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NAUCZYCIEL JAKO PRZYWÓDCA EDUKACYJNY. 
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WPROWADZENIE

„Jak być jeszcze lepszym?”1, „Jak pomóc nauczycielom/uczniom stać się jesz-
cze lepszymi?”, „Jak podnieść efektywność procesu uczenia się?” – to pytania, któ-
re powinien zadać sobie każdy, kto zajmuje się edukacją. Szukanie na nie odpo-
wiedzi jest bowiem drogą do realizacji idei przywództwa edukacyjnego.

Przywództwo edukacyjne jest zagadnieniem stosunkowo nowym w naukach 
o zarządzaniu. Na szczególną uwagę zasługują w tym względzie: model zapropo-
nowany przez Grzegorza Mazurkiewicza2, prace Joanny Madalińskiej-Michalak, 
przynoszące wiele wyjaśnień dotyczących tego, jak defi niować przywództwo edu-
kacyjne, przedstawiające standardy przywództwa i  sposób odgrywania tej roli 
przez dyrektorów szkół3. W refl eksji chcę również przywołać model postępowania 
zaproponowany przez Stephena Coveya w książkach 7 nawyków skutecznego dzia-
łania i Zasady skutecznego przywództwa4, a kontynuowany w psychologii w pra-
cach Iwony Majewskiej-Opiełki5.

1 Zob. Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

2 Model przywództwa edukacyjnego zaproponowany przez Grzegorza Mazurkiewicza składa się 
z pięciu elementów: 1) adekwatność do kontekstu, 2) refl eksyjność i służebność wobec ludzi i instytu-
cji, 3) uszanowanie autonomii i różnorodności, 4) ciągłe wspieranie partycypacji i dialogu, 5) szczegól-
na koncentracja na uczeniu się i rozwoju. G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzial-
ne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2011.

3 J. Madalińska-Michalak, Przywództwo w zarządzaniu szkołą, http://www.ore.edu.pl/strona-ore/
index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=82&Itemid=1650 (dostęp: 26.06.2013); 
J. Madalińska-Michalak, Przywództwo w zarządzaniu szkołą, „Dyrektor Szkoły” 2013, nr 2, s. 33–40.

4 S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, tłum. I. Majewska-Opiełka, Wydawnictwo Rebis, 
Poznań 2007; idem, Zasady skutecznego przywództwa, tłum. K. Pawłowski, Wydawnictwo Rebis, Po-
znań 2011. 

5 I. Majewska-Opiełka, Wychowanie do szczęścia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010.
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Przywództwo edukacyjne wydaje się kluczowym procesem zarządzania edu-
kacyjnego, mającym swoją specyfi kę6. Mówiąc o  przywództwie edukacyjnym, 
warto się odnieść do trzech pojęć integralnie z nim związanych, a więc wolności, 
odpowiedzialności i skuteczności. 

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE

Na czym polega przywództwo edukacyjne? Przywództwo edukacyjne to pro-
ces zachodzący w grupie, związany z nauczaniem i uczeniem się, wymagający za-
chowania szacunku dla autonomii i różnorodności uczestników edukacji.

W literaturze przedmiotu przywództwo defi niuje się zarówno poprzez cechy 
i  umiejętności lidera, jak i  – przede wszystkim – poprzez przyjmowaną przez 
niego postawę oraz podejmowane działania. Przywódcę edukacyjnego powinna 
cechować postawa optymistyczna, umiejętność planowania działań, umiejętność 
dbania o relacje wewnątrzszkolne i zewnętrzne. Do ważnych cech należy między 
innymi umiejętne słuchanie i empatia, zdolność samopoznania, krytyczne spoj-
rzenie na własne przekonania, świadomość słabych i mocnych stron, umiejętność 
współpracy. Działania charakteryzujące przywódcę edukacyjnego to na przykład: 
zapewnianie warunków do nauczania i uczenia się poprzez wspólne określenie 
celów i kierunków uczenia się, inspirowanie, afi rmowanie sukcesów, promowa-
nie zmian, koncentracja na priorytetach, stałe uczenie się, monitorowanie i oce-
na procesów zachodzących w  szkole7. Przytoczmy kilka przykładowych sądów 
defi niujących przywódcę edukacyjnego: to osoba „która posiada siłę uzewnętrz-
nienia potencjału innych”8, „dzieli się swoją władzą i  zachęca do jak najlepsze-
go współdziałania, pomagając innym uwierzyć w siebie, zobaczyć i wykorzystać 
własny potencjał”9, powinna ona rozwijać swoją postawę obywatelską, intelektu-
alną wrażliwość i odpowiedzialność profesjonalisty10. „Przywództwo edukacyjne 
wiąże się z  wyzwalaniem w  innych zdolności do jak najlepszego wykonywania 
zadań, a jednocześnie z poczuciem sensowności, godności, szacunku dla innych 
i zadowolenia” – stwierdza Grzegorz Mazurkiewicz11. 

6 J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

7 Por. G. Mazurkiewicz, Edukacja i przywództwo – modele mentalne jako bariery rozwoju, „Dyrek-
tor Szkoły” 2012, nr 3, s. 63–82.

8 G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne..., s. 392. 
9 Idem, Edukacja i przywództwo…, s. 70.
10 Idem, Zaangażowanie przywódcy warunkiem istnienia przydatnej ewaluacji, [w:] Przywództwo 

i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 21–22.

11 Idem, Przywództwo edukacyjne..., s. 225.
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Przywództwo jest więc rozumiane jako proces i cecha decydujące o jakości or-
ganizacji, w której uczestnicy wykazują autentyczne zaangażowanie w rozwiązywa-
nie pojawiających się problemów i realizację głównych celów12. Aby przywództwo 
mogło zaistnieć, konieczna jest odpowiednia postawa, wynikająca ze zrozumienia 
znaczenia pojęć wolności, odpowiedzialności i skuteczności w edukacji. 

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W EDUKACJI

„A zatem bycie nauczycielem to jakby nakładanie na wolność wędzidła. Gra 
z wolnością. Cudzą, ale i własną” – pisała Zofi a Agnieszka Kłakówna, rozważając 
problem przymusu i wolności w edukacji13. W szkole istnieje szczególne napięcie 
między wolnością a przymusem. Czy w zorganizowanym, obowiązkowym kształ-
ceniu stanowiącym obszar przymusu jest w  ogóle możliwa do spełnienia wol-
ność? A jeśli tak, to w jaki sposób? Realizację wolności można upatrywać właśnie 
w przyjęciu przez szkołę idei przywództwa edukacyjnego, ujmowanego nie tylko 
z perspektywy dyrektora szkoły, ale także nauczyciela. Wdrożenie przywództwa 
edukacyjnego wymaga jednak zmiany paradygmatów, dotychczasowych, często 
głęboko zakorzenionych, modeli mentalnych14. 

W rozważaniach o wolności i przymusie w szkole warto przywołać koncepcję ty-
pów osobowości Kazimierza Obuchowskiego, omawiającą trzy etapy doskonalenia 
się jednostki ludzkiej – od uprzedmiotowionej postaci „ludzi roli”, przez pośrednią 
pozycję „ludzi uczenia się”, do podmiotowej koncepcji „ludzi – autorów siebie”15. 
Przedstawiając w uproszczeniu poglądy Obuchowskiego, można stwierdzić, że na 
pierwszym etapie człowiek postrzega siebie jedynie jako składnik rzeczywistości 
społecznej, w której przypisano mu pewną rolę („ludzie roli”), na drugim etapie 
człowiek nie tylko wypełnia swoją rolę, ale także jest zdolny do osobistego samo-
określenia się, ma dystans wobec odgrywanych przez siebie ról („ludzie uczenia 
się”). Ostatni etap doskonalenia się człowieka to „człowiek – autor siebie”, który ma 
zdolność do tworzenia koncepcji „siebie pożądanego”, poprzez dystans psychicz-
ny wobec siebie może przeciwstawić się temu, kim jest, co pozwala mu na rozwój 
osobowy. „Człowiek – autor siebie” to jednostka, która „upodmiotawia się zgodnie 

12 Ibidem, s. 289. 
13 Z.A. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. 

Język polski w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Wydawnictwo Edukacyjne, 
Kraków 2003, s. 81.

14 Zob. J. Szomburg, Jaki model rozwoju, jaka edukacja? Wielkie przewartościowanie, [w:] Rozwój 
i edukacja. Wielkie przewartościowanie, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Gdańsk 2011, s. 9–14.

15 K. Obuchowski, Osobowość wobec zmian cywilizacji, czyli o ludziach roli, uczenia się i o autorach 
siebie, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Universitas, Kraków 2007, s. 97–116.
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z prywatną koncepcją świata i siebie w tym świecie”16. Jak zaznacza Obuchowski, 
proces przejścia poprzez kolejne etapy doskonalenia się powoduje stopniowe uwal-
nianie się człowieka z zależności od innych, ale i zwiększa jego odpowiedzialność za 
siebie i własne postępowanie wobec świata. Warto dodać, że koncepcja osobowości 
intencjonalnej17 zakłada, że człowiek „spełnia się” poprzez relację do innych ludzi, 
do siebie, do własnych pragnień lub instytucji. 

Z kwestią wolności i odpowiedzialności jest więc ściśle związany sposób widze-
nia świata, przekonania, nasze paradygmaty czy modele mentalne. Można wyróżnić 
dwa podstawowe standardy widzenia siebie – przedmiotowy i podmiotowy.

W paradygmacie przedmiotowym postrzegamy siebie jako kogoś, kto spełnia 
kryteria przypisanej roli. W paradygmacie tym cele, które przed sobą stawiamy, 
są zgodne z naszymi zobowiązaniami, a świat postrzegamy jako obszar do czy-
nienia tego, co do nas należy („ludzie roli”). W paradygmacie podmiotowym 
sami jesteśmy źródłem postępowania, nasze cele są przedmiotem naszych inten-
cji, a  świat postrzegamy jako szansę dla swoich możliwości („człowiek – autor 
siebie”). Zestawienie podmiotowego i  przedmiotowego standardu oceny świata 
i siebie można przedstawić następująco – por. rycina 1.

Rycina 1. Modele mentalne. Podmiotowy i przedmiotowy standard widzenia siebie i świata

Źródło: opracowanie własne.

Porównując przedstawione modele mentalne, możemy zauważyć, że w życiu wy-
stępują one przemiennie. Wchodzimy w pewne role, jak na przykład nauczyciela czy 
dyrektora. Chcemy wypełnić zobowiązania, które z tych ról wynikają, robimy to, co 

16 Ibidem, s. 107.
17 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, czyli jak być sobą, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2000.
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do nas należy – prowadzimy lekcje, poprawiamy sprawdziany, wypełniamy sprawo-
zdania, uzupełniamy dokumentację, przygotowujemy do egzaminów i tak dalej. To 
paradygmat przedmiotowy. I nie unikniemy w życiu postępowania wynikającego 
z tego paradygmatu. Problem pojawia się wtedy, gdy postępujemy tylko według pa-
radygmatu przedmiotowego. Niewskazane jest jednak również postępowanie zgod-
ne wyłącznie z paradygmatem podmiotowym –wówczas mielibyśmy do czynienia 
nie z wolnością, lecz z dowolnością. Wskazane, aby w naszym życiu dominował pa-
radygmat podmiotowy. Wówczas nasze zainteresowania, potrzeby stają się bowiem 
źródłem celów, a świat i różne okoliczności traktujemy jako szansę na rozwój swo-
ich możliwości, szanując jednocześnie i respektując wolność innych. Gdy dominuje 
u nas paradygmat podmiotowy, potrafi my kreować rzeczywistość, a nie tylko jej 
ulegać. Wtedy właśnie stajemy się przywódcą, „autorem siebie”. Wymaga to jednak 
właśnie odpowiedniego modelu mentalnego, opartego na zasadach. „Właściwe za-
sady są jak kompas – zawsze wskazują drogę” – stwierdza Stephen Covey18 i dodaje: 
„Przywództwo oparte na zasadach oznacza siedem nawyków skutecznego działania 
i związane z nimi zasady, praktyki i procedury”19. 

Przyjmując samemu podmiotowe standardy oceny siebie i świata, nauczyciel 
może bowiem pomóc uczniom je wypracować. W projektowaniu edukacyjnym 
chodzi właśnie o  to, by dominował standard podmiotowy, by poprzez intelek-
tualną aktywność stworzyć osobisty model koncepcyjny rzeczywistości, który 
stałby się podstawą do orientacji w otaczającym świecie, do samodzielności, do 
umiejętności krytycznego myślenia, do wartościowania. W proponowanym przez 
Z.A. Kłakównę modelu wychowywania do humanistycznej mądrości istotne jest 
współistnienie trzech kategorii – podmiotowości, wolności i odpowiedzialności20. 

Nauczyciel, będąc w relacji z uczniem, może być podmiotem odpowiedzial-
ności21. Fundamentalnym warunkiem zaistnienia odpowiedzialności jest bowiem 
wolność. „Wolność decyzji i czynów, bycie w centrum działania, posiadanie mocy 
sprawczej, wrażliwość umożliwiająca rozpoznanie roszczenia i «uznania sprawy 
za własną»” – to warunki niezbędne, by stać się podmiotem odpowiedzialności22. 
Można powiedzieć, że nauczyciel ma do czynienia z odpowiedzialnością „zdwo-
joną” – odpowiedzialnością za siebie i odpowiedzialnością za drugiego człowieka. 
W tym drugim ujęciu odpowiedzialność nie ma nic wspólnego z  panowaniem 

18 S.R. Covey, Zasady skutecznego przywództwa…, s. 15.
19 Ibidem, s. 19. Covey proponuje działanie skoncentrowane na zasadach, do których zalicza np. 

nieustanny rozwój osobisty i zawodowy, wykształcenie u siebie proaktywności, spójności wewnętrz-
nej, do czego powrócę w dalszej części artykułu.

20 Z.A. Kłakówna, Kwestia uczniowskiej i nauczycielskiej podmiotowości, „Nowa Polszczyzna” 
2001, nr 5, s. 35–48.

21 S. Kowal, Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe AP, 
Kraków 2004, s. 106–148.

22 Ibidem, s. 112.
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nad drugim człowiekiem, staje się natomiast wrażliwością na drugiego, na jego 
słabość, często bezradność. Aby jednak można było mówić o prawdziwej odpo-
wiedzialności za drugiego, najpierw musi mocno się zaznaczyć samoodpowie-
dzialność nauczyciela. Stanisław Kowal podkreśla: 

Powierzenie ucznia nauczycielowi to otwarcie pewnego zakresu możliwości. Człowiek, 
który na mocy swej świadomej i dobrowolnej decyzji podjął trudne zadanie kształcenia 
i wychowania innych ludzi, odpowiada za powierzone sobie dobro, ponieważ wybrał taki 
właśnie zawód. Ta pierwotna decyzja wpływa na zaistnienie zjawiska ponoszenia odpo-
wiedzialności. W skrócie można stwierdzić: jest odpowiedzialny, bo jest nauczycielem23.

Sam fakt bycia nauczycielem rozpoczyna proces ponoszenia odpowiedzial-
ności. Jednak, jak zaznacza Kowal, dopiero „dostrzeżenie słabości, bezradności, 
usłyszenie pytania i zareagowanie na prośbę stanowi właściwe otwarcie relacji – 
«budzi» odpowiedzialność”24. 

W relacjach nauczyciel–uczeń chodzi bowiem o to, by na ucznia patrzeć jak 
na osobę ludzką. Podkreślała to w  swoich pracach Maria Jędrychowska, która 
zwracała uwagę na podmiotowe relacje w szkole, na konieczność tworzenia sy-
stemu motywacyjnego akceptowanego przez uczniów, uznawanego przez nich za 
własny25. Na znaczenie przywództwa w procesie motywowania w szkole zwracała 
uwagę Joanna Madalińska-Michalak, wskazując cechy osobowościowe i sposoby 
działania sprzyjające motywowaniu nauczycieli26, którzy z kolei mają stawiać so-
bie jako cel motywowanie uczniów do uczenia się27. 

Model edukacji oparty na idei przywództwa zakłada między innymi dialogicz-
ność spotkania nauczyciel–uczeń, organizowanie sytuacji uczenia się, autentycz-
ność, wspólne ustalanie celów, udzielanie przez nauczyciela pomocy w  opano-
waniu przez ucznia narzędzi samodzielnego odbierania i wartościowania świata. 
W polu refl eksji pojawia się też skuteczność nauczyciela. 

SKUTECZNOŚĆ

Czym jest skuteczność w edukacji? Jak mierzyć skuteczność pracy nauczyciela czy 
dyrektora? Czy są jakieś podstawowe zasady skutecznego przywództwa? „Skuteczny 
dyrektor – przywódca buduje kulturę organizacyjną szkoły, w  której istotna jest 

23 Ibidem, s. 122.
24 Ibidem, s. 127.
25 M. Jędrychowska, Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształce-

nia dydaktycznego polonistów. Refl eksja teleologiczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1998, s. 60.
26 J. Madalińska-Michalak, Motywowanie a przywództwo w szkole, „Dyrektor Szkoły” 2013, nr 4, 

s. 35–41.
27 J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; 

M. Harmin, Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?, Wydawnictwo CEO, Warszawa 2008.
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dbałość o relacje w zespole, tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się społecz-
ności szkolnej”28. Model skutecznego nauczania przedstawia książka amerykańskie-
go badacza Roberta Marzano, prezentująca „Projekt Działań Edukacyjnych, czyli 
pytania, na które powinien sobie odpowiedzieć każdy nauczyciel”: 

• Jak określić i przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów oraz świętować ich 
sukcesy? 

• Jak pomóc uczniom w skutecznym wykorzystywaniu wiedzy? 
• Jak pomóc uczniom w utrwalaniu i pogłębianiu nowo zdobytej wiedzy?
• Jak pomóc uczniom w stawianiu i sprawdzaniu hipotez? 
• Jak angażować uczniów?
• Jak określić reguły i procedury rządzące zachowaniem w klasie? 
• Jak kontrolować przestrzeganie reguł i procedur w klasie?
• Jak nawiązać i utrzymywać dobrą relację z uczniami?
• Jak komunikować wysokie wymagania wobec wszystkich uczniów?
• Jak skutecznie prowadzić lekcje, tworząc spójne działy nauczania?29 

Szukanie odpowiedzi na pytanie „Jak…?” jest równoznaczne z poszukaniem 
najlepszych sposobów, metod, technik czy strategii efektywnego nauczania30. 
Pytania te można jednak stawiać dopiero wtedy, gdy przemyśli się zasady, fun-
damenty, na których można się oprzeć. Rozważając problem skutecznego przy-
wództwa, warto odwołać się do propozycji, które przedstawił Covey. Proponuje 
on bowiem przywództwo skoncentrowane na zasadach31. Podkreśla:

Jeżeli jednak nauczymy się radzić sobie w każdej sytuacji i opanujemy zasady skutecznego 
przywództwa, odniesiemy zwycięstwo, gdyż stworzymy warunki, w których uwolnią się 
energia i talent otaczających nas ludzi32.

Jedną z  głównych zasad przywództwa edukacyjnego może być podejmowa-
nie działań na podstawie wspólnie określonych priorytetów szkoły. Wagę takiego 
podejścia podkreśla choćby znana w  naukach ekonomicznych zasada Pareto33. 
Najogólniej mówiąc: chodzi tu o proporcje 20:80, to znaczy np. 20% podejmowa-
nych działań przynosi 80% rezultatów i odwrotnie – 80% działań przynosi jedynie 
20% rezultatów. Oczywiście są to ogólne zależności. Warto je jednak przenieść na 

28 J. Madalińska-Michalak, Przywództwo w zarządzaniu szkołą…, s. 39.
29 R.J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, CEO, Warszawa 2012, s. 14. Dodać można: 

każdy dyrektor szkoły powinien także postawić sobie takie pytania, a dodatkowo sformułować nowe, 
w których zamiast słowa „uczeń” znajduje się słowo „nauczyciel”, np. „Jak komunikować wysokie wy-
magania wobec wszystkich nauczycieli?”. To bowiem dyrektor jako przywódca edukacyjny przyczynia 
się do efektywniejszego działania szkoły jako organizacji.

30 Zob. M. Taraszkiewicz, Strategie efektywnego nauczania (część 1), „Dyrektor Szkoły” 2012, 
nr 4, s. 31–39; idem, Strategie efektywnego nauczania (część 2), „Dyrektor Szkoły” 2012, nr 5, s. 35–42.

31 S.R. Covey, Zasady skutecznego przywództwa…, s. 13.
32 Ibidem.
33 O wykorzystaniu tej zasady w pracy dyrektora szkoły pisałam w artykule Przywództwo w szkole 

a zasada Pareto, „Dyrektor Szkoły” 2013, nr 3, s. 30–32. 
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grunt edukacji. Jak wykorzystać tę zasadę w pracy nauczyciela, w podnoszeniu ja-
kości jego pracy? Zasadniczą kwestią dla każdego nauczyciela (i w ogóle szkoły) 
jest zastanowienie się, co dla niego stanowi owo symboliczne 20%, co dla niego 
jest w pracy najważniejsze, najskuteczniejsze. To szukanie odpowiedzi na pytania: 
Co dla mnie jako nauczyciela jest priorytetem, na czym chcę oprzeć swoją pracę? 
Co przynosi najlepsze efekty? Na dole piramidy umieszcza się to, co najważniej-
sze. Warto najpierw indywidualnie wykonać „piramidę priorytetów”, by otrzymać 
punkt wyjścia do dalszych działań, choćby do wspólnego ustalania takich prioryte-
tów dla konkretnej szkoły34. Na podstawie wyników badań35 można zaproponować 
następującą piramidę: 

Rycina 2. Priorytety pracy nauczyciela

Źródło: opracowanie własne.

34 Zob. ćw. nr 1 w załączonym aneksie.
35 Zob. Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, red. H. Dumont, D. Istance, 

F. Benavides, Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. Książka ta ukazuje, na 
czym polega współczesne rozumienie istoty uczenia się, oraz podpowiada, jak tworzyć w szkole śro-
dowisko autentycznego uczenia się. Istotne dla dyrektorów jest wskazanie tak zwanych procedur klu-
czowych (kernel routines), które pomagają udoskonalić sposób przewodzenia i zarządzania w celu uła-
twienia wprowadzenia zmian i uzyskania poprawy w osiągnięciach uczniów. Jako przykłady procedur 
kluczowych autorzy podają: „obchód edukacyjny” (Th e Learning Walk) oraz rozwój nauczycieli oparty 
na programie nauczania (Pedagogy and Content). Zob. również J. Hattie, Visible Learning. A Synthesis 
of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, cyt. za: J. Strzemieczny, Profesjonalizacja pracy na-
uczyciela – widoczne nauczanie i uczenie się, http://www.npseo.pl/data/various/fi les/Sesja%20I_3%20
Jacek%20Strzemieczny.pdf (dostęp: 30.06.2013).
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Za podstawę piramidy można uznać tworzenie środowiska uczenia się ucz-
niów i ich osobowego rozwoju36. Jak to zrobić, podpowiada choćby neurodydak-
tyka37, jak również wspomniana praca Istota uczenia się, w której wykazano, że 
w skutecznym uczeniu się w szkole istotną rolę odgrywają motywacja i emocje, 
ocenianie kształtujące, uczenie się oparte na współpracy oraz uczenie się poprzez 
badanie. W dalszej kolejności na „piramidzie priorytetów” można umieścić po-
zytywne relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). Badania wykazują bowiem, że to właśnie pozytywne relacje mają 
ogromny wpływ na skuteczne uczenie się uczniów38. Na międzyludzki charakter 
relacji uczeń–nauczyciel zwracał uwagę S. Kowal, podkreślając ich dynamiczny 
i etyczny aspekt39: „Zanim nauczyciel podejmie wobec ucznia konkretne działa-
nia (efektywne i skuteczne), musi uświadomić sobie, że spotyka człowieka, a re-
lacja z człowiekiem ma pierwotnie zawsze charakter etyczny”40. Kolejny priorytet 
przywództwa w szkole to chęć samodoskonalenia się nauczycieli, ich wewnętrzna 
motywacja do tego, by być coraz lepszymi. Jednym z warunków skuteczności jest 
przecież udoskonalanie własnej pracy poprzez ewaluację własnych działań, czyli 
poprzez zbieranie danych, wspólną nad nimi refl eksję i podejmowanie decyzji, 
dlatego też autoewaluacja znalazła się na szczycie piramidy41.

Przy określaniu priorytetów, kierunków pracy szkoły warto też podpierać się wy-
maganiami określonymi przez państwo w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicz-
nym, gdyż 

wszystkie razem opisują one pożądany model szkoły, w której uczniowie uczą się przydat-
nych umiejętności, aktywnie współuczestnicząc w tworzeniu wiedzy i w samym procesie 
uczenia się, zdają sobie sprawę z tego, co decyduje o sukcesie grup, i respektują ustalone 
zasady42. 

36 Por. J. Strzemieczny, Testocentryzm w edukacji – co zamiast?, [w:] Jaka przyszłość polskiej eduka-
cji?, red. P. Zbieranek, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012, s. 25–38, http://www.
kongresobywatelski.pl/images/stories/ksiazki/pdf/wis49.pdf (dostęp: 30.06.2013). 

37 Zob. M. Spitzer, Jak uczy się mózg, tłum. M. Guzowska-Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011; M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

38 J. Hattie, Visible Learning. A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, cyt. za: 
J. Strzemieczny, Profesjonalizacja pracy nauczyciela…

39 Por. Etyka a jakość i efektywność organizacji. Monografi a, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2010.

40  S. Kowal, op. cit., s. 130.
41 Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010; Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, red. G. Ma-
zurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010; Ewaluacja w nadzorze pedago-
gicznym. Refl eksje, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

42 G. Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym…, s. 16; Rozporządzenie z dn. 10 maja 
2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, http://bip.men.gov.pl/images/
stories/rozporzadzenia/10_05_2013.pdf (dostęp: 30.06.2013).
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Dlatego tak bardzo ważne jest samookreślenie tego, co w danej szkole konkretni 
nauczyciele uznają za istotne43. Warto wyjść od poziomu B i próbować zwiększyć 
wymaganie dla swojej szkoły, na przykład: 

Wymaganie: Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój ucz-
niów.
Poziom B: Koncepcja pracy jest przygotowywana, modyfi kowana i realizowana 
we współpracy z uczniami i rodzicami.
Propozycja: Nasza koncepcja pracy szkoły jest współtworzona przez nauczycieli, 
uczniów i rodziców oraz opiera się na wspólnie określonych fundamentach (za-
sadach/wartościach).

Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w  sposób sprzyjający 
uczeniu się.
Poziom B (fragm.): Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg 
procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 
Propozycja: W naszej szkole dba się o  to, by relacje pomiędzy nauczycielami 
a uczniami i  rodzicami były pozytywne oraz sprzyjały uczeniu się. Nauczyciele 
i uczniowie są świadomi celów nauczania, kryteriów oceny oraz przebiegu proce-
su uczenia się. Nauczyciele dbają o wykształcenie u uczniów pozytywnych prze-
konań na temat własnej skuteczności w uczeniu się44. 

Po przemyśleniu fundamentów pracy nauczyciela i  szkoły warto poszerzyć 
refl eksję nad ich realizacją w  praktyce. Pomocne może się okazać wpisanie na 
grafi e tego, co uznane zostało za najistotniejsze w pracy nauczyciela lub szkoły45. 
Po zaznaczeniu stopnia zadowolenia należy wybrać obszar, w którym stopień za-
dowolenia z własnej pracy jest najmniejszy. Następnie, wykorzystując nastawienie 
proaktywne, należy wpisać propozycje działań, dzięki którym – jeśli te działania 
zostaną wykonane – zwiększy się jakość pracy w danym obszarze46. Kolejne kro-
ki w podjęciu działań zmierzających do poprawy sytuacji wiążą się z wyborem 
trzech najbardziej znaczących działań, zapisaniem ich w  formie postanowienia 
i ich wdrożeniem47. Wspólne określenie w szkole kluczowych obszarów przyczy-

43 Zwraca na to uwagę nowy zapis w rozporządzeniu o nadzorze, który w § 20 ust. 2 otrzymał 
brzmienie: „2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych 
w szkole lub placówce za istotne w jej działalności”. Rozporządzenie z dn. 10 maja 2013 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, http://bip.men.gov.pl/images/stories/rozporza-
dzenia/10_05_2013.pdf (dostęp: 30.06.2013).

44 Por. Główne zasady dotyczące motywacji, [w:] Istota uczenia się, op. cit., s. 150–170.
45 Zob. ćw. nr 2 w załączonym aneksie.
46 Zob. ćw. nr 3 w załączonym aneksie.
47 Zob. ćw. nr 4–6 w załączonym aneksie. 
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nia się do efektywności szkoły. Trzeba bowiem pamiętać: „Efektywny przywódca 
wierzy (i zgodnie z tą wiarą postępuje), że cele organizacji można osiągnąć łatwiej 
i  skuteczniej wtedy, gdy udaje się stworzyć atmosferę współodpowiedzialności, 
zaangażowania i współpracy”48.

NAUCZYCIEL JAKO PRZYWÓDCA EDUKACYJNY – ZASADY

„Kiedy naszym celem przestanie być poprawienie wyników naszej szkoły 
w standaryzowanych testach, a zacznie być szczęśliwe życie naszych uczniów?”49 
– warto pamiętać o tym pytaniu, rozważając wdrożenie idei przywództwa edu-
kacyjnego. O taki wymiar wychowania upominała się również Iwona Majewska-
-Opiełka50. Zaznaczała: „Tylko szczęśliwi rodzice mogą wychować szczęśliwe dzie-
ci. Wierzę również w to, że tylko spełnieni życiowo nauczyciele mogą naprawdę 
pomóc dzieciom w rozwoju”51. Także Mazurkiewicz podkreśla, że 

pierwszym krokiem do stania się dobrym nauczycielem 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 innym52.

Cytaty te wskazują na ogromne znaczenie postawy nauczyciela w  procesie 
edukacyjnym, jego rozwoju osobowego, który jest gwarancją podmiotowych rela-
cji w szkole53. W kontekście scharakteryzowanych pojęć wolności, odpowiedzial-
ności i skuteczności przywołajmy zasady, na których powinno być oparte przy-
wództwo edukacyjne. Koncepcję takiego rozwoju człowieka przedstawia Stephen 
Covey54, a  kontynuuje w  swych pracach Iwona Majewska-Opiełka, tłumaczka 
7 nawyków skutecznego działania. Covey rozwój osobisty i zawodowy przywódcy 
uznaje za pierwszą z zasad najwyższej jakości55. Badacze ci postulują kształcenie 
w sobie kilku cech, takich jak na przykład proaktywność, poczucie własnej warto-
ści czy spójność wewnętrzna. 

48 G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne..., s. 287. 
49 Ibidem, s. 267.
50 I. Majewska-Opiełka, op. cit.
51 Ibidem, s. 20.
52 G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne..., s. 159. 
53 O związkach idei podmiotowości z koncepcją przywództwa edukacyjnego pisałam szerzej 

w artykule Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Szanse dla podmiotowości w edukacji XXI w., [w:] 
Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, red. N. Maj-
chrzak, N. Starik, A. Zduniak, Wydawnictwo WSB, Poznań 2012, s. 481–487.

54 S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania…; idem, Zasady skutecznego przywództwa…
55 Idem, Zasady najwyższej jakości, [w:] idem, Zasady skutecznego przywództwa…, s. 261–270.



126 Marta Chrabąszcz

Proaktywność wiąże się z wolnością, z prawem wyboru – „proaktywna postawa 
kultywuje wolność. Podporządkowuje uczucia wartościom”56 – podkreśla Covey. 
Wiąże się także z odpowiedzialnością, która wynika z tego, że stajemy się odpo-
wiedzialni za własne wybory, a tym samym za własne życie. Dlatego też postuluje 
się podejmowanie inicjatywy prowadzącej do zmiany (a nie dostosowywanie się 
jedynie do określonych warunków), działanie w kręgu wpływu, działanie oparte 
nie na emocjach, lecz przyjętych przez siebie zasadach. Można zauważyć wiele 
analogii pomiędzy koncepcją człowieka proaktywnego Coveya a charakteryzowa-
ną wcześniej podmiotową koncepcją „ludzi – autorów siebie” Obuchowskiego. 
Do tego, by stać się „autorem siebie”, nieodzowne są poczucie własnej wartości 
i wewnętrzna spójność. Szacunek dla samych siebie, poczucie godności są warun-
kami szacunku dla innych, a zaufanie do siebie jest podstawą zaufania do innych. 
Wartości te natomiast rodzą się z  poczucia spójności wewnętrznej, czyli zgod-
ności pomiędzy tym, co się mówi, robi, myśli i  czuje. Spójność wewnętrzna to 
uczciwość wobec siebie. 

Tak wykształcone cechy stają się warunkiem indywidualnego mistrzostwa, by-
cia przywódcą. I dopiero wtedy nauczyciel może się stawać przywódcą dla innych. 
Na koniec warto wspomnieć, że we współczesnej refl eksji coraz częściej traktuje 
się nauczyciela jako trenera i coacha57, zwraca się też większą uwagę na jego kom-
petencje emocjonalne58.

Intelektualna wrażliwość nauczyciela, gotowość do „bycia aktywistą edukacyj-
nym”, czyli do aktywnego działania, oraz naukowe podejście do procesu kształcenia 
polegające na nieustannej rewizji swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności, refl ek-
syjnej analizie własnego działania to niezbędne warunki dla dojrzewania do roli 
przywódcy edukacyjnego59. Roli, którą nie tyle będziemy wypełniać, ile ją tworzyć.

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Postawa przywódców edukacyjnych powinna skutkować opracowaniem wi-
zji swojej szkoły, wizji, która wynika z  przyjętych przez wszystkich wartości60. 
Podstawą tej wizji powinno być założenie, że celem szkoły jest niesienie pomo-

56 S.R. Covey, Zasady skutecznego przywództwa…, s. 38.
57 Zob. J. Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2013; 

J. Kordziński, Dyrektor szkoły jako coach, „Dyrektor Szkoły” 2013, nr 4, s. 24–26.
58 R. Góralska, J. Madalińska-Michalak, Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Wolters Kluwer 

Polska – ABC, Warszawa 2013. 
59 G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne..., s. 282.
60 Por. S.R. Covey, Konstytucja przedsiębiorstwa, [w:] idem, Zasady skutecznego przywództwa…, 

s. 301–307.
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cy młodemu człowiekowi w jego odkrywaniu samego siebie i świata, w samo-
dzielnym kreowaniu dobrego życia opartego na międzyludzkiej współpracy 
i  nieustannym doskonaleniu siebie. Szkoła ma więc pomagać uczniom w  ich 
wszechstronnym rozwoju osobowym (intelektualnym, fi zycznym, emocjonalnym 
i duchowym), a może to czynić poprzez na przykład: 

1) tworzenie warunków skutecznego uczenia się, 
2) dbanie o  właściwe relacje uczeń–nauczyciel–rodzic/opiekun, oparte na 

wzajemnym szacunku, zaufaniu i chęci współpracy; 
3) tworzenie sytuacji motywujących ucznia do poznawania i działania, do sa-

morealizacji,
4) nieustanne doskonalenie własnej pracy, umiejętności,
5) nieustanną refl eksję nad podejmowanymi działaniami, nieustający proces 

ewaluacji61. 
Zadaniem dyrektora szkoły jest inspirowanie do dyskusji nad przywództwem 

w szkole, nad przyjętymi i realizowanymi wartościami, inspirowanie do refl eksji 
nad sensownością wszelkich nauczycielskich działań62.
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ANEKS 
Ćwiczenie 1. Co dla mnie jako nauczyciela/dyrektora jest priorytetem, na czym 
chcę oprzeć swoją pracę? Co przynosi największe efekty? Na dole piramidy umieść 
to, co uznajesz za najważniejsze w swojej pracy. 

Rysunek 1. „20% najważniejszych działań” – moje priorytety jako nauczyciela/dyrektora

Źródło: opracowanie własne.
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Ćwiczenie 2. Na poniższym rysunku umieść główne obszary pracy szkoły i za-
znacz swój stopień zadowolenia z danego obszaru poprzez zamalowanie koła. Im 
większy stopień zadowolenia, tym więcej obszaru zamaluj. 

Rysunek 2. Istotne obszary pracy szkoły

Źródło: opracowanie własne.
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Ćwiczenie 3. Wybierz obszar, w którym najbardziej chciałbyś dokonać poprawy.
Obszar: …………………………………………………..
Odpowiedz na pytanie: Co mogę zrobić, aby poprawić/zmienić sytuację?
Wymień minimum 20 sposobów, które przychodzą Ci do głowy:

1)  ……………………………………..
2)  ……………………………………..
[…]
20)  ……………………………………..63

Ćwiczenie 4. Spośród zapisanych propozycji wypisz trzy, które Twoim zdaniem 
najbardziej wpłyną na wprowadzenie zmiany.
Działania:

1)  ……………………………………..
2)  ……………………………………..
3)  ……………………………………..

Ćwiczenie 5. Przeredaguj zdania tak, aby czasowniki występowały w pierw-
szej osobie liczby pojedynczej (lub mnogiej) w czasie teraźniejszym, np. Spotykam 
(Spotykamy) się z zespołem ewaluacyjnym ds. oceniania.

Dodaj określenie czasu, np. raz w miesiącu, w pierwszym tygodniu miesiąca.

Ćwiczenie 6 (NAJWAŻNIEJSZE!).
Wykonaj od razu!

63 Zaproponowane ćwiczenia opierają się na technikach motywacyjnych, np. ćwiczenie 3 wywo-
dzi się z techniki 20 pomysłów (brainstorm a list of 20 ideas to a current challenge; Earl Nightingle) 
wyzwalającej kreatywność w poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemu. Poza tym zachęca do 
stosowania w praktyce postawy proaktywnej.




