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Na całym świecie podejmuje się intensywne próby poprawienia jakości edu
kacji. Autorzy reform i projektów powołują się na różne dane, przytaczają rozma
ite argumenty i w różnoraki sposób uzasadniają pilną potrzebę zmiany zarówno 
całych systemów oświatowych, jak i pojedynczych szkół. Różnorodne są też cele 
i przedmiot podejmowanych działań. W śród elementów, które wymagają zmiany, 
są według ich inicjatorów programy i metody nauczania, szkolenie nauczycieli 
i dyrektorów, systemy ewaluacji, infrastruktura, organizacja pracy, teoretyczne 
podejście do procesu nauczania i uczenia się i wiele innych. Można pokazać całą 
paletę lepszych i gorszych pomysłów na to, jak poprawić jakość kształcenia. Co 
łączy wszystkie te inicjatywy? Nauczyciele.

Nauczyciele, czyli najważniejsza po uczniach grupa decydująca o tym, jak 
wyglądają nasze szkoły i w konsekwencji jak wyglądają nasze społeczeństwa. 
Nauczyciele, od których zależy sukces (lub porażka) szkół, uczniów i obywateli, 
a którzy są adresatami oczekiwań, żądań i poleceń często przekraczających ich 
możliwości. Nawet gdy przyjmiemy, że w zawód nauczyciela są wpisane również 
cele utopijne i niemożliwe do realizacji, a to założenie zostanie społecznie zaak
ceptowane, musimy pamiętać, że emocje i kontrowersje wiążące się z wypełnia
niem roli zawodowej nauczyciela należą do tych najsilniejszych. Jedynym sposo
bem na poradzenie sobie zarówno z zadaniami i oczekiwaniami, jak i napięciem, 
jakie wiąże się z ich realizacją, jest budowanie systemu wsparcia nauczycieli, spo
wodowanie, że uda im się zrozumieć, jak ważni są dla procesu uczenia się ich 
uczniów, i zaakceptowanie swojej za niego odpowiedzialności.

W Polsce dzieje się bardzo dużo. Jako społeczeństwo przeszliśmy (stosunkowo 
niedawno) radykalną transformację systemową, która pomimo ogólnego sukcesu 
wiązała się też z przeżyciami traumatycznymi. Wśród wielu nowszych ważnych do
świadczeń należy wspomnieć integrację z Unią Europejską i walkę z poważnym kry
zysem ekonomicznym, która stała się wspólnym doświadczeniem krajów Europy 
i świata. Wydaje się prawdziwa konstatacja, że żyjemy w szybko zmieniającej się 
rzeczywistości, co w oczywisty sposób upływa na to, jak żyjemy. Edukacja również



10 Wstęp

jest polem zmian. Ograniczając się tylko do kilku ostatnich lat, można wyraźnie 
dostrzec, ile pojawiło się nowych, prawie równocześnie wprowadzanych inicjatyw, 
których celem jest usprawnienie tego, jak się w Polsce uczymy. Muszę więc powtó
rzyć, że kluczem do sukcesu są nauczyciele i dyrektorzy, którzy mogą te inicjatywy 
odrzucić, ośmieszyć, uczynić je działaniami fasadowymi, wprowadzić częściowo 
lub nieudolnie, albo wreszcie mogą spróbować wykorzystać te odgórnie inspirowa
ne działania dla dobra uczniów, ich samych czy organizacji.

Dlatego właśnie w tym tomie serii Ewaluacja w Nadzorze Pedagogicznym kon
centrujemy się na koncepcji odpowiedzialnych nauczycieli. Proponujemy teks
ty ułożone w dwie grupy. Do części pierwszej włączyliśmy teksty wywodzące się 
z inspiracji teoretycznych, których autorzy pokazują różne koncepcje teoretyczne 
i ich możliwy wpływ na praktykę pedagogiczną. W części drugiej Czytelnik znaj
dzie artykuły odwołujące się bezpośrednio do rozwiązań praktycznych, projektów 
czy inicjatyw, które mogą być zarówno inspiracją do działania, jak i do refleksji 
nad własną pracą.

W tekście otwierającym część pierwszą Grzegorz Mazurkiewicz proponuje, 
aby myśleć o działaniach i rozwoju nauczycieli jak o edukacji obywatelskiej oraz 
posłużyć się logiką wynikającą z myślenia o pracy nauczycieli jako o pracy intelek
tualistów, aktywistów i profesjonalistów. Następnie Trevor Davies i David Martin 
zachęcają, aby w działaniach szkól i nauczycieli uwzględnić perspektywę glo
balną, jako współcześnie najistotniejszą dla ludzkości. W tekście trzecim Marek 
Kaczmarzyk nawiązuje do kooperacyjnego charakteru rozwoju cywilizacyjnego, 
pokazując, w jaki sposób współpraca wpływała i wpływa na ewolucję, argumen
tując, że różnorodność jest jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa. Ulrich 
Hammerschmidt uważa, że poziom odpowiedzialności nauczycieli zależy przede 
wszystkim od dyrektora. Pokazując obszary możliwych interwencji dyrektorów, 
jednocześnie argumentuje, że jakość ich działań zależy od poziomu świadomości. 
Hanna Kędzierska i Monika Maciejewska analizują koncepcję wspólnoty prakty
ków i postulują, że punktem wyjścia do budowy takiej wspólnoty powinna się stać 
autoewaluacja. W kolejnych tekstach Justyna Nowotniak wiąże odpowiedzialność 
nauczycieli i proces uczenia się ze specyfiką przestrzeni edukacyjnej, a Maria 
Chrabąszcz pokazuje, jak przywództwo edukacyjne wiąże się z odpowiedzialnoś
cią, ale też i wolnością. Roman Dorczak podkreśla znaczenie samoświadomości 
nauczycieli w zakresie teorii, twierdząc, że trudno adekwatnie projektować i rea
lizować zadania edukacyjne w sytuacji, gdy nie uzgodni się (samemu z sobą), jak 
rozumie się pojęcie rozwoju. Małgorzata Taraszkiewicz pisze natomiast o wadze 
świadomości nauczycieli co do strategii uczenia się ich uczniów, twierdząc, że 
trudno być efektywnym nauczycielem, jeśli ich się nie rozpoznaje. Grupa auto
rów: Jakub Kołodziejczyk, Katarzyna Salamon-Bobińska, Norbert Karaszewski, 
Stanisław Bobula definiuje nauczanie kooperatywne i twierdzi, że właśnie takie
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nauczanie poprawia efektywność uczenia się, pokazując jednocześnie, co może 
zrobić nauczyciel pragnący je wykorzystać we własnej praktyce. W zamykającym 
część pierwszą tekście William Gaudelli apeluje, aby porzucić neoliberalne prak
tyki stosowane w edukacji na rzecz praktyki opartej na zaufaniu, ale i krytycznym 
myśleniu.

Część drugą otwiera tekst Agnieszki Borek i Marzeny Siejewicz -  propo
nują one przećwiczone już podejście do ewaluacji wewnętrznej. Następnie Luc 
Plyumers pokazuje belgijski przykład podejścia do nauczania całkowicie opar
tego na wiedzy o rozwoju dzieci. William F. Morrison i M ary Rizza prezentują 
historyczne i współczesne podejście do indywidualizacji w nauczaniu, Maria 
Jesus Rodriqez a Entrena -  dewastacyjne efekty sytuacji, w której uczniowie 
zbyt wcześnie opuszczają system oświatowy, oraz konsekwencje tego stanu 
rzeczy dla edukacji w Hiszpanii. W dwóch kolejnych tekstach Rafał Otręba 
i Jolanta Szczęśniak odnoszą się do konkretnego badania dotyczącego klima
tu szkoły, wiążąc je z wymaganiami państwa wobec szkół i placówek. Adam 
Prus opisuje z perspektywy dyrektora szkoły procedury badania potrzeb szko
leniowych i sposób wykorzystania wyników badania w konkretnej placówce. 
Podobna perspektywa jest widoczna w tekście Mariusza Budzyńskiego, oma
wiającego koncepcję pracy konkretnej szkoły i sposób autoewalucji wykorzy
stywanej do sprawdzania aktualności i adekwatności tej koncepcji. Roel V iw it 
i Michelle Navarre natomiast dokładnie prezentują koncepcję szkoły w Chicago, 
w której dominuje model nauczania ekspedycyjnego. Magdalena Tędziagolska 
i Tomasz Kasprzak podkreślają znaczenie badań własnych nauczycieli dla po
prawy jakości kształcenia, dzieląc się jednocześnie przykładami prac. Następnie 
Joanna Staniewicz omawia metodę projektu, starając się przekonać Czytelnika, 
że to efektywny sposób wywiązywania się z obowiązków, i opisując działania 
we własnej szkole. Magdalena Kreczko rozważa powiązania między realizacją 
podstawy programowej a potrzebą indywidualizacji działań i motywowania 
uczniów, opisując inicjatywę mającą na celu aktywizowanie uczniów, a właści
wie, jak sama zauważa, zmianę kultury szkoły, którą kieruje. Następnie Adam 
Winiarczyk argumentuje konieczność poszerzania obszaru wolności w eduka
cji, przedstawiając ideę szkół waldorfskich, zastanawiając się jednocześnie, kto 
powinien być odpowiedzialny za szkolnictwo. Nową perspektywę wprowadza 
Elżbieta Piotrowska-Gromniak, pisząc o roli rodziców w demokratyzacji szkoły 
i podnoszeniu jakości nauczania oraz proponując możliwe działania ze strony 
szkoły, które pozwolą lepiej wykorzystać ich potencjał. Na zakończenie części 
drugiej Witold Kołodziejczyk upomina się w swoim tekście o ambitną wizję 
edukacji. Twierdzi, zdając sobie sprawę z tego, jak zmienił się współcześnie kon
tekst edukacji, że szkole niezbędna jest spójna, ale i znacząco inna niż aktualnie 
wizja dalszego działania. Paweł Kasprzak natomiast rozważa przydatność i po



ziom zrozumienia informacji uzyskiwanych dzięki międzynarodowym testom 
umiejętności. Tekst zamykający to informacja na temat budowanego aktualnie 
systemu wsparcia i doskonalenia nauczycieli autorstwa Marianny Hajdukiewicz.
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