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ROZUMIENIE CELÓW EDUKACJI 
A EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

Opierając się na teorii rozwoju indywidualnego jako 
procesu autonomicznego, można przedstawić koncep-
cję edukacji jako procesu dialogowego, ukierunkowa-
nego na wspomożenie ucznia w jego samopoznaniu, 
w budzeniu wrażliwości na różnorodne problemy 
zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i w pozna-
waniu świata w sposób służący radzeniu sobie z proble-
mami współczesności. [...] Najważniejszym rezultatem 
oddziaływań edukacyjnych staje się [...] ciągłe przekra-
czanie przez uczniów aktualnie osiągniętych stanów 
rozwoju, przy czym kierunek tego procesu pozostaje 
otwarty, zależny od aktualnie dokonywanych przez 
podmiot wyborów. Osiągnięcie takich wyników wyma-
gałoby głębokiej przemiany systemu edukacyjnego. 

WIEDZA OGÓLNA W DZIAŁANIU PRAKTYCZNYM

Jak w każdej działalności, zarówno z zakresu codziennego doświadczenia 
osobistego (na przykład prowadzenie samochodu), jak i w uprawianym zawo-
dzie, również w prowadzeniu ewaluacji istotną rolę odgrywają różne poziomy 
umiejętności praktycznych i wiedzy. Warto je usystematyzować, aby zdać sobie 
sprawę z ich znaczenia oraz docenić lekceważoną często wiedzę ogólną. 

Podstawowym poziomem jest poziom umiejętności praktycznych, które 
zdobywa się, wykonując praktyczne ćwiczenia czy właściwą działalność. Ich 
źródłem jest osobiste doświadczenie osoby je wykonującej. Umiejętności te 
stanowią o sposobie wykonywania działania: w im wyższym stopniu zostały 
opanowane, tym lepiej działanie jest realizowane.

Stopień opanowania umiejętności praktycznych zależy jednak nie tylko od 
zakresu osobistego doświadczenia w ich stosowaniu. Istotną rolę odgrywa tu 
drugi poziom: osobistej refl eksji nad własnym doświadczeniem praktycznym. 
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Zakres, w jakim osoba uprawiająca daną działalność analizuje swoje doświad-
czenia, stawia sobie pytania o różne aspekty jej przebiegu i poszukuje na nie 
odpowiedzi, stanowi istotny czynnik doskonalenia praktycznego działania. 
Nieocenioną pomocą mogą służyć mentorzy; osoby doświadczone w prowa-
dzeniu danej działalności i dysponujące umiejętnością wspomagania mniej 
zaawansowanych adeptów w dokonywaniu refl eksji. Dyskusja z mentorem 
prowadząca do dostrzeżenia pomijanych wcześniej aspektów praktyki, uję-
cia znanych problemów w nowym kontekście, uchwycenia niezauważanych 
wcześniej konsekwencji wykonanych czynności podnosi świadomość włas-
nej aktywności, przez co przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa 
osiągnięcia założonych celów.

Podstawą dla prowadzenia produktywnej refl eksji nad doświadczeniem 
praktycznym jest wiedza ogólna z dziedzin związanych z praktycznym dzia-
łaniem (na przykład wiedza o przepisach ruchu drogowego i funkcjonowaniu 
samochodu w wypadku aktywności polegającej na jego prowadzeniu). W róż-
nych rodzajach aktywności zawodowej ten właśnie rodzaj wiedzy często bywa 
lekceważony poprzez przeciwstawianie teorii praktyce. W przeciwstawieniu 
tym wiedza ogólna (teoretyczna) jest traktowana jako nieprzydatna w rozwią-
zywaniu praktycznych problemów.

Negatywne nastawienie wielu praktyków wobec zawodowej wiedzy ogól-
nej wynika, jak się wydaje, z niewłaściwych wobec niej oczekiwań, polegają-
cych na żądaniu gotowych rozwiązań konkretnych problemów praktycznych. 
W wielu dziedzinach, w tym z pewnością w naukach społecznych, takie ocze-
kiwanie jest niemożliwe do spełnienia. Funkcja wiedzy ogólnej w działalno-
ści praktycznej polega na dostarczaniu kontekstu i intelektualnych narzędzi 
do prowadzonej w ramach opisanej wyżej refl eksji interpretacji praktycznych 
doświadczeń. Dzięki szerokiemu zakresowi wiedzy ogólnej, zwłaszcza zawo-
dowej, wzrasta prawdopodobieństwo refl eksyjnego uprawiania praktyki i do-
skonalenia jej dzięki opartemu na niej samokrytycznemu nastawieniu, co sku-
tecznie przeciwdziała rutynie i zautomatyzowanemu wykonywaniu zadań.

OGÓLNA WIEDZA ZAWODOWA EWALUATORA 
DZIAŁAJĄCEGO W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

Wśród różnych rodzajów wiedzy ogólnej, niezbędnej osobie dokonującej 
ewaluacji szkół i placówek edukacyjnych, szczególną rolę odgrywa ta dotycząca 
celów edukacji. Ewaluację prowadzi się bowiem w określonym celu, który może 
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być różnie defi niowany. Od tego, co jest uważane za cel edukacji będzie zależeć 
sposób prowadzenia ewaluacji, a także – w pewnym stopniu – jej wyniki. 

Istnieją dokumenty w formalny sposób określające cele edukacji. Oprócz 
zapisów w nich zawartych na przebieg praktycznych działań ewaluacyjnych 
mają jednak wpływ osobiste przekonania konkretnego ewaluatora wywodzące 
się z jego wiedzy ogólnej, jaką posiada na temat celów edukacji. Jak wyjaśnio-
no wyżej, w działalności praktycznej właśnie ten rodzaj wiedzy stanowi punkt 
odniesienia w uprawianiu refl eksji nad własnymi działaniami, kluczowej dla 
ich przebiegu. 

Zawodową wiedzę ogólną profesjonalista zdobywa przede wszystkim 
w trakcie cykli edukacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu. 
W ich trakcie adept jest zmuszony opanować znaczny jej zakres, często, nie-
stety, bez odpowiedniej dbałości o wyjaśnienie, jaką rolę wiedza ta będzie od-
grywać w jego przyszłych zawodowych działaniach. Z tego powodu nie zawsze 
wysiłek włożony w jej opanowanie przynosi oczekiwany rezultat; po zakończe-
niu cyklu przygotowawczego niekultywowana wiedza ogólna ulega zapomnie-
niu. W jej miejsce często pojawia się tak zwana wiedza zdroworozsądkowa, 
potoczna, zwykle w znacznym stopniu oparta na obiegowych opiniach, stereo-
typach, a nawet przesądach niemających wiele wspólnego z rzeczywistością. 
O ile w codziennych działaniach wiedza taka często okazuje się wystarczająca, 
o tyle opieranie się na niej w działaniach zawodowych na ogół prowadzi do ich 
degeneracji. Profesjonalista zatem, oprócz ciągłego doskonalenia umiejętności 
zawodowych (poziom pierwszy) oraz stałego uprawiania refl eksji nad włas-
nymi działaniami zawodowymi (poziom drugi), powinien nieustannie dbać 
o rozwój swej ogólnej wiedzy zawodowej (poziom trzeci). W wypadku ewalu-
atorów działających w zakresie nadzoru pedagogicznego jednym z przejawów 
tej dbałości powinno być przyjrzenie się sposobom formułowania celów edu-
kacyjnych. Zapoznanie się z ich kategoryzacją może się przyczynić do wzbo-
gacenia osobistej refl eksji nad własnymi działaniami w roli ewaluatora. Poniżej 
zostanie przedstawiona taka kategoryzacja wraz z jej uzasadnieniem.

KSZTAŁCENIE JAKO CEL EDUKACJI

Najmocniej ugruntowane zarówno w akademickiej pedagogice, jak i w co-
dziennej działalności szkolnej wydaje się rozumienie celu edukacji jako kształ-
cenia uczniów. Pod tym pojęciem kryje się wyrabianie w człowieku pożądanej 
wiedzy, przekonań, umiejętności, a także cech i właściwości. Kształcenie odby-
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wa się według powszechnie akceptowanych ideałów lub wzorców edukacyjnych. 
Zadaniem szkoły i pedagogów jest oddziaływanie na uczniów w taki sposób, 
by wszyscy w możliwie największym stopniu przybliżyli się do akceptowanych 
wzorców. Służy temu wpajanie im akceptowanych wartości i wyposażenie w wie-
dzę uznawaną za ważną, co jest zgodne z ideologią dziedzictwa kulturowego1. 
Ideologia ta zakłada, że możliwe jest ustalenie zasobu podstawowej wiedzy, 
umiejętności, postaw i przekonań, stanowiących niezbędne kulturowe wypo-
sażenie każdego człowieka, bez którego nie jest możliwe właściwe funkcjono-
wanie w otaczającym świecie. Edukacja kierująca się takim celem jest insty-
tucją społeczną slużącą zwłaszcza młodym członkom społeczeństwa pomocą 
w opanowywaniu podstawowego zasobu wiedzy i poprzez to przygotowanie 
ich do samodzielnego życia w dorosłym społeczeństwie.

W świetle tak rozumianego celu edukacji szczególnego znaczenia nabywają 
treści oferowane w jej ramach oraz sposoby ich przekazywania. W odniesieniu 
do treści zakłada się, na ogół implicite, że istnieje ich stały i niezmienny korpus, 
który przyjmuje się za pewnik bez potrzeby potwierdzenia ich prawdziwości czy 
użyteczności. Najważniejszym problemem staje się pytanie: jak sprawić, by ucz-
niowie skutecznie opanowywali przekazywane im treści? Głównymi składowy-
mi roli zawodowej nauczyciela są: prezentowanie przewidzianych programem 
treści i kontrolowanie skuteczności ich opanowania. Od uczniów natomiast 
oczekuje się jak najwierniejszego opanowania materiału, co w praktyce często 
prowadzi do (nieskutecznych na ogół) prób jego mechanicznego zapamiętania. 

Przedstawione tu rozumienie celu edukacji odpowiada szkole tradycyjnej2, 
której przykładem mogą być tak zwane gimnazja klasyczne, rozpowszechnio-
ne w Europie kontynentalnej w XIX i w początkach XX wieku z obowiązują-
cym w nich programem nauczania języków antycznych, historii i literatury 
przy niewielkiej uwadze poświęcanej naukom przyrodniczym. Tradycyjne, 
klasyczne treści, w przeciwieństwie do nowych dziedzin wiedzy, jakimi były 
rozwijające się w owym czasie dynamicznie nauki przyrodnicze, były uważane 
za niezbędne dla właściwego ukształtowania umysłu młodej osoby. Dziś treści 
z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych dołączyły do kanonu niezbędnego 
wyposażenia umysłowego, czego dowodem jest przywrócenie obowiązkowego 
egzaminu dojrzałości z matematyki.

1 L. Kohlberg, R. Meyer, Rozwój jako cel edukacji, [w:] red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Spory 
o edukację, IB, Warszawa 1993.

2 B.D. Gołębniak, Szkoła – kształcenie – nauczyciel, [w:] red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Peda-
gogika. Podręcznik akademicki, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
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Edukacja uprawiana w celu kształcenia nie pozostawia miejsca na ucz-
niowski wybór. Jej cechą charakterystyczną jest masowość: wszyscy uczniowie 
są poddawani jednakowym oddziaływaniom edukacyjnym w mniej więcej 
tym samym czasie, niezależnie od ich rzeczywistych potrzeb edukacyjnych. 
Nie oczekuje się od nich wyrażania własnego zdania, wątpliwości czy prowa-
dzenia dyskusji (jeśli tak, to w ściśle zakreślonych przez nauczyciela ramach). 
Wymagane jest natomiast posłuszeństwo i niekwestionowanie treści przeka-
zywanych uczniowi ani zachowań nauczyciela. Edukacja, której celem jest 
kształcenie, służy zatem konserwacji zastanego świata społecznego poprzez 
kształtowanie umysłów młodych osób zgodnie z zaakceptowanym kanonem 
wiedzy, przekonań i postaw. Podstawową wartością jest ten właśnie kanon, 
przekazywany kolejnym pokoleniom zestaw treści uważanych przez kierują-
cych systemem edukacyjnym za niezbędny do właściwego funkcjonowania 
w dorosłym życiu. Dobrem edukacyjnym ucznia jest zasób wiedzy, jaki zdo-
ła opanować w trakcie nauki szkolnej. Ten najbardziej tradycyjny, sprzyjający 
nastawieniom konserwatywnym sposób rozumienia celu edukacji jest nadal 
żywotny we współczesnej polskiej szkole, czego dowodzi choćby ogromny na-
cisk, jaki kładzie się na rezultaty nauczania, zwłaszcza demonstrowane wyni-
kami egzaminów zewnętrznych.

SOCJALIZACJA JAKO CEL EDUKACJI

Edukacja uprawiana w celu uspołecznienia młodych jednostek opiera się 
na założeniu, że konieczne jest przystosowanie ich do życia w społeczeństwie 
przez przyswojenie im norm i wartości społecznych oraz rozwinięcie poczu-
cia własnej tożsamości. Na tym właśnie polega proces socjalizacji3. W takim 
rozumieniu celu edukacji tkwi założenie, że najważniejszą jej wartością jest 
społeczeństwo i to właśnie jego trwaniu edukacja ma służyć poprzez przygo-
towywanie nowych pokoleń jego członków. Przychodzą oni bowiem na świat 
wyposażeni jedynie w biologiczne mechanizmy przystosowawcze, które nie 
wystarczają do uczestnictwa w życiu społecznym. Muszą więc zostać uzupeł-
nione w długim procesie socjalizacji wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi 
do przystosowania się do warunków społecznych, w jakich przychodzi żyć 
danej jednostce. Wiedza i umiejętności mają tutaj odmienny status niż w edu-
kacji uprawianej w celu kształcenia: nie są wartością nadrzędną (absolutną), 

3 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
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ale stanowią ją tylko o tyle, o ile służą przystosowaniu się do wymagań spo-
łecznych. Kryterium to staje się podstawą doboru treści nauczanych w szkole. 

Rola nauczyciela w szkole służącej socjalizacji jest podobna do tej, jaką peł-
ni on w szkole służącej kształceniu, choć widoczna jest też zasadnicza różnica: 
jego zadaniem nie jest przekazanie kanonu niezbędnej wiedzy, lecz za pomocą 
odpowiednio dobranej wiedzy wprowadzanie ucznia w życie społeczeństwa. 
Z przekaźnika wiedzy staje się on przewodnikiem wprowadzającym młodych 
ludzi w życie społeczeństwa. Czyni tak za pomocą rozwijania w uczniach po-
żądanych zachowań społecznych i wygaszania zachowań przeciwspołecznych, 
to znaczy bezużytecznych w życiu społecznym. Dobrem edukacyjnym ucznia 
jest w takim podejściu rozwijana stopniowo zdolność przystosowania się do 
wymagań społeczeństwa. Opanowywanie wiedzy i umiejętności, a także indy-
widualne cechy, predyspozycje czy talenty ważne są tylko o tyle, o ile przyczy-
niają się do lepszego przystosowania. 

Podobnie jak kształcenie jako cel edukacji, również socjalizacja jest obecna 
w funkcjonowaniu polskiego systemu szkolnego. Akcentowanie przygotowa-
nia do odnalezienia się przez absolwentów na rynku pracy i różne inicjatywy 
z tym związane (na przykład wprowadzenie przedmiotu „podstawy przedsię-
biorczości” w szkołach średnich) są przejawem dążności szkoły i władz szkol-
nych do dostosowania do wymagań, jakie stawia członkom społeczeństwa ten 
istotny sektor życia społecznego.

ROZWÓJ INDYWIDUALNY UCZNIÓW JAKO CEL EDUKACJI

Rozwój indywidualny jako cel edukacji jest wskazywany przede wszystkim 
przez psychologów, których zdaniem wszelkie oddziaływania edukacyjne mają 
wspierać przebieg tego procesu4. Pojęcie to znalazło się też w dokumentach re-
gulujących działanie systemu edukacyjnego w Polsce, w tym w Ustawie z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty. Jednakże o rozwoju jest w tym i w in-
nych dokumentach edukacyjnych mowa bez próby zdefi niowania go, co znacz-
nie utrudnia sprawowanie troski o ten proces w praktyce. Tymczasem możliwe 
są różne rozumienia tego pojęcia, których bogatym źródłem jest psychologia.

Ogromnie rozpowszechniony w wieku XX nurt psychologii behawiory-
stycznej, ujmujący zachowanie człowieka (i innych organizmów) jako funkcję 
zmian środowiskowych, traktuje rozwój jako ciąg zmian w zachowaniu, które 

4 L. Kohelberg, R. Meyer, op.cit.
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są rezultatem oddziaływania bodźców środowiskowych. Edukacja upatrująca 
celu w tak rozumianym rozwoju powinna polegać na organizowaniu i wywie-
raniu odpowiednich wpływów środowiskowych poprzez stosowanie bodźców 
zgodnie z prawami psychologii behawiorystycznej5. Edukacja miałaby zatem 
polegać na zewnętrznym sterowaniu zachowaniami uczniów, by przyjmowały 
one pożądaną postać.

Konkurencyjny nurt psychologii XX-wiecznej traktował rozwój indywidu-
alny jako proces naturalny, zachodzący w spontaniczny sposób w interakcji 
z otoczeniem. Wśród wielu ujęć teoretycznych reprezentujących takie po-
dejście do rozwoju, jako najbardziej znane można wymienić psychoanalizę 
i psychologię humanistyczną. Przyjęcie takiego rozumienia rozwoju jako celu 
edukacji sprowadza ją do działań zapewniających jak najbardziej sprzyjające 
warunki realizacji tego naturalnego procesu. Zabiegi w rodzaju identyfi kowa-
nia specjalnych talentów u uczniów, by później stworzyć im optymalne wa-
runki do rozwoju, selekcja uczniów według posiadanych przez nich zdolności, 
dbałość o stymulowanie ich rozwoju przy zaniechaniu wspierania tych form 
aktywności, do których predyspozycji u ucznia nie stwierdzono – to przejawy 
takiego podejścia do rozwoju w praktyce pedagogicznej. Taki model szkoły 
bywa nazywany terapeutycznym6. 

Alternatywą dla przedstawionych wyżej tradycyjnych poglądów na rozwój 
indywidualny (których źródeł można upatrywać w trwającym się od XVII 
wieku sporze empirystów z natywistami) jest podejście nazywane konstruk-
tywistycznym7. Akcentuje się w nim rolę aktywności własnej rozwijającego się 
człowieka w interakcji z jego otoczeniem fi zycznym i społecznym. Otoczenie 
to stanowi swoiste rusztowanie, niezbędne do osiągnięcia kolejnych pozio-
mów rozwoju. Zarówno interakcje z otoczeniem fi zycznym, jak i „ruszto-
wanie społeczne”8 odgrywają podstawową rolę od najwcześniejszych etapów 
rozwoju9, dostarczając młodej jednostce wszelkich rodzajów wsparcia, bez 
których rozwój indywidualny nie mógłby się toczyć. Można to zaobserwować 

5 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2000.

6 B.D. Gołębniak, op.cit.
7 J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Siedmioróg, Wrocław 1993; L.S. Wygotski, Myślenie 

i mowa, PWN, Warszawa 1989; Idem., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 1978.
8 J.S. Bruner, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania, PWN, Warszawa 

1978; D.J. Wood, J.S. Bruner, G. Ross, Th e Role of Tutoring in Problem Solving, „Journal of Child 
Psychiatry and Psychology” 1976, 17(2),89–100.

9 M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2002.
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we wszystkich społeczeństwach, niezależnie od kręgu kulturowego, do jakiego 
należą, w trakcie wychowania rodzinnego czy późniejszych, w różnym stopniu 
sformalizowanych, oddziaływań edukacyjnych. Koncepcja rozwoju indywidu-
alnego jako procesu interakcyjnego, który zachodzi pomiędzy rozwijającą się 
osobą a jej zmieniającym się nieustannie środowiskiem, w wyniku czego do-
chodzi do współkonstruowania10 przez rozwijający się podmiot i jego środowi-
sko psychicznych właściwości podmiotu, pociąga za sobą koncepcję edukacji 
jako procesu dialogowego. Zakłada ona radykalną zmianę roli szkoły i nauczy-
ciela, którego podstawowym zadaniem staje się jak najdokładniejsze obser-
wowanie konkretnego ucznia, wysłuchiwanie jego wypowiedzi, pedagogicz-
ne badanie go na różne sposoby w celu identyfi kacji posiadanych przez niego 
w danym momencie rzeczywistych potrzeb edukacyjnych. Zadaniem szkoły 
jest natomiast stworzenie uczniowi i nauczycielowi niezbędnych warunków do 
zaspokojenia zidentyfi kowanych potrzeb. Ich zaspokajanie następuje poprzez 
dostarczanie uczniowi takich okazji edukacyjnych (form działania, wspar-
cia, zadań), które temu uczniowi, w tym właśnie momencie jego rozwoju są 
najbardziej potrzebne dla kontynuacji tego procesu. Edukacja oparta na kon-
struktywistycznym rozumieniu rozwoju przyjmuje postać radykalnie odmien-
ną od edukacji opartej na koncepcji behawiorystycznej czy naturalistycznej. 

Trzy wyżej przedstawione sposoby rozumienia rozwoju łączy wspólna 
właściwość. Każdy z nich zakłada istnienie czynników determinujących 
przebieg rozwoju: podejście behawiorystyczne zakłada istnienie determi-
nantów środowiskowych, naturalistyczne – naturalnych czy organicznych, 
konstruktywistyczne – zakłada interakcję różnego rodzaju czynników, której 
rezultat w przypadku każdej konkretnej osoby może być inny. Na tym tle 
oryginalnie prezentuje się czwarte podejście, ujmujące rozwój indywidual-
ny jako proces autonomiczny, rozgrywający się w warunkach stwarzanych 
przez różnego rodzaju czynniki, jednakże niepodlegający determinizmowi 
żadnego rodzaju11.

Deterministyczne koncepcje rozwoju ujmują go jako proces niezależny 
od rozwijającej się osoby, sterowany przez czynniki zewnętrzne, występujące 
w organizmie lub jego otoczeniu, na które podmiot nie ma wpływu. W kon-
cepcji rozwoju jako procesu autonomicznego tkwi założenie, że głównym 

10 J. Valsiner, Bidirectional Cultural Transmission and Constructive Sociogenesis, [w:] red. W. 
de Graaf, R. Maier, Sociogenesis Reexamined, Springer–Verlag, New York 1994.

11 A. Niemczyński, O autonomii rozwoju (zarys problematyki), „Kwartalnik Polskiej Psycholo-
gii Rozwojowej” 1994, 2 (1), s. 3–11.
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czynnikiem wpływającym na jego przebieg jest sama rozwijająca się osoba (au-
todeterminizm). W toku rozwoju może ona uzyskać rosnący wpływ na jego 
przebieg, który zależy w głównej mierze od podmiotowych wyborów dokony-
wanych w różnych momentach cyklu życiowego. Im bardziej człowiek uświa-
damia sobie tę zależność, w tym większym stopniu staje się zdolny do stymu-
lowania i kontrolowania przebiegu własnego rozwoju. Zdobywa też możliwość 
pokonywania ograniczeń stwarzanych mu przez jego organizm i środowisko, 
w jakim przychodzi mu żyć – w tradycyjnych koncepcjach rozwoju traktowa-
nych jako determinanty. Można przytoczyć wiele przykładów osób o wybit-
nych osiągnięciach rozwojowych, zrealizowanych pomimo niesprzyjających 
warunków organicznych czy środowiskowych. Zatem w przebiegu rozwoju 
indywidualnego podstawową rolę wydają się odgrywać podmiotowe decyzje 
oraz wola, by je zrealizować. Decyzje te dotyczą wykorzystania stwarzanych 
przez środowisko i własny organizm okazji do rozwoju.

Edukacja wspierająca rozwój indywidualny rozumiany jako proces autono-
miczny po pierwsze powinna się koncentrować na umożliwieniu uczniowi jak 
najpełniejszego samopoznania, wglądu w siebie samego, w swoje możliwości, 
predyspozycje, upodobania i inne właściwości. Samopoznanie jest bowiem 
podstawą do podejmowania wyborów adekwatnych do własnych potrzeb roz-
wojowych. Po drugie, powinna umożliwić mu poznanie otaczającego świata 
jako środowiska stwarzającego nieograniczone możliwości realizowania po-
siadanych właściwości. Można by to określić jako studiowanie świata w zin-
dywidualizowany, dopasowany do wyników samopoznania sposób. Po trzecie, 
edukacja powinna wspierać ucznia w jego własnym dążeniu do wykorzystania 
w pełni zarówno własnych możliwości, jak i okazji oferowanych przez oto-
czenie. W rezultacie tych wysiłków powinny się pojawić nowe, bardziej roz-
wojowo zaawansowane stany własnej osoby i otoczenia przekształcanego pod 
wpływem działań rozwijającej się osoby, tworzące nowe możliwości rozwojo-
we. Niezbędne dla pomyślnego przebiegu rozwoju i edukacji jest też zdobycie 
rozeznania w świecie wartości, według których uczeń będzie orientować swoje 
decyzje i wynikające z nich działania, umiejętność właściwego odnoszenia się 
do innych i umiejętność odnalezienia się w szerszej społecznej całości, która 
stanowi kontekst indywidualnych działań.

Nauczyciel w tak rozumianej edukacji przyjmuje rolę doświadczone-
go partnera, specjalisty w dziedzinie wspierania rozwoju indywidualnego. 
Podstawą jego zawodowego działania jest głęboka wiedza o prawidłowościach 
tego procesu i praktyczne umiejętności jego wspierania za pomocą różnego 
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rodzaju wiedzy oraz tworzenia okazji edukacyjnych korzystnych dla konkret-
nego ucznia. Innym fi larem jego zawodowego działania jest postawa badawcza 
przyjmowana wobec ucznia i całej rzeczywistości szkolnej, prowadząca do ra-
dykalnie zindywidualizowanego traktowania każdego ucznia. Bez radykalnej 
indywidualizacji podejścia niemożliwe stanie się dokładne poznanie eduka-
cyjnych potrzeb ucznia ani zapewnienie wsparcia w dokonywanych przez nie-
go wyborach tak, by były one najkorzystniejsze z perspektywy jego dalszego 
rozwoju. Konsekwencją indywidualizacji jest znaczne pogłębienie relacji na-
uczyciel–uczeń w stosunku do postaci, jaką relacja ta przyjmuje w tradycyj-
nych formach edukacji, co oznacza oparcie jej w znacznie większym stopniu 
niż obecnie na wzajemnym zaufaniu i rzeczywistym szacunku.

W prezentowanej tu koncepcji edukacji główną jej wartością staje się au-
tonomiczny proces rozwoju indywidualnego, a edukacja ma służyć mu po-
mocą przez dostarczanie każdemu uczniowi wszelkiego rodzaju edukacyjne-
go wsparcia niezbędnego dla pomyślnego przebiegu tego procesu. Stawia to 
pod znakiem zapytania działania ukierunkowane w tradycyjnej edukacji na 
różnego rodzaju kategorie uczniów, na przykład wiekowe czy ustalane według 
zdolności lub innych kryteriów. Masowe oddziaływania ogromnie utrudniają 
indywidualizację nauczania, czego świadkami jesteśmy w codziennej praktyce 
szkolnej. Obserwujemy w niej często pozory wspierania rozwoju uczniów, co 
stwarza poważne zagrożenia dla tego procesu w postaci przede wszystkim alie-
nacji coraz liczniejszej grupy uczniów z procesu edukacyjnego. Uniemożliwia 
to wnoszenie przez szkołę wartościowego wkładu w ich rozwój.

Przedstawione wyżej cztery koncepcje rozwoju indywidualnego stawiają 
różne wymagania edukacji rozumianej jako wspieranie tego procesu. Przyjęcie 
każdej z nich stwarza określone szanse na dostarczenie uczniom rzeczywiste-
go edukacyjnego dobra, jak również implikuje pojawienie się różnego rodzaju 
zagrożeń dla przebiegu tego procesu. Ostatnia z nich wydaje się jednak najbar-
dziej wyczerpująco i w największej zgodności z codziennym doświadczeniem 
ujmować analizowany tu problem. Podmiotowe sprawstwo i takaż kontrola 
nad własnym rozwojem są udziałem każdej osoby, jeśli tylko zechce ona pod-
dać refl eksji swą własną drogę rozwoju. Tym niemniej osobiste doświadczenia 
autodeterminizmu stoją w sprzeczności z wywodzącym się z pozytywistycznej 
metodologii założeniem stanowiącym podstawę nauk empirycznych: o deter-
minizmie zjawisk naturalnych. Dwudziestowieczna psychologia, uprawiana 
w dużej mierze na wzór nauk przyrodniczych, przejęła to założenie, co za-
owocowało zignorowaniem roli podmiotu we własnym rozwoju. Popularność 
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zwłaszcza psychologii behawiorystycznej w całym niemal wieku XX doprowa-
dziła do zaakceptowania wizji człowieka jako marionetki w rękach zewnętrz-
nych (i wewnętrznych) sił: czynników mających jakoby sterować indywidual-
nym rozwojem i zachowaniem. Edukacyjne konsekwencje takiego rozumienia 
rozwoju są widoczne w codziennej praktyce: masowe nauczanie tych samych 
treści bez wystarczającej dbałości o powiązanie ich z osobistym doświadcze-
niem ucznia, o jego samopoznanie i zdobywanie przezeń umiejętności kiero-
wania własnym rozwojem. W rezultacie pojawia się wspomniana wyżej alie-
nacja: wyłączenie się coraz większej liczby uczniów z procesu edukacyjnego, 
niekorzystanie z oferty szkoły i wsparcia nauczycieli, poszukiwanie zaspokoje-
nia potrzeb edukacyjnych poza szkołą, w grupie rówieśniczej i w kontakcie ze 
środkami masowego przekazu.

Edukacja oparta na koncepcji rozwoju jako procesu autonomicznego stwa-
rza szansę na uniknięcie takich pułapek. Przede wszystkim w jej ramach wie-
dza staje się wartością zindywidualizowaną: jest nią o tyle, o ile wspomaga 
rozwój konkretnej osoby. Opanowanie wiedzy nie zawsze przynosi korzyst-
ne rezultaty; na przykład wiedza o narkotykach może posłużyć do odurza-
nia się nimi. Powinno się więc dopasowywać oferowaną uczniowi wiedzę do 
jego aktualnych potrzeb w tym zakresie. Nie ma zatem potrzeby masowego 
zaznajamiania z arbitralnie wybranymi porcjami wiedzy wszystkich uczniów. 
Naturalny jest stan, w którym wiedza poszczególnych osób jest różna, a w jej 
zakresie u poszczególnych osób występują braki w stosunku do przyjętego ka-
nonu. Pożądane zatem byłoby, by zamiast zmuszać ucznia do opanowywania 
elementów kanonu, do których nie ma predyspozycji, wobec kórych nie prze-
jawia zainteresowania, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla jego rozwoju 
poprzez nakłanianie go do nieakceptowanej przezeń aktywności, wykorzystać 
przejawiane przez niego zainteresowanie innym rodzajem wiedzy lub aktywno-
ści dla wsparcia jego rozwoju. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy nauczy-
ciel trafnie rozpozna predyspozycje, zainteresowania czy fascynacje charakte-
ryzujące jego ucznia. Takie poznanie ucznia może nastąpić w głębokiej relacji 
opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu przy przyjęciu przez nauczyciela 
badawczej postawy wobec niego. Niezbędne jest też wsparcie ze strony na-
uczyciela w podejmowanych przez ucznia decyzjach. Z jego perspektywy nie 
zawsze są bowiem widoczne wszystkie rozwojowe konsekwencje. Doradztwo 
nauczyciela jako doświadczonego partnera we wspólnej drodze edukacyjnej 
może się okazać kluczowym czynnikiem w przebiegu rozwoju ucznia. Trzeba 
jednak koniecznie pamiętać, iż nie jest rolą nauczyciela podejmowanie decyzji 
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za ucznia czy też narzucanie mu nawet najlepszego rozwiązania, lecz dopomo-
żenie w wyborze najkorzystniejszej opcji. 

ZMIANA SPOŁECZNA JAKO CEL EDUKACJI

Na fali przemian społecznych dokonujących się w świecie w latach 60. XX wie-
ku pojawiło się nowe ujęcie celu edukacji. Dostrzeżono potencjał szkoły jako 
czynnika przekształcającego społeczną rzeczywistość12. W ten sposób zerwa-
no z koncepcją edukacji jako siły konserwującej społeczne status quo, obecną 
zarówno w edukacji rozumianej jako kształcenie, jaki w edukacji rozumianej 
jako narzędzie socjalizacji. W pierwszej z nich przekazywanie dziedzictwa kul-
turowego ma służyć zachowaniu wartości uznawanych za cenne i niezbędne 
dla przetrwania ludzkości, co najsilniejszy wyraz znalazło w pedagogicznych 
nurtach esencjalizmu i perenializmu13. W drugiej – konieczność przystoso-
wania się do obowiązujacych norm społecznych, co stanowi istotę socjaliza-
cji, również nie sprzyja aktywnemu przekształcaniu rzeczywistości społecz-
nej. Edukacja rozumiana jako wspieranie rozwoju indywidualnego, zwłaszcza 
oparta na autonomicznej koncepcji rozwoju, stwarza najwięcej przestrzeni dla 
wprowadzania zmiany społecznej poprzez indywidualizację ścieżek edukacyj-
nych poszczególnych uczniów, co może prowadzić do osiągania przez nich sta-
nów fi nalnych rozwoju, trudnych do przewidzenia i owocujących działaniami 
na rzecz zmiany społecznej.

Problemy współczesnej, „płynnej ponowoczesności”14, konsekwencje 
globalizacji zarówno ekonomicznej, jak kulturowej stawiają otwartą kwestię 
tego, na ile wypracowane dotąd i przekazywane w ramach tradycyjnej edu-
kacji sposoby radzenia sobie z wyzwaniami rzeczywistości są wystarczające. 
Narastające w skali globalnej, jak również lokalnej nierówności w dostępie 
do dóbr niezbędnych do godnego ludzkiego życia potęgują społeczne napię-
cia do poziomu grożącego społecznym wybuchem15. Marginalizacja i eksklu-

12 P. Freire, Pedagogy of Freedom. Ehtics, Democracy, and Civic Courage, Rowman & Littlefi eld 
Publishers, Inc., Boulder, New York, Oxford 2001; I. Illich, Deschooling Society, Marion Boyars 
Publishers, Ltd., London 2000.

13 L. Gutek, Filozofi czne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2003.

14 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2000.

15 N. Klein, No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004; Z Bauman, Życie na przemiał, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 2004.



Rozumienie celów edukacji a ewaluacja w nadzorze pedagogicznym 85

zja całych społeczności prowadzi też do utraty tkwiącego w nich potencjału, 
który nie zostaje wykorzystany z powodu niedostatecznych warunków życia. 
Przeciwdziałanie nierównościom oraz stymulowanie zrównoważonego roz-
woju w skali globalnej i lokalnej jest więc nakazem chwili.

Edukacja dość powszechnie jest wskazywana jako czynnik, który może sku-
tecznie przeciwdziałać nierównościom, co znajduje wyraz także w dyskursie 
publicznym; przykładem jest artykuł prasowy dotyczący dysproporcji rozwoju 
między tak zwaną Polską A i Polską B, w którym autorka przywołuje zalecenie 
Anthony’ego Giddensa by na terenach defaworyzowanych inwestować przede 
wszystkim w edukację16. By jednak tak się stało, edukacja powinna odpowiadać 
na problemy współczesności, korzystając zawsze tam, gdzie może to przynieść 
pożytek, z dorobku kulturowego ludzkości. Dwudziestowieczne koncepcje 
pedagogiki rekonstrukcjonistycznej17 były propozycjami pod tym względem 
radykalnymi i z tego zapewne powodu nie zostały włączone w główny nurt 
edukacji. Mogą jednak być źródłem inspiracji w poszukiwaniu praktycznych 
rozwiązań edukacyjnych, które lepiej przygotują uczniów do radzenia sobie 
z problemami płynnej ponowoczesności. Ich celem powinno być zwiększanie 
wrażliwości uczniów na problemy współczesności zarówno w globalnej, jak 
i lokalnej skali. Zwiększaniu wrażliwości musi towarzyszyć stałe zaangażowa-
nie uczniów w rozwiązywanie dostrzeżonych problemów, co powinno sprzyjać 
rozwijaniu w nich aktywnej postawy i woli podejmowania działań na rzecz 
społeczności. Działania na rzecz społeczności lokalnej i globalnej są też dosko-
nałą okazją do nabywania praktycznych umiejętności przydatnych w radzeniu 
sobie z problemami współczesności. Oparcie edukacji w większym stopniu 
na tego rodzaju działaniach pozwoli na przybliżenie się do omawianego tutaj 
celu: zmiany społecznej.

CELE EDUKACJI A EWALUACJA

Powyższa propozycja systematyzacji celów edukacji została przedstawiona dla 
wspomożenia procesu refl eksji nad własną działalnością w roli ewaluatora. 
Oczekiwanie korzystnego wpływu aktualizacji i poszerzenia wiedzy o celach 
edukacji na przebieg ewaluacji opiera się na założeniu o istotnym wpływie 

16 Klich A., Polska A i B. Ostatnie wagony pełne ludzi, „Gazeta Świąteczna” 2010, 16–17 stycz-
nia, 16–17.

17 I. Ilich, op.cit.; P. Freire, op.cit.
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świadomej, krytycznej postawy wobec własnej aktywności zawodowej, opartej 
na rzetelnej ogólnej wiedzy zawodowej. 

Warto zadać sobie pytanie o własne rozumienie celu edukacji. Po co jest 
szkoła? Komu/czemu służy edukacja? Jaką rolę pełni w życiu jednostki i spo-
łeczeństwa? Odpowiedź na te i podobne im pytania nie jest łatwa, jeśli ma być 
odpowiedzią rzetelną, a nie stereotypową. Jak pokazuje powyższa analiza ce-
lów edukacji oparta na koncepcjach zaczerpniętych z pedagogiki i psychologii, 
możliwe jest defi niowanie ich na wiele sposobów, przy czym na rzecz każde-
go z nich można znaleźć ważkie argumenty. Rozwiązanie problemu wielości 
i różnorodności tych defi nicji poprzez mechaniczne połączenie różnych argu-
mentacji nie prowadzi jednak do wytworzenia jednolitej osobistej koncepcji 
celu edukacji, która stanowiłaby podstawę refl eksji nad własną praktyką. Dla 
zbudowania takiej koncepcji potrzebna jest krytyczna analiza zaprezentowa-
nych tu (i zaczerpniętych z innych źródeł) argumentacji z perspektywy czwar-
tego, niewymienionego dotąd w niniejszym rozdziale poziomu wiedzy: osobi-
stych przekonań o charakterze fi lozofi czno-etycznym na temat natury ludzkiej 
i świata oraz hierarchii wartości, jaką kierujemy się w życiu. Odwołanie się do 
tych podstawowych treści, które nie zawsze są łatwe do zwerbalizowania, lecz 
można je dostrzec, analizując zachowanie konkretnej osoby, pozwala na ocenę 
wartości poszczególnych argumentacji jako przekonujących (zgodnych z włas-
nymi przekonaniami i hierarchią wartości) lub nie. 

W dyskursie edukacyjnym obecne są wszystkie cztery wartości przedsta-
wione powyżej jako centralne dla poszczególnych sposobów rozumienia celów 
edukacji. Akcentuje się znaczenie zapoznania się przez uczniów z wybranymi 
elementami dorobku kulturowego; o wadze przywiązywanej do doboru tych 
elementów może świadczyć niedawna publiczna dyskusja nad zestawem lek-
tur obowiązkowych. Wiedza, rozumiana zwłaszcza jako akademicka, odgrywa 
centralną rolę w praktyce szkolnej. Podobnie przystosowanie się do społecz-
nych norm jest wskazywane jako dobro, jakie w edukacji powinni otrzymywać 
młodzi ludzie. Prymat problemów gospodarczych powoduje, że socjalizację 
spostrzega się głównie jako dostosowanie do wymagań rynku pracy. Postulat 
uwzględnienia przez szkolnictwo oczekiwań pracodawców jest często wysu-
wany w formie zarzutu niewystarczalności współczesnej szkolnej edukacji do 
spełnienia przez jej absolwentów wymagań pracodawców. O obecności ter-
minu „rozwój” w dokumentach regulujących funkcjonowanie systemu eduka-
cyjnego w Polsce wspomniano powyżej. W tym kontekście warto przywołać 
powtarzany często slogan głoszący, że szkoła jest dla ucznia, a uczeń jest w niej 
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największą wartością. Zmiana społeczna jako wartość w edukacji pojawia się 
raczej w pozaedukacyjnym dyskursie, choć i w edukacji znajduje swe miejsce, 
zwłaszcza przy okazji różnego rodzaju działań (niestety, niemal wyłącznie oka-
zjonalnych) na rzecz powiązania szkolnej nauki z życiem społeczności18.

Jak zatem uporządkować różnorodność celów edukacyjnych w spójną ca-
łość? Przedstawiona tu propozycja wychodzi od procesu rozwoju indywidu-
alnego ucznia jako wartości centralnej w edukacji. Zgodne jest to z zapisami 
Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której pojęcie to, 
choć niezdefi niowane, odgrywa istotną rolę. Opierając się na teorii rozwoju 
indywidualnego jako procesu autonomicznego, można przedstawić koncepcję 
edukacji jako procesu dialogowego, ukierunkowanego na wspomożenie ucz-
nia w jego samopoznaniu, w budzeniu wrażliwości na różnorodne problemy 
zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i w poznawaniu świata w sposób 
służący radzeniu sobie z problemami współczesności. Wiedza staje się w tak 
rozumianej edukacji wartością instrumentalną, służącą rozwojowi poszcze-
gólnych uczniów. Dostosowanie do norm społecznych zostaje zastąpione 
aktywną, krytyczną wobec nich postawą, co umożliwi przeciwstawianie się 
normom anachronicznym, niesprawiedliwym czy w inny sposób niesłużącym 
społeczności. Zdolność do przeciwstawienia się nawet normom powszechnie 
akceptowanym, lecz szkodliwym to cenna właściwość jednostek, od której 
rozpowszechnienia zależy zdolność społeczności do zmiany. Najważniejszym 
zaś rezultatem oddziaływań edukacyjnych staje się ciągłe przekraczanie przez 
uczniów aktualnie osiągniętych stanów rozwoju, przy czym kierunek tego pro-
cesu pozostaje otwarty, zależny od aktualnie dokonywanych przez podmiot 
wyborów. Osiągnięcie takich rezultatów wymagałoby głębokiej przemiany 
systemu edukacyjnego, odejścia od tradycyjnych, masowych form naucza-
nia, nastawionych głównie na przekazywanie kanonu dorobku kulturowego 
i kształtowanie zdolności dostosowania się do wymogów społecznych na rzecz 
metodyki opartej na zaufaniu i szacunku wzajemnym między uczniem a jego 
nauczycielem – doświadczonym partnerem w procesie edukacyjnym, który, 
będąc ekspertem we wspieraniu rozwoju indywidualnego oraz w nauczanej 
dziedzinie, wspomoże ucznia w dokonywaniu wyborów sprzyjających jego 
dalszemu rozwojowi.

Taka koncepcja edukacji jako instytucji wspierającej rozwój indywidualny 
uczniów nie wyklucza żadnej z pozostałych wartości, sytuuje je jednakże jako 

18 Program Orange dla Ziemi – szkoła dla rozwoju. Ekspedycja w głąb Kultury, red. G. Ma-
zurkiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Kraków–Zabrze 2007.
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instrumentalne wobec rozwoju. Nie można wszak zaprzeczyć znaczeniu żad-
nej z nich, wymienionych w preambule Ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty, a są to: chrześcijański system wartości, uniwersalna etyka, 
miłość ojczyzny, poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, otwartość 
na wartości kultur Europy i świata, obowiązki rodzinne i obywatelskie, soli-
darność, demokracja, tolerancja, sprawiedliwość i wolność. Warto zauważyć, 
że osobisty stosunek do każdej z nich może być różny u różnych osób, dlatego 
też indywidualne sposoby praktycznej realizacji każdej z nich w ramach indy-
widualnego zawodowego działania także są zróżnicowane.

Dokonywanie ewaluacji również pozostaje pod wpływem wyborów do-
konanych na poziomie zawodowej wiedzy ogólnej w perspektywie ogólnych, 
fi lozofi czno-etycznych przekonań. Choć proces ewaluacji szkół został w wy-
sokim stopniu sformalizowany, stworzono narzędzia, które w założeniu mają 
pozwolić na uzyskanie maksymalnie zobiektywizowanego obrazu ewaluowa-
nej szkoły/placówki, wciąż w tym procesie pozostaje szeroki margines na oso-
bistą interpretację obserwowanych faktów i zgromadzonych danych. Właśnie 
w tym miejscu rysuje się potrzeba pogłębienia samoświadomości ewaluatora 
w zakresie jego rozumienia celów edukacji. Własna ich koncepcja, uszeregowa-
nie czy też wzajemne usytuowanie w strukturze zawodowych celów i wartości 
wyznaczają kontekst intepretacji zaobserwowanych faktów i danych. Dyskusja 
nad prezentowanymi tu koncepcjami może się przyczynić do ich wzbogacenia 
i ucznienia bardziej użytecznymi w procesie doskonalenia się szkół i placówek.
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