli szansę zrozumienia, na czym polega „dobra” 
praca. To niemożliwe, gdy pracuje się oddzielnie, więc przywódcy muszą 
zapewnić warunki organizacyjne (i mentalne) dla współpracy. 

Chyba najważniejszą cechą liderów w uczącej się organizacji jest zdolność 
pokazania innym, do czego i dlaczego dążymy. Peter Senge (1994) nazywa 
to kreatywnym napięciem, stanem, w którym jasno widzimy to, co chcemy 
osiągnąć, gdzie chcemy być, stanem, w którym jesteśmy świadomi i szczerzy 
w mówieniu o tym, gdzie obecnie się znajdujemy. Aby wiedzieć, gdzie jesteś-
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my, musimy podejmować pewne kroki związane z obserwacją i badaniem 
rzeczywistości. Potem pozostaje albo wprowadzanie zmian w taki sposób, 
aby zrealizować własną wizję, albo zmiana tej wizji i dostosowanie jej do 
tego, co się aktualnie robi. Oczywiście to twórcze napięcie nie pojawi się tyl-
ko w wyniku refl eksji nad rzeczywistością – trzeba mieć jeszcze pomysł na 
to, co chcemy zrobić. Przywódca edukacyjny nie pozostaje i nie chce pozo-
stać w tym procesie samotny, ale zaprasza i angażuje cały zespół. Dopiero 
dostrzeżenie różnicy (i jej świadomość) między wizją a stanem aktualnym 
może spowodować u ludzi owo napięcie i chęć działania. Bez motywacji, bez 
chęci zrobienia „czegoś” nie uda się poruszyć zastanej rzeczywistości. Nie 
chodzi tu o rozwiązanie jakiegoś problemu, nie chodzi o załatwienie jakiejś 
sprawy, zamknięcie przypadku, chodzi raczej o pozytywną energię płynącą 
z wizji. Ciągłe przypominanie o tym, na czym nam zależy i co dla nas jest 
ważne, daje szansę na wytworzenie naturalnej energii w ludziach, którzy 
z nami pracują.

Skupienie ludzi wokół wizji ma klu czowe znaczenie dla efektywności 
i jakości szkoły. Używając różnych słów, podkreślają to teoretycy i prakty-
cy przywództwa. Thomas Sergiovanni wspomina o pięciu niezbędnych „si-
łach” przywódcy, wśród których dwie (symboliczna i kulturowa) wiążą się 
ze zdolnością do artykułowania wizji i koncentracji na jej realizacji (1994). 
James Guthrie w swej teorii przywództwa strategicznego podkreśla, że po-
siadanie wizji to punkt wyjścia do jakiegokolwiek działania, a Warren Bennis 
wspomina o „zarządzaniu znaczeniem”, przez co rozumie komunikowanie 
i wyjaśnianie wizji (Tomlinson, 2004, s. 126–127). Niestety proces tworzenia 
wizji i planu jej realizacji bywa niekiedy zajęciem jałowym, a czasem nawet 
demoralizującym, gdy uświadamia rozbieżność między ideałem a rzeczywi-
stością. Pojawia się cynizm i kultura antywizji: fi asko ideałów oducza idea-
lizmu. Ten cynizm przejawiają nauczyciele, obserwując narodziny i śmierć 
innowacji oświatowych, oraz uczniowie, gdy uświadamiają sobie, jaka prze-
paść oddziela szkołę od reszty ich świata (Tuohy, 2002). W rezultacie wi-
zja szkoły i kierunek jej rozwoju częściej pochodzą z zewnątrz: czerpie się 
je z państwowej lub lokalnej polityki oświatowej, narzuca je organizacja lub 
osoby fi nansujące szkołę, a przywódca swoje zadanie widzi w realizacji tej 
wizji i prowa dzeniu szkoły we wskazanym kierunku. Naciski z zewnątrz 
zachęcają zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli, by przyjmowali techniczne 
podejście do zarządzania (budynek w dobrym stanie, plan lekcji realizowany 
i tym podobne) i nauczania (przygotowanie do egzaminu). A przecież cen-
tralną cechą wizji szkoły powinien być jej aspekt społeczny (gdyż dochodzi 
się do niej w trakcie dialogu z innymi, a nie wskutek samotnych rozmyślań) 
(Tuohy, 2002). Dzisiaj „właścicielem” wizji najczęściej jest przywódca lub eli-
ta, od których wręcz domaga się pomysłu na działanie – wtedy jedni zajmują 
pozycję dominującą, inni podporządkowaną.



242

Większość polskich szkół „posiada” wizję i misję działania. Najczęściej 
są one gdzieś zapisane i… nikt o nich nie pamięta, nie stosuje się do nich na 
co dzień, nie odwołuje w swoim nauczaniu (Kopeć, 2005). Aby wizja wy-
woływała napięcie i stawała się siłą sprawczą i motywującą do działania, 
należy zaangażować ludzi w jej tworzenie i realizację. Trzeba udowadniać 
pracownikom każdego dnia, że to, co myślą i mówią, jest ważne dla innych. 
Można to robić poprzez bezustanną komunikację służącą uzgadnianiu tego, 
co robimy, czego oczekujemy od innych, czy nasze zaangażowanie ma sens. 
Ten proces nigdy się nie kończy. Wypaleni zawodowo nauczyciele najczęś-
ciej skarżą się na brak kontaktu z innymi, z uczniami, z sobą nawzajem (Ma-
zurkiewicz, 2003). Rola przywódcy edukacyjnego to utrzymanie wizji w cen-
trum zainteresowania przez odpowiednią współpracę oraz organizowanie 
dialogu, który umożliwia uświadamianie i ogląd poszczególnych elementów 
posiadanych modeli mentalnych (Senge, 2002), czyli budowanie profesjonal-
nej wspólnoty. Podejmując wysiłek budowania takiej wspólnoty, warto sku-
pić się na jej pięciu interakcyjnych komponentach:

1) rozmowach nauczycieli o uczniach (mocne strony, potrzeby, rozwój, 
rodziny i tym podobne);

2) rozmowach nauczycieli o programie (krytyka, poprawianie, łączenie 
z różnymi teoriami, na przykład: wielorakiej inteligencji, budowanie 
narzędzi do oceniana, dyskusje o fi lozofi i nauczania i tym podobne);

3) wzajemnych obserwacjach lekcji (docenianie, zadawanie pytań, wspól-
na refl eksja, informacja zwrotna, dzielenie się doświadczeniem);

4) uczeniu się nawzajem (dzielenie się doświadczeniem, dzielenie się 
wiedzą, dzielenie się refl eksją z lektur lub konferencji, przekazywanie 
informacji o rodzinach uczniów i tym podobne);

5) uczeniu się wspólnym (dyskusje, ustalanie celów, porównywanie 
perspektyw, wspólna praca nad zadaniami i tym podobne) (Hoerr, 
s. 22, 2005).

Tworzenie i wspieranie rozwoju profesjonalnej wspólnoty nauczycieli to 
konkretne zadania dla przywódcy myślącego o wsparciu swego zespołu we 
współpracy. Konieczne jest zorganizowanie możliwości dzielenia się prob-
lemami w celu twórczego ich rozwiązywania. Strategia działania polegają-
ca na wspólnym zbieraniu i analizie informacji oraz podejmowaniu na tej 
podstawie decyzji pozwala na organizacyjne uczenie się (Goldring, Berends, 
2009). Istnieje wiele możliwości organizowania procesu współpracy, ważne 
jest jednak, aby sobie uświadomić, że działanie polegające na koordynowa-
niu otwartego dialogu to o wiele lepsza strategia zarządzania niż tworze-
nie środowiska, w którym problemy się ukrywa. Oczywiście po uprzednim 
uzgodnieniu ról poszczególnych grup oraz ustaleniu obowiązków i oczeki-
wań grup wobec siebie, co zmniejsza koszty zmian i zachęca do aktywnych 
działań innowacyjnych. Zawsze jednak w tych ustaleniach pamięta się, że 
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najważniejszym celem szkoły jest dobre uczenie, a zatem interes uczniów 
(nie żadnej innej grupy). 

Szacunek, bezpieczeństwo i zaufanie w grupach buduje się dzięki ogólnej 
zgodzie na określony system wartości i przestrzeganie tych wartości. Oprócz 
kompetencji działających osób, także konsekwentne wykonywanie uzgod-
nionych i zaplanowanych działań wzmacnia współpracę – jednostki, które 
robią to, co zapowiedziały, zwykle są obdarzane zaufaniem. Uwzględnienie 
tych prostych spostrzeżeń w sytuacji utrwalania zasad działania wewnątrz 
organizacji zwiększa szanse na efektywną współpracę. Wspólne ustalanie 
celów i wizji, tworzenie planów możliwych do zrealizowania, zgoda na 
porażki, nacisk na rozwój zawodowy nauczycieli to podstawowe elementy 
współpracy w każdej szkole (Bottery, 2004, s. 118–120). Należy nieustannie 
pracować nad relacjami między ludźmi. Konieczne jest zmniejszenie obaw 
ludzi przed zranieniem przez innych członków grupy, budowanie platfor-
my porozumiewania się i dzielenia problemami oraz ciągłe uświadamianie 
wszystkim grupom ich roli, praw i obowiązków. Przywódcy edukacyjni po-
winni pamiętać o poszanowaniu i zapewnianiu poczucia godności wszyst-
kich współpracowników, co może następować czasami nawet wbrew temu, 
co się dzieje wokół nas. W codziennej krytyce, przy negatywnym wizerunku 
zawodu nauczyciela i wobec przekonania o braku szans na karierę i suk-
ces fi nansowy, trudno znaleźć źródło szacunku dla samego siebie. Dlatego 
przywódca, który potrafi  zespołowi pomóc współpracować, ale też odnaleźć 
własną godność, stanowi tak ważne ogniwo w łańcuchu warunków dobrej 
pracy zespołowej. Dyrektorzy szkół i inni przywódcy edukacyjni muszą my-
śleć nie tylko o końcowych efektach pracy nauczycieli, ale również o celach 
procesowych, bez których osiągnięcia trudno będzie zrealizować podstawo-
we cele organizacji. Wśród tych celów jest systematyczny rozwój członków 
zespołu. Przygotowanie planu rozwoju indywidualnego, który wpisuje się 
w potrzeby całego zespołu, to punkt wyjścia. Plan ten powinien być stworzo-
ny i uzgodniony z całym zespołem, a nie w zaciszu gabinetu.

Dzięki wspólnie ustalanym planom i rozmowom na temat celów, przy-
wódcy edukacyjni defi niują zespołowe aspiracje. Gdy osiągnie się stan we-
wnętrznej spójności, łatwiej się wspólnie uczyć i rozwijać metody współpra-
cy. Wszyscy członkowie zespołu zaczynają być traktowani jako pełnoprawni 
i pełnowartościowi współpracownicy, którym udało się zintegrować indy-
widualne priorytety nie tylko na poziomie funkcjonalnych ról, jakie odgry-
wają w szkole, ale również na poziomie fi lozofi i i wizji pracy. W ten sposób 
nauczyciel biologii nie jest już tylko odpowiedzialny za „przerobienie” mate-
riału i przygotowanie uczniów do testu, ale również za realizację podstawo-
wych celów szkoły. Dzięki temu nauczyciele zyskują szerszą perspektywę 
widzenia swojej i szkoły roli w lokalnej społeczności i całym społeczeństwie.
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Współpraca nauczycieli to nie tylko sposób na podniesienie jakości, to 
jakość sama w sobie. To także modelowy przykład dla uczniów, jak może 
funkcjonować skuteczna grupa, jej odpowiedzialni członkowie, jak działa 
demokracja. Ponieważ umiejętność współpracy to jedna z najbardziej pożą-
danych kompetencji pracowników, nauczyciele powinni się stać ekspertami, 
którzy potrafi ą w praktyce modelować odpowiednią współpracę i zachęcać 
do współpracy właśnie, na jej rzecz rezygnując z tak popularnej dziś w edu-
kacji rywalizacji.

7.4.3. Organizowanie współpracy 

Sensowne podejście do współpracy w szkole wymaga przemyślenia i zapla-
nowania działań. Nie wolno zignorować ani przygotowania organizacyjne-
go, ani merytorycznego, ani mentalnego. Aby rozpocząć koordynację współ-
pracy, należy przede wszystkim zapewnić strukturę dla tej współpracy, czyli 
uzgodnić skład zespołów i terminy spotkań przeznaczonych na wspólną 
pracę oraz zapewnić potrzebny czas – nauczyciele muszą wiedzieć, że czas 
spędzony na takim spotkaniu nie mógłby być przez nich przeznaczony na 
coś innego. To banał, ale każde spotkanie powinno być przynajmniej ogól-
nie zaplanowane. Przywódca wspierający zespół w treningu współpracy 
pomaga ustalić cel spotkania, jego przebieg i niezbędne zasoby. Myśli o bu-
dowaniu systemu intelektualnego i psychicznego wsparcia polegającego na 
organizowaniu nauczycielskich debat i dyskusji w celu poszerzenia rozu-
mienia podstawowych teorii dotyczących współpracy i przyswajania kon-
struktywnych przekonań na jej temat. Konieczne jest też docenienie wysiłku 
tych wszystkich, którzy w te próby się angażują. 

Współpracy trzeba się uczyć i w niej ćwiczyć. Przywódca może więc po-
magać w doskonaleniu umiejętności współpracy poprzez tworzenie sytuacji 
umożliwiających trening i prezentację dobrych wzorców, ciągłą informację 
zwrotną lub coaching, mentorowanie, wspólną refl eksję, tworzenie part-
nerstw, budowanie relacji osobistych, odpowiednio sprofi lowany rozwój 
zawodowy, współpracę z rodzicami i otoczeniem, uczestniczenie w sieciach 
tematycznych, prowadzenie badań, dyskusje o przekonaniach, rozwiązywa-
nie problemów, analizowanie danych, tworzenie wizji, czy wspólne budo-
wanie wiedzy na temat nauczania. Nie wolno mu tych wysiłków zaniechać, 
zwłaszcza dziś, gdy przeróżne badania dowodzą, że wpływ lidera na efekty 
pracy szkoły jest niezwykle silny (Glasser, 2000, s. 33).

Lider może proponować różne cele współpracy. Nie ma sensu koncentro-
wanie się na sprawach mało istotnych, należy odpowiednio dobierać prio-
rytety, tak, aby nauczyciele współpracowali w sprawach związanych z na-
uczaniem i uczeniem się. Mogą wspólnie defi niować problemy, z jakimi się 
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stykają w swojej codziennej pracy, i rozwiązywać pojawiające się dylematy, 
mogą wspólnie analizować prowadzone przez siebie dzienniki, w których 
zapisują najważniejsze spostrzeżenia na temat własnej pracy, mogą obser-
wować nawzajem swoje lekcje, analizować wybrane przypadki, prowadzić 
badania własnej praktyki (action research), w niektórych przypadkach przy-
datne są grupy wsparcia skupione na konkretnym problemie konkretnego 
nauczyciela. 

Dobrą strategią jest tak zwany peer coaching, czyli sytuacja, w której na-
uczyciele pomagają sobie nawzajem, jedna z osób pełni rolę inspirującego, 
motywującego i zadającego pytania trenera. Nigdy nie wolno zapominać 
w codziennej pracy o szerszej perspektywie ideologicznej – współpracujące 
zespoły powinny angażować się regularnie w teoretyczne refl eksje (najlepiej 
w małych grupach), mogą wtedy dyskutować o przekonaniach na temat 
uczenia się i nauczania, ustalać swoje role w szkole, rozmawiać o wybranej 
książce poświęconej zawodowym tematom. 

W szkołach współpraca najczęściej ogranicza się do konkretnych zadań 
i problemów dnia codziennego (co oczywiście samo w sobie nie jest złe), 
i właściwie trudno znaleźć szkołę, w której wcale nie ma współpracy. Spe-
cyfi ka szkoły, poprzez organizację (system klasowo-lekcyjny) i tradycję (ry-
walizacja), współpracę bardzo utrudnia, ale jednocześnie bez przerwy do-
prowadza do wielorakich styczności (zarówno nauczycieli, jak i uczniów). 
Z tego powodu w każdej szkole istnieje jakiś zespół. 

Ewaluacja przeprowadzona we wspominanym wcześniej programie 
Szkoła Ucząca Się, w którym zachęcano do wspólnego planowania, działa-
nia i samooceny oraz podkreślano wartość i potrzebę współpracy, pokaza-
ła, że istotnie w każdej badanej szkole funkcjonowały zespoły zadaniowe. 
Wszędzie jednak funkcjonowały one inaczej. Widoczne było zróżnicowanie 
w zakresie poziomu aktywności i chęci nauczycieli do uczestniczenia w pra-
cy tych zespołów. Zdecydowana większość nauczycieli pracujących w bada-
nych szkołach należała do jakiegoś zespołu (jednego lub kilku). Widoczna 
była presja, aby nauczyciele włączali się w prace zespołów zadaniowych. 
Presja ta wynikała bądź to ze zwyczajów panujących w danych szkołach lub 
przekonań nauczycieli, bądź też z nacisków dyrektorów. Badani nauczyciele 
mówili, że „z tradycji (ich) szkoły wynika, że każdy pracuje w ramach jed-
nej grupy”. Jednocześnie przyznawali, iż „jeśli ktoś ma kłopoty z decyzją, 
po prostu przydziela się «oporników» do którejś grupy”. Nauczyciele chcieli 
pracować w grupie, ponieważ byli przekonani, że tak wypada, przywykli 
do takiego stylu pracy i uznawali go za naturalny. Nie widzieli też potrze-
by dyskusji – załatwiając sprawę „opornych” przez podjęcie decyzji za nich. 
W takich szkołach współpraca toczy się bez przeszkód, ale obawę może bu-
dzić sposób jej prowadzenia. Przecież działanie w zespole zadaniowym czę-
sto wiąże się z dodatkową pracą na rzecz szkoły i uczniów, prowadzeniem 
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nieodpłatnych kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych i innych zajęć 
(Badanie jakości pracy szkół. Raport z ewaluacji programu SUS, 2006). 

Bardzo często współpraca w szkołach jest wymuszana (przez przełożo-
nych, innych pracowników, konkretne projekty), ale nawet taka sytuacja 
wymuszonej kooperacji bywa w niektórych szkołach nieosiągalna. Najwięk-
szymi problemami związanymi ze współpracą w szkole są, obok braku po-
wszechnego entuzjazmu dla współpracy, brak refl eksji dotyczącej tego, cze-
mu ma ona służyć, i bierna akceptacja zaleceń dyrektora. To stawia przed 
edukacyjnymi przywódcami bardzo trudne zadanie. Należy spowodować, 
aby współpracownicy nie wykonywali „polecenia współpracy”, ale napraw-
dę współpracowali. To oczywiście jest niemożliwe w sytuacji, gdy nauczy-
ciele obawiają się dzielenia swoimi trudnościami i gdy istnieje odczuwalny 
strach przed dyrekcją. 

W niektórych szkołach, badanych w zakresie programu Szkoła Uczą-
ca się, współpraca była czymś naturalnym. Nauczyciele chcieli pracować 
w grupach. Działania były różnorodne i dotyczyły różnych obszarów pracy 
szkoły. Każdy nauczyciel pracował w jakiejś grupie, często w kilku grupach 
projektowych. Było to spontaniczne, nauczyciele organizowali pracę tak, że 
dyrektor czasem nie wiedział, kto z kim współpracował. Lekcje koleżeńskie 
były dość częstą praktyką, a towarzyszący temu stres był traktowany jak 
efekt uboczny. Nauczyciele chętnie dzielili się nowościami, pomagając sobie 
w ten sposób. Otwarcie mówili o tym, co się im udaje, ale też o tym, jakie 
mają trudności. Przyznawali, że taki poziom otwartości wymagał od nich 
przełamania własnych obaw i stereotypów. Różny poziom otwartości w ana-
lizowaniu swojego warsztatu pracy, zróżnicowana wiedza na temat pracy 
kolegów, odmienny stosunek do zapraszania obserwatorów na swoje lekcje 
decydowały o poziomie i zakresie współpracy w szkołach. Najlepiej radzi-
ły sobie szkoły, w których regularnie odbywały się obserwacje koleżeńskie 
i systematyczna analiza efektów pracy (Badanie jakości pracy szkół. Raport 
z ewaluacji programu SUS, 2006).

Widać wyraźnie, że w celu budowania kultury współpracy w szkołach 
konieczne jest zaplanowanie jak największej liczby wydarzeń dających na-
uczycielom okazję partycypacji w inicjatywach pokazujących wartość współ-
pracy. Niechęć nauczycieli do otwartego dialogu i współpracy jest często 
nieuświadomiona, a przecież jeśli tylko uda się liderowi przełamać trady-
cyjne schematy uzależnienia, współpraca nauczycieli może być doskonałą 
strategią kierowania. W tym celu konieczne jest wprowadzenie do codzien-
nego schematu interakcji kilku metod ułatwiających przekonanie innych, że 
przywódca rzeczywiście chce zbudować partnerską współpracę, a nie tylko 
ją deklaruje.

Przywódcy skoncentrowani na budowaniu kultury współpracy i wspie-
raniu rozwoju potencjału współpracowników powinni unikać prostych od-
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powiedzi „tak” lub „nie” na pytania o pozwolenie, decyzje lub opinie. Przy-
wódcy pielęgnujący zasadę partycypacji w procesie podejmowania decyzji 
i zachęcający zespoły do brania odpowiedzialności za to, co robią, zawsze 
oczekują refl eksji nad zadaniami i pytaniami, namawiają do niezależności, 
pytają o opinie – rozmawiają o działaniach zorientowanych na rozwiązanie 
problemu, a nie rozwiązują go sami. Szukają rady u różnych pracowników 
i grup, zachęcają do sprawdzania opinii innych (pracowników technicznych, 
nauczycieli, których z pozoru problem nie dotyczy, rodziców) (MacBeath, 
2004). Szkoda, że najczęściej dyrektorzy szkół unikają tego typu konsultacji, 
gdyż są one czasochłonne i wydają się często niepotrzebne (zwłaszcza jeśli 
z góry zakłada się odpowiedź). Nie da się pielęgnować kultury współpracy 
bez odpowiedniego zachowania przywódcy. 

Przywódcy są odpowiedzialni za profesjonalny rozwój zawodowy na-
uczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli początkujących). 
Jednym z najtrudniejszych zadań jest przeciwdziałanie negatywnej roli tak 
zwanej kultury pokoju nauczycielskiego. Często można usłyszeć od nauczy-
cieli opowieści o tym, jak ich entuzjazm względem własnej roli i zawodu za-
nikał pod wpływem toksycznych komentarzy kolegów i koleżanek (Mazur-
kiewicz, 2003). Projektując system rozwoju zawodowego służącego zarówno 
pojedynczym osobom, jak i całej organizacji, liderzy powinni pamiętać o za-
pewnianiu pozytywnego i konstruktywnego środowiska pracy, w którym 
nie poddaje się młodych nauczycieli negatywnej socjalizacji. W tradycyjnym 
modelu przewodzenia procesowi kształcenia wyróżnia się cztery podstawo-
we obszary działania: rozwój zawodowy, nadzór i kierowanie nauczycie-
lami, ewaluację ich pracy i tak zwaną kontrolę jakości (Alston, 2002, s. 34). 
Warto zdefi niować jeszcze jeden: prawidłowa komunikacja i współpraca. 
Aby mieć szansę wywiązywać ze swoich zadań, przywódca musi być wi-
doczny i obecny. Lider musi być widzialny, musi być uczestnikiem inicja-
tyw i działań nauczycieli. Musi ich znać, angażować się w interakcje, chronić 
(Ramsey, 2005, s. 141).

W programie Szkoła Ucząca Się dopiero po kilku latach okazało się oczy-
wiste coś, co jest abecadłem zarządzania – program działał w tych szkołach, 
w których dyrektorzy angażowali się w jego działania. Tam, gdzie dyrek-
torzy włączali się w prace zespołu projektowego, „coś” zaczynało się dziać 
(Badanie jakości pracy szkół. Raport z ewaluacji programu SUS, 2006). Przy-
wódca edukacyjny przez swoją obecność zawsze pokazuje, że to, co robią 
nauczyciele, jest dla niego ważne. Udział w szkoleniach, spotkaniach, kon-
ferencjach „dla nauczycieli” to istotny element budowania sieci współpracy, 
sieci wsparcia i solidarności w gronie pedagogicznym (Alston, 2002, s. 36). 
Obecność ułatwia wspólne podejmowanie decyzji lub wyjaśnianie motywów 
podjętych właśnie decyzji (których podwładni często nie rozumieją, zwłasz-
cza gdy nie uczestniczą w tym procesie). 
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Współpracownicy przywódców edukacyjnych otrzymujący pełną infor-
mację na temat stanu organizacji, zaangażowani w proces podejmowania 
decyzji i otrzymujący informację zwrotną na podstawie badań i samooceny 
mają większe szanse na wykorzystanie własnych kompetencji dla rozwoju 
szkoły niż ci, którzy nie mają dostępu do informacji. Jest sporo konkretnych 
technik informowania pracowników w organizacjach, ale większość ze sto-
sowanych jest ignorowana (patrz ankiety, tablice ogłoszeń albo komunikaty 
czytane przez dyrektorów). Komunikacji i przekazywania informacji rów-
nież trzeba się uczyć – jak jej udzielać i jak ją przyjmować. A ponieważ zdro-
wa społeczność szkolna jest społecznością otwartą, trzeba też myśleć o strate-
giach informowania poza szkołą – to buduje uczącą się społeczność.

Tablica 3. Praca w zespole

Rady dla kierujących zespołem
Pomagając zespołowi wykorzystać własny potencjał i zrozumieć wizję szkoły i cele jej pracy, poprawiasz 
jego sprawność i efektywność. Budując efektywny zespół:

1) skonstruujcie plan „na wejście”;
2) zaplanujcie i zapewnijcie czas dla zespołu (kalendarz regularnych spotkań);
3) zawsze przygotowujcie program spotkania; 
4) czas spotkania wykorzystujcie efektywnie na rozwiązywanie problemów;
5) szanujcie czas i dopilnujcie, aby każde spotkanie było przydatne; 
6) planujcie i prowadźcie spotkania jak wydarzenia uczące – prowadząc spotkanie, uczcie się i innych;
7) zbudujcie system doskonalenia liderów w szkole;
8) planujcie spotkania nieformalne (również skoncentrowane na zespole);
9) angażujcie członków zespołu w podejmowanie decyzji; 
10) szanujcie przeszłość (wiedza, skąd się przychodzi, pomaga zrozumieć dzień dzisiejszy);
11) bądźcie z ludźmi (współpracownicy muszą mieć do was nieograniczony dostęp); 
12) przypominajcie wszystkim, jak ważne pełnią role.

Źródło: opracowano na podstawie J. MacBeath, The Leadership File

Peter Senge uważa, że zespołowe uczenie się w organizacji ma trzy istot-
ne warunki: odkrywcze przemyślenie złożonych problemów, innowacyj-
ne, skoordynowane działanie oraz ciągłą pracę nad doprecyzowaniem roli 
członków zespołu w stosunku do innych zespołów (2002). Znakomite ze-
społy sportowe czy muzyczne opanowały sztukę spontanicznego, ale skoor-
dynowanego działania. „Zaufanie operacyjne” powoduje, że każdy członek 
zespołu jest świadomy działań wszystkich innych jego członków, równo-
cześnie wiadomo, iż można liczyć, że jego działanie z pewnością uzupełni 
działania pozostałych. Tak więc zespół uczący się ciągle wspiera i oddziałuje 
na inne zespoły, przekazując im swoje techniki i umiejętności.

Gdy zespoły szkolne współpracują, a pracownicy decydują się na branie 
odpowiedzialności za działania, pojawia się zdolność przywództwa party-
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cypacyjnego w różnych sytuacjach i kontekstach. Ważne jest abecadło przy-
wództwa, o którym nie wolno zapominać. Zawsze należy podkreślać i poka-
zywać wartości, jakimi dana grupa się kieruje, warto bez przerwy wyjaśniać 
cele, które planuje się osiągnąć, trzeba dostosowywać styl działania i ocze-
kiwania do sytuacji, od wszystkich należy wymagać otwartości, komuniko-
wania się i uczciwości, warto zachęcać do wspólnego podejmowania decyzji 
(Tomlinson, 2004, s. 110). Efektywność wszystkich działań bywa znacznie 
większa, gdy współpracują z sobą jednostki autonomiczne.

7.5. Autonomia i różnorodność 

System oświatowy przez długi czas miał jedno zadanie: przygotowywanie 
młodych członków społeczeństwa w taki sposób, aby „radzili” sobie w doro-
słym życiu, odgrywając role obywateli. W praktyce w tym „radzeniu sobie” 
chodziło o to, aby nie byli oni nadmiernym obciążeniem dla państwowego 
systemu opiekuńczego, byli zdyscyplinowani, czuli więź ze społecznością, 
z której się wywodzili, i byli lojalni, czyli gotowi wiele poświęcić dla „swo-
jej” grupy (co wyrażało się na przykład poprzez służbę wojskową lub pra-
wie niewolniczą pracę) (Mazurkiewicz, 2009a). Dzisiaj to zdecydowanie za 
mało. Edukacja ma bardziej ambitne zadania. Chodzi o to, aby tak wspierać 
uczących się w rozwoju, aby byli oni w stanie rozwiązać każdy problem, 
zrealizować każde zadanie, i to w dodatku w zgodzie z systemem wartości, 
w którym każdy człowiek jest traktowany jak najwyższe dobro. W związku 
z tym potrzebne są nowe organizacje edukacyjne: organizacje uczące się, ela-
styczne, reagujące na potrzeby swoich członków i środowiska, organizacje 
umożliwiające rozwój. Organizacje takie pojawią się, gdy osoby decydują-
ce o kształcie systemu oświaty zrozumieją nadrzędność zadania, jakim jest 
zbudowanie organizacji uczących się, umożliwiających rozwój zgodny z po-
trzebami i aspiracjami (zarówno indywidualny, jak i organizacyjny), a dodat-
kowo zaakceptują fakt, iż najłatwiej to osiągnąć dzięki wspieraniu rozwoju 
pracowników oraz umacnianiu ich poczucia odpowiedzialności i autonomii.

Nowe trendy w zarządzaniu edukacją wyrażają się przede wszystkim 
w tym, że cele edukacji i zadania szkoły są bardziej różnorodne (uzależnione 
od kontekstu), mocno zindywidualizowane, znacznie trudniejsze do osiąg-
nięcia, ambitniejsze niż przywołane wcześniej ogólne sformułowanie „przy-
gotowanie do życia”. Współcześnie edukacja coraz częściej jest rozumiana 
jako proces wyzwalania ludzkości, proces umożliwiający rozwój, inspirujący 
do ambitnych poszukiwań. Oczywiście w konsekwencji podjętych działań 
edukacyjnych nastąpi również przygotowanie do pewnych „dorosłych” ról, 
lecz w inny sposób. Nie chodzi tylko o bezrefl eksyjne wywiązywanie się 
z obowiązków wobec społeczeństwa, ale raczej kreatywne współbudowanie 
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tego społeczeństwa dzięki własnemu rozwojowi moralnemu i intelektualne-
mu (Mazurkiewicz, 2009a). Tego ambitnego zadania nie wolno ignorować, 
zwłaszcza jeżeli planuje się, aby to szkoła była źródłem idei zmieniających 
świat. Wymaga to radykalnego przyspieszenia, ale i zmiany stylu rozwo-
ju kadry pracującej w szkołach. Konieczna jest intelektualna inspiracja, jaką 
może się stać autentyczne komunikowanie, w tym uzgadnianie przekonań, 
indywidualne wsparcie wynikające z kultury organizacyjnej zachęcającej do 
współudziału i afi rmacji osiągnięć oraz dobór odpowiedniej struktury współ-
pracy (sieci, grupy) (Smith, Piele, 2006, s. 44). Ważnym celem zarządzania 
jest więc dziś budowanie grup autonomicznych profesjonalistów zdolnych 
do samodzielnego rozwiązywania problemów i zarządzania własną pracą 
tak, aby przynosiło to dwojaki efekt: rozwój indywidualny i grupowy.

Aby indywidualny rozwój dla dobra społeczeństwa i świata był możli-
wy oraz aby mógł mieć miejsce w szkole, powinna ona stać się organizacją 
zmieniającą świat. Organizacja taka zmienia nie tylko siebie i otoczenie, ale 
przede wszystkim zmienia ludzi. Aby takie organizacje mogły działać, każ-
dy z pracujących musi się wykazywać postawą służebną, to znaczy postawą 
gotowości do ciągłego rozwoju: własnego, innych i organizacji (Stocki, 2003). 
To wielkie zadanie zarządzania – umożliwienie pracownikom odnalezienia 
w sobie potencjału i umiejętnego go wykorzystania go po to, aby wypraco-
wać odpowiednie podejście i sposób pracy umożliwiające budowę uczącej 
się organizacji. Nie chodzi o „realizację procesu zarządzania” (jak Ricky Grif-
fi n opisuje zadania menedżera), nie chodzi też o oddziaływanie na zachowa-
nia innych bez uciekania się do użycia siły (jak Griffi n defi niuje rolę lidera) 
(2002). Chodzi o odważne, niezależne, ale odpowiedzialne zmienianie siebie, 
grupy, organizacji i świata (Mazurkiewicz, 2008).

Istnieje wiele możliwych dróg dojścia do wyznaczonych celów. Najlep-
szym przykładem wielości dobrych rozwiązań są dwa kraje podziwiane 
z powodu wysokiej jakości pracy szkół, odzwierciedlanej poprzez wyniki 
uczniów w międzynarodowych testach: Singapur i Finlandia. Od kilku lat 
to właśnie uczniowie z tych krajów zajmują czołowe miejsca zarówno w ba-
daniach PISA (Programme for International Student Assesment), jak i TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science). Ci, którzy starają się od-
kryć cudowną receptę na dobre szkoły, muszą dojść do wniosku, że nie ma 
jedynej skutecznej. Oba kraje mają podobną liczbę uczniów, ale Singapur to 
państwo-miasto z bardzo scentralizowanym systemem, a Finlandia ma szko-
ły rozrzucone na dość dużym obszarze i są one całkowicie zdecentralizowa-
ne. Inne systemy szkolne, inne kultury, inne języki, inne szkolne przedmioty, 
a przede wszystkim zupełnie różne pozycje nauczycieli. W Singapurze selek-
cja do zawodu jest bardzo ostra, a przygotowanie oprócz studiów obejmuje 
okres kilkuletniego stażu pod okiem doświadczonych nauczycieli. Nauczy-
ciele są w szkole od 7.00 rano do godziny 17.00, co umożliwia dodatkową pra-
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cę z uczniami. Przykłada się dużą uwagę do oceny nauczycieli, którzy dwa 
razy w roku są sprawdzani, w zakresie tego, w jaki sposób realizują z ucz-
niami program i spełniają stawiane im wymagania. Kultura samooceny jest 
bardzo wysoka – każdy nauczyciel przygotowuje portfolio i własną refl eksję 
na koniec roku, w którym ocenia również to, w jaki sposób sam się rozwinął, 
wpłynął na swych uczniów i całą społeczność. Dobra ocena wiąże się z fi nan-
sową nagrodą w postaci dodatku od 10 do 20% pensji. Każdy nauczyciel ma 
prawo do 100 godzin szkolenia, a także do dofi nansowania innych możliwo-
ści rozwoju (na przykład okresowej pracy w innej szkole lub sektorze, jeżeli 
tylko udowodni, iż to będzie przydatne w pracy nauczyciela). W Finlandii za-
wód nauczyciela także jest atrakcyjny i trudny do zdobycia – tylko 13% kan-
dydatów dostaje się na dwuletnie studia magisterskie nauczycielskie szkoły 
podstawowej i tylko 22% na studia dla nauczycieli gimnazjum (na studia 
dla matematyków dostaje się połowa kandydatów). Zaufanie, współpraca 
i zaangażowanie to cechy charakterystyczne dla fi ńskich nauczycieli, którzy 
cieszą się dużą autonomią zarówno w szkołach, jak i w klasach. Dobrze przy-
gotowani nauczyciele działają w zespołach opracowujących programy miej-
skie dostosowane do ogólnych standardów krajowych, każda lekcja może 
się jednak różnić w zależności od tego, jaki nauczyciel ją prowadzi. Nie ma 
wizytacji sprawdzających przestrzeganie przepisów i standardów, nie ma 
ogólnokrajowych testów sprawdzających (chociaż uczniowie zdają egzamin 
o charakterze egzaminu wstępnego na studia). Nauczyciele indywidualnie 
przygotowują informacje zwrotne dla swoich uczniów, w procesie kształce-
nia bardzo ceni się samoocenę uczniów. Istnieje proces ewaluacji nauczycieli 
w formie samooceny uwzględniającej także opinie rodziców i uczniów. Co 
trzy lata Narodowa Rada Edukacji losowo sprawdza niektóre przedmioty, 
aby sprawdzić jakość kształcenia i zebrać dane do analizy i ewentualnych 
zmian programowych (Sclafani, 2008). 

Warto starać się poznawać i zrozumieć sprawnie funkcjonujące systemy, 
aby uświadomić sobie, jak ważne jest, by budować organizację zaspokajającą 
własne potrzeby i potrzeby współobywateli. Można być zwolennikiem dzia-
łań scentralizowanych lub zdecentralizowanych, ale zawsze trzeba wiedzieć, 
dlaczego wybiera się któryś model. Dlaczego uważa się, że jakaś forma bę-
dzie dla nas lepsza. Takie świadome wybory są możliwe wtedy, gdy udaje 
się zbudować organizację uczącą się, w której cele wybiera się na podstawie 
analizy rzeczywistości i potrzeb, w której planowane działania wprowa-
dza się w życie, a następnie sprawdza, jaki przyniosły skutek i jakie należy 
wprowadzić modyfi kacje. Forma, praktyka przywództwa są uzależnione od 
kontekstu (Goldberg, 2006), zupełnie jak praca szkoły, tak jak proces eduka-
cyjny. Konieczne jest zrozumienie zarówno szerokiego kontekstu, jak i sy-
tuacji konkretnej organizacji. Te specyfi czne okoliczności będą wpływać na 
ostateczne rezultaty naszych działań, co decyduje o konieczności ostrożnego 
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dopasowywania i dostosowywania nawet najlepszych, sprawdzonych gdzie 
indziej, recept. 

Praktyk szkolnych Singapuru czy Finlandii nie uda się w prosty sposób 
przenieść do żadnego innego systemu na świecie, można jednak je obserwo-
wać, uczyć się i zastanawiać, co ewentualnie może zadziałać u nas. Wydaje 
się, że zaangażowanie nauczycieli we wsparcie wszystkich uczniów, praca 
zespołowa nad przygotowaniem programów nauczania, rozwój zawodowy 
nauczycieli, odpowiednie planowanie oraz współpraca ze środowiskiem to 
kluczowe elementy sukcesu. Niestety, te przepisy na dobrą szkołę są już do-
skonale znane od dawna. Wielokrotnie próbowano wprowadzać je w róż-
nych miejscach i zawsze z odmiennymi skutkami. Nie ma prostych rozwiązań 
i trzeba się z tym pogodzić, ale świadomość ta nie powinna powstrzymywać 
przed działaniami na rzecz zbudowania własnej wersji dobrej szkoły. Jeżeli 
przywódca edukacyjny wie, że należy doceniać współpracę nauczycieli, bo 
to klucz do sukcesu ich uczniów, to musi zrobić wszystko, żeby ją docenić. 
Jeżeli wie, że uczniowie muszą stać się aktywnymi uczącymi się, to trzeba 
do tego doprowadzić. Może wtedy uda się przygotować ich do sprostania 
wyzwaniom przyszłości.

Na poprzednich stronach wielokrotnie powracano do koncepcji zbliżo-
nych do lub wywodzących bezpośrednio z dwóch teorii, które wywarły ol-
brzymi wpływ na myślenie o zarządzaniu (również w edukacji), mimo że 
dzisiaj mogą się już wydawać nieaktualne. Choć nie miejsce tu na dogłębne 
przedstawianie tych niezwykle istotnych koncepcji, warto przypomnieć ka-
mienie węgielne każdej organizacji uczącej się, w której również dba się o au-
tonomię pracowników i różnorodność podejść czy koncepcji. 

Jedna z nich to totalne zarządzanie jakością Williama E. Deminga, czyli 
codzienne, krok po kroku doskonalenie w stronę coraz lepszej jakości. W tej 
fi lozofi i pracy mniejsze znaczenie dla jakości ma zewnętrzna kontrola czy 
inspekcja, ale raczej indywidualna odpowiedzialność. Kluczowe elementy 
to ciągły rozwój i doskonalenie w pracy (również przywództwa na każdym 
szczeblu), znoszenie barier między działami organizacji, eliminowanie slo-
ganów, podkreślanie celów i konieczności samodoskonalenia się. Wreszcie, 
to także wspólna praca wszystkich w procesie transformacji (Deming, 2000). 

Druga teoria, autorstwa Petera Senge’a, mówi o świecie uczących się or-
ganizacji i niesamowitych możliwościach rozwoju zapewnianych przez pięć 
dyscyplin: myślenie systemowe (czyli umiejętność widzenia pełnego obrazu), 
mistrzostwo osobiste (czyli całkowity profesjonalizm pracowników przeja-
wiający się w głębokiej wizji, koncentracji energii, cierpliwości i obiektywi-
zmie), modele mentalne (czyli posiadane wewnętrzne obrazy rzeczy, zjawisk 
i procesów, które wpływają na nasze rozumienie świata i własnej działalno-
ści), budowanie wspólnej wizji (czyli potencjał przywódczy w stworzeniu 
obrazu przyszłości, którego się trzymamy, wspólnie pracując) oraz zespoło-
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we uczenie się (proces umożliwiający uczenie się grup poprzez dialog pro-
wadzący do synergii) (Senge, 2002). Senge, zamiast terminu „procedury” czy 
„technologie”, wykorzystał termin „dyscyplina”, chcąc tym samym pokazać 
pewną całość – teorię i technikę, które muszą być studiowane, a następnie 
doskonalone poprzez wprowadzanie ich w życie. Tego właśnie należy ocze-
kiwać od przywódców zarządzających oświatą: budowania organizacji uczą-
cej się w służbie rozwoju, w procesie ciągłych prób i doskonalenia własnego 
działania. 

Dla sprawnego zarządzania i przewodzenia należy wciąż wspólnie odpo-
wiadać na pytanie: po co więc zarządzanie i przywództwo w szkołach? Naj-
lepsza odpowiedź, jak podkreślano wcześniej, brzmi: przede wszystkim dla 
stworzenia jak najlepszych warunków pracy nauczycieli i uczniów – uczenia 
się i nauczania. Jednak o tym, jakie to warunki i w jaki sposób je zapewniać, 
należy decydować lokalnie w grupach, które pracują wspólnie i potrafi ą się 
dostosować do danego kontekstu i potrzeb. Takie rozumienie obowiązków 
dyrektorów szkół i innych placówek otwiera drogę do tylu wielorakich defi -
nicji, teorii i perspektyw, ile jest możliwych sytuacji i rzeczywistości. To do-
brze, ponieważ istnieje wiele koncepcji pracy menedżerów, bardziej i mniej 
popularnych, a jednym z najczęściej popełnianych i poważnych błędów jest 
uznawanie, iż tylko jedna z nich jest słuszna, i że tak samo, niezależnie od 
uwarunkowań, można zarządzać wszystkimi organizacjami, projektami, 
inicjatywami. Każda ludzka działalność ma jakąś specyfi kę, coś, co odróż-
nia ją od innych (nawet podobnych) inicjatyw; ta właśnie specyfi ka zmusza 
do dostosowywania ogólnych zasad tak, aby były one przydatne w kon-
kretnej dziedzinie czy sytuacji (Mazurkiewicz, 2008). Menedżerowie i/lub 
przywódcy oświatowi powinni przejąć inicjatywę w decydowaniu o tym, 
jak mają pracować i, przede wszystkim, jak zdefi niować specyfi kę szkół, dla 
których pracują. Zarządzając procesem kształcenia i wychowania, zarządza 
się zmianą organizacyjną, a zarządzając zmianą organizacyjną, zarządza 
się zmianą społeczną, w której należy uwzględnić całą gamę różnorodnych 
opinii i postaw. Zmiany uwzględniające interesy i głosy różnych grup mają 
większe szanse na przyczynienie się zrównoważonego rozwoju rozumiane-
go jako zdolność szkoły do adaptacji i poprawy jakości działania tak, aby 
mogła stawić czoła nowym wyzwaniom i odnieść sukces w nowej rzeczy-
wistości. Zdolność defi niowania kierunków rozwoju i zdolność budowy 
organizacji służącej rozwojowi wymagają działań bardzo konkretnych, rze-
czywistych, dlatego dobrze jest, gdy przywódca potrafi  łączyć strategiczną 
wizję z realizacją aktualnych zadań. Strategicznie kierowana szkoła jest nie 
tylko efektywna w perspektywie krótkoterminowej, ale też posiada okreś-
lony długofalowy program działania, zawierający moralny cel i wizję, które 
dają inspirację na lata (Davies, 2006). 
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W XX wieku ścierały się przeciwstawne nurty zarządzania organizacjami: 
technokratyczny i humanistyczny, później pojawiły się: idea przywództwa 
transformacyjnego i wspólnotowa kon cepcja organizacji, odchodzono od 
funkcji władczych w kierunku funkcji przywódczych (jak inspirowanie) (Mi-
chalak, 2006). Dzisiaj stało się oczywiste, iż aby działać skutecznie i uczciwie, 
konieczne jest, żeby pracownicy chcieli robić to, co robią, a nie byli do tego 
przymuszani. To powód, dla którego wieloletnia perspektywa, wrażliwość 
na sytuację i wartości determinujące ludzkie działania stają się tak ważne dla 
kierujących szkołą. Przywództwo przynoszące rezultaty to działanie wiążące 
się z bezpośrednim kontaktem z ludźmi i wpływające na kulturowy kontekst 
pracy ludzi. Chociaż dzisiaj twierdzi się czasami, że przywództwo w edu-
kacji nie ma własnej tożsamości, a modele przywództwa wykorzystywane 
w warunkach edukacyjnych to w większości modele stosowane w biznesie 
i zaadaptowane na potrzeby edukacji (Michalak, 2006), to aby wywiązywać 
się z postulowanych wobec niej zadań, szkoła musi takie, specyfi czne dla 
siebie, modele wypracować.

Szkoła może się stać źródłem zmiany społecznej. Zarządzanie dla utrwa-
lania status quo lub dla rekonstruowania rzeczywistości nie daje szansy na 
zmianę świata. Szkoła powinna rzeczywistość tworzyć. Chodzi o umożli-
wienie nabycia zdolności projektowania rzeczywistości, rozumienia specy-
fi ki naszych czasów, kontekstu własnego funkcjonowania, a także zdobycie 
umiejętności diagnozowania potrzeb własnych i otoczenia. Chaotyczne (czy 
nawet histeryczne) reagowanie na aktualne problemy i podejmowanie prób 
naprawiania popełnionych błędów w szkołach powinno zostać zastąpione 
racjonalnym działaniem nastawionym na przyszłość. Jeżeli to się uda, absol-
wenci takich szkół będą w stanie sprostać intelektualnym i moralnym wy-
zwaniom dla dobra społeczeństw oraz całego świata i przyszłych pokoleń 
(Mazurkiewicz, 2009c). Dlatego tak ważne jest podjęcie rozmowy o tym, jak 
zarządzać szkołami. Ta rozmowa będzie mieć sens tylko wtedy, gdy będą 
ją prowadzić autonomiczni profesjonaliści, których jednym z codziennych 
nawyków myślowych będzie baczne i otwarte przyglądanie się odmien-
nościom. 

Trudność takiej rozmowy wynika z ograniczeń powodowanych przez 
tradycję, stosowane podejścia, sposób myślenia, a nawet język. Już pytanie 
o zarządzanie szkołą może prowadzić do nieporozumień, ponieważ może 
być rozumiane jako pytanie o techniczne szczegóły tego procesu, a nie jako 
pytanie o podstawowe wartości. Na razie niestety myślenie o zarządzaniu 
w edukacji charakteryzuje się znacznymi uogólnieniami, unikaniem kontro-
wersji, odbieraniem nauczycielom autonomii i profesjonalizmu, monokultu-
rowością i bezrefl eksyjnymi zapożyczeniami ze sfery zarządzania bizneso-
wego (Thrupp, Willmott, 2003). W dyskusji o zarządzaniu edukacją trzeba 
poruszyć problem autonomii edukatorów w kontekście całkowitej zależno-

Autonomia i różnorodność 



Model przywództwa edukacyjnego 255

ści od rządu, w większym stopniu skupić się na sprawach pedagogicznych 
(uczeniu), poruszać problemy nierówności oraz wciąż istniejącej męskiej do-
minacji w kulturze władzy, powiązać problemy szkoły ze światem zewnętrz-
nym. Edukacja jako dobro publiczne jest zagrożona brakiem głębszej refl eksji 
nad konsekwencjami bezmyślnie wprowadzanych zasad wolnorynkowych 
i menedżeryzmu. Jednym z najsmutniejszych skutków publicznej eduka-
cji jest regularne odtwarzanie istniejącej niesprawiedliwości, wzmacnianie 
struktur nagradzających jednych, a karzących innych, generacja po generacji 
(Thrupp, Willmott, 2003, s. 32). 

Szkoła, poprzez odpowiednio zaplanowany proces edukacyjny, może 
kształtować świat, wpajając młodym ludziom przekonanie, że są oni upraw-
nieni do wprowadzania potrzebnych zmian. W ten sposób nauczanie staje 
się interwencją w świat społeczny. Nauczyciele mogą wybierać, czy ich praca 
będzie służyć wspieraniu społeczeństwa w reprodukcji zastanego porząd-
ku, czy raczej demaskowaniu tego procesu i szukaniu alternatywnych roz-
wiązań. Nie ma sensu mówienie o tym, jak bardzo przywódcy edukacyjni 
i nauczyciele są ubezwłasnowolnieni i bezsilni, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
rzeczywiście wiele spraw dzieje się poza ich obszarem decyzyjnym. Należy 
wyznaczyć swój zakres odpowiedzialności i starać się jak najpełniej wyko-
rzystać możliwość decydowania o rzeczach, na które ma się wpływ. Koncen-
trowanie się na ograniczeniach zniewala, koncentracja na ambitnych zada-
niach wyzwala.

Wszystko, co przywódca edukacyjny robi „dla siebie”, dla swego rozwo-
ju, dla precyzowania jasnej wizji własnej roli, defi niowania zadań, dla bu-
dowania relacji z innymi, robi też dla innych i dla organizacji. To przyta-
czany już wcześniej truizm, ale należy pamiętać, że autentyczny przywódca 
funkcjonuje tylko dzięki środowisku społecznemu, w którym i dla którego 
pracuje. Przywództwo nie istnieje w próżni, bez innych. To inni są budul-
cem, a jednocześnie podmiotem i celem rozwoju kultury organizacyjnej, 
a więc i kultury przywódczej w każdej organizacji. Wiele elementów decy-
duje o kształcie przywództwa, ale wszystkie wiążą się z umiejętnością ini-
cjowania i prowadzenia współpracy, budowania relacji. Każdy autentyczny 
lider angażuje się we współpracę autonomicznych jednostek, bierze udział 
w procesie rozwoju i w działaniach organizacji, zgadzając się na odmienne 
punkty widzenia i doceniając różnorodność, a nie jednomyślność. Dzięki od-
powiedniej motywacji, umiejętności zachęcania innych do współpracy, in-
spirowaniu do działań i budowaniu zaangażowania możliwe jest stworzenie 
wizji ważnej, angażującej i interesującej dla wszystkich, kreowanie strategii 
i planowanie jej osiągania. Lider podejmuje decyzje, uczestnicząc w procesie 
społecznym, dla którego efektywności ważne są: komunikacja interpersonal-
na, umiejętność rozwiązywania konfl iktów, zdolność oceny i pochwały. Taki 
przywódca daje szansę sobie i nauczycielom na rozwój zawodowy i perso-
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nalny, zgodny z potrzebami szkoły i przyczyniający się do rozwoju organiza-
cyjnego (Dimmock, Walker, 2002). Niekoniecznie należy się skupiać na tym, 
aby być osobą kluczową dla sukcesu instytucji, osobą, która niesie innych 
swym entuzjazmem i kompetencjami, która wie i umie najwięcej. Ważne jest 
natomiast, aby stać się sobą i wykorzystać wszystkie swoje umiejętności na 
rzecz budowania zarówno kapitału ludzkiego (intelektualnego) „swoich” lu-
dzi, jak i kapitału społecznego w „swoim” zespole, wyrażającego się w wyso-
kim poziomie odpowiedzialności, profesjonalizmu i autonomii.

Podstawowe pytanie, które stawia sobie każda osoba uczestnicząca 
w działaniach o charakterze grupowym (dzisiaj to chyba zdecydowana 
większość działań), to pytanie o to, w jaki sposób sensownie, efektywnie 
i w miarę bezboleśnie stworzyć relacje umożliwiające współpracę autono-
micznych i odmiennych jednostek. Pierwszym krokiem jest zgoda na dzia-
łanie swoje i innych oraz przyjęcie ich (działań) konsekwencji. Bardzo często 
zdarza się, że ludzie nie podejmują się jakiegoś zadania, ponieważ uznają, że 
są niekompetentni lub nieprzygotowani. Podstawowym zadaniem wspólnie 
pracującej autonomicznej grupy jest jednak jej aktywność, esencją jest dzia-
łanie, więc wszelkie obawy przed niekompetencją powinny zostać zastąpio-
ne działaniem nakierowanym na niwelowanie ewentualnej niekompeten-
cji, a nie usprawiedliwianie pasywności. Tworzenie organizacji uczącej się, 
budowanie efektywnej szkoły, kontakt z uczącymi się to w dużym stopniu 
projekty innowacyjne i unikalne. Nie ma możliwości, aby gdzieś zdobyć wy-
kształcenie pozwalające na całkowicie bezpieczne realizowanie zadań przez 
stosowanie w praktyce tego, czego się nauczyliśmy. Trzeba dać sobie prawo 
do działania, błędów i natychmiastowej refl eksji i reakcji. To w ten sposób 
współdziałają autonomiczne jednostki, świadome różnorodności świata i ak-
ceptujące odmienność współpracowników. Robert Fritz pisze, że podstawą 
procesu tworzenia jest logika, którą można streścić w trzech słowach: twórz 
i zmieniaj, dostosowuj. Takie podejście daje prawo do eksperymentowania, 
a nawet popełniania błędów, ponieważ zakłada działanie w dobrej wierze, 
więc profesjonalne, a jednocześnie autonomiczne. Uczenie się, jak coś robić, 
zachodzi przez robienie tego i ciągłe poprawianie, osiąganie coraz lepszych 
wyników, dochodzenie do poziomu mistrzowskiego (Fritz, 2002). Uczenie 
się we współpracy jest możliwe dzięki różnym strategiom. Prawie każda ini-
cjatywa, która odnosi sukces, rodzi się w bólach, aby po kolejnych próbach, 
niepowodzeniach i sukcesach przyjąć bardziej dojrzałą formę. Jest charak-
terystyczne dla profesjonalnych i autonomicznych organizacji i jednostek, 
że właściwie nie osiągają nigdy stanu pasywnej dojrzałości, ale rozwijają się 
nieustannie. Działanie na jakimkolwiek rynku, scenie czy w społeczności to 
ciągły proces rozwoju – udoskonalania. Nie ma dzisiaj szansy na komfort 
odpoczynku od rozwoju.

Autonomia i różnorodność 
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Budowanie kultury współpracy autonomicznych, ale i różniących się od 
siebie profesjonalistów nie jest i nie będzie prostym zadaniem. Sporą trud-
nością jest swoiste pomieszanie zadań z różnych obszarów funkcjonowania 
grupy: organizacyjnego i mentalnego. Pokonanie tej trudności wymaga od 
osób próbujących taką kulturę zbudować sporo precyzji. Oprócz ciągłego 
dialogu, wyjaśniania, prowadzenia rozmów czy zadawania pytań na temat 
przekonań dotyczących procesu współpracy lub samego procesu kształcenia 
trzeba pamiętać o tworzeniu przestrzeni dla niezależnych działań i opinii. 
Nie wolno także zapominać o sprawach technicznych (wspominanym już 
planowaniu, zarządzaniu czasem, dbałości o przestrzeń fi zyczną). Warto 
uzgadniać sposoby i reguły podejmowania decyzji, należy określić, które de-
cyzje będą konsultowane lub podejmowane przez osiągnięcie konsensusu, 
które przez radę pedagogiczną, które będzie podejmował dyrektor samo-
dzielnie, a które będą zapadać jeszcze gdzie indziej. Przywódca nie musi 
znać wszystkich odpowiedzi, musi jednak pokazać, że oczekuje pomocy 
i zaangażowania innych oraz że je docenia. Artykułowanie wizji wspólnego 
przywództwa i autonomicznego działania to jedno z podstawowych zadań 
formalnych tradycyjnych przywódców pracujących nad zwiększeniem pro-
fesjonalizmu swych współpracowników przejawiającego się w pełnym za-
angażowaniu w proces decyzyjny. Kapitał współpracowników w zakresie 
przywództwa nie zwiększy się oczywiście tylko przez artykułowanie takie-
go oczekiwania. Nauczyciele potrzebują wsparcia w planowaniu, zbieraniu 
i analizowaniu informacji, doskonaleniu umiejętności i budowaniu społecz-
ności (Fullan, Sharrat, 2007, s. 117).

Aby przetrwać trudne momenty związane z przebudowywaniem włas-
nych i cudzych przekonań oraz sposobu funkcjonowania organizacji, war-
to bez przerwy przypominać, po co to robimy i precyzować wartości, któ-
re przyświecają zespołowi. Należy angażować wszystkich w kształtowanie 
wspólnej wizji szkoły, a zwłaszcza sposobu funkcjonowania pracowników. 
Jeżeli przywódcy udaje się skoncentrować uwagę pracowników na wartoś-
ciach będących podstawą funkcjonowania organizacji, pojawia się szansa 
na zespołowe uczenie się kilku kluczowych umiejętności: bycia przywódcą 
i sprawowania ról kierowniczych, autonomii, odpowiedzialności, szacunku 
dla odmienności czy współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami, ucznia-
mi i innymi członkami wspólnoty w cyklu nauczania, który zawiera refl ek-
sję, dialog, szukanie informacji, defi niowanie znaczeń, rozwiązywanie prob-
lemów, podejmowanie decyzji i działanie. Dzięki zachęcaniu do otwartej 
komunikacji stopniowo zanika konieczność ciągłej kontroli. Łatwiej wtedy 
o zbudowanie atmosfery ciągłej poprawy i racjonalny, służący szkole, rozwój 
zawodowy nauczycieli.

Budując kulturę współpracy w czasach kryzysowych i w sytuacji kryzy-
su przywództwa, można się spotkać z podejrzliwością i nieufnością. Pełniąc 
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funkcję przywódcy zmieniającego znane i akceptowane zasady, podejmuje 
się poważne ryzyko. Chociaż powszechnie żąda się demokracji w instytu-
cjach i w fi rmach, najczęściej postulujący mają na myśli podkreślenie praw 
jednostek, a nie dzielenie się odpowiedzialnością. Z jednej strony krytyka 
rzeczywistości uświadamia ludziom, że mają prawo uczestniczyć w sprawo-
waniu władzy, z drugiej budzi obawę przed poważnym zaangażowanie się 
w proces przewodzenia (Tuohy, 2002). W atmosferze, w której główną war-
tość stanowią jednostka i indywidualizm, lepiej unikać konfrontacji. Mimo 
widocznej od czasu do czasu retoryki zarządzania uczestniczącego czy przy-
wództwa partycypacyjnego, tak naprawdę ceni się silne przy wództwo i jed-
noosobowe oraz stanowcze decyzje. Ludzie rozglądają się za przywódcami 
przenikliwy mi i zdecydowanymi, ale nie czują się zobowiązani do wspiera-
nia ich i do lojal ności. Konieczne jest więc budowanie poczucia autonomii 
i zaangażowanie pracowników w proces kierowania – w przeciwnym wy-
padku alienacja przywódców i jednostek, które jednak czują się odpowie-
dzialne za rezultaty pracy organizacji, będzie się powiększać (Tuohy, 2002).

Często bywa tak, iż ludzie pragną usłyszeć, co mają zrobić, albo wyrażają 
oczekiwanie, że „coś z tym problemem powinno być zrobione”. Takie wzorce 
zachowania wynikają z wieloletniego treningu i uznanego sposobu myślenia 
o przywództwie. Współpraca autonomicznych jednostek będzie możliwa, 
gdy uda się zlikwidować tradycyjny system zależności widoczny w każdej 
instytucji, a w szkole w szczególności. Na razie większość reform to słabo za-
maskowane próby utrzymania aktualnego systemu; nawet demokratyzacja 
jest wprowadzana w sposób autorytarny, wymagający zwiększenia kontroli 
i nacisku. Najczęściej też pozostaje na poziomie przekazania nauczycielom, 
rodzicom i uczniom dodatkowych, ale wręcz symbolicznych obowiązków.

Dzięki pomocy przywódców nauczyciele powinni zrozumieć, że mają 
prawo, a właściwie obowiązek brania odpowiedzialności za swoje działania 
(stając się w ten sposób liderami). Przywódcy powinni też przeciwdziałać 
zjawisku podejmowania przez nauczycieli czynności, w których celowość 
oni nie wierzą, ale angażują się, ponieważ są posłuszni poleceniom. W ten 
sposób pielęgnuje się autonomię, która wyraża się w postawie: biorę odpo-
wiedzialność za swoje czyny, gdyż wierzę, że postępuję słusznie i zgodnie 
z moimi kompetencjami. Aby to było możliwe, należy zapewnić nauczycie-
lom możliwość rozwoju indywidualnego, a szkołom – organizacyjnego. O in-
dywidualny rozwój nauczycieli warto zadbać na poziomie „ideologicznym”, 
ale też na poziomie kompetencji „technicznych”, metodycznych, związanych 
z warsztatem nauczyciela, który decyduje o płynności procesu edukacyjne-
go. Rozwój organizacyjny jest związany z umiejętnością uczenia się zespo-
łowego i budowania organizacji uczącej się. Lider uczącej się społeczności 
zapewnia nauczycielom zarówno możliwość zdobywania kompetencji indy-
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widualnie, jak i praktycznego ich testowania oraz krytycznej refl eksji w gru-
powym procesie uczenia się organizacyjnego.

Duże i złożone organizacje potrzebują pewnych scentralizowanych de-
cyzji, co oznacza jakiś stopień podporządkowania, należy jednak opierać go 
na zaufaniu świadomym, wynikającym ze złożoności struktur (nie wszyscy 
mogą się znać na wszystkim), a nie ze ślepego posłuszeństwa (Tuohy, 2002). 
Przywódcy muszą się uczyć partnerstwa wymagającego wspólnego zespoło-
wego uczenia, wspólnego podejmowania decyzji, dialogu i rozwiązywania 
problemów. Przywódca to nie właściciel szkoły, ale gospodarz spotkania, 
w którym bierze udział grupa o bardzo zróżnicowanym składzie. Nie jest 
ważne, aby podczas tego spotkania planować innym zadania i sposób nad-
zorowania ich wykonania, ale aby doceniając prawo do autonomii i odmien-
ności, budować zaufanie i system wsparcia w trudnych sytuacjach. 

Nie ma rozwiązań pasujących do każdej organizacji, tak jak nie ma sche-
matów odpowiednich do wszystkich sytuacji, dlatego refl eksja pomaga do-
stosowywać pomysły i działania do własnych potrzeb i uczyć się. Żadne 
usprawnienia nie dadzą oczekiwanych rezultatów bez zapewnienia autono-
mii pracownikom. Autonomii nie można jednak po prostu zadekretować czy 
przekazać, ludzie muszą jeszcze chcieć ją wziąć. Wspólna praca i refl eksja nad 
pracą dają szansę na budowanie poczucia profesjonalnej autonomii. Sposób 
rozumienia autonomii, chęć i możliwość jej wykorzystania zależą jednak od 
wielu czynników: koncepcji własnej roli wśród nauczycieli, ich kompetencji, 
systemu wartości decydujących o sposobie nauczania. Można je kształtować 
w procesie refl eksji nad wynikami badań czy samooceny. Trudne wyzwa-
nia związane z rozwojem nowych technologii, koncepcją uczenia się przez 
całe życie czy przygotowywaniem do umiejętnego rozwiązywania proble-
mów staną się prostsze, gdy uczyć się będą również nauczyciele. Aby umoż-
liwić uczniom branie aktywnego udziału w procesie uczenia się i budowanie 
własnej wiedzy przy wykorzystaniu umiejętności rozumowania, kojarzenia, 
prowadzenia społecznych interakcji i analizowania zdobytych informacji, te 
umiejętności muszą posiąść również nauczyciele.

7.6. Uczenie się i rozwój 

Rzadko zjawiska społeczne rozumie się jako rezultat racjonalnych, plano-
wych i przewidywalnych procesów prowadzących do rozwoju cywilizacji. 
Najczęściej są one postrzegane jako rezultat historycznych, społecznych, kul-
turowych i ekonomicznych konfl iktów, w których bierze się udział, ale nie 
ma nad nimi władzy (Johnston, 1994). Próbując przetrwać i poradzić sobie 
w nowych sytuacjach, stosuje się znane procedury. Te zaś najczęściej zawo-
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dzą, prowadząc do sytuacji, w której pojawia się konieczność stworzenia 
zupełnie nowych rozwiązań. Nowe podejście do przywództwa w edukacji 
powinno być nacechowane zrozumieniem kulturowych i organizacyjnych 
„bagaży”, z jakimi do szkoły przychodzą jej uczniowie i nauczyciele czy inne 
osoby zaangażowane w proces kształcenia. Bez tego liderzy pozostaną uwi-
kłani w nieefektywne gry o władzę czy próby sprostania często absurdalnym 
oczekiwaniom biurokracji i społeczeństwa. Nie warto tracić czasu. Przywód-
cy mają pomagać innym zrozumieć, czym jest dla nich edukacja, dlaczego 
chcą takiej a nie innej szkoły oraz zachęcać do współtworzenia i wzięcia od-
powiedzialności za ostateczny kształt i rezultat systemu oświatowego. Budo-
wanie systemu szkolnego, ale i budowanie każdej szkoły to proces kulturo-
wy i polityczny. Nie istnieje jakaś obiektywnie najbardziej efektywna szkoła. 
Istnieją takie szkoły, jakich społeczeństwo oczekuje. Dlatego warto się zaan-
gażować w proces decydowania o tym, czego się pragnie dla szkół i uczniów. 
Dyskurs, poprzez który zdeterminujemy ich (szkół) kształt, będzie już sam 
w sobie procesem edukacyjnym dla nauczycieli, rodziców, zarządzających 
i uczniów, dla polityków, dla wszystkich.

Szkoła będzie mogła odgrywać rolę architekta świata społecznego, jeśli 
zostanie przekształcona w organizację uczącą się, która będzie się zmieniać, 
aby pozostawać w harmonii ze światem, a jednocześnie nań wpływać. Taką 
organizację budują ludzie – profesjonaliści, przekonani do swojej wizji, ro-
zumiejący kontekst i zadania stojące przed nimi, potrafi ący posługiwać się 
odpowiednimi procedurami, ale przede wszystkim rozumiejący swoje pod-
stawowe zadanie: wspieranie innych ludzi w uczeniu się. Bywa jednak, że 
pytanie o profesjonalizm nauczycieli, zagadnienie bądź co bądź poruszane 
dosyć często zarówno w publicznym dyskursie, jak i w niniejszej książce, to 
pytanie kłopotliwe (nawet dla samych nauczycieli). Nie do końca wiadomo, 
czy są profesjonalistami i co decyduje o ich profesjonalizmie. Po części to wy-
nik wcześniejszych (ale i dzisiejszych) działań władz obawiających się chyba, 
iż samokontrola i autonomia nauczycieli przeszkodzą centralnemu i, jak czę-
sto się uważa, przez to skutecznemu, sprawowaniu władzy i zarządzaniu sy-
stemem (Green, 1998). Władze (w wielu krajach) wysyłają sprzeczne sygna-
ły: zachęcając z jednej strony do zachowań profesjonalnych i samodzielnych, 
z drugiej zaś do wywiązywania się z poleceń w sposób, jakiego oczekuje się 
zwykle od pracowników administracyjnych niższego szczebla. 

Ze względu na złożoność problemów, z jakimi przychodzi się mierzyć 
współczesnej edukacji, profesjonalizm w szkołach jest niezbędny. Być może, 
tak jak już sugerowano, istnieje potrzeba zdefi niowania profesjonalizmu na-
uczycieli na nowo. Tak, aby ukształtował się on poprzez dialog nauczycie-
li dotyczący poprawy nauczania i uczenia się, skoncentrowany na refl eksji 
na temat własnych działań i oczywiście wynikający z reform oświatowych. 
Proponuje się, aby integralnymi elementami profesjonalizmu nauczycieli 
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były odpowiedzialność, autonomia oraz gotowość do ciągłego uczenia się, 
w którym niezwykle istotną rolę odgrywa refl eksja nad codzienną praktyką. 
Przywódcy edukacyjni mają za zadanie pomagać nauczycielom w stawaniu 
się świadomymi siebie i swoich możliwości profesjonalistami. Profesjona-
listami, którzy rozumieją, że nie są sterowanymi z zewnątrz modułami ja-
kiegoś olbrzymiego mechanizmu, ale niezależnymi pedagogami zdolnymi 
organizować proces nauczania zgodnie z potrzebami otoczenia i uczniów, 
odpowiadającymi za wyniki swojej pracy, w równym stopniu przed władza-
mi co przed lokalną społecznością, swoimi kolegami, uczniami i przed sobą – 
profesjonalistami – członkami uczących się społeczności, uczących się szkół.

Szkoła ucząca się to sposób na zwiększanie roli instytucji edukacyjnych 
w zmaganiach z wyzwaniami współczesnej cywilizacji, a także odpowiedź 
na pojawienie się dwóch sprzecznych, ale uzupełniających się procesów wy-
nikłych z globalizacji: fragmentaryzacji i standaryzacji (Bottery, 2004, s. 84).
Silne tendencje standaryzujące są w pewnym stopniu uproszczoną reakcją na 
strach przed zagrożeniem, jakie niesie z sobą globalizacja, która sama w so-
bie jest przecież bardzo demokratycznym procesem traktującym wszystkie 
kultury i wartości jako równoprawne (często bez punktów odniesienia). 
W zachodnim świecie strach ten ujawnił się w zdecydowanym zwrocie ku 
prawnym zabezpieczeniom zwiększającym poczucie kontroli nad tym, co się 
dzieje w szkołach, tak zapatrzonych czasami w bogactwo wielokulturowo-
ści, hasła tolerancji i równości. Tendencje tworzenia systemów testów, defi -
niowania standardów edukacyjnych, monitorowania i ewaluacji wydawały 
się antidotum na bolączki oświaty, a jednocześnie dawały szansę na profe-
sjonalizację zawodu nauczyciela i równy start obywatelom społeczeństw de-
mokratycznych. Jednak system, który pojawił się w wyniku tych tendencji, 
zaczął przypominać raczej centralnie sterowaną gospodarkę niźli żyjący, my-
ślący i rozwijający się organizm. W pewnym sensie system szkolny zaczął 
przypominać międzynarodowe korporacje i trudno się oprzeć wrażeniu, iż 
uległ procesowi „makdonaldyzacji” (Ritzer, 2003). Standaryzacja i zwięk-
szenie kontroli są „produktami” wynikłymi z napięć wywołanych przez 
globalizację, ale jednocześnie czymś całkowicie odmiennym od tego, czego 
potrzebujemy, aby procesowi globalizacji stawić czoła i wykorzystać jego po-
zytywne aspekty. 

Krytykując prymitywne wykorzystywanie dokładnie takich samych na-
rzędzi, jakie są stosowane w sektorze biznesowym, w celu podniesienia 
efektywności poprzez zarządzanie w sektorze edukacyjnym, w żadnym 
wypadku nie warto ignorować dorobku wielu zaangażowanych i zdolnych 
menedżerów i teoretyków. Z bogatego zbioru ideologii, teorii, pomysłów 
i strategii należy korzystać uważnie, za każdym razem zastanawiając się, jak 
można dane podejście zaadaptować dla potrzeb szkoły. Jedno z najbardziej 
obiecujących podejść to myślenie o instytucji, przedsiębiorstwie czy właśnie 
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szkole jako o organizacji uczącej się, a o grupie ludzi w nich pracujących 
jako o uczącej się społeczności. 

Najbardziej typowym opisem uczącej się organizacji jest stwierdzenie, że 
to organizacja, która umożliwia i organizuje pracę w sposób przyczyniający 
się do uczenia się wszystkich jej członków oraz do ciągłej transformacji sa-
mej organizacji (Dale, 1994). Uczenie się organizacyjne może zmieniać kul-
turę instytucji, specyfi czne dla niej procesy, stosowane procedury, systemy 
i praktykę działania. Uczenie się zmieniające sposób funkcjonowania całej 
organizacji może zachodzić na dwóch płaszczyznach. Na jednej z nich or-
ganizacje uczą się, jak sobie dawać radę z konkretnym problemem, z jakąś 
sytuacją. Ta płaszczyzna to myślenie o tym, jak dobrze wykonywać zadania 
– dobrze działać. Na drugiej z nich organizacje uczą się, jak dawać sobie radę 
z przyczynami problemów, sytuacji, co może prowadzić do transformacji 
założeń, na podstawie których organizacja dotąd działała i zmiany jej pod-
stawowych celów. Ta płaszczyzna to myślenie o tym, jak działać dla dobra 
(Clifford, Thorpe, 2007, s. 27). Aby osiągnąć stan rozwoju organizacyjnego, 
w którym pojawia się uczenie się organizacyjne, nie wystarczy zapewnić 
możliwości uczenia się jednostkom. Uczenie się, które zachodzi na poziomie 
indywidualnym, musi zostać przeniesione w kontekst zespołu i organizacji, 
umożliwiając robienie czegoś, co do tej pory było nieosiągalne. Efektywne 
uczenie się organizacyjne jest zapewniane przez zdolność świadomej adap-
tacji i reakcji na zdefi niowane wyzwania. 

Pracując nad strategiami uczenia się i rozwoju, należy zaplanować sposo-
by dzielenia się uczeniem indywidualnym w całej organizacji, biorąc jedno-
cześnie pod uwagę, iż każda organizacja jest inna, odmienna, kształtuje inną 
kulturę, która zmienia się wraz z rozwojem tej organizacji, określa swoją spe-
cyfi kę poprzez główny cel i najważniejsze zadanie. Podkreśla swą odmien-
ność jak ludzie, którzy są jej częścią. Organizacja ucząca się to organizacja, 
która wytwarza klimat zachęcający do nauki i rozwoju, i to nie tylko swoich 
pracowników, ale również rozszerza ten klimat, obejmując wszystkich, któ-
rzy z nią współpracują. W takiej organizacji rozwój pracowników jest głów-
ną strategią fi rmy, z której wynika nieustanny proces transformacji służą-
cy poszukiwaniu i wykorzystywaniu nowych pomysłów i koncepcji (Dale, 
1994). Nie wszyscy mogą być jej elementem i nie wszyscy skorzystają, w niej 
pracując. Bycie częścią uczącej się organizacji jest równoznaczne z tym, że 
jesteśmy w stanie ciągłej zmiany, w procesie zadawania pytań i patrzenia 
w przyszłość.

Zastanawianie się nad tym, co przyniesie przyszłość, i wymyślanie kolej-
nych scenariuszy działania może być interesującą czynnością. Z pobieżnej 
oceny rzeczywistości wynika, że w systemie szkolnym tego rodzaju intelek-
tualnej czynności raczej się nie podejmuje. To wzmaga frustrację wynikającą 
z całkowitego niedostosowania szkoły do wymagań współczesności na róż-
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nych poziomach jej funkcjonowania – od rezultatów, czyli rodzaju wykształ-
cenia absolwentów, poprzez funkcjonowanie, czyli uczenie i zarządzanie tym 
procesem. W trybie pilnym potrzeba nam natychmiastowej zmiany podejścia 
do roli osób pracujących w szkole. Przywódcy powinni być świadomi, iż od 
dzisiaj wszyscy pracownicy mogą się stawać liderami edukacyjnymi myślą-
cymi o tym, w jaki sposób budować kulturę organizacyjną umożliwiającą 
łączność ze światem i społecznością, której szkoła służy. Należy nieustannie 
zdobywać informacje o aktualnej rzeczywistości, kontekście, o tym, „jak nam 
idzie”, oraz doskonalić zdolność myślenia o przyszłości wyłaniającej się z tej 
rzeczywistości. Szkoła ani na moment nie powinna tracić kontaktu ze świa-
tem zewnętrznym, ponieważ tylko bliski kontakt daje jej szansę na rzeczywi-
ste działanie i budowanie edukacji ważnej dla uczących się. 

Bliski kontakt z rzeczywistością i rozeznanie na temat aktualnego stanu 
instytucji edukacyjnej można poprawiać, podejmując próbę uargumentowa-
nej odpowiedzi na pytanie o to, co wiemy o sobie (i właściwie o to, czy je-
steśmy organizacją uczącą się). Czy szkoła posiada system zbierania danych 
rzeczywiście przydatnych nauczycielom w pracy dla poprawiania uczenia 
się uczniów? Czy analizujemy, jakiego rodzaju działania prowadzą do nie-
pożądanych skutków (np. niskich osiągnięć uczniów)? Czy próbujemy jak 
najlepiej zorganizować uczenie się uczniów i nauczycieli? Czy rozumiemy, 
w jaki sposób świat zewnętrzny wpływa na uczenie się naszych uczniów? 
Czy umacniamy związek między rodzicami i uczniami a szkołą? 

Umiejętność analizy i przewidywania, a nawet wyczuwania bliskiej przy-
szłości daje szansę na lepsze kierowanie organizacją. Jednocześnie należy 
pamiętać, że aktywny przywódca uczestniczy raczej w procesie tworzenia 
tej przyszłości niż jej odgadywania. Przewidzieć przyszłości w dzisiejszym 
świecie nie można, ale można współuczestniczyć w jej tworzeniu. Mało rze-
czy da się przewidzieć, mało rzeczy się powtarza, problemy nie są dobrze 
zdefi niowane, zasady gry zmieniają się, tak jak i gracze. Tworzenie kultury 
organizacyjnej, w której oczekuje się ciągłego zbierania danych, ale jedno-
cześnie zezwala na ich „miękką”, intuicyjną interpretację, to nowy ciekawy 
kierunek myślenia o organizacji uczącej się. Senge, mówiąc o współczesnych 
organizacjach, używa metafory „technologicznego kasyna” (Senge, Schar-
mer, Jaworski, Flowers, 2005, s. 84), podkreślając, że nawyk podejmowania 
decyzji na podstawie przeszłych doświadczeń jest nie tylko mało skuteczny, 
ale i niemądry. Mówi o nowym sposobie podejmowania decyzji, odmien-
nym od tego, co zwykliśmy uważać za proces decyzyjny. Więcej teraz ob-
serwacji, refl eksji, wycofywania i uczuć. Aby podejmować sensowne decyzje 
i wybierać kierunki działania, potrzebne są dane z otoczenia, ale analizuje 
się je w inny sposób, raczej wyczuwa niż oblicza i porównuje. Kierujący or-
ganizacją staje się kimś w rodzaju doświadczonego kierowcy czy surfera niż 
zimnym analitykiem – większość odruchów jest instynktowna, wynikająca 
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z wewnętrznej harmonii między tym, co na zewnątrz, i tym, co wewnątrz 
(Senge, Scharmer, Jaworski, Flowers, 2005, s. 84).

7.6.1. Pielęgnowanie kultury organizacyjnej wspierającej uczenie się

Trudno proponować, podawać gotowe schematy działania osobom, które 
pracują z innymi, próbując osiągnąć cele znacznie przerastające ich możliwo-
ści. Lech Witkowski nazywa niektóre zawody „zawodami niemożliwymi” 
– takimi, w których istotę jest wpisana niemożność osiągnięcia zakładanych 
celów (2003), ale rezygnacja z działania jest nie do przyjęcia, jest niemoral-
na. Jak przewodzić grupie reprezentującej taki zawód? Jest to możliwe tylko 
wtedy, gdy podchodzi się elastycznie i z dystansem do tego, czego nauczono 
się wcześniej, a ludzi traktuje się z szacunkiem. Ambitne cele będą możliwe 
do osiągnięcia, gdy uda się zbudować sieci liderów wspólnie dzielących się 
zadaniami i wspierającymi się nawzajem w ich realizacji. Twórczy i odpo-
wiedzialny przywódca nie może się ograniczać do schematów, ale też nie 
może być sam.

Nauczanie i przewodzenie ludziom to dynamiczne procesy zależące od 
strategicznie zaplanowanej komunikacji umożliwiającej wspólne rozbudo-
wywanie istniejącej wiedzy. Istnieje wiele pomysłów na systemowe przed-
stawienie pożądanego modelu pracy zarówno jednostek, jak i organizacji 
uczących się. Większość z ich wywodzi się z deweyowskiego pomysłu na 
cykl uczenia się: zaobserwuj, odkryj, stwórz, wypróbuj (wyprodukuj), który 
doczekał się wielu interpretacji i wersji. Najbardziej znany z nich to cykl Kol-
ba, który przyniósł przełom w sposobie nauczania (choć nie zmienił szkół). 
David Kolb uważał, że punktem wyjścia zawsze powinno być doświadczenie 
osoby uczącej się, które następnie należy zanalizować i omówić16. Kolejnym 
krokiem powinna być refl eksja teoretyczna i próba wyciagnięcia ogólnych 
wniosków albo inaczej – stworzenie teorii na dany temat. Wreszcie ostat-
nim krokiem powinno być ponowne doświadczenie, a właściwie testowanie 
wniosków w praktyce (Kolb, 1984). Podobnie jak proces uczenia się rozu-
miana i opisywana może być organizacyjna zmiana. Widziana jest wtedy 
głównie jako jakaś kombinacja głównych procesów: zbieranie informacji, de-
fi niowanie celów i priorytetów, podejmowanie decyzji, angażowanie osób, 
działanie, monitorowanie i wprowadzanie poprawek (Kotter, 1996). Niestety 
większość zmian wprowadzanych według tego modelu to zmiany powierz-
chowne, dotykające tylko naskórka, wierzchniej warstwy tego, co naprawdę 
dzieje się w organizacji. Tego rodzaju procedury generują działania, które 
często tylko pozornie przynoszą zmianę i poprawę sytuacji. Owszem bar-

16  Doświadczenie jest pierwszym krokiem w teoretycznym schemacie, w rzeczywistości 
cykl uczenia się przez doświadczenie można zaczynać w dowolnie wybranym punkcie cyklu. 
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dzo często są zmianą widoczną i docenianą, ale w dłuższej perspektywie 
– niezbyt przydatną, nieprzynoszącą autentycznych zysków. Można znaleźć 
wiele przykładów szkół, dyrektorów i nauczycieli, którzy ciężko pracowali, 
aby zdobyć niezbędne informacje, ustalali wspólnie cele i działania, podej-
mowali się skomplikowanych i czasochłonnych czynności, które nie prowa-
dziły ich szkoły do zmiany, do sytuacji, w której można by powiedzieć, że 
ta ciężka praca przyniosła odpowiednie efekty. Sukces odnoszą tylko te nie-
liczne zespoły, które są w stanie osiągnąć odpowiedni poziom refl eksji – głę-
bię refl eksji, która pozwala na zrozumienie i na autentyczne zaangażowanie. 
Planowanie, podejmowanie decyzji, monitorowanie i kontrola to procedury, 
które są niezbędne i decydują o jakości działania organizacji, gdy zmiana 
jest reakcją na to, co się dzieje, ale to za mało w sytuacji drastycznej zmiany 
w nieokreślonych warunkach, w zróżnicowanej grupie i wobec nieznanej, 
prawdopodobnie zdecydowanie odmiennej od współczesności, przyszłości 
(Senge, Scharmer, Jaworski, Flowers, 2005, s. 87). 

Należy zrezygnować z mechanicznego powtarzania wyćwiczonych czyn-
ności, porzucić powielanie schematów wypróbowanych przez innych, prze-
stawać udawać, że się robi coś pożytecznego tylko dlatego, że inni tego 
oczekują. Warto zacząć pracować dla siebie. Budowanie sprawnej organiza-
cji uczącej się należy rozpocząć od wzięcia odpowiedzialności za siebie i za 
proces, w którym bierze się udział, oraz od procesu autentycznej refl eksji. 
Oczywiście w dalszym ciągu potrzebne są dane na temat organizacji, wciąż 
konieczne jest obserwowanie tego, co się dzieje wokół, w szkole i wśród 
pracowników. Pierwszym krokiem na drodze ku sprawnej organizacji jest 
stawanie się jedną całością, bacznie obserwowaną przez wszystkich jej człon-
ków. W tym procesie niebezpieczne są posiadane uprzedzenia, przekona-
nia, nawyki. Krytycznym momentem jest chwila, w której współpracowni-
cy nabywają zdolność refl eksji, zdolność widzenia rzeczy takimi, jakie są, 
zdolność widzenia tylko tych rzeczy, które są dla nich istotne i pozbycie się 
bagażu setek informacji mało istotnych tak mocno obecnych w życiu zbiuro-
kratyzowanej szkoły, że przestano zauważać absurd ich kolekcjonowania. Ta 
zdolność wymaga również otwartości i szczerości, o którą dziś trudno. 

Działanie, które wynika z obserwacji i refl eksji, musi ludzi łączyć, a nie 
dzielić. Przywódca nie przydziela zadania i nie zapomina o zespole aż do 
momentu ewaluacji pod koniec projektu. Ludzie nie mogą żyć i pracować 
w osamotnieniu, pozostawieni sobie samym z trudnymi, często zbyt trud-
nymi, zadaniami. Przywódca edukacyjny powinien się skupić na przeciw-
działaniu sytuacjom, które mogłyby rozdzielać ludzi pracujących w tej samej 
organizacji: nawzajem od siebie, od świata, od współpracowników i szefa. 
Największym problemem różnego rodzaju projektów i inicjatyw jest frag-
mentaryzacja działań wynikająca z konieczności albo z próby ułatwienia sobie 
życia, z braku czasu czy z braku umiejętności współpracy. To również wynik 



266

tradycyjnej organizacji pracy szkoły i nauczycieli, najczęściej osamotnionych 
w działaniach, ocenianych indywidualnie i zniechęcanych do interdyscy-
plinarnych czy zespołowych projektów. Przywódca edukacyjny jest świa-
domy tych zjawisk i im przeciwdziała. 

Uczenie się organizacyjne to proces, w którym członkowie organizacji 
(w tym wypadku instytucji edukacyjnych) zdobywają i wykorzystują infor-
macje do zmiany aktualnych i wprowadzania nowych działań (Goldring, 
Berends, 2009, s. 15). Jest to społeczny i bardzo dynamiczny proces, który 
pojawia się, gdy wiedza jest dystrybuowana pomiędzy wszystkimi jednost-
kami w organizacji i głęboko osadzona w organizacyjnej kulturze, wartoś-
ciach i codziennych procedurach organizacji. Aby to osiągnąć, przywódca 
edukacyjny domaga się wprowadzania zasady ciągłego zbierania informacji, 
nieustannej obserwacji rzeczywistości i natychmiastowej reakcji na to, co się 
widzi (nawet jeśli miałaby ona polegać tylko na zadaniu grupie pytania: co 
to znaczy?) i pomaga w tym. Deklarując wolę budowania organizacji uczącej 
się, nie wolno ignorować powszechnie dostępnych informacji. Nawet nie-
wygodnych. Kierowanie organizacją jest w pewnym sensie grą, a w pew-
nym – społecznymi negocjacjami czy konsultacjami. W zbieraniu informacji 
nie chodzi o kontrolę innych osób i kreowanie rzeczywistości zachęcającej 
do udawania, ale o dowiadywanie się, „jak nam idzie”. Bardzo popularne 
przekonanie o konieczności sprawowania kontroli nad ludźmi w organizacji 
wynika z przekonania, że szkoła to system, któremu nie można zaufać, zbu-
dowany z elementów (na przykład ludzi), które zawodzą. Jeżeli coś zawodzi 
w szkole, to nie poszczególne elementy (ludzie), lecz procesy, za pomocą 
których te elementy się wykorzystuje. Nie możemy i nie będziemy żyć w har-
monii z sobą, innymi i otoczeniem, jeżeli będziemy sobie wyobrażali orga-
nizację, w której funkcjonujemy, współpracujmy i żyjemy, jako urządzenie 
wymagające kontroli. 

Kluczowe dla przywódcy w szkole jako uczącej się organizacji, która 
ma podołać wyzwaniom współczesności, jest zaprojektowanie, a następnie 
zastosowanie systemowego sposobu zbierania i analizowania danych dla 
wspierania procesu podejmowania decyzji. Jest to istotne, gdyż taki system 
jest podstawowym elementem procesu rozwoju i zapewniania jakości. Lide-
rzy mogą wykorzystywać dane do budowania kultury uczenia się, zarówno 
pracujących profesjonalistów – nauczycieli i innych dorosłych – jak i ucz-
niów. Wykorzystywanie zdobywanych informacji staje się samo w sobie me-
chanizmem wspierania procesu uczenia się indywidualnego i grupowego. 
Pracownicy, mając dostęp do wszystkich informacji dotyczących pracy ich 
organizacji i analizując je pod kątem poprawiania tego, co robią, uczą się 
współpracy, kształtują nawyk badania rzeczywistości, budują klimat orga-
nizacyjnego uczenia się. Przywódca edukacyjny mający na uwadze rozwój 
organizacyjny szkoły stara się, aby pytania o to, co znaczą zbierane infor-
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macje, były zadawane systematycznie, i pomaga w procesie refl eksji nad ich 
znaczeniem. To właśnie po to, nie dla kontroli, należy zbierać dane na temat 
funkcjonowania organizacji.

Zwiększanie kontroli nie pomaga, ale raczej szkodzi rozwojowi. Podsta-
wą uczącej się organizacji jest zbieranie danych na własny temat, ich analiza 
i refl eksja nad nimi. Niestety popularne mierzenie jakości, mierzenie postę-
pów czy rzeczywistego stanu bywa główną przyczyną fragmentaryzacji za-
rządzania – same statystyczne badania ilościowe nie mogą służyć poprawie 
jakości i nie są wartościowym narzędziem, gdy chcemy się dowiedzieć cze-
goś o danym zjawisku czy przedsięwzięciu. Ponadto często prowadzą do 
niebezpiecznych uogólnień. Czy jeden procent uczniów w danej szkole zaży-
wających narkotyki to wynik satysfakcjonujący? Przecież statystycznie 1% to 
wartość mało znacząca, ale w wypadku spojrzenia na historię życia pojedyn-
czej osoby może być przerażającą liczbą. Znane powiedzenie mówi, że waż-
ne jest to, co poddawane jest testom; to, co jest mierzone. Sam akt mierzenia 
podnosi rangę badanego zagadnienia. Spójrzmy więc na to, co jest mierzone 
w szkołach, i zastanówmy się, czy rzeczywiście jest to dla nas ważne. John 
MacBeath na konferencji poświęconej samoocenie szkoły powiedział: naucz-
my się wreszcie mierzyć to, co ważne, ponieważ do tej pory mierzymy tylko 
to, co potrafi my mierzyć (MacBeath, 2005). Nie wiadomo, dlaczego zwykli-
śmy bardziej cenić twarde dane statystyczne od miękkich (jakościowych) 
danych pojawiających się w opowieściach, wspomnieniach, fotografi ach, 
a to właśnie w tych opowieściach pojawiają się najbardziej istotne informa-
cje. Czy potrafi my docenić również to, co zmierzyć trudno, czy nauczymy 
się spoglądać na dane bez chęci klasyfi kowania i osądzania? Kiedy naszym 
celem przestanie być poprawienie wyników naszej szkoły w standaryzowa-
nych testach, a zacznie być szczęśliwe życie naszych uczniów? 

Problemem jednak nie jest zwyczaj mierzenia jakości, ale dwa niepokojące 
zjawiska. Pierwsze zjawisko można by określić mianem obsesji mierzenia. 
Absurdalny zakres różnego rodzaju pomiarów, jakim jest poddawana szko-
ła, nie budzi już nawet dzisiaj zdziwienia, tylko coraz większe zniechęce-
nie. Szczytem absurdu było swego czasu w Polsce zmuszanie dyrektorów 
do przedstawiania raportów władzom oświatowym z samooceny, z pomia-
ru, który powinien być dokonywany tylko dla celów szkoły – podczas gdy 
uczyniono z tego przymus, zarówno co do samej czynności, jak i jej zakresu – 
wszystkie szkoły miały mierzyć swoje osiągnięcia i działania w tych samych 
obszarach. Drugie zjawisko można nazwać niemocą mierzenia – ponieważ 
nie potrafi my zmierzyć tego, co naprawdę ważne, zaczynamy podnosić zna-
czenie tych rzeczy, które są możliwe do zmierzenia, chociaż niekoniecznie są 
istotne dla procesu edukacyjnego.

Błędy łączące się z obsesją i niemocą mierzenia są związane z nieodpo-
wiednio rozumianą rozliczalnością (accountability) – terminem popular-
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nym w teorii i praktyce zarówno zarządzania szkołą, jak i zarządzania 
w sferze publicznej. Można mówić o kilku rodzajach rozliczalności: rozli-
czalności zewnętrznej, rynkowej lub wewnętrznej (Goldring, Berends, 2009,
s. 17). Rozliczalność zewnętrzna to nic innego jak odpowiedzialność wo-
bec zwierzchników i możliwość odpowiedzi na pytanie, czy udaje się nam 
spełnić standardy, normy czy oczekiwania. Rozliczalność rynkowa to moż-
liwość pokazania światu zewnętrznemu (na przykład rodzicom), że szkoła 
jest „dobra”, udowodnienia, że pracuje się zgodnie z wyobrażeniem tego, jak 
powinna pracować dobra szkoła. Natomiast rozliczalność wewnętrzna jest 
związana z wewnętrznymi normami, celami szkoły, procesem decyzyjnym 
i wiąże się z procesem uczenia i nauczania oraz osiąganiem celów wyznaczo-
nych przez daną uczącą się społeczność. Wewnętrzna rozliczalność to jeden 
z najbardziej efektywnych środków wprowadzania zmian, ponieważ działa-
nie takie wynika z wewnętrznej motywacji osób pracujących w organizacji. 
Przywódcy muszą grać tu dwie uzupełniające się role. Po pierwsze dbać o to, 
aby w szkole artykułowano cele, które mogą być akceptowane przez lokal-
ne środowisko i otoczenie zewnętrzne. Po drugie, angażować nauczycieli 
i innych pracowników w ważną dyskusję nad standardami, wskaźnikami 
sukcesu i sposobami ich mierzenia, a jednocześnie oferować możliwość do-
skonalenia zawodowego w zakresie poruszanych problemów.

Wśród praktycznych umiejętności przywódców jest umiejętność plano-
wania wspólnego procesu podejmowania decyzji na podstawie zebranych 
danych. Planowanie to istotny element funkcjonowania grupy, warunkujący 
szanse na odniesienie sukcesu. To klucz do sprawnego funkcjonowania gru-
py, który nie daje rezultatów, gdy popełnia się dwa błędy: planuje się tylko 
na poziomie kierownictwa oraz planuje się za dużo. Pierwszy problem zni-
ka, gdy w szkole funkcjonuje prawdziwie grupowy proces podejmowania 
decyzji. Problem drugi to najczęstsza bolączka ambitnych albo borykających 
się z odpowiednim doborem priorytetów, zresztą w większości przypadków 
plany szkół pracy są przeładowane. Jak zatem zbierać informacje w taki spo-
sób, aby proces ten całkowicie nie zablokował innych działań? 

Jeden z podstawowych problemów związanych ze zbieraniem danych 
na temat działalności szkoły jest przekonanie o tym, że możliwe jest zmie-
rzenie efektywności jej pracy, podczas gdy naprawdę nie znamy przykła-
du mierzenia, które można by uznać za udane. Większość danych, jakimi 
się posługujemy, i różne porównania statystyczne ignorują olbrzymią sferę 
czynników kulturowych lub stosują takie, które nie pokazują prawdziwej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej (Riddell, 1997). Mierzenie efektywności 
szkoły podejmowane przez zewnętrzne wobec niej instytucje bardzo często 
jest całkowicie nieprzydatne w procesie poprawienia jakości kształcenia, pra-
cy szkoły. Wskaźniki stosowane przez te (zewnętrzne) instytucje nie przy-
stają do oczekiwań i potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. Dodatkowo 
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brak komunikacji między władzami oświatowymi i szkołami wzmocniony 
medialnym chaosem towarzyszącym zwykle różnym testom i egzaminom 
przyczynia się do powiększania przepaści między potrzebami dyrektorów 
w zakresie informacji o tym, jak pracuje szkoła, a tym, co jest dostępne. Ta 
sytuacja zachęca, wręcz zmusza, liderów oświatowych do szukania i tworze-
nia alternatywnych źródeł informacji oraz sposobów zbierania danych dla 
poprawiania pracy szkoły.

7.6.2. Uczenie się przez badanie 

Badania praktyki szkolnej dowodzą, że rozwój zawodowy (doskonalenie) 
nauczycieli musi być jednoznacznie powiązany z ich codzienną pracą, z ich 
uczniami, z przedmiotem, którego uczą, skoncentrowany na realnych prob-
lemach, systematyczny, ciągły i powinien dawać szansę na korzystanie z ze-
wnętrznych źródeł informacji i ekspertyz. Powinien odbywać się w zespole 
i nie może się ograniczać do uczestniczenia w szkoleniach – musi być zwią-
zany ze zmianą praktyki nauczania (Darling-Hammond, 1998, s. 3). Jedna 
z form doskonalenia zapewniająca te warunki zdobywa ostatnio popular-
ność – badanie w działaniu, czyli badania na temat własnej pracy prowa-
dzone przez praktyków (dyrektorów, nauczycieli) (action research), których 
celem jest konstruowanie wiedzy na temat własnej instytucji i swojego w niej 
funkcjonowania. Profesjonaliści pracujący w szkołach potrzebują tej wiedzy 
z kilku powodów. Przede wszystkim z powodu, przywoływanych tu już wie-
lokrotnie, wyzwań współczesności: gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego, 
globalizacji, rewolucji technologicznej, zwiększonego dostępu do informacji, 
potrzeb rynku i wielu innych. Z powodu coraz bardziej skomplikowanych 
zadań stawianych przed szkołami i konieczności zaspokajania potrzeb co-
raz wyraźniej formułowanych przez różne grupy (rodzice, uczniowie, społe-
czeństwo, władza, media, inni nauczyciele, biznes i tak dalej). 

Badanie w działaniu przeciwdziała separacji kontroli jakości od naucza-
nia – dzięki niemu ci, którzy nauczają, kontrolują jakość tego procesu. Poma-
ga w zwalczaniu izolacji od innych profesjonalistów – w końcu istnieje cel 
dla profesjonalnego dialogu tak powszechnego w innych zawodach (lekarze, 
prawnicy), umożliwia też nauczycielom udział w budowaniu specjalistycz-
nej wiedzy. Dzięki zaangażowaniu w badanie w działaniu mogą się wypo-
wiadać „naukowo” na tematy, które ich dotyczą bezpośrednio i na których 
się świetnie znają. Badania w działaniu są prowadzone przez osoby, które 
chcą zrobić coś, aby poprawić swoją sytuację, i potrzebują w tym celu in-
formacji na temat własnego działania. Przedmiot badania jest defi niowany 
przez praktyków, którzy poszukują odpowiedzi na ważne pytania i rozwią-
zania problemu przez jego opisanie w sposób, który umożliwi zrozumienie 



270

jego natury. Te badania muszą być skoncentrowane na nauczaniu i uczeniu 
się oraz muszą dotyczyć czegoś, na co zaangażowane osoby mają wpływ. 
W ten sposób buduje się profesjonalną kulturę szkoły. Nauczyciele stają się 
refl eksyjnymi praktykami systematycznie pracującymi nad realizacją okreś-
lonych priorytetów szkoły, stosując adekwatne do kontekstu metody, a nie 
wprowadzają bezmyślnie zestandaryzowanych działań. Badanie działania 
jest demokratycznym, równym, wyzwalającym i ubarwiającym życie zawo-
dowe doświadczeniem. 

Badanie jest tutaj równocześnie uczeniem się o sobie samym i swoim miej-
scu pracy. Uczeniem się, które jest społecznym konstruowaniem rzeczywi-
stości i wiedzy. To najlepszy sposób na włączenie nauczycieli w pracę nad 
poprawieniem tego, co się dzieje w szkole, gdyż wykorzystuje się tu praw-
dziwe wydarzenia i doświadczenia, istnieje szansa na dyskusję, kształtuje 
się poczucie bezpieczeństwa i sprawdza, czy to, czego się nauczyliśmy, rze-
czywiście działa. Aby badanie w działaniu rzeczywiście wspierało rozwój 
organizacji, problemy badawcze muszą wynikać z codziennej praktyki i sta-
nowić ważne i interesujące dla nauczycieli zagadnienia. Nie warto prowa-
dzić badań tylko dlatego, iż wydaje się to interesujące. Nauczyciele, zadając 
sobie pytanie, powinni wiedzieć, po co je zadają – co chcą naprawić. Aby to 
było możliwe, należy formułować problemy badawcze w takich obszarach, 
o których wiadomo, że ma się na nie wpływ. Warto też przed rozpoczęciem 
procesu zbierania informacji dokładnie zdefi niować dany obszar i przyjrzeć 
się istniejącym teoriom dotyczącym interesującego zagadnienia. Aby unik-
nąć zajmowania się mało znaczącymi sprawami, dobrze jest odpowiedzieć 
na pytania o to, kogo ten problem dotyka, co jest jego przyczyną, jakiego jest 
rodzaju, co może być celem procesu naprawczego i w jaki sposób będą zbie-
rane dane. Przywódcy edukacyjni pomagają propagować wyniki zebranych 
i przeanalizowanych danych. To pozwala zespołowi na dzielenie się rezul-
tatami intelektualnej pracy, wspieranie w rozwoju indywidualnym i budu-
je organizację uczącą się. Nauczyciele, interpretując to, co zostało zebrane, 
ustalają wspólnie znaczenie zaobserwowanych zjawisk i zaczynają rozumieć 
ich istotę. Bez tego niemożliwe byłoby planowanie działań naprawczych.

Przywódcy edukacyjni, pomagając swoim współpracownikom stać się 
profesjonalistami, powinni myśleć głównie o procesie uczenia się; widzieć 
procesy rozwiązywania problemów, planowania, podejmowania decyzji jako 
mechanizmy ułatwiające uczenie się wszystkim członkom organizacji. Takie 
przejawy organizacyjnych zachowań, jak prowadzenie badań w celu zrozu-
mienia szkolnej rzeczywistości czy samoocena podejmowanych działań, to 
nic innego właśnie jak proces uczenia się; społeczny i aktywny proces kon-
struowania wiedzy na temat naszej organizacji. Obowiązkiem liderów jest 
rozwijanie świadomości przydatności takich działań, a właściwie przepro-
gramowanie instytucji edukacyjnej z przekazującej informacje na tworzącą
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wiedzę przez wprowadzanie takich procesów, jak badanie czy samoocena, 
w podstawową działalność szkoły; należy zaangażować w ten proces rów-
nież uczących się. Zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych materia-
łów i źródeł, tworzenie refl eksyjnego otoczenia przez organizowanie spot-
kań, udzielanie informacji zwrotnej, wykorzystywanie dylematów a nie 
dawanie gotowych odpowiedzi, respektowanie innych interesów i wartości 
– to konieczne działania, które umożliwiają uczniom stawanie się niezależ-
nymi i samodzielnymi w procesie uczenia się, a nauczycielom – ciągłe dosko-
nalenie. Wykorzystując samoocenę, czyli systematyczny i zorganizowany 
proces zdobywania informacji o własnej szkole lub inicjatywie, nauczycie-
le zaczynają rozumieć organizację, w której pracują, potrafi ą ją doskonalić, 
podsumować prowadzone inicjatywy i mają informacje do podejmowania 
decyzji (I-PROBE NET, 2009). Czasami można samoocenę wykorzystać rów-
nież w celach terapeutycznych, do selekcji lub dla sprawozdania z działal-
ności, ale zawsze służy ona rozwojowi i budowaniu uczącej się społeczności.

Najważniejszym mechanizmem budującym uczącą się społeczność jest 
ciągłe, krytyczne przyglądanie się rzeczywistości i własnej pracy – nieustan-
ny proces refl eksji. Bez momentu zastanowienia się nad tym, co się udało 
i dlaczego, nad tym, czego się nauczono i w jaki sposób, czy warto było po-
dejmować jakieś działanie, czy udało się rozpowszechnić wnioski z badania, 
kto zyskał, a kto nie, może się pojawić niebezpieczeństwo zmarginalizowania 
wyników badania czy samooceny. Aby tego uniknąć, można wspierać refl ek-
sję różnymi metodami – na przykład zapraszając nauczycieli (oraz uczniów 
i rodziców) do dyskusji nad zagadnieniami przedstawionymi na tablicy 4.

Przywódcy powinni pamiętać, że tego rodzaju działania, jak badania lub 
samoocena, muszą być proste. Nadmierna biurokracja, zbyt skomplikowane 
procedury, zbyt dużo poświęcanego czasu skutecznie zniechęcają do podej-
mowania dodatkowego wysiłku, a przede wszystkim uniemożliwiają zoba-
czenie wartości badania. I tak jak w wypadku wszystkich innych inicjatyw 
podejmowanych w edukacji trzeba zapewnić poczucie bezpieczeństwa i za-
ufanie do współpracowników. Otwarta komunikacja jest wyjątkowo trud-
na w instytucjach kulturowo zaprogramowanych na kultywowanie takich 
wartości, jak dyskrecja czy indywidualizm. Tylko respektując innych, ich 
interesy i aprobowane wartości, będziemy w stanie stworzyć konstruktyw-
ny proces samooceny. To zadanie lidera – tworzenie środowiska, w którym 
będą doceniane wspólna refl eksja, informacja zwrotna, stawianie pytań czy 
zastanawianie się nad ważnymi dylematami. W takiej atmosferze docenia się 
również zadawanie pytań, a nie tylko udzielanie odpowiedzi. Zaufanie to 
główny wątek samooceny i wspólnej refl eksji nauczycieli nad własną pracą. 
Wspólna refl eksja daje szansę na współpracę wszystkich, których badanie 
dotyczy. Większość z nas woli mieć możliwość współdecydowania od ko-
nieczności wysłuchiwania cudzych opinii lub wykładów. Nauczyciele, którzy 
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nauczą się nawyku samooceny, wiedzą, jak mogą oddziaływać na uczniów. 
Wszystkie problemy związane z ludźmi w nich właśnie znajdują rozwiązanie. 
Nauczyciele, aby pomóc uczyć się uczniom, muszą się uczyć sami, a liderzy 
powinni zapewnić, aby odbywało się to w jak najlepszy sposób. 

Tablica 4. Kierunki refl eksji

Zarys zmiany: Warunki poprawy szkoły
Uczenie się uczniów prawdopodobnie ulegnie poprawie, jeżeli następujące stwierdzenia znajdą zastoso-
wanie:
1. To jest szkoła ucząca się. Wśród personelu można zaobserwować zobowiązanie do rozmyślania, 

adaptowania i uczenia się. Wyraża się to poprzez wzajemne interakcje kadry oraz relacje z uczniami 
i rodzicami. Ludzie nie boją się nowości i są zachęcani do eksperymentowania.

2. Występują wysokie oczekiwania wobec wyników osiąganych przez uczniów. W szkole widoczne 
jest wspólne nastawienie na wysokie osiągnięcia. Kadra ma przeświadczenie, iż wszystkie dzieci 
mogą przewyższać oczekiwania swoje, nauczycieli czy rodziców. Widoczne są starania, aby wpoić to 
przekonanie uczniom i rodzicom oraz realizować ten cel na wiele różnych sposobów.

3. Zmiana ma swoich inicjatorów. Ludzie zachowują się raczej proaktywnie niż reaktywnie. Inicjują 
zmianę, która raczej ma na celu rozszerzyć główne założenie, niż po prostu odpowiedzieć na zmianę 
narzuconą z zewnątrz. Istnieje ogólne przekonanie, iż bez względu na to, jak efektywna jest szkoła, 
zawsze można osiągnąć więcej.

4. W szkole podzielane są wspólne cele i wartości. Istnieje ogólne zrozumienie dla wartości szkoły, 
jej priorytetów i wspólne dążenie do wypełniania podstawowych wartości. Jest to ważne na poziomie 
kadry, ale również powinno być rozszerzone na poziom uczniów i ich rodziców oraz innych kluczo-
wych graczy. Rozmowa na temat tego, „co jest ważne dla szkoły”, jest istotnym elementem ciągłego 
procesu samooceny i rozwoju.

5. Komunikacja jest skuteczna. Członkowie szkolnej społeczności (oraz rodzice i przedstawiciele szer-
szego środowiska) są na bieżąco informowani; mają przeświadczenie, iż informacja, którą otrzymują, 
jest pełna, a ich głosy i poglądy są wysłuchiwane w szkole. Ludzie czują się swobodnie, wyrażając 
swoje myśli i poglądy.

6. Uczenie się (uczniów) jest głównym punktem zainteresowania. Głównym punktem planowania, 
innowacyjności i zmiany w szkole jest troska o uczenie się uczniów. Punkt ten jest manifestowany 
w codziennych rozmowach pomiędzy członkami kadry, między kadrą a uczniami, czy w relacjach 
kadra–rodzice.

7. Przywództwo jest skuteczne. Istnieje zaufanie do ludzi odgrywających kluczowe role co do wizji 
i kierunku rozwoju szkoły. Liderzy są zdolni do rekrutacji i motywacji ludzi, wzmacniania kultury otwar-
tej na zmianę i uczenie się.

8. Istnieje prawdziwe partnerstwo szkoła–dom. Kadra jest przekonana, że rodzice odgrywają istotną 
rolę w szkole, jak również we wspomaganiu uczenia się uczniów. Kadra i kierownictwo szkoły podej-
mują wysiłek, aby poinformować i zaangażować rodziców we współpracę. 

9. Relacje wynikają z wzajemnego szacunku. W szkole występuje wysoki poziom szacunku między 
członkami kadry, szczególnie dotyczący profesjonalizmu i integralności danej osoby. Wszyscy są po-
strzegani jako wnoszący coś do środowiska szkoły. Szacunek do poszczególnych osób uwidacznia 
się również poprzez interakcje kadry z uczniami i rodzicami. Dostrzeganie i docenianie różnic i rozma-
itych osiągnięć jest podkreślane. Różnorodność jest postrzegana jako mocna strona.

10. Współpraca i partnerstwo są sposobami na życie. Ludzie pracują wspólnie. Takie podejście jest 
niezwykle wspierające. Ludzie nie są pozostawiani sami sobie. Mogą sobie wzajemnie pomagać. 
Nauczanie zespołowe, mentorowanie, treningi koleżeńskie, wspólne planowanie czy wzajemna ob-
serwacja i informacja zwrotna są normalnymi elementami codzienności szkolnej.

Źródło: opracowanie na podstawie P. Schlechty, Working on Work

Uczenie się i rozwój 
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Bardzo często, gdy myślimy o tym, jak uporządkować swój świat, gdy 
zastanawiamy się nad swoimi obowiązkami i analizujemy nasze zachowania 
według pewnych kategorii, myślimy o fragmentach, o konkretnych zada-
niach. Kiedy indziej zaś patrzymy na całość, zastanawiamy się nad celowoś-
cią tego, co robimy, dyskutujemy o wartościach, które powodują, że widzimy 
sens w tym, co właśnie wykonaliśmy. Te dwa rodzaje refl eksji, szczegółowa 
i ogólna, uzupełniają się nawzajem, pomagają zrozumieć całość procesów, 
w których uczestniczymy, i jednocześnie dostarczają więcej informacji o kon-
kretnych sytuacjach. To cenna zdolność harmonizowania tych dwóch proce-
sów myślowych, tych dwóch umiejętności polegających na zintegrowaniu 
wszystkiego, co nas inspiruje i kieruje nami, w jedną całość i na wnikliwym 
postrzeganiu tego, co się wokół nas dzieje, w czym uczestniczymy. Nieste-
ty w szkole bardzo często przeważa tendencja skupiania się na kategoriach, 
procedurach, szczegółach. 

W instytucji, w której wprowadza się zasady uczącej się organizacji i wy-
maga od pracowników stosowania oczekiwanych procedur, ale nie zapew-
nia się wyraźnego przekazu co do wartości i postaw, można się spodziewać 
kryzysu i erozji tychże zasad. Konieczność ciągłego działania pod bacznym 
okiem innych współpracowników spowoduje u tych, którzy nie czują się bez-
piecznie, chęć albo nawet przymus tworzenia „wirtualnej” rzeczywistości, 
udawania. Zamiast skupienia na uczeniu się uczniów, placówka taka skupia 
się na tym, co robią nauczyciele, w typowy dla każdej biurokracji sposób – 
zwiększa się nacisk na produkowanie dowodów, które często nie dowodzą 
niczego. Wybiera się cele, które albo są zbyt ogólne i w niczym nie pomagają 
w pracy, albo są zbyt szczegółowe i uniemożliwiają sprawną komunikację. 
Skomplikowane procedury standaryzujące, przygniatająca liczba wskaźni-
ków i różnych parametrów odbierają procesowi kształcenia niezbędną sferę 
emocjonalną. 

Spowodowane jest to różnymi czynnikami. Działa się dziś pod silnym 
wpływem globalnego procesu racjonalizacji, przejawiającym się w nastę-
pującej logice: jeżeli uważamy, że w szkołach źle się dzieje, to należy za-
reagować, wprowadzając sprawdzone strategie. Standaryzacja wydaje się 
świetnym środkiem podniesienia jakości, a jednocześnie coraz więcej zwo-
lenników zdobywa tak zwane myślenie wolnorynkowe, czyli zgoda na stra-
tegie producentów i akwizytorów w miejsce strategii ekspertów edukacyj-
nych. Niestety nacisk globalnego kapitału na ciągły wzrost przyczynia się do 
uprzedmiotowienia szkoły. Jest to następstwo traktowania wszystkiego jako 
elementu gry ekonomicznej i stosowania narzędzi ekonomicznych w szkol-
nictwie. Ponadto ta logika przyczynia się do powstania przekonania, że każ-
da działalność może zostać oceniona oraz może być zmierzona jej wartość 
dodana, a także, że najlepszy sposobem zbadania danego systemu oświa-
towego jest wykorzystywanie pewnych fi gur statystycznych porównywal-
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nych nawet na globalnej płaszczyźnie. Nie bójmy się zróżnicowania. Ten lęk 
przed chaosem i niepewnością prowadzi do popierania decyzji politycznych 
zwiększających znaczenie standaryzacji ułatwiającej zrozumienie całego sy-
stemu (Bottery, 2004, s. 85–86). Rozliczalność, porównywania, badania nie 
muszą koniecznie oznaczać identyczności.

Trzeba uważać, aby wprowadzając zwyczaj badania szkolnej rzeczywi-
stości, nie stracić z oczu najważniejszego: po co jest szkoła. Parker Palmer 
(1998) podkreśla, że wiedza i umiejętności tak zwane operacyjne są istotne 
do tego momentu, w którym ich brak utrudnia nam pracę, ale skupianie się 
wyłącznie na procedurach i technice pracy nauczyciela i dyrektora znacząco 
wpływa na ogólny cel pracy szkoły – traci się go z oczu. Gdy zamiast celu wi-
dzimy coś innego, wtedy to coś staje się przeszkodą w jego osiągnięciu. Jeżeli 
głównym celem pracy dyrektora jest na przykład wyłącznie spowodowanie, 
żeby nauczyciele pracowali innymi metodami niż dotychczas, ten cel staje się 
przeszkodą na drodze do zrealizowania głównego celu szkoły: spowodowa-
nia, aby uczniowie się uczyli.

Właściwie panuje zgoda co do tego, iż należy w szkołach i innego rodza-
ju placówkach edukacyjnych wprowadzać zasady uczących się organizacji. 
Dominuje przekonanie, że zwiększy to prawdopodobieństwo osiągnięcia 
wyznaczonych przez Jacquesa Delorsa celów uczenia się: aby wiedzieć, aby 
działać, aby być i aby żyć razem (1998). Musimy umieć więcej niż do tej pory, 
musimy też widzieć, czuć i myśleć. Wysoko wyspecjalizowany (wyeduko-
wany), ale niezbyt elastyczny pracownik to raczej przekleństwo nowoczes-
nego społeczeństwa niż jego zasób. Umiejętność tworzenia wiedzy, wzięcie 
odpowiedzialności za podejmowane działania, „produkowanie” towarów 
wysokiej jakości czy kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów 
w wybitnie zróżnicowanym świecie nie będą rezultatem systemu ogarnięte-
go manią standardów narzuconych z zewnątrz dla wszystkich czy mierze-
nia rezultatów pracy za pomocą testów. Potrzebujemy za to liderów, którzy 
ośmielą się zmienić dzisiejszą sytuację, którzy będą kształtować politykę 
oświatową i praktykę działania naszych szkół, tak by zniknęły wyuczona 
niekompetencja i niezdolność do krytycznego myślenia na temat proble-
mów, które stoją przed nami, i tych, które wkrótce się pojawią.

Uczenie się i rozwój 
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8.1. Postawy i umiejętności a zadania i efekty 

Pracując nad tworzeniem pożądanego modelu przywództwa, przyczynia-
my się do rozwoju kultury przywództwa. Kultura wiąże się z wartościami 
konstytuującymi dany system czy organizację. Jest mechanizmem adapta-
cyjno-regulacyjnym, który stanowi swoiste spoiwo struktur społecznych, 
ponieważ daje wytłumaczenie świata (Bjerke, 2004, s. 13–15). Ludzie zostali 
wyposażeni w pewne „programy umysłowe” rozwijane od czasu wczesnego 
dzieciństwa do czasu pracy zawodowej (Hofstede, Hofstede 2000), które sta-
nowią jednak struktury dynamiczne, przyswajane i możliwe do modyfi kacji 
przez interakcje z innymi ludźmi. Należy stale analizować specyfi kę i ele-
menty składające się na kulturę przywództwa edukacyjnego. Kultura organi-
zacji to podzielany przez jej członków schemat przekonań i oczekiwań, który 
kształtuje sposób zachowania jednostek i grup. Dlatego uważna i grupowa 
refl eksja nad tym, jakie elementy kultury przywództwa są odpowiednie dla 
danej instytucji, powinna się stać ważnym etapem procesu jej rozwoju. 

Podejmowane decyzje i działania odzwierciedlają podejście ludzi do rze-
czywistości, pokazują ich przekonania i normy, do których się stosują. Bu-
dowanie przywództwa i bycie przywódcą wiąże się ze szczególną funkcją, 
jaką jest tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej. Ważne jest, aby 
wytworzona kultura umożliwiała sprawne działanie, na przykład radze-
nie sobie z ludźmi, ale również z systemem, w którym się funkcjonuje. Aby 
zrozumieć koncepcję nowoczesnego przywództwa, warto odpowiedzieć na 
pytanie: skąd bierze się talent niektórych osób do radzenia sobie z przeciw-
nościami i gdzie szukać tych, którzy sprawnie poradzą sobie z zadaniami 
zaprogramowanymi przez system? Odpowiedź wydaje się prosta: trzeba się 
tego nauczyć. Przywództwo nie opiera się bowiem głównie na indywidual-
nie dziedziczonych cechach, ale jest czymś, co w dużym stopniu można 
ukształtować, a następnie doskonalić i trenować. Niektórym osobom łatwiej 
przyjdzie wyćwiczyć się w określonych obszarach, innym trudniej, ale każ-
dy może (jeśli zechce) poprawiać, w odpowiednim procesie szkoleniowym 
i przez doświadczenie, niezbędne umiejętności społeczne: towarzyskość, 
przebojowość, wrażliwość, ugodowość, niezawodność, inteligencję anali-
tyczną i emocjonalną. Trudniej uczy się charyzmy, która tak często jest wy-
mieniana jako konieczna cecha przywódcy, ale czy to ona decyduje o jako-
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ści przywództwa na co dzień? Przywództwo to przede wszystkim proces, 
poprzez który jednostki nadają znaczenie temu, co robią, nabierają pewno-
ści, coraz więcej widzą i rozumieją, są w stanie poddać refl eksji swoje dzia-
łania i otwarcie rozmawiać na ten temat z innymi. Więc tego należy uczyć 
się w pierwszej kolejności – inicjowania, koordynowania i konkludowania 
procesu nadawania znaczenia temu, co się wspólnie robi. W nowej sytua-
cji zawsze, zarówno doświadczeni, jak i początkujący przywódcy uczą się 
przywództwa na nowo – wykorzystując oczywiście swoją wiedzę i uprzed-
nie doświadczenia – starają się na nowo budować siebie jako przywódców 
(Lashway, Mazzarella, Grundy, 2006, s. 53). Ciągły rozwój i uczenie się to 
proces, ale też właśnie jeden z kluczowych wyników autentycznego przy-
wództwa edukacyjnego.

Autentyczne przywództwo edukacyjne to jedna z najważniejszych form 
praktyki edukacyjnej i głęboko uczące i angażujące doświadczenie, w którym 
przewodzenie i uczenie się łączą dla wspólnego celu – rozwoju we wszelkich 
możliwych obszarach.

Wrażliwość i pokora wobec procesów, w których się uczestniczy, wyra-
żają się w ciągłym sprawdzaniu tego, jak działamy i czy rzeczywiście robimy 
to, o co nam chodzi. Dla zdyscyplinowanego i efektywnego działania przy-
wódcy edukacyjni pracują tak, aby wytwarzać i umacniać w sobie i w gru-
pie nawyk specjalnego sposobu myślenia o świecie i o własnej pracy. Wiele 
profesji wypracowało specyfi czne podejście i procedury ułatwiające sprawne 
wywiązywanie się z założonych obowiązków. Naukowcy obserwują świat 
według uzgodnionych reguł, proponują teorie i koncepcje, stawiają hipote-
zy, planują badania i eksperymenty, których wyniki pozwalają weryfi kować 
wcześniejsze hipotezy i teorie, ponownie testują założenia. Taki sposób my-
ślenia i działania pozwala na wzmacnianie świadomości zmian w rozumie-
niu otaczających nas zjawisk. Historycy natomiast próbują rekonstruować 
wydarzenia na podstawie fragmentów informacji czy niepełnych przeka-
zów. Trudno im eksperymentować czy powracać do pewnych faktów w celu 
potwierdzenia hipotezy. Historia jest pisana, w dużym stopniu, dzięki sile 
wyobraźni i kreatywności historyków. Jeszcze inne zasady obowiązują geo-
grafów, pisarzy i innych. Przedstawiciele różnych zawodów, aby realizować 
odpowiednie cele, potrzebują informacji, ale przede wszystkim potrzebują 
czegoś, co Howard Gardner nazywa dyscypliną – specyfi cznego podejścia 
do rzeczywistości i przedmiotu pracy, jakie dana profesja wykorzystuje dla 
sprawnego działania (Gardner, 2008). Przywódcy edukacyjni powinni zatem 
szkolić się w stosowaniu zasad opisanych w rozdziale 7. W ten sposób będzie 
można minimalizować działanie rytualne na rzecz działania zdyscyplinowa-
nego i otwartego na ciągłe doskonalenie. 

Istotne jest, aby lider był zdolny do uruchomienia procesów, które przy-
niosą oczekiwane efekty. Najbardziej satysfakcjonujący efekt, czyli długofa-
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lowy rozwój szkoły, z którego korzystają wszyscy, to rezultat pojawienia się 
i okrzepnięcia zrównoważonej kultury przywództwa skoncentrowanej na 
uczeniu się. W kontekście edukacyjnym przydatna wydaje się opisywana 
wcześniej koncepcja przywództwa dystrybuowanego (czy partycypacyjne-
go), w którym chodzi nie tyle o to, aby dzielić się władzą i przywództwem, 
ile o to, że przywództwo jest wytworem relacji międzyludzkich osadzonych 
głęboko w życiu organizacji – liderzy pracują dzięki innym i poprzez in-
nych (Lashway, Mazzarella, Grundy, 2006, s 53). Ważna jest wspólna praca 
umożliwiająca angażowanie w nowe inicjatywy jak największej liczby pra-
cowników, wykorzystanie ich doświadczeń i profesjonalizmu, dochodzenie 
do wspólnych rozwiązań i postanowień, zrozumienie siebie nawzajem oraz 
wyzwań, którym stawia się czoła (Davies, 2007, s. 15). Przywódca eduka-
cyjny potrafi  koncentrować uwagę wspólnie pracującego zespołu nie tylko 
na prostych wskaźnikach w rodzaju wyników testów, ale także na głębokim 
zrozumieniu tego, na czym polega uczenie się i w jaki sposób organizacja 
pracy w szkole wspiera ten proces całościowo. Autentyczny lider edukacyj-
ny pomaga nauczycielom i uczniom zachować trzeźwość i rozsądek, pozwa-
lając tym samym skupić się na autentycznym uczeniu się. To właśnie głę-
boka refl eksja w organizacji jest kolejnym istotnym rezultatem procesu 
budowania kultury przywództwa, który umożliwia pojawienie się zwycza-
ju wypracowywania rozwiązań.

Dzięki koncentracji na rozwoju, a jednocześnie dzięki udziałowi współ-
pracowników w istotnych procesach wewnątrz organizacji, może się pojawić 
szansa na zastępowanie zwyczaju rywalizacji zwyczajem współpracy sku-
pionej na znajdowaniu rozwiązań problemów stojących przed organizacją. 
Kultura przywództwa edukacyjnego wzmacnia relacje poziome w organiza-
cji, które ułatwiają koncentrację na sprawach istotnych dla ludzi z tej organi-
zacji. Jedną z zasad przywództwa edukacyjnego powinno być rezygnowanie 
z gotowych rozwiązań na rzecz ich wspólnego wypracowywania. Wtedy 
możliwa staje się praca nad tym, co ważne „tutaj”, a nie nad tym, co waż-
ne „gdzieś indziej”. Takie podejście ułatwia przyjęcie szerokiej perspektywy 
w patrzeniu na problemy oświaty i edukacji oraz w tworzeniu strategii sy-
stemowych, a także domaganie się konkretów w rozwiązywaniu problemów 
lokalnych, specyfi cznych dla danej organizacji. Przywództwo edukacyjne po-
winno angażować ludzi w proces tworzenia warunków uczenia się i uzgad-
niania rozumienia nauczania i uczenia się, czyli proces współpracy i refl eksji 
umożliwiający uczącej się społeczności konstruowanie znaczeń i celów edu-
kacji (Lambert, 2002, s. 37–43). Przywódca rozumiejący specyfi kę swej służby 
przypomina wszystkim, co jest ważne w ich pracy, buduje i podtrzymuje za-
ufanie, które pozwala na udział w konstruowaniu rzeczywistości szkoły, do-
cenia i pomaga się budzić innym przywódcom. Wzięcie odpowiedzialności 
za kreowanie specyfi cznych rozwiązań i konstruowanie rzeczywistości jest 
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jeszcze jednym efektem przywództwa edukacyjnego, wywierającego wpływ 
na wszystkich rozmówców  poziomach uczenia się (indywidualnym  – ucz-
niowskim, profesjonalnym, ogranizacyjnym i systemowym).

To, jak formalni przywódcy wywiązują się z zadania budowania kultu-
ry przywództwa, nie jest konsekwencją ich indywidualnych cech. Szukanie 
u kandydatów na dyrektora szkoły konkretnych cech, które ułatwiają po-
żądane działania i predestynują ich do pełnienia roli lidera, nie może więc 
być dobrą strategią wyłaniania najlepszego kandydata na to stanowisko 
(chociaż całkowita rezygnacja z refl eksji nad cechami przywódców może się 
wydawać nierozsądna). To, co liderzy robią, jest w pewnym sensie pochodną 
ich profesjonalnej osobowości kształtowanej przez doświadczenie i naukę, 
a związanej też z tradycyjnie rozumianą osobowością, której wiele wymia-
rów wykazuje pewną korelację z efektywnością osoby w roli przywódcy 
(Lashway, Mazzarella, Grundy, 2006). Wiadomo na przykład, że liderzy to 
osoby energiczne i zaangażowane – znajdują się zwykle w centrum tego, co 
się dzieje w organizacji, w szkole. Są tam po to, aby inspirować, prowadzić 
dialog, budować wizję, ale także po to, aby angażować się w relacje z innymi. 
Szkoła to sieć zależności wielu osób wobec siebie nawzajem, która tworzy się 
głównie poprzez rozmowy. Wtedy dopracowuje się język stosowany w danej 
szkole, koordynuje indywidualne wizje i zachęca do zaangażowania. Mniej 
ważny jest styl, ważna jest obecność, i to nawet nie fi zyczna, chodzi raczej 
o duchowy, odczuwany przez wszystkich pracowników, patronat i akcep-
tację tego, co robią. Bardzo mocno z takimi umiejętnościami wiąże się chęć 
bycia z ludźmi i gotowość do budowania relacji, a nawet przyjaźni. I chociaż 
Robert Marzano (Marzano, Waters, McNulty, 2005) w swych badaniach do-
wiódł, iż to, czy nauczyciele w szkole się przyjaźnią czy nie, nie ma wpływu 
na to, jak pracują jako zespół, przywódca powinien posiadać zdolność zbli-
żania się do ludzi. Także po to, aby móc modelować pożądane zachowania 
i relacje. Ta aktywna obecność to następny ważny efekt dojrzewania kultury 
przywództwa.

Mówiąc o przywódcach, podkreśla się często ich charyzmę, zdolność do 
porwania grupy ludzi, przekonania do jakiegoś zadania czy projektu. Wie-
rzy się, że charyzmatyczni liderzy nie potrzebują stanowisk, ale magnetyzmu, 
który pomaga uwodzić tłumy. Lepiej jednak myśleć o liderach edukacyjnych 
jako o ludziach z mocnym przekonaniem o słuszności podejmowanych dzia-
łań, które to przekonanie potrafi ą uzewnętrznić w tym, co robią. Wierzą w sie-
bie, wierzą w innych (nauczycieli i uczniów), wierzą w sens tego, co robią. 
Tego rodzaju emocje są szczere i pomagają w dotarciu do członków orga-
nizacji. Charyzma może budować niepotrzebne bariery między przywódcą 
a innymi, a przekonanie lidera o własnej wyjątkowości – nawet uniemożli-
wić dwukierunkową komunikację. Bardziej przydatne jest posiadanie pa-
sji, a przy tym jednoczesne prezentowanie pokory i skromności. Nie trzeba 
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wtedy walczyć o karierę i zaszczyty, ale można pracować dla szkoły, działa-
jąc spokojnie i nieegoistycznie – według słów Brenta Daviesa: „patrzeć przez 
okno, a nie w lustro” (2007). 

Przywództwo ma znaczenie, ale konieczne jest podkreślenie, że przy-
wództwo edukacyjne powinno być dziś rozumiane jako jakość organizacyj-
na, jako wynik współpracy wielu osób, a nie traktowane jako cecha jednostek 
czy niewielkiej grupy. W wyniku tradycyjnego podejścia do pracy w więk-
szości organizacji, więc i w szkole, tylko nieliczni zajmują stanowiska kierow-
nicze albo przejmują kierowniczą rolę w podejmowaniu decyzji, inspirowa-
niu czy zachęcaniu do działania. Paradygmat przywództwa edukacyjnego 
zakłada nowe zadanie dla osób tradycyjnie obdarzonych przywódczymi 
obowiązkami. Powinny one budować przywództwo, które uzewnętrzni się 
jako jakość organizacyjna – zdolność do przetrwania w jak najlepszej kondy-
cji dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników (Ogawa, Bossert, 2000). 
Każdy pracownik, dysponując innego rodzaju zasobami, przyczynia się do 
podejmowania jak najlepszych decyzji i działań jak najwyższej jakości. Takie 
podejście do przywództwa może niestety uzewnętrzniać sprzeczności mię-
dzy celami jednostki w organizacji a celami organizacji. Przywództwo rozu-
miane jako sieć relacji budowanych dla dobra organizacji może prowadzić 
do poczucia zmniejszania znaczenia jednostki i jej potrzeb. W takim przy-
wództwie najważniejsze jest rozwijanie instytucji społecznej – umowy mię-
dzy profesjonalistami, która ma za zadanie zapewnić organizacji istnienie. 
Mniej istotne jest wpływanie na jednostki, aby „coś” zrobiły czy karanie ich 
lub wynagradzanie. Oczywiście jednostki i ich potencjał w dalszym ciągu są 
ważne, jednak środkiem do osiągnięcia sukcesu są nie działania indywidual-
ne, ale społeczne interakcje. 

W przywództwie edukacyjnym jest niewiele miejsca dla nakazów czy za-
kazów, to raczej skomplikowana gra społeczna polegająca na nieustannym 
podejmowaniu prób interakcji z samoregulującym się systemem społecz-
nym, jakim jest szkoła – organizacja prowadzona dla zaspokajania różno-
rodnych potrzeb społecznych przez różnego rodzaju ekspertów i profesjo-
nalistów. To gra, w której ważne są zaufanie, umiejętność oceny sytuacji, 
zdolności komunikacyjne, gotowość do refl eksji i radzenie sobie z emocjami 
własnymi i innych osób. Osoby, które potrafi ą się zanurzyć w przywództwie 
edukacyjnym, doświadczą zadziwienia zdolnościami innych, ich energią, za-
angażowaniem, a nawet miłością okazywaną przez ludzi współpracujących 
w zdrowej organizacji dla osiągania ważnych celów. Działanie według pa-
radygmatu przywództwa edukacyjnego wymaga długotrwałego i wyczer-
pującego treningu oraz głębokiej samoświadomości, ale nie ma dziś innego 
wyjścia – ponieważ nie ma dziś prostych rozwiązań. Jedno warto mieć na 
uwadze: uczymy się nie po to, aby zdobyć lepszą pracę, zapewnić sobie za-
trudnienie, ale po to, aby się rozwijać.
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8.2. Dojrzewanie do roli lidera edukacyjnego 

Panuje przekonanie, że przetrwają te organizacje, które uczą się szybciej niż 
inne. I nie chodzi tu o szkolenia personelu, ale o zmiany organizacyjne służą-
ce pozostaniu w harmonii ze zmieniającym się środowiskiem (Senge, 2006). 
To raczej nie hipoteza, ale pewność, że rozwój i wzrost oparty na produkcji 
przemysłowej mają jednak granice. Nie można ignorować faktu, iż taki roz-
wój kosztował nas sporo, zarówno społecznie, jak i środowiskowo. Wiado-
mo, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi, a to wiąże się 
z koniecznością podejmowania dramatycznych decyzji, również w zakresie 
zarządzania i przywództwa. Przywódca edukacyjny potrafi  budować nowe, 
systemowe podejście do problemów, w którym najważniejsze będą współ-
praca, otwartość oraz zaangażowanie na trzech poziomach: ciągłym spraw-
dzaniu aktualnej sytuacji, pytaniu, co chcemy osiągnąć, i wspólnej realizacji 
priorytetów poprzez adekwatne przywództwo.

Przywódca edukacyjny to nowa postać w zarządzaniu. Z tego, co napisa-
no do tej pory, można wnioskować, że pozwala sobie stanąć w drugim sze-
regu, nie dominuje i nie blokuje miejsca, w którym koncentrują się wszystkie 
ścieżki decyzyjne. Szuka, jak, z korzyścią dla siebie i innych, wydobyć z mo-
delu przywództwa to, co akurat w danym momencie jest przydatne i może 
wesprzeć rozwój ludzi i instytucji. Osoby pełniące swoją funkcję z sukce-
sem prowadzą innych w działaniu w taki sposób, aby wszyscy mieli poczu-
cie sprawstwa i możliwości uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Aby to 
dobrze robić, trzeba się nauczyć trudnej sztuki wycofywania, ograniczania 
własnego działania na rzecz działania innych. Nie chodzi tu o wycofanie się 
ze sceny i pociąganie za sznurki z ukrycia (zza kulis), jak to często robią te-
atralni reżyserzy. Mowa tu raczej o kimś takim jak lider osady wioślarskiej, 
który, będąc członkiem zespołu, potrafi  przekonać innych, że każdy jego 
członek i wszyscy razem są w stanie osiągnąć sukces. 

Świadomość własnej roli krystalizuje się przez długi czas. Większość 
przywódców edukacyjnych dojrzewa w procesie, w działaniu. Raczej nie 
zdarza się, aby ktoś bez doświadczenia uzyskał pozycję przywódcy. Do tego 
potrzeba czasu. Przywództwa, jak powtarzam, można się nauczyć, ale jest to 
proces czasochłonny. Oprócz kompetencji zawodowych, zasad przywódz-
twa edukacyjnego, odpowiednich postaw, uczmy się również siebie i innych. 
Poznajemy reakcje i emocje, jakich doświadczamy my i inni ludzie wokół 
nas w określonych sytuacjach, uczymy się je rozumieć, mieć odpowiedni dy-
stans. Wreszcie (co bardzo trudne) uczymy się akceptacji i miłości do dru-
giego człowieka. To wymaga pewnej perspektywy, dojrzałości, pracy nad 
budowaniem wiedzy o samym sobie, nad kształtowaniem poczucia odpo-
wiedzialności i świadomości różnorodność. 
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O sukcesie przywódcy edukacyjnego decyduje proces refl eksji prowa-
dzący do zrozumienia tego, iż funkcja lidera jest wieloznaczna i może być 
rozumiana czy sprawowana w różny sposób. Konieczna jest też refl eksja 
nad własnym systemem wartości i przekonań oraz samopoznanie, które daje 
poczucie pewności siebie i umożliwia pełne i autentyczne relacje z innymi. 
Tylko wtedy można pokazać, że posiada się wizję tego, co należy zrobić. Tyl-
ko wtedy umie się ją jasno zakomunikować. Refl eksja przy tym jest tu rozu-
miana jako stan umysłu, jako nigdy nie znikający praktyczny nawyk, a nie 
technika działania. Refl eksja jest uczeniem się i rozwojem przez analizowa-
nie tego, co myślimy na temat tego, co się wydarzyło oraz tego, co myślą na 
ten temat inni. Umożliwia przyglądanie się faktom z różnych perspektyw: 
osób, relacji, sytuacji, miejsca, czasu, przyczyn, chronologii czy powiązań. 
Przyglądanie się mało znaczącym detalom może czasami stać się najważniej-
sze dla zrozumienia całości. Często prowadzi do uświadomienia sobie kwe-
stii niezauważalnych w czasie działania (Bolton, 2010, s. 13). Jak rozpocząć 
proces refl eksji? Wystarczy sensownie pytać. Każdy dyrektor musi stawiać 
sobie pytania o to, czy wie czego potrzebuje, czy potrafi  nawiązać kontakt 
z innymi, czy chce nowych wyzwań, czy zachęca do rozwoju, czy pragnie 
rozwiązywać konfl ikty, czy czuje się związany ze swoją społecznością, czy 
potrafi  kształtować kulturę szkoły.

Aby sprawdzić, czy jest się zdolnym do odgrywania roli przywódcy 
wspierającego swoich współpracowników, trzeba odpowiedzieć na kilka 
prostych pytań (Buckingham, Coffman, 1999). W jakich warunkach pracuję? 
Odpowiedź na to pytanie daje szansę na przygotowanie fundamentów swo-
jej pracy, ponieważ poszerza świadomość tego, czym jest szkoła lub projekt, 
za który się odpowiada, jakie są oczekiwania innych, jakie możliwości i zaso-
by. Co mogę zaoferować? Wyjaśnienie, w jakim stopniu jest się w stanie od-
powiedzieć na wyzwania stawiane tej organizacji, daje szansę na uniknięcie 
rozczarowań i porażek. Czy to jest moje miejsce? Porównanie odpowiedzi 
z odpowiedziami na dwa poprzednie pytania umożliwi ustalenie, w jakim 
stopniu pasuje się do projektu i organizacji. I wreszcie: jak wszyscy możemy 
się rozwijać? To najważniejsze pytanie, od którego warto zacząć pracę z ze-
społem. Nie można zapominać, że to, czy odniesie się sukces, często zależy 
od kwestii, których się nie zauważa.

W odpowiedzi na pytanie o warunki działania pomóc może refl eksja nad 
światem i uświadomienie sobie tego, iż funkcjonujemy w rzeczywistości 
działającej jak system naczyń połączonych. To my jednak, a nie ktoś inny, 
jesteśmy odpowiedzialni za to, co wydarzy się już wkrótce i w jaki sposób bę-
dziemy w stanie wykorzystać istniejące warunki, aby kształtować rzeczywi-
stość taką, jakiej chcemy. Przywódcy edukacyjni muszą być świadomi swojej 
roli w budowaniu szkoły, ale też w budowaniu społeczeństwa obywatelskie-
go, zapewnianiu zrównoważonego rozwoju i demokratyzacji życia społecz-
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nego. Pojęcia te pozostaną pustymi hasłami tak długo, jak długo nie staną się 
przedmiotem dyskusji, refl eksji i zaplanowanych działań. Świadomość me-
chanizmów systemu, w jakim się funkcjonuje, i tego, jak te mechanizmy de-
terminują zadania i sposoby ich realizacji, umożliwia podjęcie prawdziwych 
wyzwań i rezygnację z uczestniczenia w rytualnym, biurokratyczno-admi-
nistracyjnym odtwarzaniu rzeczywistości (Mazurkiewicz, 2009a). Przejście 
do społeczeństwa wiedzy, rewolucja technologiczna, globalizacja, zróżnico-
wanie świata społecznego, chaos, niepewność, ale też hasła sprawiedliwo-
ści społecznej, solidarności i chęć dobrego działania – to kontekst działania 
współczesnej szkoły, determinujący zarówno jej priorytety, jak i strategie 
działania. Ignorowanie tego kontekstu skazuje szkołę na porażkę. Nadzieją 
na zbudowanie szkół, które zechcą i będą skutecznie zmagać się z wyzwania-
mi współczesności, jest zaangażowanie nauczycieli i dialog w szkolnej spo-
łeczności. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy przywódcy będą aktywnie 
uczestniczyć w procesie refl eksji nad kondycją współczesnego świata.

Aby odpowiedzieć na pytanie: co mogę zaoferować?, aktualni i przyszli 
liderzy koniecznie muszą ustalić, kim są i jak rozumieją swoje zadania. To 
trudne, ze względu na poważne wątpliwości dotyczące tego, kim są przy-
wódcy edukacyjni, jakie są ich zadania, w jaki sposób osiągają swoje stanowi-
ska. Nie do końca wiadomo, co powinni umieć. Konieczne jest więc otwarcie 
przestrzeni dla dyskursu, w który zaangażuje się „środowisko”. Na razie 
na te pytania powinni próbować odpowiedzieć ci, którzy zostali postawieni 
w tych rolach – na własny użytek próbują zdefi niować swoją rolę. Jest to 
przydatne, gdyż w ten sposób łatwiej zadecydować, czy jest to stanowisko, 
które rzeczywiście chce się piastować. Proces stawania się przywódcą eduka-
cyjnym obejmuje dialog z samym sobą i innymi na temat tego, jak rozumie-
my świat, jak budować szacunek wobec innych i innych wobec nas – potrze-
ba na to czasu i sporej odwagi. Świadomość, że wszyscy wokół mamy takie 
same prawa udziału w procesie dialogu i refl eksji, nie jest wciąż powszechna 
(Quintero, Rummel, 2003). Pytanie o to, co mogę zaoferować, to nie tylko 
pytanie o posiadane kompetencje, ale również o potencjał, o gotowość do 
zmiany, o przestrzeń, w której chcę się rozwijać.

Aby odpowiedzieć na pytanie o kierunek rozwoju, musimy wiedzieć, ja-
kiej chcemy szkoły. Ważne jest, aby skoncentrować się na tworzeniu orga-
nizacji uczącej się, autentycznie zmieniającej świat, zorientowanej na rezul-
taty, a nie na procedury. Istotne jest też, by rozumieć potrzebę zaproszenia 
zainteresowanych do konsultacji na temat szkoły. Konsultacji albo inaczej 
– dialogu dającego szansę na ciągłą refl eksję, możliwość reagowania na 
błędy i twórcze rozwijanie istniejących pomysłów, na zbudowanie mode-
lu, w którym rozwój indywidualny wspiera rozwój organizacyjny, a człon-
kowie zespołu rzeczywiście współpracują. Ten dialog musi się odbywać 
przynajmniej na dwóch poziomach. Pierwszy, to ten codzienny, dotyczący 
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szczegółów (który jest mniej ważny). Nie można go pominąć, ponieważ bez 
tych wszystkich drobnych decyzji, związanych na przykład z zastępstwami, 
wyborem miejsca wycieczki czy uzgadnianiem stopni z zachowania, szkoła 
nie mogłaby funkcjonować, ale decyzje te w niewielkim stopniu wpływają 
na jakość pracy szkoły. Aby stworzyć szkołę dobrą, inspirującą uczniów do 
nauki i nauczycieli do uczenia, szkołę odważną i gotową do podejmowania 
ambitnych zadań i wyzwań współczesności, potrzebny jest dialog na drugim 
poziomie, dialog na temat tego, co naprawdę jest ważne. Tylko koncentrując 
się na tym, co uznaje się za istotne, można osiągnąć zamierzone cele. Nieste-
ty najczęściej zamiast najważniejszych celów realizuje się te poboczne, po-
jawiające się w wyniku codziennych zmagań z rzeczywistością, dlatego tak 
ważne jest ciągłe uzgadnianie tego, co naprawdę chcemy osiągnąć, i przypo-
minanie o tym. Gdy udaje się skoncentrować na tym, co naprawdę jest dla 
nas ważne, przestajemy interesować się „produkowaniem rezultatów”, udo-
wadnianiem, że pracujemy, biurokratycznymi statystykami, a zaczynamy 
się interesować ludźmi, którzy decydują o rezultatach pracy szkoły. Szkolny 
przywódca, lider musi się koncentrować na ludziach, którym ma pomagać, 
uświadamiać, że mogą więcej, wspierać ich w wykorzystywaniu potencjału, 
w coraz lepszym uczeniu, samoocenie, badaniach własnego działania, two-
rzeniu grup krytycznych przyjaciół i w wielu innych inicjatywach służących 
podstawowemu celowi, którym jest uczenie się.

W codziennej praktyce należy wciąż wracać do idei, konsolidujących za-
sad, głównego celu pracy. Oprócz wiedzy i umiejętności proceduralnych 
lider edukacyjny musi posiadać również wiedzę na temat wartości, które 
kierują naszym działaniem, oraz czynników, które nas motywują. Bez tej 
wiedzy, bez tego dyskursu, bez ciągłego zastanawiania się, dlaczego to ro-
bię, co motywuje mnie do działania, jak widzę świat, każde ludzkie działanie 
przemienia się w mało znaczący odruch, nawyk nieuświadomiony i mało 
wartościowy. Gdy pragnie się uniknąć sytuacji bezmyślnego powtarzania in-
formacji podanych przez nauczycieli przez uczniów, powinno się też uciekać 
od bezrefl eksyjnych nauczycieli, mechanicznie powtarzających tematy zajęć 
w rytmie zgodnym z powolnym biegiem szkolnego kalendarza. 

Trening przywódców edukacyjnych może się odbywać wyłącznie tam, 
gdzie toczy się proces edukacyjny. Nie musi to być organizacja, w której pra-
cują, ale powinna to być organizacja zajmująca się edukacją. Tylko w nich 
można poznać specyfi kę działania i mieć możliwość refl eksji nad procesem 
wspierania innych w nauczaniu lub uczeniu się. Tylko w nich można pra-
cować nad rozpoznawaniem wyzwań i defi niowaniem kierunków działań 
przydatnych w edukacji. Tylko w nich można przygotowywać się do budo-
wania dialogu współliderów. Warto być świadomym, iż ten warunek jest 
o tyle trudny do spełnienia, że kreuje osobne światy, a może prowadzić do 
pojawienia się grupy ludzi skupionych wyłącznie na własnym interesie, pod-
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czas gdy w rzeczywistości to te właśnie osoby powinny prezentować szero-
kie i otwarte spojrzenie na świat, interdyscyplinarne podejście, rozumienie 
odmiennych perspektyw. Niestety kwestia fragmentaryzacji to jeden z trud-
niejszych problemów, z którym boryka się współczesna nauka (w tym nauki 
o zarządzaniu). Podstawową przyczyną tego problemu jest sposób myślenia, 
który kreuje fałszywe podziały, tworzy je w miejscach, gdzie tak naprawdę 
istnieje bliski związek. David Bohm we fragmentaryzacji, czyli w widzeniu 
świata jako oddzielonych od siebie części, jak osobnych zagadnień, zauwa-
ża ukryte źródło społecznych, politycznych i naturalnych (ekologicznych) 
kryzysów nawiedzających świat (Senge, Scharmer, Jaworski, Flowers, 2005,
s. 190). Fragmentaryzacja przejawia się też w sztywnym podziale dyscyplin 
naukowych, uznawaniu pewnych obszarów życia społecznego za dostępne 
tylko ekspertom czy w odrębności działów w organizacjach. Na razie w za-
rządzaniu zwycięża podejście wynikające z fragmentaryzacji charakteryzu-
jącej właściwie wszystkie działania menedżerskie: zwykle zajmujemy się po-
szczególnymi osobami albo działami organizacji. Problemy, sukcesy, porażki, 
zyski są wyjaśniane poprzez wskazanie konkretnego działu lub działania jako 
przyczyn takich a nie innych efektów, podczas gdy takie ujęcie zupełnie nie 
opisuje prawdziwych mechanizmów tego, co się dzieje w organizacji.

Przywódca edukacyjny, aby skutecznie wspierać rozwój uczącej się orga-
nizacji, musi zdobyć zdolność „zawieszenia” swego zaangażowania w go-
rączkowym rytmie dnia codziennego po to, aby przyjrzeć się temu, co robi 
zespół, z zewnątrz i z różnych perspektyw. Warto wskazać innym, że to 
kluczowa umiejętność także i dla pozostałych pracowników. Pozwala ona 
zachować dystans w sytuacjach, w których obawiamy się, że nic się nie dzie-
je, że nie widać efektów wspólnej pracy. Przecież żadna działalność czy za-
chowanie nie przynoszą i nie będą przynosić natychmiastowych i istotnych 
zmian. Umiejętność podjęcia refl eksji i zawieszenia nawykowej działalności 
pomaga przyzwyczaić się do myśli o powolnym i stopniowym charakterze 
zmian oraz nauczyć się konsekwencji w działaniu. Dopóki nie widzimy tego, 
co robimy nawykowo, prawdziwych konsekwencji naszego zachowania i na-
szych tradycyjnych interpretacji danej sytuacji, dopóty nie potrafi my świa-
domie zauważyć tego, co naprawdę się dzieje. Przywódca musi nieustannie 
szukać odpowiedzi na pytanie: „co się tutaj dzieje?”.

8.3. Zakończenie

Większość dyrektorów i dyrektorek szkół pozostaje sceptyczna wobec na-
woływań o nowy paradygmat dla zarządzania, dla przywództwa. Dla osób 
zarządzających systemem oświatowym i praktyków konieczność zmiany 
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myślenia o przywództwie pozostaje być może pewną fanaberią uniwersyte-
ckich umysłów, luksusem, na który mogą sobie pozwolić szefowie w wiel-
kich korporacjach, albo nawet kolejnym wymysłem biurokratów. Zrozumia-
łe jest, że ludzie bronią się, gdy nie wiedzą, czego się od nich żąda. Niektórzy 
z nich przeżyli już różne rewolucje. Doświadczeni liderzy praktycy przyglą-
dają się więc wszelkim zmianom z mieszanymi uczuciami (Lashway, 2000, 
s. 21–51). Chodzi jednak o to, aby się przyglądali temu, co się dzieje wokół, 
i widzieli cały kontekst wprowadzanej zmiany, rozumieli skomplikowaną 
strukturę sytuacji, w której się znajdują. Chyba nie warto odrzucać propozy-
cji zmian tylko dlatego, że są nowe, lub dlatego, że poprzednie się nie spraw-
dziły. Zawsze należy patrzeć szerzej, łatwiej wtedy o uzasadnione decyzje 
(akceptacji lub odrzucenia), łatwiej o strategie uwzględniające przekonania, 
wartości i aspiracje ludzi, biorące pod uwagę kulturę organizacyjną, warunki 
polityczne czy nawet symboliczne obyczaje. Aby rzeczywiście zmieniać sie-
bie i własną organizację, koniecznie trzeba myśleć o tym, w jaki sposób taka 
zmiana wpłynie na wszystkie procesy zachodzące w organizacji, a decydując 
się na nią, trzeba być jej motorem. Nigdy jednak nie będzie gwarancji, iż ak-
tywny, wprowadzający zmiany lider osiągnie wymarzony sukces (Marzano, 
Waters, McNulty, 2005, s. 71–73). 

Efektywny przywódca wierzy (i zgodnie z tą wiarą postępuje), że cele 
organizacji można osiągnąć łatwiej i skuteczniej wtedy, gdy udaje się stwo-
rzyć atmosferę współodpowiedzialności, zaangażowania i współpracy. Za-
daniem lidera edukacyjnego jest podkreślanie i rozwijanie profesjonalizmu 
nauczycieli oraz uprawnianie ich do samodzielnego działania. Stanowi to 
punkt wyjścia w procesie budowania grupy zdolnej do stworzenia szkoły 
przyszłości, szkoły odpowiedzialnej, gotowej do zmagania się z rzeczywi-
stością. Jeżeli nie zatrudniamy lub nie szkolimy osób, którym w konsekwen-
cji możemy zaufać i w których zdolność do samodzielnego podejmowania 
decyzji możemy uwierzyć, to mamy małe szanse na sukces i na autentyczny 
dialog. Michael Fullan mówi o tym, że każdy lider (dyrektor szkoły) powi-
nien się starać przekonać swych współpracowników do własnej wizji i stylu 
pracy, ale również o tym, że w razie niepowodzenia nie należy za wszel-
ką cenę podtrzymywać współpracy, lepiej jest poszukać innego pracownika 
(Fullan, 2006). Nawet wtedy, gdy może to być uznane za klęskę lidera. Goto-
wość do podjęcia ryzyka oraz zrozumienie i chęć zmiany status quo decydują 
o jakości pracy przywódcy, a także o zdolności do motywowania ludzi do 
autentycznej współpracy.

Wspominane wielokrotnie zewnętrzne wyzwania, oczekiwania uczniów 
i rodziców wobec szkoły oraz pomysły władz przyczyniają się do tworze-
nia obrazu przywódcy jako wieloczynnościowego i wieloczłonowego robo-
ta, który jest w stanie sprostać tym wszystkim zadaniom. W każdej szkole 
przydatny będzie ktoś, kto odpowiedzialnie i umiejętnie pokieruje procesem 
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kształcenia. Ktoś, kto ten proces będzie monitorował (w sposób uzgodniony 
z zespołem), inspirował do innowacji, zachęcał do badań i refl eksji; wspomo-
że nauczycieli (poprzez odpowiednią organizację pracy oraz własną wiedzę 
i doświadczenie) w wyborze programu, podręcznika, metody nauczania. 
Powszechne jest przekonanie, że zespół nauczycieli będzie pracował zdecy-
dowanie lepiej, jeżeli w szkole znajdzie się ktoś, kto zdoła odgrywać rolę 
grupowego przywódcy, ktoś, kto zainspiruje do refl eksji nad wspólną wizją, 
uzgadniania sposobu działania, kto pomoże członkom grona pedagogiczne-
go być grupą intelektualistów i profesjonalistów autonomicznie budujących 
szkołę, zarówno jako uczącą się organizację, jak i jako ważną instytucję lo-
kalnej społeczności. Prawdopodobnie żadna szkoła nie przetrwa bez lidera – 
menedżera, który zadba o zapewnienie możliwości funkcjonowania szkoły; 
osoby, która zajmie się i przeciekającym dachem, i kontaktami z zewnętrz-
nymi fi rmami, sprawdzi kondycję fi nansową czy zdobędzie dodatkowe fun-
dusze lub granty. Potrzeby, które trzeba zaspokoić, i problemy, które warto 
rozwiązać, można by mnożyć, ale to niczego nie ułatwi – wiadomo, że podo-
łanie wszystkim obowiązkom stawianym przed dyrektorami i dyrektorkami 
szkół jest niemożliwe. Wiadomo to już od dawna, tylko nikt nie chce tego 
przyznać. Takie przyznanie to pogodzenie się z faktem, że liderzy działają 
najczęściej nieefektywnie, czyli w niewielkim stopniu wpływają na organi-
zacje, którym przewodzą. Trudno przyznać się do klęski, jeszcze trudniej 
znaleźć wyjście z takiej sytuacji. Wprawdzie dyrektorzy zgłaszają przeróżne 
wątpliwości związane z możliwością spełnienia wszystkich oczekiwań, ale 
zwykle te wątpliwości są ignorowane lub spotykają się z kontrargumentami 
różniącymi się w treści w zależności od przekonań autora. 

Kryzys jest oczywisty, niemożliwe jest spełnienie wszystkich oczekiwań 
„klientów” szkoły, oczekiwań jednostek i społeczeństwa w sposób, w jaki 
się próbuje to dziś robić. To dlatego należy przyjrzeć się zarządzaniu, kiero-
waniu, przywództwu czy też liderowaniu. To właśnie teraz trzeba znaleźć 
przyczynę błędów i zastanowić się nad możliwościami ich naprawy. Wyraź-
nie widać kryzys elit politycznych, ale czy tylko? Większość tradycyjnie za-
rządzanych fi rm stoi przed koniecznością radykalnych reform. Gdzie szukać 
pomocy? W którym kierunku udać się na poszukiwania? Nowy model przy-
wódcy edukacyjnego zarządzającego w ciągłej interakcji, w nieustannym 
dialogu prowadzonym w wielu kontekstach, sieciach i rolach równocześnie 
– oto cel tych poszukiwań.

Istnieje potrzeba inteligentnego projektu, zbudowania nowego modelu 
kierowania szkołą, który umożliwi połączenie kilku ról: architekta organi-
zacji, który rozumie postindustrialny świat i pomaga go zrozumieć innym 
współpracownikom i wspólnie stworzyć, zrekonstruować szkołę; architekta 
społecznego, który rozumie uwarunkowania funkcjonowania szkoły i nie-
bezpieczeństwa, na jakie jest narażony współczesny człowiek, a poprzez 

Zakończenie
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koordynowanie pracy wszystkich instytucji i osób wyznaczonych do wspie-
rania rozwoju i bezpiecznego życia – pomaga człowiekowi przez te niebez-
pieczeństwa przejść; architekta moralności, świadomego własnego systemu 
wartości, kreującego i negocjującego ten system z uczniami i współpracow-
nikami; architekta procesu kształcenia, który doskonale zna zasady nowo-
czesnego uczenia (Alston, 2002). Przywódca – architektem (projektantem), 
oto jedna z możliwych metafor przywództwa edukacyjnego. Warto podjąć 
poszukiwania nowego modelu zarządzania edukacją, w którym najistotniej-
szym elementem będzie przywództwo umożliwiające budowanie nowoczes-
nej szkoły. Nowoczesnej, czyli odpowiadającej na wzywania współczesności.

Być może nie wszyscy mogą być dzisiaj przywódcami, ale należy powięk-
szać potencjał przywództwa w każdej grupie. Przywództwa rozumianego 
jako proces i cecha świadcząca o jakości organizacji, w której wszyscy wyka-
zują autentyczne zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się prob-
lemów i realizację głównych celów. Rezultaty działania świetnych przywód-
ców rzadko są natychmiast widoczne, prawie nigdy nie są mierzalne, a też 
niezbyt często wiążą się z tymi, którzy zajmują wysokie stanowiska w for-
malnej strukturze organizacji. Dlatego zapraszać do wzięcia odpowiedzial-
ności trzeba wszystkich, a doceniać należy każdego, kto zdecyduje się podjąć 
to ryzyko. Pozwólmy przywódcom przyszłości na okazywanie słabości, po-
móżmy im zaufać sobie i innym, wesprzyjmy w ich dążeniu do zrozumienia 
kontekstu i pozwólmy dbać o ludzi nawet kosztem efektywności. To nasz 
świat, więc urządźmy go jak najlepiej, to nasze szkoły, więc pozwólmy im 
dobrze działać.

Aby możliwa była realizacja tego oczekiwania, warto skupić się wykorzy-
staniu postulatów i wniosków przedstawionych we wcześniejszych rozwa-
żaniach, a szczególnie:

– zainicjować dyskurs edukacyjny, którego celem będzie ustalenie i zro-
zumienie (w grupie uwzględniającej opinie jak największej liczby grup 
interesariuszy) wyzwań wynikających z kontekstu działania szkół; 

– ustalić główne priorytety i zadania zarówno instytucji edukacyjnych, 
jak i pracującego w nich personelu; 

– promować wizję edukacji demokratycznej;
– prowadzić nieustanne, moderowane przez liderów, społeczne dysku-

sje służące uzgadnianiu i odsłanianiu stosowanych koncepcji, perspek-
tyw i teorii; 

– inicjować i zachęcać do refl eksji, badań, analiz i współpracy w szkołach 
w celu kształtowania profesjonalnych nawyków i budowania organi-
zacji uczących się;

– planować zmiany struktur i organizacji procesu kształcenia;
– i wreszcie, w myśl założenia, że przywództwa można się nauczyć, 

skupić się na przygotowywaniu i wspieraniu w rozwoju przywódców 
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edukacyjnych gotowych na doskonalenie kolejnych elementów zapro-
ponowanego modelu przywództwa oraz akceptujących rozumienie 
przywództwa jako cechy organizacji, a niekoniecznie opisującej charyz-
matyczną jednostkę.

Zakończenie
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