
Wprowadzenie

Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, powstała w wyniku ambitnego za-
mierzenia zebrania tekstów omawiających różne aspekty przywództwa edukacyj-
nego, coraz popularniejszej idei wpływającej na edukację i systemy oświatowe. 

W ostatnim czasie coraz wyraźniej uświadamiamy sobie niedoskonałości 
prostego transferu wzorców zarządzania i działania organizacji z innych obsza-
rów ludzkiej działalności, na przykład ze świata gospodarki i biznesu, do świata 
edukacji. Lepiej też rozumiemy konieczność dopasowywania do lokalnego kon-
tekstu, angażowania pracowników w proces decyzyjny oraz potrzebę zbudowa-
nia nowego paradygmatu przywództwa edukacyjnego, który w spójny sposób 
zarysowuje ramy tego przywództwa.

To nie jest proste działanie, gdyż przychodzi się zmagać z niezwykle trwa-
łymi kulturowymi stereotypami utrudniającymi wprowadzanie przywództwa 
edukacyjnego w praktyce. U ich podstaw leży przekonanie, że niezbędne są 
nam władcze, charyzmatyczne jednostki, a hierarchia jest czymś naturalnym. 
Twierdzi się również, że na porażkę ludzie zwykle zasłużyli z powodu takie-
go czy innego zachowania. Ważnym elementem hamującym jest też tradycyj-
ny opór przed zmianą.

Sfera zarządzania w edukacji pilnie potrzebuje wzbogacenia teoretycznej 
dyskusji i praktyki edukacyjnej o kwestię przywództwa edukacyjnego. Wymaga 
to krytycznej analizy dotychczasowych sposobów myślenia, identyfi kacji zagro-
żeń stosowanych podejść oraz (może przede wszystkim) dobrego sformułowa-
nia hierarchii wartości, na których ma być oparte to nowe rozumienie przy-
wództwa edukacyjnego. 

Tak jak napisałem, to trudne zadanie, ale i fascynująca przygoda – budowa-
nie przywództwa kawałek po kawałku, z mapą w ręku, którą rozbudowujemy, 
kontynuując naszą podróż. Mapa jest doskonałą metaforą przywództwa edu-
kacyjnego, gdyż oferuje wskazówki tylko tym, którzy potrafi ą ją czytać, daje 
możliwość różnych interpretacji w zależności od typu mapy, umożliwia gru-
powe jej studiowanie, wreszcie pozwala dotrzeć do tego samego punktu róż-
nymi drogami.

Mam nadzieję, że właśnie różne drogi pokazywane w kolejnych rozdziałach 
pozwolą Państwu osiągnąć wspólny punkt – zrozumienia specyfi ki przywództwa 
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edukacyjnego oraz wyrobienia chęci wprowadzania jego idei w życie w sposób 
adekwatny do Państwa potrzeb.

W rozdziale pierwszym Grzegorz Mazurkiewicz zastanawia się nad tym, 
w jaki sposób kontekst wpływa na edukację i przywództwo, oraz proponuje wła-
sną (eklektyczną) defi nicję przywództwa edukacyjnego i przedstawia zasady, 
których warto przestrzegać, próbując wprowadzić przywództwo edukacyjne.

W rozdziale drugim Roman Dorczak, odwołując się do starożytnych mode-
li Aten i Sparty, argumentuje, że to rozwój indywidualny jest centralną ideą edu-
kacji i dlatego powinien też stać się priorytetem przywództwa edukacyjnego.

W rozdziale trzecim Danuta Elsner uzasadnia swoje stanowisko, że wła-
dzą należy się dzielić i że to partycypacyjne przywództwo daje szansę na sukces 
szkoły, oraz pokazuje, jak to wprowadzać w życie.

W rozdziale czwartym Anna Dyląg popiera przekonanie o wartości pracy 
grupowej i przedstawia mechanizmy motywacyjne związane z emocjami i po-
trzebami duchowymi.

W rozdziale piątym Roman Batko przypomina, że autentyczność i szacunek 
we współczesnym świecie (również oświatowym) pojawiają się tam, gdzie wi-
dać świadomość, iż ciągły namysł na wartościami jest naszą egzystencjalną ko-
niecznością. 

W rozdziale szóstym Monika Kaczmarek-Śliwińska i Agnieszka Szczudlińska-
-Kanoś piszą o dyrektorze szkoły jako o liderze środowiskowym oraz dowodzą, 
że dla sukcesu uczniów i szkoły niezbędna jest współpraca ze środowiskiem, co 
wymaga aktywnej postawy przywódców edukacyjnych w kilku przynajmniej ro-
lach: edukatora, inspiratora i przede wszystkim stratega.

W rozdziale siódmym Joanna Madalińska-Michalak i Jakub Kołodziejczyk 
omawiają sposoby rozumienia terminów zarządzanie i przywództwo oraz za-
praszają do refl eksji nad konsekwencjami tego rozumienia dla funkcjonowania 
szkoły.

W rozdziale ósmym Grzegorz Baran zastanawia się nad przydatnością poję-
cia strategia w zarządzaniu w edukacji, proponując raczej myślenie o relacjach. 

W rozdziale dziewiątym Antoni Jeżowski stwierdza, że dyrektorzy szkół po-
winni rozumieć procesy tworzenia i interpretowania prawa oraz twórczo w nich 
uczestniczyć.

W rozdziale dziesiątym Monika Kaczmarek-Śliwińska i Agnieszka Szczu-
dlińska-Kanoś uzasadniają, dlaczego dzisiejsi dyrektorzy powinni posiadać 
kompetencje w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji media–szkoła.

W rozdziale jedenastym Jacek Pyżalski zastanawia się, jakie konsekwencje 
przynoszą właściwości pracy dyrektora i obciążenia zawodowe, oraz pokazuje 
możliwe rozwiązania tej sytuacji.

 Zapraszam do lektury.
 Grzegorz Mazurkiewicz


