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Zarządzanie szkołą w zmieniającej się rzeczywistości

Wprowadzenie: niepewność a zdolności adaptacyjne

Przyglądając się uważnie współczesnemu człowiekowi i środowisku, w jakim przy-
chodzi mu żyć, można dojść do wniosku, że, używając piłkarskiej metafory, przeciw-
nik dyktuje coraz trudniejsze warunki gry. Aby przetrwać, musimy więcej rozumieć, 
więcej wiedzieć i więcej umieć niż nasi poprzednicy. Warto też być świadomym, iż 
wszystko, czego się dziś uczymy, może wyjątkowo szybko okazać się nieprzydatne. 
Powinniśmy więc być elastyczni i przygotowani do natychmiastowych reakcji na zmia-
ny, i to w sposób, który do niedawna nie był ani potrzebny, ani osiągalny.

Jeżeli przyjrzeć się bliżej owej metaforze, łatwo dostrzec jej nieadekwatność do na-
szego realnego położenia. Przede wszystkim trudno jednoznacznie wskazać owego, 
dyktującego warunki, przeciwnika. A jedyna logiczna odpowiedź na pytanie, kto nim 
jest, brzmi: my sami! To ludzkość stawia sobie coraz trudniejsze zadania i tworzy nie-
wygodne warunki ich realizacji. Pragniemy demokracji dla wszystkich, zlikwidowania 
chorób i głodu, odpowiedzialnego biznesu, a nasze dotychczasowe działania prowadzą 
raczej do katastrofalnego zanieczyszczenia środowiska, wyniszczających wojen, czy 
też groźnych kryzysów finansowych.

Trudno ocenić, czy nowe, trudniejsze warunki funkcjonowania społeczeństw to 
kataklizm, czy raczej oznaka rozwoju, dobrostanu. Warto być świadomym utrudnień 
i zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji, ale jednocześnie należy rozumieć, że te 
trudne warunki mogą stanowić dowód na to, jak długą drogę przebyliśmy jako gatunek. 
Czy będziemy umieli to wykorzystać? Jest wiele powodów do niepokoju, w tym ten 
najważniejszy: jeszcze nigdy dotąd nie mogliśmy aż tyle, nie mieliśmy takich techno-
logicznych możliwości jak dzisiaj, nie wiedząc jednocześnie, co jest dla nas najlepsze 
i jak to osiągnąć (Kapuściński, 2006). Dotarliśmy do momentu w historii, w którym 
mogąc wiele (technologicznie), nie do końca wiemy, czego chcemy (ideologicznie). 

Godne podkreślenia jest to, że uczymy się radzić sobie z utrudnieniami, udało nam 
się stworzyć mechanizmy obronne, systemy wsparcia, które pozwalają na stawianie 
czoła coraz większym wyzwaniom, coraz bardziej skomplikowanym zagadkom i coraz 
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ambitniejszym zasadom i wartościom. Jednym z takich mechanizmów wsparcia jest 
sztuka zarządzania, skomplikowane „oprzyrządowanie” potrzebne do koordynowania 
pracy ludzi, by osiągnąć zamierzone cele. 

Według klasycznych definicji zarządzanie pozwala na działanie wykorzystujące 
posiadane zasoby w taki sposób, aby sprawnie i skutecznie osiągać cele organizacji 
(Griffin, 2002). Czy to wystarczy? Czy, aby stawić czoła nieoczekiwanym wyzwa-
niom, wystarczy ograniczyć się do planowania, podejmowania decyzji, organizowa-
nia, przewodzenia i kontrolowania działań w ramach znanego świata, odpowiednio do 
posiadanych zasobów? Nasz sposób porozumiewania się, zwłaszcza w sprawach istot-
nych, czyli na przykład tego, w jaki sposób umożliwić ludziom takie wykorzystanie ich 
potencjału, aby żyli lepiej, jest wciąż ubogi i niedoskonały. 

Niestety często jesteśmy świadkami „zawieszania się” owych systemów wsparcia 
(jednym z nich jest proces zarządzania), co zdarza się zwłaszcza wtedy, gdy przyj-
muje się pewne schematy działania, pewne systemy wartości, strategie i procedury za 
stałe. Żyjąc i pracując w zmieniającym się świecie, „grając” według zmiennych reguł, 
nie wolno niczego uznawać za skończone, nienaruszalne, jednolite czy niedyskutowal-
ne. Płynna rzeczywistość (Bauman, 2006) zmusza do budowania płynnych struktur 
i płynnych koncepcji. Najważniejszą cechą zarządzania (zarówno nauki o zarządzaniu, 
jak i praktyki zarządzania) powinna być zdolność adaptacyjna, dostosowywanie się 
do ciągłych rewolucji czy zmian ewolucyjnych. W przeciwnym razie, zamiast syste-
mu wsparcia w radzeniu sobie z codziennością i jej zadaniami, otrzymamy skostniałą 
strukturę mentalną nadającą się raczej do analizy zmarnowanych szans, niż przezwy-
ciężania przeciwieństw. Żaden nowy pomysł i nowa wizja nie mają szansy na realiza-
cję gdy ci, którzy kierują instytucjami, mogą korzystać jedynie z usług świadczonych 
przez podległą, skostniałą biurokrację. W sytuacji niemożności zrezygnowania z usług 
osób pracujących w instytucjach władza uzależniona jest od niezdolnych do zmian pra-
cowników (Osborne, Gaebler, 2005). Ważne i trudne zadanie na dziś to przekonanie 
wszystkich, zajmujących różne pozycje w strukturach organizacji i w całym systemie 
społecznym, że zmiany są konieczne i możliwe. 

Zadania zarządzania w oświacie: tworzenie warunków wewnętrznych

Budowanie przekonania o konieczności zmian jest szczególnie widoczne w obszarze 
zarządzania inicjatywami edukacyjnymi, a zwłaszcza oświatą – systemem szkolnictwa 
publicznego. Formalny system oświatowy przez długi czas miał jedno zadanie: przy-
gotowywać ludzi do ról obywateli (kierujących i podwładnych), ról członków społe-
czeństwa w taki sposób, aby „radzili” sobie w dorosłym życiu. W praktyce, w tym 
„radzeniu sobie”, chodziło o to, aby absolwenci szkół nie byli obciążeniem dla systemu 
opiekuńczego, byli zdyscyplinowani, czuli więź ze społecznością, z której się wywo-
dzili i byli lojalni, czyli gotowi wiele poświęcić dla swojej grupy (na przykład służąc 
w armii). Dzisiaj cele edukacji i zadania szkoły są bardziej różnorodne (uzależnione od 
kontekstu), mocno zindywidualizowane, znacznie trudniejsze do osiągnięcia, ambit-
niejsze niż ogólnie sformułowane „przygotowanie do życia”. Tak jak ludzkość zmieniła 
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nastawienie do rzeczywistości, do której stosunek można dzisiaj określić mianem od-
powiedzialnej kreatywności, przejawiającej się chociażby w zatroskaniu o sprawy 
ochrony środowiska czy prawa człowieka, tak podobny proces zaczyna się w stosunku 
do edukacji. Edukacja coraz częściej rozumiana jest jako proces wyzwalania ludzko-
ści, proces umożliwiania rozwoju, inspirowania do ambitnych poszukiwań. Oczywi-
ście w konsekwencji jest to również przygotowanie do pewnych „dorosłych” ról, lecz 
w inny sposób. Nie chodzi tylko o bezrefleksyjne wywiązywanie się z obowiązków 
wobec społeczeństwa, ale raczej o kreatywne współbudowanie tego społeczeństwa 
dzięki własnemu rozwojowi moralnemu i intelektualnemu. 

Aby to było możliwe (indywidualny rozwój dla dobra społeczeństwa i świata), oraz 
aby mogło się to wydarzać w szkole, powinna stać się ona organizacją specyficzną 
– organizacją zmieniającą świat. Organizacja zmieniająca świat to taka, która zmienia 
nie tylko siebie i otoczenie, ale przede wszystkim zmienia ludzi. Aby takie organizacje 
mogły działać, każdy z pracujących musi wykazywać się postawą służebną, to znaczy 
postawą gotowości do ciągłego rozwoju: własnego, innych i samej organizacji (Sto-
cki, 2003). To wielkie zadanie zarządzania – umożliwienie pracownikom odnalezienia 
w sobie potencjału i umiejętnego wykorzystania go po to, aby wypracować odpowied-
nią postawę, podejście i sposób pracy. Nie chodzi o „realizację procesu zarządzania” 
(jak Griffin opisuje zadania menedżera), nie chodzi też o oddziaływanie na zachowa-
nia innych bez uciekania się do użycia siły (jak definiuje on rolę lidera) (2002). Chodzi 
o zmienianie siebie, grupy, organizacji i świata.

Jakie są obowiązki zarządzających? Przede wszystkim tworzenie warunków, dosto-
sowanych do lokalnego kontekstu i potrzeb, dla jak najlepszej pracy innych członków 
danej organizacji. Takie rozumienie zarządzania otwiera drogę do wielorakich defini-
cji, teorii i perspektyw. Akceptacja tej różnorodności pomaga w uniknięciu jednego 
z często popełnianych błędów, jakim jest uznanie, iż tak samo, niezależnie od uwarun-
kowań, zarządza się wszystkimi organizacjami, projektami, inicjatywami. Każda dzia-
łalność ma jakąś specyfikę, coś, co odróżnia ją od innych (nawet podobnych) inicjatyw. 
To decyduje o konieczności dostosowywania ogólnych zasad tak, aby można było po-
kazać przydatność tych zasad w danej, konkretnej dziedzinie czy sytuacji.

W przypadku szkoły, jako jednej ze specyficznych organizacji, ważne jest, aby 
uświadomić sobie, że zarządzając procesem kształcenia i wychowania, zarządza się 
zmianą. Jednym z podstawowych punktów w procesie usprawniania systemu eduka-
cyjnego jest stwierdzenie, że szkoła może stać się źródłem zmiany społecznej. Za-
rządzanie w celu utrwalania status quo lub rekonstruowania rzeczywistości nie daje 
szansy na zmianę świata. Szkoła nie powinna pracować po to, by przetrwać. Szkoła 
nie może również starać się dorównać rzeczywistości, ona powinna tę rzeczywistość 
tworzyć, budować. Nie mam tu na myśli zaprojektowania jedynej słusznej wizji, jed-
nego modelu rzeczywistości, a następnie edukowania do tej wizji kolejnych generacji 
absolwentów. Chodzi raczej o umożliwienie nabycia zdolności projektowania rzeczy-
wistości, rozumienia specyfiki naszych czasów, kontekstu własnego funkcjonowania, 
a także zdobycie umiejętności diagnozowania potrzeb swoich i otoczenia. Chaotyczne 
(czy nawet histeryczne) reagowanie na aktualne problemy i podejmowanie prób napra-
wiania błędów popełnionych w szkołach powinno zostać zastąpione racjonalnym dzia-
łaniem nastawionym na przyszłość. Wiadomo będzie, że się udało, gdy autonomiczni, 
niezależnie myślący absolwenci szkół będą w stanie sprostać intelektualnym i moral-
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nym wyzwaniom dla dobra społeczeństw, w których żyją oraz z korzyścią dla całego 
świata i przyszłych pokoleń. 

Jak stwierdzono, do podstawowych obowiązków zarządzających szkołami i całym sys-
temem oświatowym należy przygotowanie warunków i ludzi w taki sposób, aby pracowali 
jak najlepiej. Oznacza to, że zarządzający mają działać tak, żeby nauczyciele dobrze uczy-
li. Jak to rozumieć? Trzy elementy decydują zwykle o sukcesie różnych inicjatyw, są to: 
1) Umiejętność opisania i zrozumienia aktualnego stanu, dzisiejszej sytuacji z jej wszel-

kimi niuansami, szansami i zagrożeniami. 
2) Zdolność do zdefiniowania stanu pożądanego, zaprojektowania idealnej sytuacji, 

do której dążymy.
3) Gdy wiemy już, gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy – umiejętność wykreowa-

nia sposobu połączenia tych dwóch stanów, czyli przejścia od stanu aktualnego 
do zaprojektowanego. 
Zarządzający edukacją muszą zrozumieć, w jakiej rzeczywistości funkcjonują, mu-

szą wiedzieć, co chcą osiągnąć dla siebie, nauczycieli i uczniów oraz umieć wygenero-
wać pomysł na wprowadzenie projektu w życie. Ci, którzy już dzisiaj odnoszą sukces, 
angażują się w proces identyfikowania wyzwań, potrzeb i możliwości, dokonują kry-
tycznej refleksji i analizy znaczenia wydarzeń, których są świadkami i zastanawiają 
nad ich konsekwencjami. Jednocześnie klasyfikują własne cele i dyskutują o tym, jakie 
efekty chcą osiągnąć jako jednostki i jako organizacja oraz zastanawiają nad różnymi 
opcjami i strategiami rozwiązań. Nie boją się podejmowania decyzji i ryzyka, nie-
ustannie się uczą i budują relacje i sieci powiązań z innymi. Te trzy zadania (refleksja 
nad stanem aktualnym, kreowanie wizji, tworzenie i realizowanie strategii wprowa-
dzania celów w życie) determinują efekty pracy całego sektora. Dlatego proponuję ana-
lizę stanu dyskursu o ich wpływie na zarządzanie w edukacji. 

Świadomość i stan dyskursu nad zadaniami zarządzania w oświacie 

Pierwszy duży obszar dyskursu to refleksja nad światem i uświadomienie wszystkim 
(a zwłaszcza zarządzającym) efektu naczyń połączonych oraz odpowiedzialności za to, 
co wydarzy się wkrótce, i stopnia przygotowania do kolejnych zmian. Warto pokazać 
rolę szkoły w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, zapewnianiu zrównoważone-
go rozwoju i wspieraniu ciągłej demokratyzacji życia społecznego. Ambitne zadania 
stawiane przed szkołą mogą jednak zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy szkoła auten-
tycznie zauważy te wyzwania i podejmie trud ich realizacji, a przestanie uczestniczyć 
w rytualnym biurokratyczno-administracyjnym odtwarzaniu rzeczywistości. Przej-
ście do społeczeństwa wiedzy, rewolucja technologiczna, globalizacja, zróżnicowanie 
świata społecznego, chaos, niepewność, ale też hasła sprawiedliwości społecznej, soli-
darności i chęć dobrego działania – to kontekst funkcjonowania współczesnej szkoły, 
determinujący zarówno jej priorytety, jak i strategie działania. Ignorowanie tego kon-
tekstu skazuje szkołę na porażkę.

Drugi obszar to refleksja nad tym, czym jest szkoła oraz czym powinna być. Waż-
ne jest, aby zarządzanie dało możliwość odpowiedzi na pytanie o to, dokąd może nas 
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zaprowadzić autentycznie zmieniająca świat organizacja ucząca się. Aby stało się to 
możliwe, musimy zmienić sposób myślenia o zarządzaniu i jego praktykę. Mniej istot-
ne są działania zarządzających, znacznie ważniejsze są efekty tychże działań. Innymi 
słowy – nieważne są monitorowanie i ewaluacja działań same w sobie (po to, by wyka-
zać, że je wykonano), jeżeli działania nie przynoszą żadnych rezultatów; nieistotne jest 
raportowanie, jeżeli nie pociąga za sobą refleksji wpływającej na zmianę sposobów 
działania; nieważne są szkolenia, jeżeli nie powodują zmiany zachowań nauczycieli. 
Zorientowane na rezultaty, a nie na procedury – takie powinno być działanie nowo-
czesnego menedżera-lidera. Jednak, aby było to możliwe, należy najpierw jasno okre-
ślić, co jest głównym celem pracy zarządzających. Ten postulat nie jest spełniony. Nie 
toczy się dyskusja na temat najważniejszych dylematów, nie uzgadnia się pożądanych 
kierunków działania, nie omawia priorytetów. Jeżeli uda się zaprosić zainteresowanych 
do takich konsultacji, pojawi się szansa na ciągłą refleksję, możliwość reagowania na 
błędy i twórcze rozwijanie istniejących pomysłów, na zbudowanie modelu, w którym 
rozwój indywidualny wspiera rozwój organizacyjny, a zespół współpracuje ze sobą. 
Uzgadnianie co to znaczy „dobre zarządzanie” otwiera możliwości budowania kultu-
ry organizacyjnej, zapewniającej coraz lepsze warunki nauczania, a co za tym idzie 
– rozwój intelektualny i moralny uczniów. 

Trzeci obszar dyskursu to refleksja nad tym, kim są menedżerowie, zarządzający li-
derzy, przywódcy i jakie mają pomysły na realizowanie wybranych priorytetów. W tej 
sprawie, podobnie jak w dwóch wcześniejszych, jest wiele niejasności i niedomówień. 
Właściwie nie wiadomo dzisiaj, kim są liderzy oświatowi. Czy to osoby z nadania? 
Ci, którzy podczas konkursów, czy egzaminów pokazują rozliczne talenty? A może 
osoby, które udowadniają swoją przydatność w długofalowym procesie współpracy? 
Natchnieni wizjonerzy? Budowniczowie organizacji albo inicjatyw? Ci, którzy dają 
przykład? Nie ma zgody co do tego, kim są, tak jak nie do końca wiadomo, co liderzy 
oświatowi powinni umieć. Tu też konieczne jest otwarcie przestrzeni dla dyskursu, 
w który zaangażuje się „środowisko”. Moim głównym celem i podstawową intencją 
jest wywołanie dyskusji na temat zarządzania organizacją zmieniającą świat – szkołą 
(a więc też o tych, którzy tę organizację prowadzą).

Tego rodzaju dyskusja pomoże w sensowny sposób zaprojektować odpowiednie in-
stytucje oświatowe. Odpowiednie, czyli odpowiedzialne, a uświadomienie tej odpo-
wiedzialności to kluczowy moment procesu budowania nowej szkoły. Odpowiedzial-
ności rozumianej jako odpowiedź na wyzwania, które przynosi rzeczywistość. 

»Dawanie odpowiedzi« – prócz tego, iż dokonuje się w sposób świadomy – wspie-
rać się powinno na fundamencie decyzji podjętej w warunkach wolności: oto w wol-
ny i nieprzymuszony sposób deklaruję, iż gotowy jestem poręczyć swoją osobą za los 
powierzonego mi skrawka naszego świata, za fragment dostępnej mi rzeczywistości 
(Bobiński, 2007, s. 10–11).

Prawdziwie wspierające zarządzanie daje szkole szansę, aby mogła odpowiedzieć 
na potrzeby młodych ludzi we współczesnym świecie. Szkoła jest miejscem spotkania 
ludzi, koncepcji, teorii i teraźniejszości z przyszłością. Aby to spotkanie miało sens, 
należy je odpowiedzialnie przygotować. 
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Uwarunkowania zewnętrzne jako zasób, a nie obciążenie 

Odpowiedzialne zarządzanie umożliwia wykorzystanie w pełni potencjału zarządzają-
cego, potencjału ludzi, z którymi pracuje, organizacji i wszystkich możliwych relacji, 
w których pozostaje. Odpowiedzialne zarządzanie to zarządzanie w zgodzie z włas-
nymi przekonaniami, rozumieniem własnej roli i systemem wartości obowiązującym 
w danym środowisku. Wreszcie odpowiedzialne zarządzanie to działanie będące od-
powiedzią na pytania rzeczywistości, odpowiedzią na aktualną sytuację. W tym celu 
trzeba nauczyć się rzeczywistość „czytać”. Współczesne zarządzanie realizuje się po-
przez ciągłą grę z elementami środowiska zewnętrznego wobec organizacji. Rozumie-
nie „tekstu” jest kluczowe dla prawidłowego projektowania przyszłego stanu, do któ-
rego się dąży. Zarządzanie w oświacie koncentruje się na razie raczej na grze z ludźmi 
i systemem, niż na reagowaniu na rzeczywistość. Przedstawiam poniżej kilka aspek-
tów tej rzeczywistości, kluczowych dla funkcjonowania szkoły i wyznaczania kierun-
ków jej przeobrażeń. Powinny stać się one punktem wyjścia do dyskusji dla wszystkich 
podejmujących trud kierowania systemem oświatowym, szkołami czy innymi inicja-
tywami edukacyjnymi.

Jednym z najważniejszych aspektów współczesności jest zmiana cywilizacyjna, 
przejście od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa poprzemysłowego, przy-
bierającego kształt społeczeństwa wiedzy. Nagły wzrost znaczenia wiedzy jako głów-
nego czynnika rozwoju i dobrobytu wynika ze wzrostu zależności rozwoju społecznego 
od badań naukowych oraz wzrostu zależności gospodarki od dynamiki rozwoju wiedzy 
(Bell, 1976, s. 212). Wiedza, nie zaś surowce, kapitał czy praca, jest dzisiaj podsta-
wowym zasobem. To stawia przed szkołą nowe zadanie – wykształcenia pracownika 
wiedzy (Drucker, 1993, s. 8). W społeczeństwie wiedzy nie można polegać wyłącznie 
na zewnętrznych ekspertach i zewnętrznych źródłach wiedzy. Wiedza przyszłych pra-
cowników musi być wiedzą „wewnętrzną” dla ich działalności, tworzoną przez nich 
samych, poprzez świadome decyzje wynikające z ich doświadczeń i refleksji. Będzie to 
możliwe wtedy, gdy pojawi się pracownik zdolny do twórczej refleksji, intelektualnej 
interpretacji tego, co się wydarza, abstrahowania i dochodzenia do teoretycznych wnio-
sków usprawniających dalsze działanie własne i innych (Hargreaves, 2003, s. 16).

Nie wystarczy mówić o społeczeństwie wiedzy i przygotowywać pracowników 
sprawnych intelektualnie, trzeba również pamiętać o stronie moralnej. Przetrwanie 
ludzkości zależy od tego, czy uda nam się dokonać przemiany współczesnego podzie-
lonego społeczeństwa w jedną globalną społeczność (Jackins, 1990). Zarządzanie to 
również kreowanie celów w sferze aksjologicznej, w sferze zmian mentalności i defi-
niowania nowych priorytetów, ponieważ rozwój społeczny jest możliwy tylko wtedy, 
gdy przekonania i technologie są ze sobą spójne (Thurow, 1996, s. 22). Zarządzanie 
wrażliwe na otoczenie i odpowiedzialne wobec rzeczywistości ułatwia refleksję i świa-
domość tego, kim się jest, oraz wspiera działanie poprzez inspirowanie rozwoju zawo-
dowego i budowanie postaw wobec świata i społeczeństwa.

Zarządzanie organizacją w społeczeństwie wiedzy różni się od zarządzania tra-
dycyjną strukturą hierarchiczną. W organizacji opartej na wiedzy efekt działania nie 
zależy od efektywności wydawania i wykonywania poleceń, ale od współpracy jej 
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pracowników odpowiednio wykorzystujących swój intelektualny kapitał. Głównym 
zadaniem zarządzania jest wywołanie, spowodowanie współpracy odpowiedzialnych 
pracowników oraz kształtowanie lojalności i zaufania wobec siebie nawzajem. W ten 
sposób odpowiadamy na potrzeby rzeczywistości, a jednocześnie zmieniamy organi-
zację tak, aby przetrwała w dobrej kondycji. 

Myśląc o tym, co determinuje każdą dzisiejszą inicjatywę społeczną, ekonomicz-
ną czy polityczną, nie sposób nie zauważyć znaczenia rewolucji technologicznej, któ-
ra przyczyniła się do zmian społecznych o olbrzymich konsekwencjach. Długofalowe 
zmiany jakościowe widoczne są w różnych obszarach życia: demokratyzacji, eduka-
cji, zdrowiu, biznesie (Friedman, 2006). Technologie umożliwiły coś bardzo ważnego 
– dostęp, prawie bez kosztów, do informacji i doświadczeń innych. Friedman nazwał to 
rewolucją połączeń (revolution in connectivity) (tamże). Żadna instytucja edukacyjna 
nie może ignorować tych faktów. Umiejętność posługiwania się nowymi technologiami 
to nie element podnoszenia własnej wartości na rynku pracy, ale warunek uczestnicze-
nia w życiu publicznym poprzez mentalną gotowość do udziału w procesie komunika-
cyjnym i zdolność wykorzystywania tego procesu do rozwoju (Mazurkiewicz, 2007a). 
Liderzy edukacyjni muszą nauczyć się korzystać z możliwości, jakie dają technologie, 
nie tylko w kontekście zwiększenia liczby czy szybkości przekazywanych informa-
cji, ale z powodu zmieniających się stosunków władzy, podejścia do autorytetów czy 
sposobu negocjacji i podejmowania decyzji. Nowe technologie dają głos tym, którzy 
wcześniej często go nie mieli. 

Globalizacja jako szansa i zagrożenie 

Wszystkie zjawiska stają się dzisiaj w pewnym stopniu zjawiskami globalnymi. Glo-
balizacja może być rozpatrywana w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach. To 
skomplikowany, złożony proces, ale można go analizować, interpretować i próbować 
zrozumieć. Polega on na pogłębianiu się światowych powiązań we wszystkich aspek-
tach współczesnego życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego 
(Liberska, 2002, s. 17). Z różnym natężeniem występuje w różnych regionach świata, 
a jego najważniejsze parametry zależą od nieznanych nam kontekstów i czynników. 
Sama globalizacja też jest wstrząsana nieustannymi zmianami o bardzo różnym cha-
rakterze tworzącymi łańcuch transformacji, które wzmacniają się nawzajem, a ich re-
zultaty są trudne do przewidzenia (Cohen, Kennedy, 2007, s. 44–45). Konieczne jest 
przygotowanie młodych ludzi do najważniejszych zmian związanych z procesem glo-
balizacji: coraz większej liczby interakcji międzykulturowych, podobieństwa proble-
mów, przed którymi stają ludzie w różnych zakątkach globu, zwiększającej się współ-
zależności grup mieszkających w różnych częściach świata, wzrastającego znaczenia 
sieci potężnych ponadnarodowych instytucji, a nawet zmieniającej się koncepcji cza-
su i przestrzeni. Wyraźne jest przeświadczenie, iż nadszedł moment na zmianę reguł 
rządzących międzynarodowym porządkiem ekonomicznym, na ponowne zastanowie-
nie się, w jaki sposób i w czyim interesie należy podejmować decyzje na poziomie 
międzynarodowym. Globalizację można ukształtować na nowo (Stiglitz, 2004, s. 36), 
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choć utrudnione jest to przez jej wielowymiarowość (w tym samym momencie przy-
chodzi nam borykać się z jej aspektami cywilizacyjnymi, technologicznymi, ekono-
micznymi, politycznymi, kulturowymi i społecznymi). 

Z powodu globalizacji świat staje się coraz bardziej zróżnicowany, wielokolorowy 
i wielokulturowy. Umiejętność współpracy w grupach i zespołach będzie decydować 
o kierunkach rozwoju całych społeczeństw i sukcesie jednostek. Otwartość, gotowość 
do współpracy, umiejętność zrozumienia innych systemów wartości, ale też świado-
mość własnych priorytetów, poczucie autonomii i chęć wzięcia odpowiedzialności za 
siebie i innych to charakterystyczne cechy osoby dobrze funkcjonującej w zglobali-
zowanym, wielokulturowym społeczeństwie wiedzy, a zarazem to priorytety nowo-
czesnej szkoły. Spotkania z innymi nie są proste – zakładają wolę i wysiłek, który 
nie wszyscy i nie zawsze gotowi są podjąć (Kapuściński, 2006). Jednym z warunków 
autentycznego spotkania jest moment refleksji i zatrzymania, spojrzenia na człowie-
ka obok nas. Szkoła, a więc ci, którzy ją projektują i prowadzą, musi przygotować do 
spotkania drugiej osoby, a nie do współzawodnictwa, niechęci i agresji. Akt edukacyj-
ny to akt komunikacji, czyli rozmowa z drugą osobą. Tak powinniśmy tym procesem 
kierować – jak komunikacją z innymi. Wysiłek, jaki wykonujemy, poświęcając komuś 
innemu naszą uwagę, tworzy nas jako ludzi i obywateli, uwaga zarządzających tworzy 
ich samych i ich współpracowników. 

Dopóki te postulaty nie zostaną spełnione, powoli i stopniowo usuwać się nam bę-
dzie spod stóp grunt, na którym budowaliśmy znane i bezpieczne konstrukty. Z powo-
du procesów globalizacyjnych i przemian cywilizacyjnych, które Tofflerowie nazywa-
ją kolejnymi falami przemian (Toffler, Toffler, 1996), nad wyraz trudno jest zrozumieć 
sens zmian i konfliktów. Przemiany te rodzą chaos, w którym różne prądy ścierają się 
i przynoszą napięcia, groźne konflikty. Niestety chaos w życiu politycznym, gospo-
darczym i społecznym przekłada się na dezintegrację ludzkich osobowości i całych 
grup społecznych. Wśród wielu różnych pytań o przyszłość zglobalizowanego świata, 
jedno z poważniejszych to pytanie o etykę, jaką będzie kierował się świat wzajem-
nych zależności i powiązań, zdominowany przez informację pomyślaną jako wartość 
wymienna i towar. Świat, w którym, chociaż coraz bogatsi w wiedzę, ludzie stają się 
coraz bardziej bezradni wobec nieprzejrzystości rzeczywistości (Mayor, 2001, s. 305). 
To oczywiste wyzwanie dla edukacji, ale i szansa wprowadzenia w ten chaos wartości, 
które dadzą punkt oparcia poprzez budowanie trwałych relacji opartych na szacunku, 
współpracy i solidarności społecznej. Nowoczesna demokracja to system otwarty na 
zewnątrz, demokratyzacja to proces, który obejmuje całość świata, system globalny. 
Demokracja to również sposób porozumiewania się i kontaktowania z innymi. Trzeba 
budować poczucie wspólnoty i sympatii globalnej, które Adam Smith nazywał pod-
stawą demokracji ( foundation of democracy) (1809). Uformowanie jednostek wolnych 
i odpowiedzialnych, zdolnych przeciwstawić się rutynie, łatwiźnie i wygodnictwu, jest 
rzeczą trudną. Niemniej już od dziecka należy starać się przygotowywać człowieka do 
odpowiedzialności i wolności (Domosławski, 2002, s. 175). Społeczeństwo obywatel-
skie spełnia wiele funkcji, jest formą istnienia, ale również ciągłym procesem rozwoju, 
wehikułem edukacji i strategią przetrwania. 

Ważnym elementem gry jest konieczność rozwiązania problemów grup, które tra-
cą w wyniku opisywanych procesów. Powiększająca się różnica między tymi, którzy 
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uczestniczą w coraz bardziej współzależnej globalnej gospodarce i dzięki temu zysku-
ją, a tymi, którzy pozostali poza jej obszarem, więc tracą, jest poważnym zagrożeniem. 
Ludzie reagują agresją z powodu lęku i poczucia izolacji. Czas, aby się porozumieć 
i temu przeciwdziałać. Pogłębianie się podziału świata na bogatsze i biedniejsze regio-
ny potęgowane jest również przez zróżnicowane możliwości czerpania korzyści z rewo-
lucji informacyjnej i nie wolno rozpatrywać tego wyłącznie w kategoriach ekonomicz-
nych. Wykluczenie ma wymiar społeczny, polityczny i kulturowy (Mayor, 2001, s. 310). 
Wiele osób wciąż ma ograniczony dostęp do edukacji. Konieczne jest przemyślenie 
struktury systemu oświatowego, procedur selekcji i metod wspierania potrzebujących. 
Dzisiejsza praktyka edukacji szkolnej wciąż nie służy zmniejszaniu różnic między gru-
pami społecznymi. Zniwelowanie niechęci i agresji niektórych grup możliwe będzie 
tylko wtedy, gdy „zasada włączania” będzie zasadą determinującą życie społeczne – 
wszyscy powinni mieć równe szanse na korzystanie z efektów wzrostu w równym stop-
niu. Musimy nauczyć się dzielić tym, co mamy i porozumiewać w poprzek przeróżnych 
granic, w świecie, w którym odległości geograficzne przestają się liczyć. 

Wymieniłem kilka istotnych zjawisk decydujących o przemianach społecznych, czy-
li o kontekście funkcjonowania współczesnej szkoły, a co za tym idzie – o warunkach, 
w jakich przychodzi nią zarządzać. Przejście do społeczeństwa wiedzy, świadomość 
odpowiedzialnego podejścia do problemów, rewolucja technologiczna, coraz większe 
dysproporcje między bogatymi i biednymi, globalizacja, niepewność i chaos, wielo-
kulturowość dnia codziennego to nasza rzeczywistość dzisiaj. Od tego, w jaki spo-
sób zajmiemy się rozwiązywaniem tych problemów, zależy nasza przyszłość. Niestety, 
i szkoła, i inne instytucje społeczne nie są dziś w stanie na te zjawiska odpowiednio 
reagować. Te wyzwania nie znajdują ani rozwiązań, ani odważnych reformatorów po-
dejmujących próby działania. Więcej – te wyzwania nie są często nawet uświadamia-
ne przez tych, którzy podejmują decyzje. Pierwszy czynnik decydujący o sukcesie, 
zdolność do precyzyjnego opisania stanu aktualnego, jest deficytowy w rzeczywistości 
polskiej edukacji. Rzeczywistość jest determinowana raczej przez biurokratyczne pro-
cedury, relacje z organami nadzoru i lęk przed negatywną oceną przełożonych. 

Znajdujemy się w sytuacji, w której brak jasnych drogowskazów. Zarządzanie rów-
nież staje bezradne w poszukiwaniu nieistniejących stałych punktów odniesienia. Jed-
nym z najważniejszych zadań na dziś jest stworzenie mapy drogowej na kilka najbliż-
szych lat. Będzie to możliwe, jeżeli uda się zwrócić uwagę zarządzających na to, po co 
pracują oraz zaangażować ich w autentyczną dyskusję o celach, priorytetach i ważnych 
dylematach. To pierwsze zadanie nowego zarządzania: zrozumieć świat, w jakim ży-
jemy i uświadomić wszystkim, że tylko poprzez odpowiedzialne wykorzystanie za-
sobów, które posiadamy, w celu rozwiązania konkretnych problemów, z którymi się 
borykamy, będziemy w stanie nie tylko sprostać nowym wyzwaniom, ale również de-
cydować o kierunku rozwoju. Uwarunkowania funkcjonowania można widzieć jako 
przeszkody uniemożliwiające łatwy i płynny rozwój lub jako wyzwania do pokonania, 
albo jako drogowskazy dla naszych wysiłków. Niech kreatywni, dynamiczni liderzy 
korzystają z tych „podpowiedzi” – przecież jednym z ich podstawowych obowiązków, 
ale jednocześnie dobrą praktyką, powinna być ciągła refleksja nad tym, gdzie się znaj-
dujemy i co zrobić dalej.
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Konieczna wizja: założenia na temat zarządzania

Zrozumienie niuansów i różnych aspektów zarządzania jest trudne. Jeszcze trudniejsze 
wydaje się wprowadzanie teorii zarządzania w życie. Nie ustajemy jednak w poszu-
kiwaniu prawd, strategii, procesów czy modeli instytucji, które mogłyby zwiększyć 
szanse na wykorzystanie potencjału systemu demokratycznego. Niestety, brak poważ-
nego, angażującego dyskursu na temat tychże poszukiwań osłabia pozycję zarządzania 
jako nośnej, porywającej idei, którą można by wykorzystać do zmiany losu ludzko-
ści w XXI wieku. Przestańmy unikać trudnych pytań i zacznijmy rozmawiać o tym, 
jak zmieniać nasze organizacje. Aby móc wyznaczyć ambitne cele i priorytety, które 
dadzą inspirację do systemowej zmiany, należy wcześniej uzgodnić pewną wspólną 
płaszczyznę, sposób rozumienia danego obszaru. Stanie się to, gdy podejmiemy uczci-
wy i poważny dyskurs na temat przeczuwanych, ale nieomówionych problemów. Musi-
my przyjąć pewne założenia na temat edukacji i zarządzania, a to nie wydarzy się bez 
odpowiedniego procesu społecznego.

Jednym z dotykanych tylko pobieżnie problemów jest napięcie między pojęciami 
„zarządzanie” i „przywództwo”, a właściwie różnica w rozumieniu zarządzania (czyli 
bycia menedżerem) oraz przywództwa (czyli bycia przywódcą). Ustawia się zwykle te 
dwie role jakby przeciw sobie. Opisuje się te pojęcia jako odmienne, przedstawia jako 
zupełnie inne możliwości pełnienia roli kierowniczej, raczej jako sobie przeciwstawne, 
nigdy nie jako tożsame lub komplementarne. Mówi się, że przywództwo to dynamicz-
ny proces, w trakcie którego wpływa się na innych, aby osiągnąć zakładane cele, któ-
ry zależy od cech osobowości i jest wypadkową zachodzących interakcji i negocjacji 
toczących się w strukturach władzy (Smith, Piele, 2006). Ja wolę myśleć o tym jako 
o umiejętności wyzwalania w innych zdolności do wykonywania zadań jak najlepiej, 
a jednocześnie z poczuciem sensowności, godności, szacunku dla innych i zadowo-
lenia. Zarządzanie rozumiane jest zwykle jako koordynowanie różnorodnych działań 
w celu osiągnięcia założonych rezultatów (tamże). Podstawowa różnica w tradycyjnym 
rozumieniu mieści się w zdaniu: przewodzisz ludziom, a zarządzasz rzeczami (zaso-
bami). Przy czym zasobami mogą też być pracownicy, więc ten podział wciąż nie jest 
ostry i jednoznaczny. Można pytać o manipulację, bezosobowe traktowanie czy auten-
tyczną partycypację podwładnych, ale wciąż trudno znaleźć jasne kryteria odróżnia-
jące zarządzanie od przywództwa. Czy nie warto się zgodzić, że w obu czynnościach 
potrzebne są zdolności, umiejętności i cechy osobowości, które umożliwiają taką pracę 
z innymi ludźmi, aby osiągnąć to, co chcemy? Nie my – menedżerowie, przywódcy, 
właściciele firm, ale my – obywatele. Zamiast utrzymywać podział na menedżerów 
i przywódców, i dyskutować, gdzie potrzebni są jedni, a gdzie drudzy, czy nie lepiej 
uznać, że przywództwo przyjmuje różne formy? W zależności od aktualnej sytuacji 
możemy być bliżej tego, co dziś nazywa się przywództwem, albo tego, co nazywamy 
zarządzaniem. To, jak ta rola jest realizowana, zależy od kontekstu, celu czy indywidu-
alnych cech przywódcy. Różni przywódcy mają różne silne strony, które wykorzystują 
w odpowiednich momentach.

Twierdzę, że przywództwo i zarządzanie, jako pojęcia podstawowe dla kierowania 
szkołą, mogłyby być używane zamiennie. Byłoby to uzasadnione także dlatego, że gdy 
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przyjmujemy tradycyjne rozumienie tych pojęć (z ich brakiem precyzji), to trzeba się 
zgodzić ze stwierdzeniem, że szkoły potrzebują zarówno przywódcy, jak i menedżera. 
Te role powinny łączyć się w jednej osobie. Deficyt którejkolwiek z tych ról przynosi 
szkole poważne kłopoty. Prawidłowo zaplanowana organizacja pracy, czyli admini-
stracja, jest równie ważnym elementem, jak kształcenie służące rozwojowi, czyli pro-
ces, w którym ważne jest tradycyjnie rozumiane przywództwo.

Przywództwa można się nauczyć, ale tylko wtedy, gdy wiemy, co ten termin ozna-
cza. Obawiam się, że pokłady nieświadomości są wciąż olbrzymie, a główne rozu-
mienie tego pojęcia ogranicza się do wizji wielkich liderów porywających tłumy lub 
autorytarnych kierowników wymuszających posłuszeństwo. Aby stawić czoła zmie-
niającym się czasom, przywódca musi mieć w sobie:
– cechy przypisywane przede wszystkim doskonałym menedżerom, czyli doskona-

łość techniczną, wysokiej jakości profesjonalizm i kompetencje;
– cechy potrzebne zarówno przywódcom, jak i menedżerom, czyli etyczne postawy 

i ciągłą orientację na etyczne aspekty wszelkich zagadnień; 
– cechy charakterystyczne głównie dla przywódców, czyli zaangażowanie dające po-

czucie spełnienia i sensu (Barendsen, Gardner, 2006). 
Taki przywódca jest w stanie zaprosić do procesu zarządzania (przewodzenia) in-

nych pracowników, budując kulturę współodpowiedzialności i zarządzania skoncen-
trowanego na transformacji rzeczywistości, a nie odtwarzaniu rzeczywistości, czy 
wypełnianiu obowiązków narzuconych przez biurokrację. W tym celu należy prze-
programować się z nawyku brania odpowiedzialności „za wszystko”, na branie odpo-
wiedzialności za jak najlepsze warunki rozwoju i działania współpracowników. Wtedy 
liderzy będą w stanie budować w swych szkołach klimat organizacyjny, który uwolni 
drzemiące w pracownikach wiedzę, doświadczenie i motywację (Blanchard, 2007). 

Wizja a dylematy zarządzania

Wśród istotnych dylematów zarządzania edukacją wymienić należy sposób prowadze-
nia polityki oświatowej charakteryzujący się rozdarciem między potrzebą innowacyj-
ności i modernizacji, a praktyką podtrzymywania istniejącego porządku. Kierowanie 
sektorem edukacyjnym wymaga wiedzy na temat tego, co jest potrzebne, pewnego 
pomysłu na podejście do aktualnych problemów, wreszcie jakiegoś systemu wartości. 
Aby móc stawiać czoła wyzwaniom, potrzebna jest wizja i strategia radzenia sobie 
z nimi. Nieefektywne struktury państwowe odpowiedzialne są dzisiaj za błędną po-
litykę oświatową, która zamiast służyć rozwojowi, przeszkadza. Polityka to proces 
wyznaczania celów i pewna koncepcja ich osiągania. Brak wizji, dokumentów inspi-
rujących dyskusję, czy pomysłów na przyszłość polskiej szkoły to poważny problem 
wzmacniany faktem zawładnięcia edukacją przez polityków (czyli balastem kalenda-
rza wyborczego – zmianą kierunku działania co cztery lata lub częściej). Instytucje 
edukacyjne potrzebują wsparcia, którego nie otrzymują. Próba podtrzymywania prze-
starzałego sposobu zarządzania systemem oświatowym (Mazurkiewicz, 2007b) opóź-
nia konieczną transformację.
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Z tym zagadnieniem wiąże się kolejny poważny dylemat: autonomia czy dyscypli-
na. Nie można stworzyć jednego modelu działania, który będzie dobry dla wszystkich. 
Masowość i standaryzacja szkolnictwa w społeczeństwie wiedzy się nie sprawdza, 
ani nie opłaca, a ponadto jest sprzeczna z humanistycznym podejściem do rozwoju 
człowieka i nieadekwatna do współczesnego rynku pracy. Nie potrzebujemy tysięcy 
robotników zdolnych do wykonywania tej samej czynności, potrzebujemy natomiast 
„krótkich serii”, projektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb danej społeczno-
ści. Szkole potrzebni są więc fachowcy, którzy wiedzą, co i jak należy zrobić. Profe-
sjonalizm możliwy jest jednak tylko wtedy, gdy jednostka jest autonomiczna. Władze 
oświatowe nie ufają nauczycielom. Zamiast inwestować w tę grupę zawodową, kontro-
luje się ją, zamiast wspierać budowanie profesjonalnej kultury w szkołach, zmusza się 
ich do pisania raportów, tworzenia dokumentacji i sprawozdań. Tylko poprzez wspar-
cie nauczycieli i uczynienie z nich fachowców od uczenia możemy dokonać cywiliza-
cyjnego skoku w szkołach. 

Taka sama sytuacja bardzo ograniczonego zaufania dotyczy tych, którzy szkołami 
zarządzają. Chociaż oficjalnie deklaruje się konieczność budowy zaufania i wspiera-
nia indywidualnych talentów, to nie zamierza się zaniechać polityki niskiego zaufania 
– kontroli i karania. Coraz większe napięcie wynika z konfliktu między zachęcaniem 
do „brania spraw w swoje ręce”, namawianiem do poczucia profesjonalizmu i odpo-
wiedzialności za proces kształcenia, a silnymi oczekiwaniami względem wyników 
szkół w różnych oficjalnych i formalnych metodach ewaluacji szkoły (Bottery, 2004, 
s. 52–53). Nie uda się zmienić praktyki zarządzania, jeżeli wcześniej nie uzgodni się, 
kim są zarządzający szkołami – pełnowartościowymi, autonomicznymi profesjonali-
stami zdolnymi twórczo podchodzić do problemów i rozwiązywać je wspólnie ze swo-
imi współpracownikami, czy też może osobnikami z deficytami, którym nie można 
ufać i należy ich bezustannie kontrolować, a także zmuszać do działania ściśle według 
wytycznych i zaleceń.

Jeszcze inny dylemat wiąże się ze stopniem udziału pracowników w procesie decy-
zyjnym i działaniach organizacji. Co jest ważniejsze i bardziej potrzebne: zaangażowa-
nie czy kompetencje? Jedno z napięć wokół zarządzania koncentruje się na konflikcie 
między starym ideałem, w którym pojawiał się kierownik wymagający posłuszeństwa, 
a nową sytuacją, w której przyjmuje się, że ludzie są suwerenni (co wymaga zupełnie 
innego działania lidera). Dzisiejsze wyzwanie polega na wykorzystaniu uczestnictwa 
osób zarządzanych i połączeniu ich potencjału z kompetencjami liderskimi. Sedno tego 
problemu to różnica w myśleniu o kierowaniu innymi między podejściem elitarystycz-
nym z jednej strony, a uczestniczącym z drugiej. Myślenie elitarystyczne spowoduje, 
iż oczekiwać będziemy wybitnego lidera, osoby, która, zarządzając, udowodni swoje 
o wiele wyższe od innych kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje. Myślenie z per-
spektywy uczestniczenia podkreśla znaczenie udziału i zaangażowania wszystkich 
pracowników w proces decyzyjny.

Obie perspektywy mają zarówno słabe, jak i mocne strony. Trudno nie wierzyć 
w moc wielkich liderów, którzy pomagają przezwyciężać przeciwności losu. Prawdzi-
we jest przecież stwierdzenie, że niektórzy ludzie są w czymś lepsi od innych. Ale też 
nietrudno uzmysłowić sobie, jak bardzo demotywujące jest poleganie wyłącznie na 
kimś innym, zwłaszcza gdy chcemy żyć i pracować w społeczeństwie, którego wszy-
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scy członkowie angażują się do pracy na rzecz dobra wspólnego. Tajemnica sukcesu 
tkwi w umiejętnych negocjacjach umożliwiających zbalansowanie władzy i zdolności 
kompetentnych elit z wolą i udziałem ludzi (Wren, 2007). Co jest ważniejsze dla suk-
cesu społeczeństwa: kompetentne i wybitne jednostki, czy społeczności zaangażowane 
we wspólne budowanie organizacji? Myślę, że nie odpowiedź na to pytanie jest tu klu-
czowa, ale uświadomienie sobie tego dylematu. Docenienie i wykorzystanie obu stron, 
zarówno kompetencji, jak i autentycznego zaangażowania w pracę, znacząco zmieni 
jakość pracy i relacji w każdej organizacji, z korzyścią dla niej.

Zdolność kreowania wizji i priorytetów działania zależy od tego, czy mówimy języ-
kiem, który wszyscy rozumieją. Tylko wtedy pojawia się szansa na zasadniczą zmia-
nę aktualnej praktyki i możliwość działania na rzecz dobra wspólnego. Istotny jest 
dyskurs w celu ustalenia wspólnego rozumienia zjawisk obecnych w naszym życiu 
i pojęć, którymi się posługujemy. Każda grupa jest w stanie zdefiniować cele działa-
nia wynikające z jej oceny rzeczywistości i jej potrzeb – ten dyskurs może się toczyć. 
Warto apelować o ciągłą uwagę i wrażliwość wobec wszystkich członków społeczno-
ści. Chodzi o to, aby nadrzędną wartością, na którą skierowane są nasze działania i na 
której się koncentrujemy, byli ludzie, a nie efektywność. Wtedy przywództwo staje 
się reakcją na ludzkie potrzeby wyrażone poprzez powszechnie akceptowane wartości 
(Wren, 2007). W zarządzaniu i przywództwie nie chodzi więc po prostu o rozwiązy-
wanie problemów, ale o rozwiązywanie ich w zgodzie z systemem wartości i przyję-
tymi priorytetami. 

Praktyka działania lidera

Trzecim obszarem decydującym o sukcesach organizacji jest umiejętność zrealizowa-
nia założonych celów, czyli strategie ich realizacji i sposób działania. W dużym stopniu 
zależą one od tego, jak swoją rolę rozumieją i wypełniają przywódcy (menedżerowie). 
Stosuję tu zamiennie te dwa pojęcia, choć zdaję sobie sprawę, jak bardzo w tradycji 
myślenia są one od siebie odległe. Menedżer jako ten, kto odpowiada za realizację pro-
cesu zarządzania, ktoś, kto planuje i podejmuje decyzje, organizuje, kieruje i kontrolu-
je zasoby; przywódca – ten, kto bez przemocy potrafi przekonać do realizacji swoich 
celów (Griffin, 2002). Postuluję tu jednak podejście otwarte, ponownie proponując sca-
lenie tych dwóch ról w jedną: lidera (przywódcy) edukacyjnego. 

Kim w praktyce są przywódcy edukacyjni? Jakie pełnią stanowiska? Ministerstwa, 
samorządy lokalne, organy nadzoru, placówki rozwoju zawodowego, organizacje trze-
ciego sektora pracujące dla edukacji, prywatne firmy prowadzące projekty związa-
ne z edukacją – to potencjalne miejsca pracy liderów edukacyjnych. Wydaje się, że 
świadomość, iż edukacja dzieje się również poza szkołą, jest niewielka. Gdy mówimy 
o przywódcach w oświacie, myślimy głównie o dyrektorach szkół, czasami o niektó-
rych nauczycielach. Dlatego zadaję tu pytania: jaki powinien być dyrektor szkoły? Jak 
powinien realizować założone cele? (Myśląc też o tym szerzej: jaki powinien być lider 
edukacyjny, przywódca oświatowy?).
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Przede wszystkim należy przestać koncentrować się całkowicie na działaniach przy-
wódcy, a zacząć skupiać się na efektach jego pracy. Efekty te można znaleźć w różnych 
sferach działalności szkoły, ale najważniejszy z nich to uczenie się uczniów. Po to jest 
szkoła i po to są nauczyciele, aby uczniowie się uczyli. Efektem pracy tych, którzy od-
powiadają za proces kształcenia, jest uczenie się uczniów. Aby było to możliwe, szkol-
ni liderzy muszą wiedzieć, jak wpływać na:
– sferę nauczania (czego efektem jest sposób, w jaki nauczyciele uczą); 
– procesy transformacji organizacji (gdzie efektem są zmiany w zespole pracującym 

w szkole); 
– rozwój moralny (wtedy uczniowie wiedzą, co jest dobre, a co złe, i potrafią dokony-

wać odpowiednich wyborów); 
– sferę uczestnictwa (gdzie rezultat widać w angażowaniu wszystkich w życie szkoły); 
– sprawy administracyjne (gdzie najbardziej liczy się efektywność); 
– zdarzenia sytuacyjne, w których efekty zależą od dopasowania zachowania do aktu-

alnej sytuacji (Lashway, 2006). 
Wygląda na to, że z powodu braku myślenia o tym, co dzieje się wokół nas, oraz nie-

obecności dyskursu na temat priorytetów edukacji i zarządzania w oświacie, ogarnia 
nas niepewność co do obowiązków i koniecznych działań osób pełniących kierownicze 
funkcje. Właściwie dzisiaj ich zachowanie można opisać jako „adhoc(k)rację”  – są 
zawsze spóźnieni, zawsze w biegu, realizują głównie tymczasowe zadania narzucone 
przez administrację i nadzór pedagogiczny, zamiast budować szkołę według własnej 
i nauczycieli wizji, zgodnej z potrzebami lokalnej społeczności. 

Najlepszym podejściem do zarządzania szkołą jest myślenie o procesie zarządza-
nia jak o procesie kształcenia. Szkoła musi stać się społecznością uczącą się, w której 
mogą się uczyć i uczą wszyscy – również nauczyciele, personel administracyjny i po-
mocniczy oraz liderzy. Dlatego liderzy procesu kształcenia pomagają uczyć innych, 
tworząc warunki do uczenia się dla samych nauczycieli. Wtedy w szkole istnieją grupy 
wspólnie planujące pracę, można z innymi podyskutować o trudnościach i o tym, co 
dzieje się dobrze, a z czym są problemy. Decyzje podejmuje się na podstawie systema-
tycznie zdobywanych danych. Każdy jest i czuje się za coś odpowiedzialny. Lider pro-
cesu kształcenia jest w samym środku tych wszystkich inicjatyw i projektów, również 
w nich uczestnicząc tak, aby się ciągle uczyć.

Najlepsza organizacja pracy i najlepiej prowadzony proces nauczania nie wystar-
czy jednak, aby nazwać proces edukacyjny procesem pełnym. Trzeba być też liderem 
moralnym, współtworzyć i wspierać system wartości, organizować współpracę z lo-
kalną społecznością i wzmacniać słabych; budować kulturę organizacji uczącej się, 
zmieniającej świat i wrażliwej na krzywdy. Taka osoba jest odważna i przedsiębior-
cza a w zmianach widzi szansę, a nie zagrożenie. Działa aktywnie, raczej kontrolując 
swoje przeznaczenie, niż czekając na jego wyroki. Jest zdolna do refleksji na temat 
własnych możliwości, przekonań, teorii i postaw, ponieważ nie można przewodzić in-
nym, nie rozumiejąc w pełni mechanizmów własnych działań, nie rozumiejąc przy-
czyn własnych zachowań. Pierwszy krok każdego lidera edukacyjnego – to ustalenie 
odpowiedzi na kilka podstawowych dla edukacji pytań: kim jestem i jakie jest moje 
zadanie? Na czym polega liderowanie, a na czym nauczanie? Kim są nauczyciele? Kim 
są uczniowie? Co wspólnie tu robimy? 
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Przetrwają te organizacje, które uczą się szybciej niż inne. I nie chodzi tu o szkole-
nia personelu, ale o zmiany organizacyjne służące pozostawaniu w harmonii ze zmie-
niającym się środowiskiem (Senge, 2006). Stoimy przed dramatycznymi decyzjami 
również w zakresie zarządzania i przywództwa. Od dzisiaj budujmy więc nowe, syste-
mowe podejście do problemów, w którym najważniejsze będą współpraca, otwartość 
oraz zaangażowanie na trzech poziomach: ciągłym sprawdzaniu aktualnej sytuacji, 
pytaniu, co chcemy osiągnąć i wspólnej realizacji priorytetów dzięki adekwatnemu 
przywództwu.
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