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Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

WSTĘP
Zarządzanie w oświacie (edukacji) zaczęło rozwijać się na dobre w polskim
kontekście wraz z transformacją ustrojową przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Od pewnego czasu uzupełniane jest o kwestie przywództwa
w oświacie (edukacyjnego), które najlepiej widzieć jako konieczne wzbogacenie
teorii zarządzania. Ten stosunkowo młody obszar ciągle domaga się on adekwatnego do specyfiki edukacji określenia teoretycznego, a także badań pozwalających
stopniowo teorię taką w oparciu o nie rozwijać. Rozwój wiedzy w obszarze zarządzania i przywództwa edukacyjnego ma jak się zdaje szczególne znaczenie z punktu
widzenia praktycznego, stanowiąc niezbędną podstawę i inspirację działań praktycznych podejmowanych na różnych szczeblach systemu edukacji.
W prezentowanym tomie podjęto zadanie zebrania różnorodnych, zarówno
z teoretycznego, jak też badawczego punktu widzenia, przykładów badań i analiz zmierzających do opisania i lepszego zrozumienia ważnych problemów zarządzania i przywództwa w edukacji. Prezentowany zbiór nie stawia sobie za
zadanie zebrania kompletnego katalogu wszystkich problemów z jakimi można
się spotkać w teorii i praktyce zarządzania szkolnictwem. Jego głównym zadaniem jest zaprezentowanie szerszemu odbiorcy rezultatów badań i analiz zespołu
ludzi współpracujących w różnych rolach w toku realizacji projektów edukacyjnych zmierzających do poprawy jakości pracy szkół.
Skład zespołu autorów jest bardzo dobrą ilustracją filozofii leżącej u podstaw
tych projektów, którą można określić jako uznanie konieczności łączenia różnych perspektyw profesjonalnych dla pełnego zrozumienia problemów zarządzania i przywództwa w edukacji. Są wśród nich przedstawiciele świata nauki
od lat zajmujący się budowaniem teorii zarządzania i przywództwa w szkole, są
wchodzący w ten świat doktoranci, ale są też nauczyciele i dyrektorzy szkół na
co dzień zajmujący się zarządzaniem procesami edukacyjnymi w praktyce. Wydaje się, że taki zestaw autorów daje szansę na ciekawą i inspirującą lekturę.
Otwierający tom tekst Romana Dorczaka podejmuje próbę zwrócenia uwagi
na znaczenie myślenia profesjonalnego ludzi pracujących w szkole dla praktyki
edukacyjnej. Odwołuje się w nim autor do swych badań nad ideologiami edukacyjnymi, które wskazują na dużą rozbieżność pomiędzy modelami mentalnymi
ludzi szkoły a rzeczywistością edukacyjną polskich szkół. Uchwycona w badaniu rozbieżność stać się powinna ważnym elementem dyskusji o stanie edukacji
i potencjalnych w niej zmianach.
Małgorzata Sojka-Choptiany również zwraca uwagę na specyficzną i bardzo
radykalnie sformułowaną ideologię edukacyjną, próbując pokazać jak myśl Ma-
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rii Montessori i zbudowana na niej filozofia szkoły może stanowić inspirację dla
praktyki współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego.
Kompetencja budowania filozofii szkoły, ale też różne inne kompetencje stanowią kluczowy czynnik determinujący sukces konkretnej placówki, na co zwraca uwagę prezentując swoje badania Marcin Maniek.
W tekście Romana Dorczaka i Anny Hesse-Gawędy autorzy przedstawiają kolejny przykład badań nad kompetencjami przywódczymi dyrektorów szkół. Postawiona przez autorów teza, że kompetencje edukacyjne i kulturowe powinny
być centralne dla przywództwa edukacyjnego, zderza się z wynikami badań,
w których okazują się one być dla dyrektorów szkół różnego typu o wiele mniej
istotne niż kompetencje interpersonalne czy uznawane za najistotniejsze twarde
kompetencje określane jako techniczne.
Na te ostatnie, a właściwie na szczegółowy ich fragment dotyczący formalnoprawnych aspektów organizacji wycieczek szkolnych, zwraca uwagę w swym
tekście Adam Zieliński. Analizuje on różne aspekty planowania i organizowania
wycieczek szkolnych przedstawiając jednocześnie praktyczne rekomendacje dla
dyrektorów szkół odpowiedzianych za przebieg procesów edukacyjnych w tym
aspekcie.
Inny ważny dla zarządzania i przywództwa edukacyjnego aspekt porusza
Marta Tatulińska, która próbuje krytycznie spojrzeć na sposób w jaki w latach
2012-2014 miasto Kraków wykorzystywało narzędzia oceny jakości pracy szkół
w procesach podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek edukacyjnych w mieście. Jej analizy służyć mogą, jak się wydaje, jako
inspiracja w podobnych jak analizowane procesach decyzyjnych na poziomie
organów prowadzących, ale jednocześnie dostarczają wiedzy, która jest ważna
z punktu widzenia kompetencji dyrektorów szkół i placówek, którzy dzięki niej
stać się mogą aktywnymi uczestnikami tych procesów decyzyjnych a nie tylko,
jak to najczęściej się dzieje, biernymi ich ofiarami.
Dodatkowym atutem dyrektorów, wzmacniającym ich zdolność bycia aktywnym uczestnikiem procesów decyzyjnych dotyczących ich placówek może być
dobra znajomość atutów swoich szkół widzianych z perspektywy potencjalnych
uczniów oraz motywów jakimi kierują się kandydaci do szkół w procesie dokonywania wyboru. Wiedza taka jest kluczowa dla działań zmierzających do adekwatnego do potrzeb uczniów formułowania oferty szkoły i kształtu prezentujących ją działań promocyjnych. Kwestie te porusza w swym artykule Rafał Otręba przedstawiając wyniki swych badań absolwentów szkół gimnazjalnych dotyczące ich wyborów edukacyjnych z terenu Rudy Śląskiej przeprowadzonych
w latach 2012-2014.
Ostatnim wreszcie fragmentem jest artykuł Jana Fazlagića podejmujący temat transferu wiedzy pomiędzy szkołami średnimi a szkolnictwem wyższym
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i zarysowujący możliwe kierunki badań w tym zakresie, które uznaje autor za
niezwykle istotne z punktu widzenia innowacyjności systemu edukacji.
Wszystkie zawarte w tomie teksty podejmują problemy istotne z perspektywy teorii i praktyki zarządzania i przywództwa edukacyjnego. Mamy nadzieję,
że zainspirują czytelników do własnych analiz i badań, które pozwolą rozwinąć
wiedzę w tej dziedzinie.
Roman Dorczak

Rozdział 1. Sposoby rozumienia przez nauczycieli podstawowych wartości edukacyjnych…
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ROZDZIAŁ 1
Sposoby rozumienia przez nauczycieli podstawowych
wartości edukacyjnych a rzeczywistość współczesnej
szkoły
Roman Dorczak∗

Wprowadzenie
Zarządzanie edukacyjne rozwija się od kilku zaledwie dekad a w polskim kontekście tak naprawdę od początku lat dziewięćdziesiątych. Podobnie jak w innych
krajach rozwój myślenia o zarządzaniu w oświacie zdominowany był (i ciągle jak
się zdaje jest) przez próby budowania teorii i praktyki w tej dziedzinie w oparciu
o prosty transfer rozwiązań z ogólnej teorii zarządzania w jej najbardziej rozpowszechnionym managerskim wydaniu, które w kontekście neoliberalnej ideologii lat osiemdziesiątych zdominowało tą dziedzinę. Takie managerskie podejścia
koncentrują się głównie na formalno-prawnych, finansowych, organizacyjnych
i technicznych aspektach zarządzania w szkole, w doskonaleniu których upatrują
klucza do poprawy efektywności i jakości pracy szkoły. Ponadto przyjmują one
jednocześnie za oczywiste, że różne teorie oraz wynikające z nich praktyczne
rozwiązania i techniki zarządzania wypracowane w większości w kontekście
organizacji sfery gospodarczej, mogą być używane w każdej innej sferze, w tym
takiej jaką jest edukacja. Podejście to dominuje i niezbyt dobrze służy zbudowaniu adekwatnej do potrzeb edukacji wiedzy o sposobach zarządzania szkołami
służących dobrze interesom młodych ludzi, którzy do szkół uczęszczają.
Jednocześnie są też jednak tacy autorzy, którzy stawiają tezę, że takie uniwersalistyczne podejście jest niewłaściwe, i że należy rozwijać teorię i praktykę
zarządzania w edukacji z uwzględnieniem specyfiki organizacji edukacyjnych,
której szukać należy w określeniu podstawowych wartości oraz celów szkół
i całego systemu edukacji, co dokonywać się powinno w specyficznym edukacyjnym kontekście a nie poprzez transfer rozwiązań z innych dziedzin1. Wychodząc z takiego założenia wskazać należy jako centralne dla szkoły jako organi∗
1

Uniwersytet Jagielloński.
Bottery M., (1992), The Ethics of Educational Management, Cassell, London.
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zacji takie wartości i budujące się w oparciu o nie cele, jak rozwój indywidualny
człowieka i uczenie się oraz inne związane z nimi i służące tym dwóm centralnym wartości2. Uznając, że one określać powinny cele szkoły jako organizacji
i wpływać w decydujący sposób na kształt procesów planowania, organizowania, realizacji zadań i kontroli, możemy budować teorię i praktykę zarządzania
edukacyjnego służącego dobrze rozwojowi uczniów w szkole3,4. Ważnym czynnikiem określającym przebieg tego procesu jest stan myślenia nauczycieli o tych
centralnych wartościach. Celem prezentowanych w rozdziale badań jest uchwycenie tego stanu, co stać się może ważnym elementem rozważań o sposobach
zmiany rzeczywistości edukacyjnej szkół polskich.

Znaczenie sposobów rozumienia wartości centralnych dla
zarządzania szkołą
Przyjęcie wartości rozwoju indywidualnego i uczenia się za centralne w procesie budowania specyfiki zarządzania edukacyjnego wydaje się być warunkiem
koniecznym lecz jednocześnie niewystarczającym dla właściwego działania
szkół jako organizacji i toczących się w nich procesów edukacyjnych. Istotnym
wydaje się wskazanie na fakt, że wartości te mogą być przez uczestników procesów edukacyjnych różnie rozumiane, co prowadzi do ukształtowania się całkowicie czasem odmiennych sposobów pracy szkoły na różnych poziomach, od
zarządzania całą szkołą jako organizacją w różnych tego procesu aspektach, po
pracę poszczególnych nauczycieli w klasie5.
Różni autorzy opisują takie odmienne sposoby pracy szkoły mające u podstaw różnorodne sposoby rozumienia podstawowych wartości edukacyjnych
odwołując się do pojęcia ideologii edukacyjnych. Jedną z ciekawszych typologii
takich ideologii przedstawił Michael Bottery opisując cztery różne od siebie
sposoby myślenia o sensie edukacji i możliwego działania systemów edukacyjnych, wskazując jednocześnie, że u ich podstaw leżą trzy głęboko zakotwiczone
w edukacyjnej kulturze profesjonalne sposoby rozumienia centralnej wartości,
za jaką uznaje on rozwój indywidualny ucznia (jeden z tych sposobów prowa2
Dorczak R., (2009), Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości [w:] Zarządzanie Publiczne, Vol. 2 (6),
2009, str. 11-26.
3
Łuczyński J., (2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
4
Dorczak R., (2012), Specyfika zarządzania w edukacji – rozwój indywidualny człowieka jako wartość centralna [w:] Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe ISP UJ, Vol. 3 (19), 2012, str.42-52; Łuczyński J.,
(2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
5
Dorczak R., (2014), Rozwój jako centralna wartość w profesjonalnym systemie normatywnym nauczyciela:
sposoby rozumienia i ich praktyczne konsekwencje [w:] G. Mazurkiewicz, Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,
str. 133-148.
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dzić może do dwóch różnych praktycznych ideologii edukacyjnych co zostanie
przedstawione później).

Sposoby rozumienia rozwoju indywidualnego i oparte o nich
ideologie edukacyjne
Pierwszy z przywoływanych przez Bottery’ego sposobów rozumienia rozwoju,
nazywany często aposteriorycznym6 traktuje ten proces jako kierowany i zdeterminowany przez zewnętrzny wobec rozwijającego się podmiotu czynnik, jakim
jest środowisko. Teorie tego typu, których najlepszą ilustracją jest behawioryzm,
twierdzą, że rozwój rozpoczyna się od zera (tabula rasa) i w całości określony
jest przez bodźce środowiska działające na rozwijającą się jednostkę. Jest ona
całkowicie zależna od zewnętrznego świata, który w stu procentach decyduje
o kierunkach rozwoju. Jeśli przyjąć, że rozwój tak przebiega, ma to konsekwencje dla edukacji. By wspierać tak rozumiany rozwój, szkoła może a nawet musi
tworzyć odpowiednie warunki, kontrolując działające na rozwijającego się
ucznia bodźce. W praktyce oznacza to konieczność określenia „właściwego”
programu i metod nauczania, o których decydować może tylko środowisko (system, szkoła, nauczyciel), gdyż rozwijająca się jednostka jest „pusta” a więc niezdolna do aktywności. Szkoła tego typu stosuje więc szczegółowe programy
nauczania, metody podające oraz metody sprawdzania skuteczności w postaci
testów umożliwiających precyzyjne ustalenie skuteczności zapełniania (programowania) „pustej” głowy ucznia.
Bottery zwraca uwagę, że takie rozumienie rozwoju prowadzi w praktyce istniejących systemów edukacyjnych do dwóch znacząco różnych od siebie ideologii edukacyjnych.
Pierwszą z nich nazywa ideologią dziedzictwa kulturowego (Cultural
Transmission Code)7. Jej istotą jest nacisk na szczególnego rodzaju wiedzę, którą uznaje się za najważniejszą w toku „programowania umysłu” rozwijającego
się ucznia. Ceniona w ramach tej ideologii wiedza związana jest z tradycją kulturową społeczeństwa w którym działa tego typu szkoła. W programach nauczania dominują więc takie przedmioty i związane z nimi treści jak: historia, język
ojczysty i literatura, religia. Również inne przedmioty odwołują się do takich
aspektów podkreślając wkład w dany obszar wiedzy przedstawicieli danego
społeczeństwa. Za ważne uznaje się w tej ideologii przekazanie młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego zgromadzonego przez wieki historii danego społeczeństwa, które to dziedzictwo określa tożsamość narodową ludzi uczących się
6

Łuczyński J., (2011), op. cit.
Bottery M., (1990), The morality of the school: the theory and practice of values in education, Cassell Educational Limited, London.

7

10

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

w tego typu szkole. Wiele w takiej szkole odwołań do patriotyzmu i wartości
narodowych. Zadaniem działającej pod wpływem tej ideologii szkoły jest wyprodukowanie znającego swą kulturę reprezentanta konkretnego narodu.
Drugą ideologię opartą o takie samo rozumienie rozwoju nazywa autor ideologią Produktu Krajowego Brutto (Gross National Product Code)8. Różni się ona
od poprzedniej w zasadzie tylko rodzajem cenionej, uznanej za ważną
w procesie programowania „pustego umysłu” wiedzy. Za kluczową uznaje ta
ideologia wiedzę pozwalającą kształcić ludzi po to, by stawali się atutem dla
rozwijającej się gospodarki. Za ważne uznaje się więc takie przedmioty i treści
jak: matematyka i nauki przyrodnicze, informatyka, języki obce, inne praktyczne
przedmioty ale też którekolwiek inne przedmioty i treści, które okażą się niezbędne z punktu widzenia rozwijającej się gospodarki. Zadaniem szkoły działającej pod wpływem tej ideologii edukacyjnej jest wyprodukowanie potrzebnego
gospodarce pracownika.
Dwie opisane krótko ideologie operując podobnym rozumieniem rozwoju
prowadzą do znacząco różnych praktycznych działań jeśli chodzi o rodzaj cenionej wiedzy, inne aspekty pracy szkoły są bardzo podobne, jeśli nie identyczne. Ten pierwszy sposób rozumienia rozwoju może zresztą prowadzić do różnych innych ideologii edukacyjnych w sensie różnic w cenionych rodzajach
wiedzy. Opisane dwie wersje są najczęściej spotykane w analizowanych przez
Bottery,ego systemach edukacyjnych na świecie.
Zupełnie odmiennie rozumieją rozwój indywidualny teorie, które czasem
określa się mianem apriorycznych9. Uznają one, że rozwój od samego początku
jest w stu procentach określony i dokonuje się zgodnie z tym apriorycznym planem. Tłumacząc jak tak rozumiany rozwój przebiega, reprezentujący takie podejście autorzy najczęściej odwołują się do metafor biologicznych i pojęć takich
jak zaprogramowanie genetyczne, predyspozycje czy wrodzone talenty i zdolności. Rozwój ciągle rozumiany jest w tych teoriach jak proces zdeterminowany
i przebiegający całkowicie poza kontrolą rozwijającej się jednostki, która zdana
jest na otrzymane od natury zaprogramowanie, stopniowo dojrzewające i ujawniające się w toku rozwoju w rytmie „zaprogramowanym” przez naturę. Takie
rozumienie rozwoju nakazuje szkole diagnozę potencjału jednostki i stwarzanie
możliwości rozwoju jedynie posiadanych predyspozycji. Brak w takiej szkole
centralnie określonych programów nauczania dla wszystkich, podających metod
nauczania i egzaminów sprawdzających skuteczność przekazu. Dużo w takiej
szkole wyboru (zgodnego z predyspozycjami), zaspokajania potrzeb ucznia,
indywidualizacji i różnorodności oferowanych uczniom aktywności, które za8
9

Bottery M., (1990), op.cit.
Łuczyński J., (2011), op.cit.
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spokajać mają ich (wynikające z predyspozycji) indywidualne potrzeby edukacyjne.
Bottery identyfikuje jedną ideologię edukacyjną, która ma u podłoża takie
rozumienie rozwoju i nazywa ją ideologią koncentracji na dziecku (Child Centered Code)10. Zwraca uwagę, że trudno ją spotkać jako dominującą w jakimś
konkretnym systemie edukacyjnym, ale spotyka się ją często jako ideologię leżącą u podstaw działania szkół alternatywnych lub eksperymentalnych, które
znaleźć można w prawie każdym systemie na świecie, jako odpowiedź na potrzeby uczniów niedopasowanych do tradycyjnej szkoły działającej według opisanych wcześniej ideologii przekazu. Szkoły te starają się poznać potencjał
ucznia i umożliwiają mu wybór przedmiotów i treści zgodnych z predyspozycjami. Cenią też nietypowe metody dydaktyczne, aktywność ucznia i jego indywidualne wybory. Częstym problemem tego typu szkół jest trudność przejścia
uczniów będących ich absolwentami do szkół działających w systemie, gdyż
uczęszczający do nich uczniowie mają „braki” w wykształceniu niedopuszczalne
z perspektywy typowych szkół systemu edukacji działających według tradycyjnych ideologii przekazu.
Ostatnim wreszcie rodzajem teorii rozwoju indywidualnego są teorie, które
określić można jako autonomiczne11. Widzą one rozwój indywidualny człowieka
jako autonomiczny proces, który choć dokonuje się w kontekście środowiska
oraz predyspozycji i jest przez nie w dużym stopniu określany, to jest jednocześnie, dzięki aktywności własnej rozwijającego się podmiotu, procesem wolnym
od determinizmu, który był cechą dwóch wcześniej omawianych sposobów rozumienia rozwoju. Konsekwencją edukacyjną takiego rozumienia rozwoju jest
uznanie wagi aktywności ucznia, jego wyborów i możliwości wpływu na treści
i metody nauczania oraz na efekty końcowe procesu edukacyjnego, który jest
potencjalnie nie do końca przewidywalnym procesem tworzenia nowych jakości.
Bottery nazywa ideologię edukacji, która ceni ten sposób rozumienia rozwoju
człowieka ideologią społecznej rekonstrukcji (Social Reconstruction Code)12. Jej
ważną cechą jest pełne uznanie podmiotowości ucznia, który staje się aktywnym
partnerem szkoły (nauczyciela) w procesie poszukiwania nowych sposobów
rozumienia istniejącej wiedzy i wspólnego, społecznego tworzenia nowej. Podobnie jak w przypadku poprzedniej ideologii zwraca Bottery uwagę na fakt, że
trudno znaleźć tak działające systemy edukacyjne, ale w niemal każdym systemie można znaleźć tak działające pojedyncze szkoły lub choćby tylko nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że ta właśnie ideologia jest pożądaną ideologią edukacyjną z punktu widzenia potrzeb demokratycznych społeczeństw współcze10

Bottery M., (1990), op.cit.
Łuczyński J., (2011), op.cit.
12
Bottery M., (1990), op.cit.
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snego świata i postuluje podjęcie działań pozwalających na transformację systemów edukacyjnych w takim kierunku.
Jak widać, mimo zgody na uznanie rozwoju indywidualnego za centralną
i najważniejszą wartość edukacyjną może to prowadzić do skrajnie różnych praktycznych konsekwencji w zależności od sposobu rozumienia tej wartości co podkreślali w swych rozważaniach także klasyczni już autorzy tacy jak Piaget czy
Kohlberg13, 14. Niezwykle istotnym zatem z punktu widzenia kształtu zachodzących w szkołach procesów, wydaje się dbanie o to, by pracujący w szkole profesjonaliści umieli identyfikować swoje sposoby rozumienia i byli świadomi ich
konsekwencji, a jeśli uznają, że jest to konieczne dokonywali prób zmiany
swych modeli mentalnych. Poznanie istniejących w myśleniu nauczycieli sposobów rozumienia rozwoju i związanych z nimi ideologii edukacyjnych wydaje się
ważnym z punktów widzenia kierowania szkołą i planowania reform czy choćby
mniejszych zmian organizacyjnych w konkretnych szkołach. Pożądanym wydaje
się więc badanie stanu umysłu nauczycieli w tych kwestiach, co może dostarczyć
niezbędnej przywódcom edukacyjnym wiedzy pozwalającej wywierać wpływ na
stan myślenia kadry pedagogicznej w kierowanych przez nich szkołach.

Badanie ideologii edukacyjnych nauczycieli polskich szkół
różnego typu
Autor postanowił przeprowadzić takie badanie wśród nauczycieli szkół różnego typu, chcąc dowiedzieć się jakie ideologie edukacyjne znaleźć można w myśleniu nauczycieli szkół polskich. W badaniu przeprowadzonym w okresie od
września 2014 do czerwca 2015 wzięło udział 400 nauczycieli z czterech typów
szkół: przedszkole (100), szkoła podstawowa (100), gimnazjum (100) oraz szkoły ponadgimnazjalne typu liceum ogólnokształcącego (100). Wśród badanych
znaleźli się tylko nauczyciele, którzy deklarowali pracę w tylko jednym typie
szkoły i tacy, których placówka nie była zespołem szkół. Celem takiego doboru
próby było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy myślenie nauczycieli szkół
różnego typu jest różne.
Do badania użyto kwestionariusza ankiety skonstruowanego przez Michaela
Bottery15 w tłumaczeniu autora artykułu. Kwestionariusz ten służył jego autorowi do licznych badań myślenia o wartościach podstawowych w edukacji w tym
także myślenia przywódców edukacyjnych z różnych krajów świata16.
13

Piaget J., (1977), Dokąd zmierza edukacja, PWN, Warszawa.
Kohlberg L., Meyer R., (2000), Rozwój jako cel wychowania [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
15
Bottery M., (1990) op.cit.
16
Bottery M., Wright N., (2014), Passing on the reigns of responsibility? An international comparison of
school leaders’ values [w:] Contemporary Educational Leadership, Vol. 1. No 3/2014, str. 51-70.
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Kwestionariusz składa się z serii 24 pytań o różne aspekty funkcjonowania
szkoły, rozumienia procesu rozwoju i uczenia się, które stanowią ważne elementy ideologii edukacyjnych.
Analiza odpowiedzi na te pytania pozwala zaklasyfikować wyrażane w nich
myślenie badanego do jednej z czterech opisanych wyżej ideologii edukacyjnych. W badanej grupie 400 nauczycieli szkół polskich uzyskano następujące
wyniki (tab. 1).
Tabela 1. Wyniki badań myślenia nauczycieli szkół o ideologiach edukacji (n-400).
Ideologia
edukacji

Ideologia
Dziedzictwa
Kulturowego

Ideologia
Koncentracji na
Dziecku

Ideologia
Społecznej
Rekonstrukcji

Ideologia
Produktu
Krajowego
Brutto

Razem

Liczba
odpowiedzi
%

22
(5,5%)

192
(48,00%)

173
(43,25%)

13
(3,25%)

400
(100%)

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badania pokazują, że w myśleniu nauczycieli biorących w nim udział
bardzo wyraźnie dominuje myślenie charakterystyczne dla dwóch z czterech
opisanych ideologii edukacyjnych – ideologii koncentracji na dziecku (48%
badanych) oraz ideologii społecznej rekonstrukcji (43,25% badanych).
Bardzo niewielka liczba badanych reprezentuje myślenie typowe dla ideologii przekazu, opartych o rozumienie rozwoju jako procesu nabywania czy też
warunkowania dokonującego się poprzez oddziaływania środowiska na rozwijającą się jednostkę. Opartą o takie rozumienie podstawowych wartości ideologię
dziedzictwa kulturowego widać jako dominującą w myśleniu zaledwie 22 (5,5%)
badanych nauczycieli, a ideologię produktu krajowego brutto tylko u 13 (3,25%)
badanych.
Wynik taki jest zaskakujący gdy uzmysłowimy sobie, że szkoły i cały system
edukacyjny w ramach którego one funkcjonują znajdują się pod bardzo wyraźnym wpływem ideologii przekazu. Wszystkie najważniejsze cechy i elementy
współczesnej polskiej szkoły mają taki charakter, począwszy od centralnie ustalanych programów nauczania, w których nacisk kładzie się na wiedzę faktograficzną, przez dominację metod podających i testowych form sprawdzania skuteczności przekazywania wiedzy, aż po brak swobody wyboru treści kształcenia
i adekwatnego do skłonności jednostki zaspokajania jej indywidualnych potrzeb
edukacyjnych17. W polskich realiach edukacyjnych taka ideologia jest dominująca, choć jest ona jednocześnie swego rodzaju mieszanką ideologii opisywa17

Klus-Stańska D., (1999), O profesjonalnej świadomości nauczycieli [w:] A. Brzezińska, D. Klus-Stańska,
A. Strzelecka, O nowe podejście w kształceniu nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
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nych przez Bottery’ego jako ideologia dziedzictwa kulturowego i ideologia produktu krajowego brutto, z akcentem na pierwszą lub drugą w zależności od bieżącej polityki rządzących partii politycznych. Nauczyciele pracujący w takiej
szkole znajdują się więc w stanie swoistego rozdwojenia profesjonalnej osobowości. Z jednej strony na co dzień pracują w szkole przekazu, z drugiej cenią
retorykę romantycznych ideologii koncentrujących się na wolności, swobodzie
wyboru, doceniających różnorodne zdolności ucznia i postulujących zaspokajanie jego potrzeb18. Takie zjawisko określane jako zniekształcenie lub przesunięcie paradygmatyczne19 wymaga zajęcia się nim i zapewne przeciwdziałania,
gdyż przyczyniać się może do pojawiania się u ludzi działających w szkołach
zachowań ucieczkowych, zaburzeń tożsamości profesjonalnej oraz zwiększania
ryzyka wypalenia zawodowego.
Drugim pytaniem jakie stawiano sobie przed przystąpieniem do badania było
pytanie o ewentualne różnice w myśleniu u nauczycieli pracujących w szkołach
różnego typu. Zestawienie wyników pokazujące osobno odpowiedzi nauczycieli
ze szkół różnego typu pokazuje tab. 2.
Tabela 2. Wyniki badań myślenia nauczycieli różnego typu szkół o ideologiach
edukacji (n-400)

Przedszkola
Szkoły
Podstawowe
Gimnazja
Licea
Razem

Ideologia
Dziedzictwa
Kulturowego

Ideologia
Koncentracji
na Dziecku

Ideologia
Społecznej
Rekonstrukcji

7

46

43

Ideologia
Produktu
Krajowego
Brutto
4

6

55

36

3

100

3
6
22

47
44
192

45
49
173

5
1
13

100
100
400

Razem
100

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z przedstawionych w powyższej tabeli wyników myślenie nauczycieli pracujących w różnego typu szkołach jest bardzo podobne. Dominuje w nim
przedstawiony wyżej obraz – wyraźna obecność w myśleniu ideologii koncentracji na dziecku i ideologii społecznej rekonstrukcji, które są pożądane edukacyjnie
z teoretycznego punktu widzenia, ale odstają wyraźnie od rzeczywistości szkoły
polskiej, która działa pod wpływem ideologii przekazu będącej mieszaniną ideo-

18

Klus-Stańska D., (1999), Aby teoria nie zniewalała. Historia kilkunastu spotkań z kandydatami na nauczycieli [w:] A. Brzezińska, D. Klus-Stańska, A. Strzelecka, O nowe podejście w kształceniu nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
19
Sajdak A., (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich,
Impuls, Kraków.
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logii dziedzictwa kulturowego i ideologii produktu krajowego brutto. Różnice
w wynikach poszczególnych grup nauczycieli są niewielkie i nieistotne.

Wnioski
Modele mentalne tkwiące w umysłach ludzi zajmujących się profesjonalnie
edukacją stanowią jeden z kluczowych elementów pozwalających nie tylko zrozumieć szkołę i jej działanie, ale będących kluczowymi czynnikami, które trzeba
brać pod uwagę planując reformy edukacyjne czy choćby tylko zmiany w konkretnych szkołach20. Wyniki badań nad tkwiącymi w umysłach nauczycieli ideologiami edukacyjnymi pokazują, że mamy do czynienia z poważnym problemem
konfliktu pomiędzy stanem umysłu ludzi edukacji a stanem rzeczywistości polskiej szkoły. Rozwiązanie tego problemu wydaje się być jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi system edukacji w naszym kraju, ale też każda szkoła i placówka oświatowa i ludzie w niej pracujący. Uświadomienie sobie,
że problem istnieje jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany sytuacji, która
przebiegać powinna jak się zdaje, na co najmniej dwóch powiązanych ze sobą
poziomach.
Pierwszy z nich to przygotowanie do zawodu nauczyciela i do roli przywódcy edukacyjnego. W ramach tych cykli kształcenia wyraźniej akcentować należy
potrzebę krytycznej analizy ideologii edukacyjnych i ich znaczenia dla praktyki
edukacyjnej. Przyszli nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych
powinni mieć, już na początku wchodzenia w role profesjonalne, możliwość
budowania swego rozumienia podstawowych dla swej przyszłej pracy wartości.
Drugim poziomem, na którym konieczne są działania zmierzające do klarowania sposobów rozumienia edukacji, jest poziom pracy zespołów nauczycielskich konkretnych szkół i placówek. Różne rodzaje profesjonalnego wspierania
i doskonalenia zawodowego tych zespołów zawierać powinny takie formy, które
pozwolą na wzrost świadomości w sferze ideologii edukacyjnych oraz (co wydaje się najważniejsze) wzrost umiejętności dostrzegania ich praktycznych konsekwencji w codziennych działaniach podejmowanych w klasie i szerzej w szkole.
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ROZDZIAŁ 2
Wychowanie człowieka do życia w wartościach
w koncepcji Marii Montessori. Perspektywa dla
przywództwa i zarządzania w oświacie.
Małgorzata Sojka-Choptiany∗

Wprowadzenie
Kosmopolityczna współzależność w wielu sferach doświadcza kryzysu. Obserwujemy coraz więcej przykładów naruszania norm moralnych. Niektórzy
badacze życia społecznego mówią o relatywizmie wartości i o chaosie w sferze
wychowania. Świat wartości i norm moralnych jawi się jako przestrzeń pozbawiona logicznych czy też historycznych uporządkowań. W rzeczywistości chodzi o kryzys kulturowy, który jest przede wszystkim kryzysem orientacji i zdolności wartościowania. W historii kultury odnajdujemy wiele przykładów, że
szybki rozwój wiedzy i jej upowszechnienie, dobrobyt i prawa człowieka,
zmniejszają liczbę wspólnych punktów odniesienia. Prawda ta odnosi się również do innych dziedzin kultury m.in. ładu społecznego i osobistej orientacji
w świecie. Przed około 4000 lat pewien egipski kapłan wyrył na glinianej tablicy
następujące słowa: ,,W ostatnich latach nasza ziemia podupadła. Dzieci przestały słuchać rodziców. Każdy chce pisać książki. Koniec świata jest bliski. Półtora
wieku później Arystofanes napisał: Nasza młodzież kocha luksus, ma złe maniery, nie ma szacunku dla autorytetów i żadnego respektu wobec starszych. Dzisiejsze dzieci są tyranami”1. Na przestrzeni wieków podobne oceny powtarzały
się aż do czasów współczesnych.
Jak doszło do tego, że na początku XXI wieku zastanawiamy się ciągle jak
wychować nowe pokolenie i jak ocalić człowieczeństwo w człowieku? Jeśli
historia nie okazała się nauczycielką życia, to gdzie szukać tego, co wielkie,
uniwersalne i dobre dla człowieka?
Nasza troska o przyszłość wychowania nowego pokolenia jest w pełni
usprawiedliwiona. W sytuacji kulturowego chaosu i sporów oraz nadmiaru różnorodnych propozycji kulturowych, wychowanie do wartości staje się bardzo
∗
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trudne. ,,Wydaje się nieuniknione, że zwyczaje i style życia będą się nadal
zmieniać, a ludzie będą rezygnować z tego, co stare, powszechnie akceptowane
oraz godne zaufania i starać się zachowywać […] ,,otwartość na przyszłość”.
Nic nie wydaje się już pewne, trwałe i wiarygodne. Ulegając presji ciągłych
nowości, które wciskają się w nasze życie, odmawiamy wartości nieomal
wszystkiemu i zapominamy o tym, co wcześniej uznaliśmy za cenne, odziedziczone i godne zachowania”2.
Proces globalizacji, który towarzyszy ludzkości od czasów starożytnych,
wiąże się z różnorodnością ofert dla młodych ludzi. Są oni z natury otwarci na
nowości i zmienność. Rozpowszechniona przez bogate państwa kultura konsumpcyjna i reprezentujący je kapitał dąży do stworzenia odpowiednich warunków do przyjmowania ich wytworów. Równolegle z tym procesem rozwinął się
proces globalizacji wartości i pewnego typu wychowania: nakaz osiągania sukcesów materialnych; nadmierna chęć posiadania i postawa roszczeniowa prowadząca często do społecznej patologii i wypaczeń (przestępczość, negatywne
zmiany w psychice związane z uczuciem frustracji, zaniedbanie życia rodzinnego); pseudowartości i półprawdy oraz urok miraży.
W informacyjnym i kulturowym chaosie stają się bardziej podatni na manipulacyjne działania mediów, które mówią im, co warto mieć, co cenić, co negować, kierując ku wartościom materialnym i kulturze niskiej, wychowując kolejnych konsumentów. Rodzice i nauczyciele spychają na siebie wzajemnie obowiązki wychowania. Zajęci robieniem kariery i zdobywaniem wartości materialnych, nie zauważają sygnałów, jakie wysyłają młodzi ludzie, ich buntu i dążeń
do innego lepszego, prawdziwego i dobrego świata. Młodzi ludzie ,,mają nie
tylko potrzeby umysłowe i intelektualne, lecz również emocjonalne. Tęsknią za
bezpieczeństwem, ograniczonej przestrzeni, za wspólnotą, która gromadzi się
wokół aspektów rzeczywistości zasługujących na szacunek, za ideałami, które
nie znikają w wyniku podchwytliwych pytań”3 Obraz młodych ludzi lekceważących wartości wyższe, uniwersalne, nagłaśniany przez media i inne formy przekazu, zdaje się być nieprawdziwym. Jest to osąd dorosłych, którzy wychowani
byli poprzez formowanie, wypełnianie poleceń i pouczanie. Być może to uproszczenie, ale trzeba mieć świadomość, że dopóki nasza współodpowiedzialność za
wychowanie młodego pokolenia uzasadniana będzie ogólnikami, obiegowymi
frazesami mieszczącymi się w sztywnych ramach i standardach metodologii
pedagogicznej i systemu edukacyjnego, wychowanie ku wartościom nadal stanowić będzie stały problem w edukacji. ,,Młodzież nie czeka na wychowanie,
lecz spontanicznie uczy się tego wszystkiego, co uważa się za cenne i czym
2

Brezinka W., (2005), Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wydawnictwo WAM,
Kraków str. 5-6.
3
Ibidem, str. 14
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należy kierować się w życiu”4. Proces wychowania zależy od wyznawanych
wartości i przez nie powinien dokonywać się rozwój młodych ludzi. ,,Przez wychowanie można jedynie uzupełnić lub ewentualnie skorygować to, czego dzieci
nauczyły się same, na podstawie własnych konfliktów ze środowiskiem. Trzeba
więc starać się, aby owa przestrzeń kontaktów, wcześniejsza niż wszelkie wychowanie, była uporządkowana i zawierała logiczne, względnie trwałe wymagania”5.
Co to są wartości? Nie powołując się na definicję możemy stwierdzić, że
,,świat ludzki jest pełen dóbr, instytucji, idei, ideałów i wszelkiego rodzaju celów, które nazywa się ogólnie wartościami”6. W odniesieniu do różnych rzeczywistości, wartości oznaczają głównie dobra, które są cenne dla człowieka.
Natomiast w pojmowaniu wartości wielu ludzi przejawia dużą zmienność i dezorientację, tzn. często zmieniają stosunek wobec konkretnych wartości, nie wiedzą jaką wartość posiadają pewne dobra, cele i obowiązki na tle innych. Oznacza to kryzys wiedzy na temat: do czego dążyć, z czego zrezygnować, co jest
ważne, co należy cenić bardziej, co zachować za wszelką cenę, a z czego można
zrezygnować.
Wartości wymagają ciągłego odkrywania, odpowiednio przyswojone i utrwalone przez dziecko mogą stać się podstawą jego zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa i harmonii oraz stanowić zalążek tego, co dorosły człowiek nazywa
sensem egzystencji. Z wysłanych przez dzieci sygnałów, z ich buntu i niepokoju
wychowawca powinien tak ukształtować wspólną przestrzeń edukacyjną, aby
umożliwiała porozumienie między jej uczestnikami, zarówno w odniesieniu do
podstawowych norm danej wspólnoty, jak również zdobywaniu doświadczeń, co
jest dobre, a co złe. Powinien stworzyć dzieciom okazję do samopoznania, do
odkrywania w nich jakiejś zapomnianej, niedostrzegalnej wcześniej cechy, wartości, sposobu myślenia. Musi tylko zrozumieć i chcieć pomóc dzieciom kształcić umiejętność wartościowania oraz stymulować dalszy ich rozwój. W dialogu
z dzieckiem rodzą się poprawne koncepcje wartości i odpowiednie postawy
wobec nich. Wynika to w dużej mierze z odpowiedzialności, pedagogicznego
taktu, wysokiej kultury osobistej i moralnej wychowawcy/nauczyciela. Poszanowanie godności człowieka/osoby (dziecka) jest uniwersalną podstawą etyki nauczyciela/wychowawcy. Chodzi tu o idee, rzeczy, sprawy, które służą wszelkiemu
dobru człowieka, umacniają i potwierdzają jego człowieczeństwo, wyznaczają
kierunek i cel oraz aktywizują działanie.
Maria Montessori dostrzegła zagrożenia w źle pojętym rozwoju cywilizacji,
zwłaszcza w braku świadomości uniwersalnej. Jej zdaniem świadomość uniwersalna - to wiedza o zależnościach między ludźmi i światem oraz o celu, do któ4

Ibidem, str. 12.
Ibidem, str. 12.
6
Ibidem, str. 19.
5
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rego dąży wszechświat. Celem jest pokój i jedność. Jej ,,koncepcja nie powinna
być przedstawiona jako ideał stworzony dla kierowania czynami ludzi, lecz jako
realna rzeczywistość już istniejąca, choć jeszcze na etapie realizacji. A zatem nie
chodzi o to, by zmuszać ludzi do współdziałania między sobą, by nakłaniać ich
do jednoczenia się, ale by uświadomić im fakt, który istnieje i który domaga się
świadomego dostosowania się ludzi do rzeczywistego stanu rzeczy w jakim
żyją”7. Montessori uważała, że ,,w ogólnym rozumieniu wychowanie ma dwa
cele: biologiczny i społeczny. W sensie biologicznym chodzi o wspieranie naturalnego rozwoju jednostki, a w społecznym - o przygotowanie jej, w szerokim
znaczeniu do życia w społeczeństwie”8.
Wychowanie - to szczególny rodzaj pomocy osobie ludzkiej w osiąganiu
przez nią niezależności. Punktem centralnym teorii pedagogicznej Montessori
nie jest system zaplanowanych poczynań osoby dorosłej wobec dziecka, ale
samo dziecko i jego rozwój w najkorzystniejszych warunkach wychowawczych.
Aby wychowywać - w intencji Montessori - potrzebna jest najpierw autentyczna
odnowa dorosłych, ich nawrócenie, zmiana myślenia o sobie i dziecku. Potrzebna jest moralna, wewnętrzna przemiana. Wychowanie polegać ma na rozpoznawaniu, obserwowaniu, wspieraniu i udzielaniu pomocy dziecku w jego rozwoju,
a nie na zmienianiu, przekształcaniu i kreowaniu z góry założonych celów.
Koncepcja wychowania zaproponowana przez Marię Montessori ma głęboki
wymiar humanistyczny i personalistyczny. Jest wyzwaniem, by wychowanie
było autentycznym dialogiem pedagogicznym. Oparcie edukacji dziecka na jego
potrzebach, indywidualnych możliwościach rozwojowych i podmiotowości wskazuje na ogromne walory edukacji w tym systemie. Poglądy pedagogiczne Marii
Montessori - z perspektywy zadań stojących przed człowiekiem w świecie – są
wezwaniem do pogłębionej aktywności samowychowawczej oraz do odpowiedzialnego kształtowania kultury i cywilizacji.
W perspektywie tych rozważań kluczowe pytanie ukierunkowujące poszukiwania badawcze i sens współczesnej pedagogiki jako formacji intelektualnej
w okresie przełomu formacyjnego, powinno brzmieć: Czego należy uczyć, aby
ludzie zrozumieli swoją epokę, żyli rozumnie oraz byli obywatelami użytecznymi zarówno dla siebie jak i dla swojej społeczności?9. Celem rozdziału jest
próba pokazania jak tak zarysowane rozważania, inspirowane pedagogiczną
ideologią Marii Montessori mogą stać się impulsem do rozwoju myślenia o za7

Surma B., (2008), Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Wydawnictwo Palatum, Łódź, str. 32.
8
Miksza M., (2014), Zrozumieć Montessori Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, str. 23.
9
Znaj M., (2011), Budowanie cywilizacji miłości [w:] B. Dymara, B. Cholewa-Galuszka, E. Kochanowska,
Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Artykuły, eseje, wspomnienia,
notatki, szkice, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, str. 32-33.
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rządzaniu i przewodzeniu szkołami, w sposób umożliwiający lepsze służenie
potrzebom współczesnego człowieka i społeczeństwa.

Aksjonormatywny charakter wychowania w pedagogice Marii
Montessori
Tradycyjne wychowanie opierało się na trzech podstawowych normach wychowania ku wartościom:
1. wychowawca jest rozwiniętą osobowością, która ucieleśnia wszystko,
czego potrzebuje dziecko, aby także ono stało się osobowością;
2. aspekty osobowości mogą zostać przedstawiane i przekazane dziecku
jako wzór;
3. wychowanie polega na pouczaniu, czyli wpływie bezpośrednim.
Podstawą takiej koncepcji są zasady działań wychowawczych, które można
określić jako socjologiczny model myślenia. W uproszczeniu opiera się on na
tezie ,,wychowanie jest procesem, w którym społeczeństwo samo siebie reprodukuje w kolejnej generacji: to, co jest dostępne z zakresu wiedzy, wyobrażeń
o wartościach, postępu kulturalnego i technicznego know-how przekazywane
jest podczas procesów nauki dzieciom i młodzieży”10. Socjologiczny model
wychowania opiera się w gruncie rzeczy na założeniu, że społeczeństwo dysponuje wszystkim, czego następna generacja potrzebuje do życia. Maria Montessori przeciwstawiła tej koncepcji wychowania dwie tezy:
1. Społeczeństwo nie jest w stanie wychowywać dzieci, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ samo przesiąknięte jest tendencjami destrukcyjnymi (niszczące dążenie do władzy, egoizm). Dlatego, jej zdaniem, każde wychowanie musi zaczynać się od procesu uświadomienia
i refleksji dorosłych, zrozumienia przez dorosłego, że rozwój dziecka
przebiega zgodnie z prawami psychologii, a wychowanie - to dialog,
wspieranie, pomaganie życiu.
2. Dziecko nie potrzebuje wychowania w znaczeniu formowania, pouczania
i wypełniania, ponieważ jest stwórcą samego siebie. Stawanie się osobą
uda się jedynie wtedy, kiedy dziecko samo przejmie odpowiedzialność za
proces jej tworzenia. Pogląd ten Montessori uzasadnia antropologicznie,
że rozwój dziecka przebiega w długim i intensywnym procesie wzrostu,
rozwijania swoich możliwości. Proces ten nie przebiega przypadkowo lub
nieregularnie, lecz zgodnie z wewnętrznym planem budowy każdego
dziecka. Zgodny jest z wrażliwymi fazami – okresami rozwojowymi,

10

Berg H. K., (2007), Maria Montessori…, str. 66.
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w których dziecko jest szczególnie otwarte i zdolne do przyjęcia określonych informacji lub zdobywania określonych umiejętności.
Z tego też względu wychowanie musi uwzględnić warunki powstawania cech
osobowości, ,,które ukazuje się jako cele wychowania. /…/ Warunki powstawania
i istnienia określonych postaw wobec wartości są kompleksowe i mniej lub bardziej nieznane w konkretnym przypadku. Dlatego w ,,wychowaniu do wartości”
mogą być skuteczne tylko takie strategie, które uwzględniają wiele czynników”11.
Naukę zachowań prospołecznych, przyrost wyobrażeń na temat wartości oraz
istotnych norm postępowania należy rozumieć, jako proces budowy własnej
osoby i samowychowania. ,,Sens każdego wychowania polega na pomocy wychowankom w nabyciu takich cech osobowości, które uzdalniają do samodzielnego życia i odpowiedzialności w społeczeństwie. /…/ Rodzaj pożądanych cech
zależy po części od natury człowieka, a po części od kultury, w której on żyje”12.

Nauczanie i praktykowanie wartości w procesie wychowania
według Marii Montessori
Wartości uczymy się od najmłodszych lat, poprzez obserwowanie otoczenia,
rodziców, najbliższego środowiska i całego społeczeństwa wraz z jego kulturą.
Tak więc wartości można i trzeba nauczać tak, jak uczymy przedmiotów szkolnych. Arystoteles twierdził, że praktykowanie wartości jest nabytą dyspozycją
do czynienia dobra. Nabytą – a więc wyuczoną w procesie wychowania. Dzieci
są gotowe do praktykowania wartości, kiedy je znają i wiedzą jakie korzyści
wynikają z ich realizowania, i jakie skutki - z ich zaniechania. Od rodziców uczą
się okazywać szacunek lub lekceważenie, uczą się odpowiedzialności lub niefrasobliwości, odwagi w działaniach i osądach lub tchórzliwego koniunkturalizmu.
,,Najważniejsza w nauczaniu wartości powinna być świadomość dorosłych, że
nie teoria, lecz ich własny przykład i zachowania, czyli ich system wartości
w działaniu, najgłośniej przemawiają do dzieci. Trzeba być bardzo uważnym, by
praktykowane przez nas w życiu codziennym wartości, które dzieci dostrzegają
i nieomylnie interpretują, były spójne z tymi, których nauczamy”13.
Rosnące zainteresowanie wartościami jest naturalną reakcją na coraz bardziej
dotkliwy ich deficyt w życiu społecznym. Naruszanie norm moralnych przy
społecznej akceptacji dla takich zachowań, różnorodne dewiacje będące tematem dyskusji w rodzinie, szkole, społeczeństwie sprawiają, że dzieciom trudno
11

Brezinka W., (2005), Wychowanie i pedagogika…., str. 35.
Ibidem, str. 69.
Chojecka M., Olszewska E., (2014), Nauczanie wartości [w:] M. Miksza (red.), Edukacja w systemie Marii
Montessori – wychowaniem do wartości, Palatum, Łódź, str. 42-44.
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jest zorientować się w tym, co dobre, a co złe. Wielu rodziców zastanawia się
i publicznie zgłasza wątpliwości: Czy warto uczyć wartości moralnych, jeśli
w efekcie dzieci mogą być gorzej przygotowane do coraz bardziej drapieżnego
otoczenia? Czy może raczej uczyć je cwaniactwa, umiejętności przystosowania
się, korzystania z okazji i braku skrupułów? Czy też skłonić się ku wartościom
pozytywnym, jeśli tak, to: Jakie wartości chcemy przekazać swoim dzieciom?
Na co zwrócić szczególną wagę: dobre maniery, skuteczne osiąganie celów, siła
przebicia i zdobywanie określonych kompetencji społecznych?
Mocny wewnętrzny system wartości moralnych jest w stanie skłonić człowieka do właściwych zachowań - w każdych okolicznościach. Jeśli nauczymy
dzieci wartości moralnych, to uzmysłowią sobie one w toku doświadczania, że
wartości stoją na straży ładu i jakości życia. Wartości moralne nadają sens życiu,
stanowią drogowskazy w stosunkach z ludźmi, są elementem dobrej komunikacji międzyludzkiej. Ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i trwały sukces.
Stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych i chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz. Budują harmonię życia osoby praktykującej wartości, jej najbliższych i otoczenia.
Program nauczania wartości powinien obejmować takie wartości uniwersalne
jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowe nastawienie, sprawiedliwość, optymizm, przyjaźń i miłość, solidarność,
piękno, mądrość. Takie wartości moralne skłaniają nas do zachowań, które są
dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywdzą. W nauczaniu wartości kluczowym
problemem jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci. Jeśli potrzeby emocjonalne dziecka są zaspokojone, dziecko zachowuje się dobrze i nie stwarza
większych problemów wychowawczych. Jest to najlepszy grunt do nauczania
wartości. Potrzeby emocjonalne dzieci obejmują: poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności, sukcesu, wsparcia, więzi.

Przywództwo edukacyjne i wyznaczanie granic
Wiek XXI przyniósł zainteresowanie systemami edukacyjnymi, które często
traktowane są jako swojego rodzaju nowinki pedagogiczne. W odróżnieniu od
nich, taka propozycja jak system edukacyjny M. Montessori ma ponad stuletnią
tradycję. W Polsce zainteresowania metodą Montessori pojawiło się już w 1911 r.
Z sytuacji kryzysu wychowania w naszych czasach, można spróbować wyjść
przez powrót do sprawdzonych wspólnych ideałów. W pedagogicznym przesłaniu
Marii Montessori chodzi o określony światopogląd, o obraz człowieka i o jego
moralność, a więc o podstawowe prawa w życiu i o przyszły kształt społecznego
życia.
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Spojrzenie na dziecko jako człowieka i osobę jest zgodne z założeniami nurtu
Nowego Wychowania, pedagogiką pajdocentryczną i współczesną humanistyką.
W kontekście budowania społeczeństwa otwartego i społeczeństwa włączonego
do struktur europejskich, koncepcja wychowawcza Marii Montessori tworzy
atmosferę perspektywicznego rozwoju dzięki kreowaniu młodego kapitału ludzkiego opartego na współpracy i tolerancji. Oparta jest na koncepcji kompetencji
kluczowych i celów strategicznych, których najważniejszym elementem, oprócz
samorozwoju osoby jest zauważanie i podtrzymywanie potrzeb młodego człowieka oraz udzielanie mu odpowiedniego wsparcia. Podejmowanie odpowiednich działań w środowisku rodzinnym i szkolnym może dać młodemu człowiekowi optymalne warunki rozwoju, wspierając jednocześnie budowanie nowoczesnych i kompetentnych zasobów ludzkich.
Edukacja w systemie, jaki oferuje pedagogika montessoriańska, współkształtuje strukturę społeczną (socjalizując, wychowując, kształcąc), wprowadza
w system norm i reguł społecznego funkcjonowania o charakterze szeroko pojętej idei kształcenia i wychowania dzieci dla wspólnego celu, jakim jest wspólny
świat i pokojowe współistnienie. Otwiera całkiem nową perspektywę dla współczesnego wychowania, w którym ważne jest ukształtowanie człowieka do życia
w miłości, szacunku i wartościach etycznych, wykształcenia zdolności do opanowania przemocy, nienawiści, umiejącego kochać oraz szanującego życie swoje i drugiego człowieka.
W tym kontekście istnieje konieczność przebudowy odziedziczonego, po minionych epokach, totalitarnych rządów, systemu oświatowego opartego na zasadzie przedmiotowego traktowania dzieci i nauczycieli. Przede wszystkim potrzebne są zmiany w sposobie myślenia o wychowaniu ku wartościom i dziecku
jako najwyższej wartości. Za przyjmowaniem określonych postaw przemawia
więcej czynników niż tylko system, w którym przychodzi nam żyć. System się
zmienił, przyszedł czas na ludzi zaradnych, elastycznych i otwartych na zmiany.
Do wolności i przyjęcia odpowiedzialności za własne życie trzeba zostać przygotowanym. Jest to możliwe w procesie wychowania, które umożliwi dziecku
stawać się człowiekiem samodzielnym, odpowiedzialnym za siebie i świat. Potrafiącym kochać i dawać miłość. ,,Wychowanie nie jest produktem, ani wytworem obróbki jakiegoś materiału /…/ oznacza zaistnienie w nim czegoś nieoczekiwanego, zaskakującego na pierwszy rzut oka nawet bezmyślnego”14.
Dla Montessori decydującym wymiarem jej programu jest dążenie do nowej
moralności. Autorka nie ma przy tym na myśli moralności związanej z określonymi narodami czy kulturami, lecz swego rodzaju ethos uniwersalny, który po14

Śliwerski B., (2014), Paradoksy polskiej edukacji [w:] Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowanie
do wartości, Wydawnictwo Palatum, str. 36.
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winien zjednoczyć ludzkość w fundamentalnych kwestiach moralnych przy zachowaniu całej różnorodności i religii. W tym sensie uniwersalizm nie jest tylko
nawykiem wspólnego bycia, ale sposobem życia wybranym dzięki wykształceniu. Etyka zakłada więc ethos przeżywany, jak i rozumny wybór w kształtowaniu tego ethosu. ,,Jest zasadnicza różnica pomiędzy stwierdzeniem, że życie
wspólne i współdziałanie jest po prostu faktem, a stwierdzeniem, że jest ono
faktem rozumianym, tworzonym. /…/ Etyczny wymiar ma również akt i powody
wyboru, uznania życia wspólnego i uznania reguł tego życia, a więc także ich
przyjmowania w działaniu pedagogicznym. Reguły tej wspólności nie mogą być
narzucone, wspólne bycie nie może polegać na programowaniu działania przez
jakiś gotowy wzorzec, przez nieproblematycznie przyjmowany regulator’15.
Według Marii Montessori człowieka należy postrzegać w potrójnej perspektywie: jest on dziełem natury; dziełem człowieka, włączając w to społeczeństwo
oraz w decydujący sposób dziełem własnym, jako osoba i indywidualność, mogąca podejmować wolne decyzje. Demokratyczne impulsy, jakie niesie koncepcja Montessori, umożliwiają wszechstronny rozwój potencjału ludzkiego i całościowe wspieranie rozwoju każdej osobowości. Obrona dziecka, naukowe poznanie jego natury, proklamacja jego praw społecznych muszą zająć miejsce
w ujednoliconym wychowaniu. Demokracja w tym kontekście umożliwia realizację tych celów, ale drzwi do niej muszą otworzyć nauczyciele, nastawieni na
zmiany, dostrzegający wagę demokratycznej formacji młodych ludzi. W tej koncepcji wychowania nie rozwiązuje się problemów przez ich unikanie. Zawsze
towarzyszy temu krytyczna debata, otwarta i rozumna analiza wszystkich możliwości. Nabywanie podmiotowości przez dorastającego młodego człowieka jest
w znacznej mierze czynnikiem komunikacji z innymi podmiotowościami w toku
interakcji, stopniowo przekształcającej się w role osobowe, które jednostka
przyjmuje, antycypując postawy w toku samorozwoju osoby.

Pojęcie wartości, klasyfikacja wartości
Pojęcie wartości jest definiowane i rozpatrywane w wielu naukach m.in.
w filozofii, etyce, psychologii i pedagogice. Dla pedagogiki wartości mają
szczególne znaczenie, gdyż wiążą się ściśle z procesem wychowania wprowadzającym wychowanków do wartości. Ukazywanie dzieciom i młodzieży wartości ogólnych: dobro, piękno, prawda, niezależność, są punktem centralnym
w relacjach dorosły – dziecko. Wartości podstawowe w aspekcie pozytywnym,
zdaniem Maxa Schelera, mają przeciwstawne sobie wartości negatywne: zło,
fałsz, brzydotę, zniewolenie, których w wychowaniu należy się wystrzegać.
15
Reut M., (2004), Przeciwko dyskursowi o ,,wdrażaniu wartości” [w:] T. Lewowicki (red.), Pedagogika we
współczesnym dyskursie humanistycznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa-Kraków, str. 105.
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Twórca tej teorii wartości wiąże pojęcie wartości z poziomem uczuć człowieka,
szczególnie witalnych, psychicznych i metafizyczno-religijnych, a to w procesie
wychowania jest niezwykle ważne16.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji wartości. Dla potrzeb niniejszego opracowania odwołam się do klasyfikacji Małgorzaty Mikszy17. Klasyfikacja wartości oparta jest na szczególnie preferowanych wartościach Marii
Montessori, tak w życiu, praktyce wychowania, jak i twórczości pisarskiej.
Tabela 1. Klasyfikacja wartości wg. Małgorzaty Mikszy.
Klasa wartości
Transcendentne

Przykłady wartości
Bóg - wiara

Uniwersalne

dobro, prawda

Estetyczne

piękno

Poznawcze

wiedza, mądrość, refleksyjność

Moralne

miłość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, skromność, pokój

Społeczne

solidarność, tolerancja, rodzina, samodzielność, wolność

Witalne

zdrowie, życie

Pragmatyczne

praca

Hedonistyczne

radość

Źródło: opracowanie własne.

Każdy człowiek posiada własny sposób postępowania, swoje cele i plany życiowe oparte na realizacji wartości. Świat wartości ma według Maxa Schelera
bezwzględny charakter. Zmianie ulegają zasady etyczne, uwarunkowane strukturą
człowieka i jego warunki bytowania. Zmiana potrzeb w jego egzystencji ma odbicie w ocenie wartości. Zależnie od poziomu kultury, ducha czasu, stopnia rozwoju
historycznego i struktury psychicznej zmienia się akt poznawczy człowieka.
Teoria wartości w procesie wychowawczym pozwala ustalić dla niego normy
i kryteria oceny. W pedagogice stanowi podstawę do wyjaśnienia wielu pojęć,
dotyczących takich wartości jak: twórczość, aktywność, rozwój, wolność, sukces, przedsiębiorczość, tolerancja i dialog. Teoria wartości doprowadza nas do
pojęcia procesu opartego na dynamizmie wartości (introcepcja wartości). Introcepcja wartości jest czynnikiem, który decyduje o tym, czy proces wychowawczy rozwinie się aż do najwyższej struktury oraz decyduje ostatecznie o wynikach procesu wychowawczego.
16

Kunowski S., (2003), Wartości w procesie wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, str.19-31.
Miksza M., (2014), Wartości w naukach o wychowaniu a wychowanie do wartości w pedagogice Marii
Montessori. Wolność, pokój i miłość jako wartości prymarne [w:] M. Miksza (red.), Edukacja w systemie
Marii Montessori – wychowanie do wartości, Wydawnictwo Palatum, Łódź, str. 58-59.
17
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Wychowanie do wartości w pedagogice Marii Montessori
Montessori przedstawia wychowanie jako swoiste prowadzenie człowieka
wzwyż. Ma ono charakter społeczno-moralny. ,,Znaczenie wartości dla osobistego i społecznego rozwoju człowieka jest zatem niezaprzeczalne. Wychowanie
bez wartości staje się bezwartościowe. Jeśli świat i człowiek ma podnosić się ku
dobru, prawdzie i pięknu – wartościom uniwersalnym - musi być podejmowany
ciągły wysiłek dorosłych we współpracy z dziećmi na rzecz wzajemnego, społeczno-moralnego rozwoju”18. Montessori w swoich rozważaniach na temat
rozwoju i wychowania człowieka określa wychowanie jako pomoc osobie ludzkiej w osiąganiu przez nią niezależności. Aby stało się to możliwe, osoby dorosłe, rodzice i wychowawcy muszą przyjąć tezę, że dziecko jest budowniczym
samego siebie. Podstawą koncepcji wychowania do wartości jest: wiedza wychowawców o prawach rozwojowych dziecka i zgodnie z nimi udzielanie stosownej pomocy w przygotowanym otoczeniu; samodzielność i samodzielne
uczenie się dziecka oraz doświadczanie koncentracji (polaryzacji uwagi); przyswojenie takich wartości jak: samodzielność, odpowiedzialność za siebie za
innych, samodyscyplina, autonomia, moralność, empatia do ludzi, świata przyrody i kultury.
Centralną ideą pedagogiczną Montessori jest wolność. Perspektywa wolności
jest interpretowana jako: wolność realizująca się (przeżywana) i wolność pomyślana (w kontekście teoretycznym). Wolność realizująca się polega na uwolnieniu i wyzwoleniu poprzez ciągłą aktywność dziecka. W kontekście teoretycznym dziecko doświadcza granicy wolności treściowo (w czasie polaryzacji uwagi, pracy zmysłów w trakcie poznawania świata) oraz przestrzennie (koncepcja
przygotowanego otoczenia). Wolność w koncepcji wychowania Montessori - to
długotrwały, mozolny proces i aktywny rozwój człowieka prowadzący do niezależności i samodyscypliny. Wymiary wolności zazębiają się i nakładają na siebie, tworząc spójną całość w rozwoju dziecka/człowieka w wymiarze biologicznym, społecznym, pedagogicznym, moralnym i metodycznym.
Jak należy rozumieć wolność w praktyce wychowania?

Rozumienie wolności jako wartości prymarnej
Perspektywa biologiczna – wolność jest warunkiem optymalnego rozwoju,
zgodnie z potrzebami, wewnętrznymi prawami dziecka. Konieczność uwolnienia
spontanicznej siły twórczej dziecka poprzez możliwość swobody wyboru czynności, ale z respektowaniem wolności innych.
18

Ibidem, str. 58.
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Perspektywa społeczna – wolność związana jest przyczynowo z rozwijaniem
wolnych rozstrzygnięć woli. Wyraża się dobrowolnym podporządkowaniem się
społecznym regułom i instancjom. Dzieci wolne to takie, które same się kontrolują z jednoczesnym zaakceptowaniem, że wolność własna ma granice tam,
gdzie zaczyna się wolność innych, wspólnoty.
Perspektywa pedagogiczna – wolność wyraża się poprzez sensowne zachowanie równowagi pomiędzy samodzielną aktywnością dziecka a wpływem osób
dorosłych. Udzielanie pomocy przez dorosłych w osiąganiu niezależności przez
dziecko osadzone jest na kierowaniu spontaniczną aktywnością dziecka. Nie
zostawiamy dziecka samemu sobie. Dobrze przygotowane otoczenie zachęca do
dokonywania wyborów przedmiotów pracy.
Perspektywa moralna – wolność dotyczy osiągania autonomii moralnej
w rozwoju. Są to sytuacje, w której dziecko nie tylko zna normy moralne i rozumie je, ale też stosuje w swoim życiu. Urzeczywistnia się odpowiedzialność
za siebie i innych. Zdyscyplinowane zachowanie staje się jego postawą. Dziecko
wybiera, podejmuje decyzje, wykorzystuje umiejętności i wiedzę. Na zasadzie
transferu przenosi je w sferę moralną. Coraz bardziej trafna staje się ocena dobra
i zła, egzemplifikuje się akceptacja i respektowanie norm moralnych.
Perspektywa metodyczna jest konsekwencją respektowania wolności biologicznej, społecznej, pedagogicznej i moralnej, gdyż są one warunkami swobodnej pracy dziecka – konkretyzacją wolności dziecka. Nauczyciel respektuje pracę wolną dziecka, aranżuje przygotowane otoczenie, jego postawa i zachowanie
świadczyć będą o respektowaniu wewnętrznej wolności dziecka.

Zadania dla nauczyciela:
•

wprowadzenie dzieci i uczniów do przestrzegania głównej zasady
w czasie pracy wolnej (respektowanie zasady swobodnego wyboru
przedmiotu pracy, miejsca i czasu jej wykonania);
• ustalenie wewnętrznych reguł, np. ,,nie przeszkadzaj innym w pracy;
nie mów głośno, wystarczy ściszony głos; doprowadź każdą pracę do
końca; bądź rzetelny w samokontroli; nie przeszkadzaj, gdy nauczyciel udziela lekcji komuś innemu; pomagaj innym w pracy; każdą
pomoc odstawiaj na stałe miejsce”.
Konkretyzacja wolności dziecka wymaga granicy. Nauczyciel musi zachować właściwą proporcję między nadmiarem a niedostatkiem przedmiotów i przestrzeni, kierowaniu spontaniczną pracą dzieci odpowiednio do aktualnego stanu
ich rozwoju. Wzajemne uczenie się respektowania wolności ma walory wychowawcze, moralne i społeczne. Jest drogą do budowania samodyscypliny i prawidłowego rozwoju osobowości.
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Cele wychowania do wolności:
•
•
•
•

umiejętność dokonywania trafnych wyborów moralnych;
brania pełnej odpowiedzialności za swoje postępowanie i kierowanie
nim zgodnie z poczuciem odpowiedzialności moralnej;
cenienie innych wartości podstawowych;
umiejętność postrzegania niezbywalnych praw, jakie przysługują każdemu, jako osobie posiadającej własną godność (Konwencja Praw
Dziecka).

Pokój i wychowanie dla pokoju jako wartość prymarna
Punktem wyjścia w dyskusjach nad pokojem powinna być zmiana relacji dorosły – dziecko. Wychowanie oparte na dominacji dorosłych nad dzieckiem
powoduje nieustający konflikt pomiędzy światem dzieci a światem dorosłych.
Konflikt między dorosłym a dzieckiem, silnym i słabym ,,zaczyna się już
w chwili narodzin dziecka i towarzyszy mu podczas całego jego rozwoju. /…/
Dorosły zwalcza dziecko. W dziecku, które stało się dorosłe pozostają na zawsze
oznaki osławionego pokoju po wojnie, który z jednej strony oznacza zniszczenie, z drugiej bolesne przystosowanie”19.

Alternatywą wychowania dla pokoju jest przede wszystkim:
•
•

•

19

wychowanie pośrednie w dobrze przygotowanym otoczeniu;
traktowanie dzieci z serdecznością w spokojnym środowisku, w którym dzieci czują, że są szanowane a dorośli chętnie niosą im pomoc,
rozumieją i uznają ich potrzeby, zdolności i to, co każde z nich robi
i daje;
zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i harmonii współżycia pozwala
dzieciom uczyć się, poznawać samych siebie, nazywać swoje pragnienia, uczucia, emocje. Uczą się też rozpoznawać i zwracać uwagę
na potrzeby innych, uczą się tworzyć pozytywne relacje. Aby tak realizowana była nowa idea wychowania, należy zwrócić uwagę na to, że
przede wszystkim dorosły powinien mieć respekt i uznanie dla samego siebie, gdyż to jest fundamentem pokoju. Wychowanie dla pokoju
związane jest z ideą wychowania kosmicznego. Maria Montessori
wypowiadając się w latach 30 i 40 XX wieku na temat wychowania
kosmicznego, podkreślała, że człowiek nadal ma problemy z rozwo-

Ibidem, str. 66-67.
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jem moralnym. Mówiła wręcz o braku ładu moralnego w człowieku
i na świecie. Jej zdaniem, człowiekowi potrzebne jest, żeby poznał
wartość tego, co ma i umiał z tego skorzystać.

Miłość jako wartość prymarna
Współczesna edukacja i podmioty edukacyjne są bardzo często nastawione
na propagowanie stylu życia, aby mieć nie aby być. Zdaniem Marii Montessori –
,,wszystko, co tworzy dorosły, nawet jeśli nazywamy to postępem, bez miłości
prowadzi donikąd. Ale jeśli miłość, która obecna jest w każdym małym dziecku
i wśród nas, urzeczywistni się w potencjalności albo w rozwiniętych wartościach, to nasze osiągnięcia już teraz wielkie, będą niezmierzone. Dorosły musi się
złączyć z dzieckiem, musi stać się pokorny i uczyć się od dziecka jak dorastać’20.
Bez tej podstawowej wartości, jaką jest miłość, człowiek nie utrzyma tego,
co stworzyły jego dłonie i jego inteligencja. Miłość kumuluje w sobie wolność
i pokój, jako wartości prymarne, a także odpowiedzialność, samodzielność i inne
wskazane w niniejszym opracowaniu komponenty budowania świata w miłości
i do miłości oraz wychowania dziecka w przygotowanym otoczeniu w nowej
perspektywie wychowania.

Refleksja pedagogiczna
Współczesny obraz oświaty to ,,zmiana strategii restrykcji centrum władczego wobec społeczeństwa na strategię substytucji, otwarcia się na środowisko
lokalne za pomocą reform, jest zabiegiem opartym na „teorii urabiania”21. Państwo jest ciągle podstawowym koordynatorem społeczeństwa, jego organizacji
i edukacji. Dowodem tego jest zapis w wykładni Wymagania wobec szkół, są –
obok podstawy programowej – drugim dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju. Tak więc podmiotem edukacji jest podstawa
programowa, a nie jednostka ludzka. Rozporządzenie określa wymagania wobec
szkół, dotyczące realizacji działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, pozwalające na badania jakości ich pracy na poziomie podstawowym
i wysokim. W moim odczuciu prowadzi to do segregacji na szkoły dobre
i przeciętne oraz do niemal jawnej segregacji uczniów, społecznego wykluczenia
a nawet deprawacji społecznej. Wymagania wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty, pokazując jego cele i zadania uznane za kluczowe. Cele i zadania
20

Ibidem, str. 69-70.
Sojka-Choptiany M., (2012), Formalne i nieformalne aspekty współpracy placówki przedszkolnej z rodzicami,
Niepublikowana praca dyplomowa, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, str. 31.
21
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są rzeczywiście zgodne z wymogami stawianymi przez Unię Europejską, jednak
polska szkoła nie może (jeszcze) być motorem zmiany. Cechuje ją niezmienność, która nie nadąża za przemianami społecznymi i narastającymi zmianami
życia i rozwoju człowieka. Do realizacji tych wymagań potrzebna jest inna przestrzeń pedagogiczna, odpowiednie zabezpieczenie zaplecza dydaktycznego,
finansowego, kadrowego i organizacyjnego. Rozporządzenie określa, że spełnienie wymagań jest obowiązkiem szkoły a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania zależy od jej autonomicznych decyzji. Stawia to samorządy w trudnej sytuacji, ponieważ przekracza często ich możliwości finansowe,
część oświatowa subwencji ogólnej nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli.
Budowanie demokracji w nowoczesnym społeczeństwie i w placówkach
oświatowych publicznych wymaga zmian systemowych, rewolucji kopernikańskiej, której inicjatorem był Jean-Jacques Rousseau umieszczając dziecko
w samym centrum procesu pedagogicznego, przyjęcia nowej uniwersalnej koncepcji programowo-metodycznej.

Wnioski
W świetle tego, co przedstawiono w rozdziale, można wskazać następujące
wnioski/rekomendacje dla zarządzania w oświacie, wynikające z rozważań wokół pedagogiki Marii Montessori.
1. Obrona praw dziecka w szkole oparta o naukowe poznanie, w jaki sposób dziecko się uczy i rozwija jest niezbędnym, podstawowym warunkiem dla zbudowania szkoły, która będzie odpowiadała naturze dziecka.
2. Szkoła powinna być szkołą dla wszystkich dzieci. Szkoła musi być skierowana na zainteresowania dzieci i młodzieży. Podstawa programowa
oparta powinna być na zasadzie podążania za naturalnym tempem rozwoju dziecka, powinna uwzględniać zadania, które umożliwiają dzieciom samodzielne poznawanie skomplikowanych zadań z wykorzystaniem wszystkich zmysłów dziecka.
3. Idea indywidualizacji musi łączyć się ze swobodą i wolnością dziecka.
Prawdziwe urzeczywistnienie tej idei znajduje się w systemie montessoriańskim. Indywidualne procesy uczenia się wymagają dla każdego
dziecka indywidualnych celów, treści i metod nauczania odpowiadających najnowszemu stanowi badań (neurodydaktyka) i obserwacji. Tylko
wtedy dzieci będą mogły być odpowiednio wspierane.
4. Głównym zadaniem dla przywództwa edukacyjnego jest i powinien być
wkład, w to, co nazywamy wychowaniem człowieka do życia w wartościach.

32

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Oferta Montessori, nad którą Autorka pracowała do 1952 roku odpowiada tej
wizji. Na całym świecie rozwija się, rozprzestrzenia, wnosząc wiele cennych rozwiązań dydaktycznych do edukacji przedszkolnej, szkoły powszechnej i kształcenia integracyjnego. Jako pedagogika alternatywna wygenerowała własne alternatywne działania i myślenia pedagogicznego ukierunkowanego na zmiany.
• System wychowania montessoriańskiego ma charakter szeroko
pojętej idei kształcenia dzieci dla wspólnego celu, jakim jest
świat. Wychowanie w tym systemie wykracza daleko, poza zakres zwykłego programu szkolnego i podstawy programowej.
Daje szansę młodym ludziom wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego zgodnie z Deklaracją Praw
Dziecka.
• Jako pedagogika samodzielna posiada własny system i oprogramowanie z naukowymi pomocami dydaktycznymi. Uważam, że kształcenie akademickie studentów powinno być poszerzone o tę właśnie pedagogikę. Dopiero wtedy możliwe jest
projektowanie interwencji edukacyjnych w procesy określające
nasze umiejscowienie w świecie.
Dla przywództwa edukacyjnego oferta Montessori stanowi perspektywę na
wzbogacenie dotychczasowych form reprezentacji świata. Jako pedagogika alternatywna (bo u swych korzeni jest pedagogiką reform) jest nadzieją, zaproszeniem do poszukiwań połączeń, analogii, znaczeń pomiędzy teoriami pedagogicznymi a rzeczywistością. Może przyczynić się do zakwestionowania aktualnie obowiązującej wersji rzeczywistości i umożliwienie podmiotowi przekształcenie posiadanych już poglądów i jego zaangażowanie.
Polityka oświatowa nie może opierać się na populistycznych argumentach,
wymaganiach i sloganach urastających do rangi dogmatów, w których dzieci są
kartą przetargową, gdyż są to sprawy jakościowo różne, zarówno w sensie tworzenia wartości uniwersalnych, jak też w sensie wpływania na osobowość ludzką.
Mocny system wartości moralnych i umiejętność ich stosowania w życiu - to
najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć młodych ludzi. Bez umiejętności wartościowania mogą łatwo pogubić się we współczesnym świecie, pełnym sprzecznych wskazań i jawnych antywartości. Nauczanie wartości i sprawienie by młodzi ludzie je praktykowali - to najważniejsze zadanie dla przywództwa
edukacyjnego i zarządzania w oświacie. Przykład ideologii edukacyjnej Montessori i opartych o nią praktycznych prób kształtowania rzeczywistości szkolnej powinien być inspiracją dla współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego.

Rozdział 2. Wychowanie człowieka do życia w wartościach w koncepcji Marii Montessori.
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ROZDZIAŁ 3
Determinanty sukcesu w zarządzaniu szkołą
Marcin Maniek∗

Wprowadzenie
Szkoła to złożona organizacja, w której role i zadania wszystkich pracowników służą temu samemu celowi - rozwojowi organizacji i jej najważniejszemu
podmiotowi: uczniowi. Każdy z pracowników szkoły podejmuje codziennie
decyzje mające istotny wpływ na funkcjonowanie szkolnej społeczności. Od
tych decyzji i codziennego funkcjonowania zależy szeroko rozumiany sukces
szkoły. Szkoła działa w zakresie swoich podstawowych funkcji: dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej. Tylko skoordynowane działanie we wszystkich
tych obszarach może przynieść pożądane efekty. Niniejsze opracowanie powstało z konieczności uporządkowania priorytetów dla działania i oceny funkcjonowania szkoły. W opracowaniu postawiono trzy zasadnicze pytania badawcze:
1. Czym jest sukces szkoły?
2. Jak osiągnąć sukces szkoły?
3. Jakie są pożądane kompetencje dyrektora szkoły odnoszącej sukces?
Oprócz wyżej wymienionych pytań badawczych do zrealizowania celu pracy
przedstawiono hipotezę naukową: ważną determinantą sukcesu szkoły są kompetencje dyrektora.
Do weryfikacji przedstawionej hipotezy oraz znalezienia odpowiedzi na pytania badawcze, zastosowano sondaż diagnostyczny. Badaniem objęci zostali
dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz słuchacze studiów podyplomowych „Zarządzanie w oświacie” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Szkoła jako organizacja użyteczności publicznej
W definicji słownikowej – szkoła jest instytucją oświatowo–wychowawczą
koncentrującą się na realizowaniu celów i zadań kształcenia, wychowania
i opieki szkolnej dzieci, młodzieży i dorosłych. W osiąganiu jej celów istotną
rolę spełnia odpowiednio wykształcona kadra, rodzice, środowisko, baza loka-

∗

Uniwersytet Jagielloński.
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lowa i dydaktyczna1. Wincenty Okoń definiuje szkołę jako „instytucję oświatowo-wychowawczą, zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów, zadań
oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych i programów; osiąganiu tych celów
służy odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna, nadzór oświatowy, baza
lokalowa i wyposażenie oraz zabezpieczenie budżetowe ze Skarbu Państwa,
samorządów lokalnych lub innych źródeł”2. Szkoła jest jedną z najstarszych
instytucji społecznych tworzoną w celu przygotowania młodego pokolenia do
życia dorosłego, jest elementem świata człowieka i służy zaspokajaniu określonych celów ludzkich. Pełni w społeczeństwie wiele funkcji.
Agnieszka Kmita wskazuje na trzy podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną,
wychowawczą oraz opiekuńczą3.
Funkcja dydaktyczna szkoły, opisywana w literaturze również jako funkcja
kształcąca, jest bardzo istotna w rozwoju młodego człowieka. Szkoła jest praktycznie jedynym miejscem gdzie dzieciom jest przekazywana wiedza naukowa
w sposób systematyczny i uporządkowany. Uczeń w szkole w sposób naukowy
interpretuje swoje spostrzeżenia, doznania, uczy się logicznego myślenia oraz
zasad panujących w świecie. Szkoła uczy elementów wszystkich nauk, historii,
współczesnej cywilizacji, a dzięki temu daje możliwość zrozumienia zjawisk
zachodzących w życiu codziennym4.
Funkcja wychowawcza szkoły wiąże się bezpośrednio z rozwojem osobowości każdego ucznia. W szkole kształtowane są postawy społeczne, moralne i ideowe. Funkcja wychowawcza ma za zadanie rozwijanie u dzieci wrażliwości, określonych opinii, tolerancji czy też kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Roman Schulz uważa, że wychowanie to konieczność dla społeczeństwa tak samo jak dla poszczególnych jego jednostek.
Bez wychowania nie może istnieć żaden człowiek, ani jako członek wspólnoty
ani jako indywidualna osobowość. Wychowanie obejmuje istotne części kultury,
które warunkują egzystencję biologiczną każdej jednostki oraz jej aktywne
uczestnictwo w życiu całego społeczeństwa5.
Funkcja opiekuńcza jest bezpośrednio powiązana z funkcją wychowawczą.
Pojęcia opieki i wychowania często traktowane są jako jedna całość, wiążą się
ze sobą jako dwa podstawowe czynniki rozwoju człowieka6. Helena Radlińska
uważa, że „opieka nad dziećmi i młodzieżą powinna mieć charakter wychowawczy i obejmować uczniów, nie tylko tych, którzy są pozbawieni dostatecznej
1

Stankiewicz L., (2000), Słownik organizacji i kierowania w oświacie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Okoń W., (1992), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
Kmita A., (1991), Lęk w szkole [w:] Życie Szkoły nr 5/91.
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Konarzewski K., (1995), Szkoła nauczania – Szkoła, PWN, Warszawa.
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opieki rodzicielskiej”7. W trakcie trwania zajęć szkolnych organizacja szkolna
ma za zadanie zapewnić opiekę wszystkim uczniom, starać się realizować ich
potrzeby, stwarzać odpowiednie warunki do nauki oraz wypoczynku oraz dbać
o ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo8. Zdzisław Dąbrowski definiuje
opiekę jako „stałe i ciągłe dawanie oparcia dziecku, które ma niezaspokojone
potrzeby i niezdolność lub nieumiejętność do ich samodzielnego zaspakajania,
przez opiekuna biorącego za nie odpowiedzialność”9.
Zdaniem Jerzego Materne wszystkie funkcje szkoły są ze sobą powiązane
gdyż postępy w nauce, rozwój uzdolnień i zainteresowań, rozwój zdolności
i umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi czy też poczucie bezpieczeństwa oraz traktowanie szkoły jako środowiska bliskiego sobie i lubianego, odpowiednia ilość pomieszczeń, pracowni i estetyka wnętrz są ze sobą skorelowane i współodpowiedzialne jako całość za realizację funkcji dydaktyczno–
wychowawczo–opiekuńczej10. Aby można było realizować wszystkie funkcje,
szkoła musi tworzyć zwięzłą strukturę, w której osoby odpowiedzialne za realizacje jej podstawowych celów są świadome i w konsekwentny sposób realizują
wizje nakreślona przez zarządzających organizacją szkolną.
Szkoła jest organizacją użyteczności publicznej, której podstawowym celem
jest działalność niedochodowa. Jeśli więc szkoła jest organizacją, to należy ją
traktować jako rzecz zorganizowaną, której elementy posiadają cechę celowego
uporządkowania11. Aby szkoła mogła osiągnąć założone cele do których realizacji została powołana, musi tworzyć zorganizowany system naczyń powiązanych
między nauczycielami, uczniami oraz dyrektorem szkoły.
Ważną rolą szkoły jako organizacji jest zaspakajanie niematerialnych potrzeb
społeczeństwa. Szkoła jest organizacją scalającą, czyli jej nadrzędną rolą jest
socjalizacja oraz podtrzymywanie porządku społecznego ponadto jest organizacją dobrowolną, jednak ta dobrowolność jest ograniczona przez prawo oświatowe, czyli obowiązek szkolny i obowiązek nauki12. Szkoła jest również organizacją społeczną o specyficznych celach pedagogicznych. W szkole może istnieć
sytuacja, w której część osób, nauczycieli, tworząc razem organizację szkolną,
nie ma jasnej koncepcji jej celu w obrębie pełnionych przez tę organizację funkcji w ramach szerszego układu13.
7
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Jundziłł I., (1996), Opiekuńczo-wychowawcza funkcja szkoły [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa.
9
Dąbrowski Z., (2000), Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz.1, Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Olsztyn.
10
Materne J., (1988), Opiekuńcze funkcje szkoły. Wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa.
11
Zieleniewski J., (1975), Organizacja i zarządzanie, wyd. IV, PWE, Warszawa.
12
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 15 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz
z 2016 r. poz. 35, 64 i 195).
13
Schulz R., (1993), Szkoła – instytucja – system - rozwój, Edytor, Toruń.
8

38

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Sukces organizacji szkolnej
Czym jest sukces szkoły i co jest potrzebne, aby szkoła odnosiła sukcesy na
płaszczyźnie dydaktyki, wychowania i opieki?
W literaturze przedmiotu nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Trudno znaleźć precyzyjną definicję sukcesu. W słowniku PWN możemy
przeczytać, że sukces to „pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie
zamierzonego celu”14. Zig Ziglar uważa, że sukces polega na maksymalnym
wykorzystaniu możliwości jakie się ma15. Zdaniem Mateusza Grzesiaka sukces
to przenikanie się wielu składowych, bo przecież sukces dla każdego może
oznaczać coś innego. Zdaniem autora, sukces jest modelem, który można powtarzać, duplikować, można go pomnażać i wiadomo, co należy zrobić, żeby go
osiągnąć16. Denis Waitley definiuje sukces jako życiowe spełnienie, którego
źródłem jest poczucie sensu w pracy i w życiu osobistym17. Aleksander Pabian
uważa, że sukcesu nie da się zdefiniować18. Zdaniem autora chodzi raczej o definiowanie pewnych czynników, które opisują to pojęcie. Czynniki te należy
określić mianem determinant sukcesu.
Z powyższych definicji widać, że sukces to bardzo złożone pojęcie i dlatego
można go definiować na różne sposoby. Dla jednych sukces to wysoki status
społeczny, prestiżowa praca, popularność, dla innych zdrowie czy też powodzenie w realizacji wyznaczonego celu.
Dotychczas prowadzone badania dotyczące sukcesu organizacji szkolnej wskazują na pewne cechy, które mają istotny wpływ na kształtowanie sukcesu szkoły.
Davis i Thomas do najważniejszych determinant sukcesu zaliczyli: sposób kierowania szkołą przez dyrektora (określany jako silne pozytywne przywództwo),
wysoki poziom wymagań i oczekiwań w stosunku do uczniów, przyjazną, ale
zdyscyplinowaną atmosferę w szkole, nacisk na opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności, zaangażowanie personelu, pozytywny klimat w szkole,
czuwanie nad postępami uczniów, jasno i czytelnie określone cele szkoły19.
Józef Pająk do istotnych wyznaczników efektywności organizacji szkolnej zaliczył: zorientowanie szkoły na wyniki, wysokie oczekiwania w stosunku do uczących się, pełna identyfikacja nauczycieli ze szkołą i uczniami, kontrolowana obserwacja i towarzyszenie osiągnięciom uczniowskim, zapewnienie niezbędnej
dyscypliny i porządku, kwalifikacje kierownicze dyrektora szkoły, klimat zaufa14

cyt. za: [dok. elektr.] http://sjp.pwn.pl/szukaj/sukces.html [odczyt: 2016-04-17].
Ziglar Z., (1995), Droga na szczyt, Medium, Warszawa.
16
Grzesiak M., (2015), Success and Change, Helion, Gliwice.
17
Waitley D., (2011), Psychologia sukcesu, Wolters Kluwer, Warszawa.
18
Pabian A., (1998), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa na rynku, Zarys problematyki, Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
19
Davis A. G,. Thomas M., (1989), Effective Schools and Effective Teachers, Allyn and Bacon, London.
15

Rozdział 3. Determinanty sukcesu w zarządzaniu szkołą

39

nia, kooperacja wśród nauczycieli, zdolności innowacyjne nauczycieli, włączenie
rodziców w życie szkoły oraz towarzyszące nadzorowi działania wspierające20.
Zdaniem Danuty Elsner szkoła odnosząca sukcesy to szkoła, w której: jak
najlepiej wykorzystuje się czas, panują pozytywne stosunki między szkołą, rodzicami i organem założycielskim, zarządza się w odpowiedni sposób danymi
dotyczącymi wyników nauczania uczniów, zaspakajane są specjalne potrzeby
uczniów, kładzie się nacisk na podstawy nauczania, szkoła postrzegana jest jako
centrum uczenia się dla innych nauczycieli, struktura zarządzania jest zróżnicowana, ale efektywna (spłaszczona), delegowanie uprawnień jest postrzegane
jako ważne zadanie, rozważnie zarządza się zasobami, szkoła ma bezpieczne,
uporządkowane, estetyczne otoczenie21.
W powyższych badaniach wskazano na podstawowe cechy organizacji
szkolnej odnoszącej sukces. Szkoła jako złożona struktura, w której funkcjonuje
wiele podmiotów jak: dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie jest złożoną
całością, która dąży do osiągania założonych celów, których realizacja świadczy
o jej sukcesie.
Oprócz wyżej wymienionych determinantów sukcesu, szkoła, jak każda organizacja, powinna mieć swoją strategię i opracowane metody działania, których
realizacja może doprowadzić całą szkolną społeczność do sukcesu. Strategia
działania w szkole jest bezpośrednio powiązana ze sposobem kierowania i zarządzania szkołą22. Osobą odpowiedzialną za kierowanie i zarządzanie szkołą
jest dyrektor szkoły.

Zarządzanie szkołą
Grzegorz Mazurkiewicz uważa, że „/…/ skuteczne kierowanie szkołą to jeden
z najważniejszych czynników kształtujących ogólne warunki nauczania i uczenia
się. Rozbudza aspiracje uczniów, rodziców i pracowników oraz daje im wsparcie,
a tym samym przyczynia się do lepszych wyników nauczania, prowadząc do rozwiązywania realnych problemów”23. W działalności organizacji szkolnej chodzi
konkretnie o troskę o stosunki międzyludzkie, otwarty klimat szkoły, delegowanie
zadań czy też o minimalizowanie narastających konfliktów. Wszystkie te zadania
należą do czynności związanych z zarządzaniem organizacją. Jednak samo zarządzanie nie wystarcza do tego, żeby można mówić o dobrej szkole.
20

Pająk J., (1996), Kultura organizacyjna w oświacie. Teoria – praktyka – stymulacja, Wydawnictwo Śląskie,
Katowice.
21
Elsner D., (2006), Bardzo efektywna szkoła. Co to znaczy?, cz. I [w:] Dyrektor szkoły 2006, nr 2.
22
Nowosad I., (2003), Perspektywy rozwoju szkoły, Szkice z teorii szkoły, Warszawa 2003, str. 73, za: P. Dalin,
H. G. Rolff, H. Buchen, Institutioneller schulentwickklungsprozess – Ein Handbuch, Bonen – Westfalen 1998.
23
Mazurkiewicz G., (2015), Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
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Dyskusja nad rolą dyrektora w szkole trwa od kilku wieków. Działacze Komisji Edukacji Narodowej Samuel Linde i Józef Lipiński mieli krytyczne zdanie
do ówczesnej roli dyrektora „rektorzy przestali być nauczycielami, byli tylko
rządcami gospodarczymi i kasjerami, a że ekonomia podpada prawnym rygorom, stawali się z czasem prawnikami”24. Analizując ten cytat odnosi się wrażenie, że jest zgodny z zakresem kompetencji dzisiejszego dyrektora szkoły. Jednak ze względu na fundamentalne zmiany jakie nastąpiły w minionych dekadach
oraz ze względu na zmianę w sposobie rozumienia odpowiedzialności dyrektora
szkoły, oprócz wyżej wymienionych kompetencji, dzisiejszy dyrektor, musi być
również nauczycielem, menadżerem i przywódcą, bo tylko to pozwoli na stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju szkoły i uczenia się uczniów.
Wszystkie jego działania muszą być również zgodne z prawem.
Rejestr zadań dyrektora szkoły wynikający z wymogów prawa jest bardzo obszerny. Obowiązki dyrektora w szczególności, wynikają z ustawy o systemie
oświaty, ustawy karta nauczyciela i szeregu przepisów wykonawczych w postaci
rozporządzeń25. Antoni Jeżowski doliczył się ponad 1100 zadań dyrektora szkoły
wynikających z przepisów prawa oświatowego. Oprócz tych przepisów dyrektora
szkoły obowiązują również przepisy z zakresu prawa nieletnich, finansów publicznych, prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy czy też rachunkowości i prawa budowlanego26. Poniżej przytoczone zostały najważniejsze zadania
wynikające z ustawy Karta Nauczyciela oraz z ustawy o systemie oświaty.
W ustawie Karta Nauczyciela czytamy, że szkołą kieruje dyrektor, który jest
jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę
nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Dyrektor szkoły odpowiedzialny
jest w szczególności za: dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, realizację
zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących
szkołę. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji
ich zadań oraz musi zapewnić pomoc w ich doskonaleniu zawodowym. Ponadto
ma zapewnić w miarę możliwości odpowiednie warunki do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych27. Do zadań dyrektora szkoły
zgodnie z ustawą o systemie oświaty należy:
24

Kobyliński W., (2000), Polska myśl organizacyjna w oświacie, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Dzierzgowska I., (2012), Zadania dyrektora szkoły [dok. elektr.] http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj//artykul/zadania-dyrektora-szkoly [odczyt: 2016-04-11].
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Jeżowski A. J., (2009), Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, IBO, Wrocław.
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Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 7 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz
z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418).
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•

kierowanie działalnością szkoły lub placówki i reprezentowanie jej na
zewnątrz;
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
• sprawowane opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
• realizowanie uchwał rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
• dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub
placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub
placówki;
• wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
lub placówkę;
• wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
• współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
• stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;
• kontrola realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia28.
Podsumowując powyższe zadania wynikające z przepisów prawa należy
stwierdzić, że dyrektor szkoły jest pierwszym nauczycielem i wychowawcą, jest
organizatorem i koordynatorem oraz inicjatorem poczynań swoich pracowników29. Trwają dyskusje pomiędzy zwolennikami różnych teorii dotyczących ról
jakie powinien pełnić w szkole dyrektor. Danuta Elsner uważa, że szkołom
obecnie bardziej potrzebni są wybitni pedagodzy na stanowisku dyrektora, niż
menadżerowie30. Zwolennicy podejścia pedagogicznego uważają, że dyrektor
szkoły to przede wszystkim nauczyciel i wychowawca, organizator pracy dydak-

28
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 39 ust. 1 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64 i 195).
29
Pasierbiński T., (1968), Zarys organizacji pracy szkoły, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
30
Elsner D., (2004), Dyrektor szkoły, menadżer czy wybitny pedagog?, wkładka [w:] Kierowanie Szkołą 2004,
nr 1, s.1.
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tyczno–wychowawczej oraz troskliwy opiekun i doradca w stosunku do wszystkich podmiotów31.
Biorąc pod uwagę szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz
z różnorodności zadań dyrektora szkoły należy stwierdzić, że dyrektor szkoły
powinien posiadać wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania ludźmi i zarządzania organizacjami w sytuacji niepewności i uwarunkowanej
zmienności otoczenia, w którym organizacja szkolna funkcjonuje32.
Pojęcia „kierowania” i „zarządzania” w teorii organizacji i zarządzania
oświatą używane są zamiennie33. Tak też uważa Irena Dzierzgowska, która
stwierdza, że zarządzanie, często zamiennie nazywane kierowaniem to: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola34. Wdrożenie odpowiednich
metod zarządzania i koncepcji menadżerskich na obszar organizacji szkolnej
pozwala na efektywne i systematyczne sprawowanie władzy przez zarządzającego czyli dyrektora szkoły. Takie działania w polskiej literaturze określane są jako menadżeryzm oświatowy, czyli system sprawowania kierownictwa w szkole przez
zawodowego kierownika - menadżera35.
Dyrektor szkoły współcześnie traktowany jest jako menadżer oświaty. Piotr
Kowolik uważa, że menadżer oświaty to „człowiek posiadający społeczne, techniczne i koncepcyjne umiejętności. Ponadto osoba ta wyróżnia się interpersonalnymi zdolnościami, talentem w zdobywaniu informacji i umiejętnością w podejmowaniu trafnych decyzji oraz posiada wrażliwość moralną i etyczną”36.
Antoni Jeżowski i Joanna Madalińska-Michalak uważają, że dyrektor szkoły jest
kierownikiem, administratorem, menedżerem oraz przywódcą37.
Analizując stwierdzenia różnych autorów widać, że rola dyrektora szkoły jest
wielowymiarowa. Przy jego biurku spotykają się niejako czynniki organizacyjne, prawne, społeczne, pedagogiczne, etyczne, ekonomiczne, ideologiczne i szereg
innych.
Wszystkie role pełnione w szkole przez dyrektora są bardzo ważne i powinny
się wzajemnie uzupełniać w celu rozsądnego, skutecznego i zgodnego z prawem
zarządzania szkołą.
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Bednarska-Wnuk I., (2010), Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, Wolters Kluwer
Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Penc J., (1997), Strategie zarządzania, Część I, PTE, Warszawa.
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Trzebiatowski K., (1982), Kierowanie szkołą w świetle teorii organizacji i zarządzania, Materiały Sesyjne
WOM, Warszawa –Wrocław.
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Dzierzgowska I., (2000), Dyrektor w zreformowanej szkole, CODN, Warszawa.
35
Goriszowski W., (2008), Menadżeryzm oświatowy w teorii i praktyce. Poradnik z zakresu organizacji
i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły, Toruń.
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Żeby dyrektor szkoły mógł skutecznie zarządzać szkołą musi posiadać odpowiednie kompetencje. Taki model kompetencji dyrektora w 2006 roku opracował Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, wspólnie
z pracownikami Szkoły Głównej Handlowej. Wyodrębniono 13 obszarów kompetencji: zarządzanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym,
zarządzanie procesami pomocniczymi, stosowanie prawa, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą, zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych, zarządzanie pracą własną, komunikowanie się i zarządzanie przepływem informacji, współpraca, podejmowanie decyzji, proinnowacyjność oraz
etyka postępowania38.
Do pożądanych umiejętności dyrektora szkoły badacze zaliczają również:
szybką orientację w analizowaniu sytuacji i problemów, opanowanie sprawnych
technik komunikowania się, zdolności przywódcze, wysoki stopień samoregulacji oraz trafna analiza skuteczności planowania i realizowania zadań oświatowowychowawczych w szkole39.
Z badań Izabeli Bednarskiej-Wnuk wynika, że do pożądanych umiejętności
dyrektora szkoły należą: umiejętność posługiwania się prawem, umiejętność
aplikowania o środki z funduszu europejskiego, oszczędne gospodarowanie majątkiem szkoły, wprowadzanie zmian i stałe uczenie się40.
Studia nad literaturą przedmiotu dowodzą, że praca dyrektora szkoły to bardzo złożony proces, który nastawiony jest na wszechstronny rozwój ucznia.

Organizacja badań i charakterystyka badanych respondentów
Badania do niniejszej pracy przeprowadzono po wcześniejszym wyborze obszaru badawczego. Badaniem objęci zostali dyrektorzy, nauczyciele, rodzice
uczniów ze szkół powiatu wielickiego oraz studenci studiów podyplomowych
„Zarządzanie w oświacie” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Przedstawione w części metodologicznej pracy założenia badawcze, zostały
zweryfikowane poprzez przeprowadzenie badania metodą sondażu diagnostycznego (nazywanego również sondażem ankietowym, bądź sondażem stosowanym
na grupie reprezentatywnej) i weryfikację uzyskanych wyników empirycznych.
Metoda badawcza sondażu diagnostycznego jest jedną z najpopularniejszych
metod badań ilościowych. Według Tadeusz Pilcha „metoda sondażu diagnostycznego, jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych
38
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zbiorowości, nasileniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich
innych zjawisk instytucjonalnie niezlokalizowanych – posiadających grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje”41. Mieczysław Łobocki uważa, że podstawową funkcją metody sondażu diagnostycznego jest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, którzy nazywani są respondentami42. Earl
Babbie jest zdania, że badania sondażowe to najlepsza dostępna metoda dla tych
badaczy, którzy chcą zbierać oryginalne dane w celu opisywania populacji zbyt
dużej, aby obserwować ją bezpośrednio. Zdaniem autora badania sondażowe są
też doskonałym narzędziem pomiaru postaw i poglądów w dużej populacji43.
W niniejszej pracy, badaniem sondażu diagnostycznego objętych zostało
12 dyrektorów szkół podstawowych, 32 nauczycieli szkół podstawowych,
29 rodziców uczniów oraz 27 słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie
w oświacie” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Łącznie poddanych badaniu zostało 100 osób.
Respondentom przedstawiono trzy arkusze diagnostyczne. Celem analizy badawczej w pierwszej arkuszu było znalezienie odpowiedzi na pytanie - czym jest
sukces szkoły? Przywołana problematyka została podjęta przez umieszczenie
w arkuszu diagnostycznym 18 wskaźników w trzech obszarach: dydaktycznym,
wychowawczym i opiekuńczym. W toku analizy literatury do wskaźników charakteryzujących obszar dydaktyczny zaliczono:
• wyniki z egzaminów i sprawdzianów pisanych na zakończenie szkoły,
• wyniki uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
• dużą liczbę zajęć pozalekcyjnych,
• wyniki z badania zewnętrznego prowadzonego przez kuratorium
(ewaluacja),
• umiejętność wykorzystania przez ucznia zdobytej wiedzy w praktyce,
• osiąganie przez uczniów wysokich wyników na dalszych etapach
kształcenia.
Do wskaźników opisujących obszar wychowawczy zaliczono to, że:
• uczeń zawsze może liczyć na wsparcie nauczyciela w rozwiązaniu
problemu,
• rodzice mają wpływ na procesy zachodzące w szkole,
• szkoła ma dobry wizerunek w środowisku lokalnym,
• uczeń wychowany jest zgodnie z wartościami patriotycznymi,
• uczniowie są tolerancyjni,
41
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• uczeń kultywuje tradycje regionalne,
• uczeń chętnie chodzi do szkoły.
Do charakterystyki obszaru opiekuńczego użyto następujących wskaźników:
• sprawnie działająca i dostępna dla uczniów świetlica szkolna,
• kompletne wyposażenie sal lekcyjnych,
• dyscyplina w szkole,
• bezpieczeństwo uczniów,
• uczeń zawsze może liczyć na opiekę nauczyciela.
W kolejnym arkuszu respondenci wyrażali swoją opinię o tym jak osiągnąć
sukces szkoły. W toku analizy literatury do badania, w celu próby znalezienia
odpowiedzi na pytanie - jak osiągnąć sukces szkoły? zastosowano 21 wskaźników:
• sprawnie i profesjonalnie zarządzający dyrektor szkoły – przywódca,
• dyrektor szkoły z odpowiednią wiedzą z prawa oświatowego,
• zarządzanie danymi dotyczącymi wyników uczniów (wykorzystanie
wyników do rozmów z uczniami, aby wytyczyć indywidualną ścieżkę
postępów),
• wysoki poziom wymagań i oczekiwań w stosunku do uczniów,
• przyjazna, ale zdyscyplinowana atmosfera w klasach,
• nacisk na opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności,
• duża ilość zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie mogą nadrabiać braki i rozwijać talenty,
• zaangażowanie personelu,
• pozytywny klimat szkoły,
• bieżące monitorowanie postępów uczniów,
• wykwalifikowana kadra nauczycieli,
• jasno określone i dobrze rozumiane cele szkoły,
• pełna identyfikacja nauczyciela ze szkołą i uczniami,
• kwalifikacje kierownicze dyrektora szkoły,
• zdolności innowacyjne nauczycieli,
• włączenie rodziców w życie szkoły,
• włączenie instytucji zewnętrznych w życie szkoły,
• bezpieczne, uporządkowane, estetyczne otoczenie szkoły,
• bezpieczne, uporządkowane, estetyczne wnętrze szkoły,
• dobre wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce naukowe,
• działania wspierające dla uczniów prowadzone przez nauczycieli.
Trzeci arkusz diagnostyczny poświęcony został pożądanym cechom dyrektora szkoły odnoszącej sukces. Respondentom przedstawiono 20 kompetencji dy-
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rektora szkoły, z których badani mieli określić te najistotniejsze w zarządzaniu
szkołą:
• skuteczne komunikowanie się z rodzicami uczniów,
• kierowanie zespołem nauczycieli,
• sprawne podejmowanie decyzji,
• umiejętne delegowanie uprawnień na innych nauczycieli,
• planowanie i organizacja pracy własnej,
• wprowadzanie zmian,
• wykorzystanie technologii informatycznej,
• znajomość prawa oświatowego i umiejętne posługiwanie się nim,
• promowanie szkoły na zewnątrz,
• planowanie strategiczne (tworzenie misji, wizji, określenie celów organizacji),
• motywowanie do pracy nauczycieli,
• uczenie się przez całe życie (studia, kursy, szkolenia, w których dyrektor bierze udział),
• rozwiązywanie konfliktów w szkole,
• skuteczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego,
• pozyskiwanie przychylności zwierzchników (organ prowadzący, kontroli),
• współdziałanie z władzami oświatowymi i samorządowymi,
• współpraca z rodzicami,
• pozyskiwanie funduszy na doposażenie i remonty w szkole,
• umiejętne gospodarowanie majątkiem szkoły,
• umiejętne komunikowanie się z uczniami.
Punktem wyjścia w doborze obszarów i zagadnień we wszystkich ankietach
była analiza teoretyczna i wyniki innych badań empirycznych w tym zakresie.
We wszystkich trzech arkuszach diagnostycznych respondenci wyrażali swoją
opinię na dziesięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało – zdecydowanie się nie
zgadzam, a 10 oznaczało – zdecydowanie się zgadzam. Temu samemu badaniu,
za pomocą tej samej metody, zostały poddane wszystkie grupy respondentów.

Wyniki badań
Analiza wyników przeprowadzonych badań została przedstawiona w formie
zbiorczych tabel z wynikami odpowiedzi oraz w formie zbiorczych wykresów
z odpowiedziami respondentów. Na wykresach przedstawiono wyniki w kolejności od najbardziej istotnych do najmniej istotnych.
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Analiza ankiet – czym jest sukces szkoły?

Nr
wskaźnika

OBSZAR

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie – czym
jest sukces szkoły? – oraz średnia arytmetyczna obliczona na podstawie odpowiedzi wszystkich grup respondentów.

OBSZAR DYDAKTYCZNY

1

2
3
4
5
6

OBSZAR WYCHOWAWCZY

7

Wyniki z egzaminów
i sprawdzianów pisanych na
zakończenie szkoły
Wyniki uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Duża liczba zajęć pozalekcyjnych
Wyniki z badania zewnętrznego prowadzonego przez
kuratorium (ewaluacja)
Uczeń potrafi wykorzystać
zdobytą wiedzę w praktyce
Uczniowie osiągają wysokie
wyniki na dalszych etapach
kształcenia
Uczeń zawsze może liczyć
na wsparcie nauczyciela
w rozwiązaniu problemu

Dyrektorzy

Nauczyciele

Rodzice

Studenci
UJ

X

8,67

6,87

7,86

6,74

7,54

9,17

8,67

7,00

7,22

8,02

8,67

7,40

8,29

6,44

7,70

8,17

6,07

5,14

5,96

6,34

10,00

9,46

9,71

9,37

9,64

9,00

9,53

9,71

8,81

9,26

8,83

9,07

9,71

8,93

9,14

8

Rodzice mają wpływ na
procesy zachodzące w szkole

6,83

6,60

8,43

6,74

7,15

9

Dobry wizerunek szkoły
w środowisku lokalnym

8,83

8,60

9,00

7,59

8,51

10

Uczeń wychowany zgodnie z
wartościami patriotycznymi

9,33

8,06

7,14

6,81

7,84

11

Uczniowie są tolerancyjni

9,33

8,80

7,86

7,89

8,47

9,17

7,80

6,71

6,74

7,61

9,50

8,67

9,57

8,52

9,07

7,83

7,60

8,43

6,81

7,67

8,67

8,80

8,57

7,07

8,28

12
13

OBSZAR OPIEKUŃCZY

Respondenci
Określenie
wskaźnika

14
15

Uczeń kultywuje tradycje
regionalne
Uczeń chętnie chodzi do
szkoły
Sprawnie działająca i dostępna dla uczniów świetlica
szkolna
Kompletne wyposażenie sal
lekcyjnych

16

Dyscyplina w szkole

8,67

8,67

8,29

7,00

8,16

17

Bezpieczeństwo uczniów

10,00

9,73

10,00

9,19

9,73

18

Uczeń zawsze może liczyć
na opiekę nauczyciela

9,67

9,53

9,00

9,00

9,30

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 1. Graficzna prezentacja udzielonych odpowiedzi na pytanie czym jest
sukces szkoły? – z uwzględnieniem średniej arytmetycznej obliczonej na podstawie odpowiedzi wszystkich grup respondentów w kolejności od najistotniejszych do najmniej istotnych.

Bezpieczeństwo uczniów

9,73
9,64
9,30
9,26
9,14
9,07

Uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w…
Uczeń zawsze może liczyć na opiekę nauczyciela
Uczniowie osiągają wysokie wyniki na dalszych…
Uczeń zawsze może liczyć na wsparcie…
Uczeń chętnie chodzi do szkoły
Dobry wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

8,51
8,47
8,28
8,16
8,02
7,84
7,70
7,67
7,61
7,54
7,15

Uczniowie są tolerancyjni
Kompletne wyposażenie sal lekcyjnych
Dyscyplina w szkole
Wyniki uczniów w konkursach i olimpiadach…
Uczeń wychowany zgodnie z wartościami…
Duża ilość zajęć pozalekcyjnych
Sprawnie działająca i dostępna dla uczniów…
Uczeń kultywuje tradycje regionalne
Wyniki z egzaminów i sprawdzianów pisanych na…
Rodzice maja wpływ na procesy zachodzące w…
Wyniki z badania zewnętrznego prowadzonego…

5
obszar dydaktyczny

obszar wychowawczy

6,34
6

7

8

9

10

obszar opiekuńczy

Źródło: opracowanie własne.

Z wartości przedstawionych w tabeli i na wykresach wynika, że respondenci
do najważniejszych wskaźników charakteryzujących szkołę odnoszącą sukces
zaliczyli: bezpieczeństwo uczniów oraz to, że uczeń potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, zawsze może liczyć na opiekę nauczyciela, osiąga wysokie wyniki na dalszych etapach kształcenia, zawsze może liczyć na wsparcie
nauczyciela w rozwiązaniu problemu. Za najmniej istotne uznali: wyniki z badania zewnętrznego prowadzonego przez kuratorium (ewaluacja), wpływ rodziców
na procesy zachodzące w szkole oraz wyniki ze sprawdzianów i egzaminów
pisanych na zakończenie szkoły. Na szczególną uwagę zasługuje ocena z badania zewnętrznego prowadzonego przez kuratorium (ewaluacja), które zdaniem
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respondentów ma małe znaczenia w kontekście odpowiedzi na pytanie – czym
jest sukces szkoły. Ewaluacja zewnętrzna jest badaniem całościowym, a w niniejszej pracy została zaliczona do obszaru dydaktycznego. Badania dotyczące
stosunku nauczycieli i dyrektorów do ewaluacji przeprowadził również Instytut
Badań Edukacyjnych. Z ich raportu wynika, że „większość dyrektorów ma generalnie pozytywny stosunek do samych założeń ewaluacji, ocenia ją jako proces
przydatny, chociaż jednocześnie ma zastrzeżenia do niektórych przyjętych praktycznych rozwiązań. Nauczyciele zazwyczaj krytyczniej podchodzą do tego
procesu. Zdecydowanie częściej podkreślają jego uciążliwości, mają większą
tendencję do niezgadzania się z wynikami – nawet, jeśli uczą w szkole, w której
dyrektor jest entuzjastycznie nastawiony do ewaluacji”44. Również w badaniach
w niniejszej pracy widać wyraźnie, że nauczyciele, rodzice i studenci UJ mają
krytyczny stosunek do wyników ewaluacji w kontekście sukcesu szkoły. Innego
zdania są dyrektorzy, którzy zdecydowanie wyżej ocenili ten wskaźnik. Na wykresie 4 widać również wyraźnie, że dyrektorzy większość wskaźników ocenili
wyżej od pozostałych respondentów biorących udział w badaniu.
Wszystkie wskaźniki zostały pogrupowane w obszary, a uzyskane w nich
wyniki przedstawiono na wykresie 2.
Respondenci uznali, że szkoła odnosząca sukces to szkoła bezpieczna, gdzie
jest zapewniona odpowiednia opieka. W dalszej kolejności liczy się dla respondentów wychowanie, a na końcu dydaktyka i wyniki nauczania. Mimo bezsprzecznych wartości jakie niesie ze sobą dydaktyka, respondenci uznali, że to
opieka i wychowanie, jako dwa podstawowe czynniki rozwoju człowieka45 są
najistotniejsze w kontekście szkoły sukcesu. Porównując wynik w obszarach
widać, iż są do siebie zbliżone, co potwierdza również w swoich rozważaniach
Jerzy Materne, który uważa, że wszystkie są ze sobą skorelowane i odpowiedzialne za realizację wszystkich szkolnych procesów46.

44
http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nauczyciele-niechetni-ewaluacji-jest-zbyt-nieprzewidywalna
[odczyt w dniu: 2016-06-17].
45
Pomykało W., (red.), (1996), Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa.
46
Materne J., (1988), Opiekuńcze funkcje szkoły. Wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa.
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Wykres 2. Graficzna prezentacja udzielonych odpowiedzi na pytanie czym jest
sukces szkoły? – z uwzględnieniem średniej arytmetycznej obliczonej na podstawie odpowiedzi wszystkich grup respondentów w określonych obszarach
badawczych.

10
9

8,11

8,26

8,62

8
7
6
5
Obszar dydaktyczny

Obszar wychowawczy

Obszar opiekuńczy

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci uznali, że szkoła odnosząca sukces to szkoła bezpieczna, gdzie
jest zapewniona odpowiednia opieka. W dalszej kolejności liczy się dla respondentów wychowanie, a na końcu dydaktyka i wyniki nauczania. Mimo bezsprzecznych wartości jakie niesie ze sobą dydaktyka, respondenci uznali, że to
opieka i wychowanie, jako dwa podstawowe czynniki rozwoju człowieka47 są
najistotniejsze w kontekście szkoły sukcesu. Porównując wynik w obszarach
widać, iż są do siebie zbliżone, co potwierdza również w swoich rozważaniach
Jerzy Materne, który uważa, że wszystkie są ze sobą skorelowane i odpowiedzialne za realizację wszystkich szkolnych procesów48.

47
48

Pomykało W., (red.), (1996), Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Materne J., (1988), Opiekuńcze funkcje szkoły. Wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa.
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Analiza ankiet – jak osiągnąć sukces szkoły?

NR
WSKAŹNIKA

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie – jak osiągnąć sukces szkoły? – oraz średnia arytmetyczna obliczona na podstawie odpowiedzi wszystkich grup respondentów

OKREŚLENIE
WSKAŹNIKA

1

Sprawnie i profesjonalnie zarządzający dyrektor szkoły - przywódca

9,67

8,46

8,43

9,07

8,91

2

Dyrektor szkoły z odpowiednią wiedzą
z prawa oświatowego

9,00

8,53

8,29

8,33

8,54

3

Zarządzanie danymi dotyczącymi wyników
uczniów (wykorzystanie wyników do rozmów
z uczniami, aby wytyczyć indywidualną
ścieżkę postępów)

8,50

7,20

8,43

8,19

8,08

4

Wysoki poziom wymagań i oczekiwań
w stosunku do uczniów

8,33

8,67

8,00

6,93

7,98

5

Przyjazna, ale zdyscyplinowana atmosfera
w klasach

9,00

9,20

9,71

8,52

9,11

6

Nacisk na opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności

8,50

9,20

9,00

7,81

8,63

7

Duża ilość zajęć pozalekcyjnych, na których
uczniowie mogą nadrabiać braki i rozwijać
talenty

9,00

8,67

9,14

7,56

8,59

8

Zaangażowanie personelu

9,33

8,40

9,14

9,19

9,02

9

Pozytywny klimat szkoły

9,33

9,27

9,57

9,15

9,33

10

Bieżące monitorowanie postępów uczniów

9,00

8,06

8,57

8,44

8,52

11

Wykwalifikowana kadra nauczycieli

9,83

9,06

9,71

9,22

9,46

12

Jasno określone i dobrze rozumiane cele
szkoły

9,67

8,66

7,43

9,07

8,71

13

Pełna identyfikacja nauczyciela ze szkołą
i uczniami

9,33

8,20

7,00

8,30

8,21

14

Kwalifikacje kierownicze dyrektora szkoły

9,50

8,00

7,14

8,22

8,22

15

Zdolności innowacyjne nauczycieli

9,17

8,13

8,43

8,44

8,54

16

Włączenie rodziców w życie szkoły

8,50

7,34

8,43

7,56

7,96

17

Włączenie instytucji zewnętrznych w życie
szkoły

8,67

6,94

6,86

7,15

7,41

RESPONDENCI

Dyrektorzy Nauczyciele Rodzice

Studenci
UJ

X
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18

Bezpieczne, uporządkowane, estetyczne
otoczenie szkoły

9,00

7,47

7,57

7,22

7,82

19

Bezpieczne, uporządkowane, estetyczne
wnętrze szkoły

9,00

7,73

7,57

7,67

7,99

20

Dobre wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce
naukowe

9,33

9,07

8,43

7,52

8,59

21

Działania wspierające dla uczniów prowadzone przez nauczycieli

9,33

8,60

8,86

8,89

8,92

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3. Graficzna prezentacja udzielonych odpowiedzi na pytanie jak osiągnąć sukces szkoły? – z uwzględnieniem średniej arytmetycznej obliczonej na
podstawie odpowiedzi wszystkich respondentów w kolejności od najistotniejszych do najmniej istotnych.

Wykwalifikowana kadra nauczycieli

9,46
9,33
9,11
9,02
8,92
8,91
8,71
8,63
8,59
8,59
8,54
8,54
8,52
8,22
8,21
8,08
7,99
7,98
7,96
7,82
7,41

Pozytywny klimat szkoły
Przyjazna, ale zdyscyplinowana atmosfera w…
Zaangażowanie personelu
Działania wspierające dla uczniów prowadzone…
Sprawnie i profesjonalnie zarządzający dyrektor…
Jasno określone i dobrze rozumiane cele szkoły
Nacisk na opanowanie przez uczniów…
Dobre wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce…
Duża ilość zajęć pozalekcyjnych na których…
Zdolności innowacyjne nauczycieli
Dyrektor szkoły z odpowiednią wiedzą z prawa…
Bieżące monitorowanie postępów uczniów
Kwalifikacje kierownicze dyrektora szkoły
Pełna identyfikacja nauczyciela ze szkołą i…
Zarządzanie danymi dotyczącymi wyników…
Bezpieczne , uporządkowane, estetyczne…
Wysoki poziom wymagań i oczekiwań w…
Włączenie rodziców w życie szkoły
Bezpieczne, uporządkowane, estetyczne…
Włączenie instytucji zewnętrznych w życie szkoły

5
Źródło: opracowanie własne.

6

7

8

9

10
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Na podstawie analizy wyodrębniono wskaźniki pomocne w odpowiedzi na
pytanie – jak osiągnąć sukces szkoły? Powyższa tabela i wykres zbiorczo przedstawiają opinie wszystkich respondentów na podane wskaźniki.
Respondenci uznali, że do osiągnięcia sukcesu szkoły przede wszystkim potrzebna jest wykwalifikowana kadra nauczycieli. W dalszej kolejności za istotne
respondenci uznali: pozytywny klimat szkoły oraz przyjazną, ale zdyscyplinowaną atmosferę w klasach. Najmniej istotne w ich opinii są: włączanie instytucji
zewnętrznych w życie szkoły, bezpieczne, uporządkowane, estetyczne otoczenie
szkoły oraz włączanie rodziców w życie szkoły. Na uwagę zasługuje szczególnie
wskaźnik – wysoki poziom wymagań i oczekiwań w stosunku do uczniów, który
w opinii respondentów jest mało istotny w osiąganiu sukcesu przez szkołę.
W analizie powyższych wyników badań należy zwrócić uwagę, że obok wykwalifikowanej kadry nauczycieli ważne są czynniki, które można nazwać miękkimi. Są one związane z atmosferą czy też z klimatem szkoły. Respondenci uznali
również, że mało istotne w osiąganiu przez szkołę sukcesu jest włączanie rodziców w życie szkoły (nawet sami rodzice tak uznali). Jest to zaskakujące szczególnie w kontekście wymagań państwa stawianym szkołom – wymaganie 9:
rodzice są partnerami szkoły lub placówki49. Jakub Kołodziejczyk uważa, że nie
da się prowadzić skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych bez
współpracy szkoły z rodzicami. Zdaniem autora relacje powinny być partnerskie, a szkoła powinna tworzyć możliwość kontaktu rodziców z nauczycielami.
Rodzice powinni również uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących
szkoły50. Również włączanie instytucji zewnętrznych w życie szkoły zostało
przez respondentów ocenione jako mało istotne. To zagadnienie również jest
zawarte w jednym z wymagań państwa stawianym szkołom – wymaganie 10:
wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego rozwoju51. Jakub Kołodziejczyk w uzasadnieniu istoty wymagania, uważa, że korzystanie przez szkołę z zasobów lokalnego środowiska
wzbogaca działalność szkoły w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki52.

49
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek Poz. 1214.
50
Kołodziejczyk J., (2010), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty [w:] G. Mazurkiewicz (red.),
Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
51
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek Poz. 1214.
52
Kołodziejczyk J., (2010), Ewaluacja w nadzorze…
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Analiza ankiet – pożądane kompetencje dyrektora szkoły
osiągającej sukces

Nr
wskaźnika

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie opinii respondentów na temat pożądanych kompetencji dyrektora szkoły oraz średnia arytmetyczna obliczona na podstawie
odpowiedzi wszystkich grup respondentów.
RESPONDENCI
OKREŚLENIE
WSKAŹNIKA

Dyrektorzy Nauczyciele Rodzice

Studenci
UJ

X

9,50

8,06

9,43

8,63

8,91

10,00

8,86

9,57

9,15

9,40

9,67

9,13

9,29

9,19

9,32

Umiejętne delegowanie uprawnień na
innych nauczycieli

9,50

8,80

8,43

8,96

8,92

5

Planowanie i organizacja pracy własnej

9,67

8,73

7,86

9,11

8,84

6

Wprowadzanie zmian

9,50

8,06

8,43

8,52

8,63

7

Wykorzystanie technologii informatycznej

9,00

8,00

9,00

8,15

8,54

8

Znajomość prawa oświatowego i
umiejętne posługiwanie się nim

9,67

9,14

8,86

8,74

9,10

9

Promowanie szkoły na zewnątrz

9,33

8,53

6,86

8,52

8,31

10

Planowanie strategiczne (tworzenie
misji, wizji, określenie celów organizacji)

8,50

7,80

8,14

8,67

8,28

11

Motywowanie do pracy nauczycieli

9,33

9,40

9,14

8,89

9,19

12

Uczenie się przez całe życie (studia,
kursy, szkolenia, w których dyrektor
bierze udział)

9,00

8,53

8,71

8,70

8,74

12

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

9,83

9,40

9,14

9,07

9,36

14

Skuteczne prowadzenie nadzoru
pedagogicznego

9,83

8,86

9,29

8,44

9,11

15

Pozyskiwanie przychylności
zwierzchników (organ prowadzący,
kontroli)

9,17

8,80

8,14

7,70

8,45

16

Współdziałanie z władzami oświatowymi i samorządowymi

9,33

8,66

7,71

8,07

8,44

1

Skuteczne komunikowanie się z
rodzicami uczniów

2

Kierowanie zespołem nauczycieli

3

Sprawne podejmowanie decyzji

4
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9,50

7,94

8,43

8,59

8,62

Pozyskiwanie funduszy na doposażenie i remonty w szkole

9,17

9,40

8,86

8,04

8,87

19

Umiejętne gospodarowanie majątkiem
szkoły

9,50

9,06

8,57

8,41

8,89

20

Umiejętne komunikowanie się z
uczniami

9,67

8,73

8,57

9,52

9,12

17

Współpraca z rodzicami

18

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Graficzna prezentacja opinii respondentów na temat pożądanych
kompetencji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem średniej arytmetycznej obliczonej na podstawie odpowiedzi wszystkich grup respondentów.

Kierowanie zespołem nauczycieli

9,40
9,36
9,32
9,19
9,12
9,11
9,10
8,92
8,91
8,89
8,87
8,84
8,74
8,63
8,62
8,54
8,45
8,44
8,31
8,28

Rozwiązywanie konfliktów w szkole
Sprawne podejmowanie decyzji
Motywowanie do pracy nauczycieli
Umiejętne komunikowanie się z uczniami
Skuteczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego
Znajomość prawa oświatowego i umiejętne…
Umiejętne delegowanie uprawnień na innych…
Skuteczne komunikowanie się z rodzicami…
Umiejętne gospodarowanie majątkiem szkoły
Pozyskiwanie funduszy na doposażenie i…
Planowanie i organizacja pracy własnej
Uczenie się przez całe życie (studia , kursy,…
Wprowadzanie zmian
Współpraca z rodzicami
Wykorzystanie technologii informatycznej
Pozyskiwanie przychylności zwierzchników…
Współdziałanie z władzami oświatowymi i…
Promowanie szkoły na zewnątrz
Planowanie strategiczne (tworzenie misji, wizji,…

5
Źródło: opracowanie własne.

6

7

8

9

10
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Zdaniem respondentów, najważniejsze kompetencje dyrektora szkoły osiągającej sukces to: kierowanie zespołem nauczycieli, rozwiązywanie konfliktów
w szkole, sprawne podejmowanie decyzji. Do najmniej istotnych zaliczyli: planowanie strategiczne (tworzenie misji, wizji, określenie celów organizacji), promowanie szkoły na zewnątrz, współdziałanie z władzami oświatowymi i samorządowymi.
Należy zwrócić uwagę na umiejętność kierowania zespołem nauczycieli, która została oceniona przez respondentów najwyżej. Podobnie odpowiadali respondenci w badaniach przeprowadzonych przez Izabelę Bednarską-Wnuk53
oraz przez Rafała Otrębę54. Ta kompetencja zawsze oceniana jest bardzo wysoko. Równie wysoko w badaniach przytoczonych autorów oceniany jest wskaźnik: uczenie się przez całe życie, co zupełnie odbiega od wyników badań w niniejszej pracy. Zastanawiająca jest również niska ocena dla pozyskiwania przychylności zwierzchników. Bez względu na odbiór etyczny, należy stwierdzić, że
ta kompetencja jest bardzo pożądana w praktyce, gdyż daje często możliwość
lepszego rozwoju szkoły. Na uwagę zasługuje również wysoka ocena umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole. W badaniach Izabeli Bednarskiej-Wnuk
i Rafała Otręby umiejętność ta, miała zdecydowanie niższą ocenę.
Znajomość prawa i umiejętne posługiwanie się nim, zarówno w badaniach
w niniejszej pracy, jak i w badaniach innych autorów jest ważną kompetencją.
Jest to zapewne związane z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością i przepisami w zakresie szeroko rozumianego prawa oświatowego. System oświaty
w Polsce swoje fundamenty ma właśnie w prawie oświatowym, a dyrektor szkoły jako zwierzchnik wszystkich pracowników oraz koordynator pracy całej szkoły zobowiązany jest do znajomości przepisów prawnych. Na wykresie 21 widać,
że nauczyciele odwrotnie do dyrektorów nie są zbyt skłonni do wprowadzania
zmian przez samego dyrektora. Może to się wiązać z ich obawą o dodatkowe
obowiązki w sytuacji, w której dyrektor podejmie działania zmieniające istniejący w szkole ład. Na wykresie 21 widać również, że nauczyciele nie widzą potrzeby sprawnego komunikowania się dyrektora z rodzicami. Jest to zaskakujące
gdyż tylko wspólne działania rodziców, nauczycieli i dyrektora mogą zapewnić
prawidłowy rozwój ucznia, a bez sprawnego kontaktu dyrektora z rodzicami jest
to w zasadzie niemożliwe.

53
Bednarska-Wnuk I., (2010), Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska, ABC a Wolters
Kluwer business, Warszawa.
54
Otręba R., (2012), Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, ABC a Wolters Kluwer business,
Warszawa.
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Podsumowanie wyników
Interpretacja badań empirycznych wskazuje, że najistotniejszymi wskaźnikami świadczącymi o sukcesie szkoły są:
1. bezpieczeństwo uczniów.
2. wykorzystanie zdobytej przez ucznia wiedzy w praktyce.
3. opieka nauczyciela nad uczniem.
4. osiąganie przez uczniów wysokich wyników na dalszych etapach kształcenia.
5. wsparcie nauczyciela dla ucznia w rozwiązaniu problemu.
Wszystkie wskaźniki świadczące o sukcesie szkoły zostały podzielone na
trzy obszary funkcjonowania szkoły. Według respondentów najważniejszym
obszarem funkcjonowania szkoły jest obszar opiekuńczy. W dalszej kolejności
obszar wychowawczy i dydaktyczny. Wszystkie trzy obszary dzieli niewielka
różnica w ocenie respondentów, można więc odnieść wrażenie, że wszystkie
trzy są istotne i mają duże znaczenie w kompleksowym rozwoju ucznia w szkole. Respondenci jednomyślnie wskazali, że bezpieczeństwo uczniów, czyli
wskaźnik z obszaru opiekuńczego, jest najważniejszy w szkole. O ile w podsumowaniu w obszarach działalności szkoły wyniki były porównywalne i zbliżone, to w poszczególnych wskaźnikach charakteryzujących sukces szkoły można
zauważyć duże różnice w odpowiedziach respondentów. Szczególnie mało istotna dla badanych jest ewaluacja, czyli badanie zewnętrzne przeprowadzane przez
kuratorium. Jedynie dyrektorzy szkół nie uznali ewaluacji za najmniej istotną.
Wynik badań potwierdzają spostrzeżenia Grzegorza Mazurkiewicza, który uważa, że pierwszym warunkiem autentycznego nauczania jest stworzenie w szkole
atmosfery, która tworzy poczucie bezpieczeństwa, motywacji i świadomości55.
Dopiero wtedy można mówić o nauczaniu i o tworzeniu łączności między zdobytą wiedzą a światem zewnętrznym. Bardzo ważne są również relacje panujące
między nauczycielami i uczniami, które w konsekwencji powodują, że uczniowie chętnie chodzą do szkoły wiedząc, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i opiekę nauczyciela. Zastanawiające są wyniki dotyczące wpływu rodziców na procesy
zachodzące w szkole. Respondenci uznali, że jest to mało istotne. Zapewne
część nauczycieli i dyrektorów obawia się zbyt dużej ingerencji rodziców w ich
działania. Grzegorz Mazurkiewicz uważa natomiast, że partnerstwo pomiędzy
szkołą i domem jest ważne, a rodzice powinni być zaangażowani w życie szkolne oraz procesy, które wspomagają uczenie się uczniów56. Podsumowując wyniki badań z pierwszej ankiety można wystosować następujące rekomendacje:
55
Mazurkiewicz G., (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań
współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
56
Ibidem.

58

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

1. aby proces dydaktyczny w szkole przebiegał prawidłowo w szkole musi
być bezpiecznie.
2. wiedza nauczana w szkole powinna być przydatna w praktyce.
3. atmosfera w szkole musi być przyjazna i oparta na wzajemnym szacunku.
Kolejna z ankiet dotyczyła odpowiedzi na pytanie – jak osiągnąć sukces
szkoły? Respondenci uznali, że aby szkoła mogła osiągnąć sukces potrzebna
jest:
1. wykwalifikowana kadra nauczycieli.
2. pozytywny klimat szkoły.
3. przyjazna, ale zdyscyplinowana atmosfera w klasach.
4. zaangażowanie personelu.
5. działania wspierające dla uczniów prowadzone przez nauczycieli.
Analizując powyższe wyniki wyraźnie widać, że bardzo ważna dla respondentów jest atmosfera w szkole, na którą wpływ mają wszyscy zaangażowani
w życie szkoły. Również bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji
przez nauczycieli oraz zaangażowanie w życie szkoły. Do podobnych wniosków
doszli badacze w programie „Przywództwo i zarządzanie w edukacji”, sugerując, że należy próbować angażować wszystkich pracowników, zapewnić im zaufanie, bezpieczeństwo, poczucie sensu tego co robią oraz wskazywać cele działania57. Po przeanalizowaniu wyników badań z drugiej ankiety można wystosować następujące rekomendacje:
1. kadra nauczycieli powinna się na bieżąco szkolić.
2. w szkole bardzo ważna jest atmosfera i panujące relacje między nauczycielem i uczniem.
3. uczniowie zawsze powinni móc liczyć na pomoc wszystkich nauczycieli
w szkole.
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, oraz przedstawione w części teoretycznej obowiązki dyrektora szkoły, można pozytywnie zweryfikować postawioną
w pracy hipotezę badawczą – ważną determinantą sukcesu szkoły są kompetencje dyrektora. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zatrudnianie nauczycieli
zgodnie z ich kwalifikacjami. W związku z prowadzonym nadzorem pedagogicznym zobowiązany jest do wspomagania pracy nauczycieli, czyli między
innymi, z organizacją odpowiednich szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji.
Kolejnym ważnym obowiązkiem dyrektora szkoły wynikającym z prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest kontrola. W zakresie kontroli dyrektor obserwuje pracę nauczycieli, którzy zgodnie z wytycznymi, powinni wspierać uczniów

57
Mazurkiewicz G., (2015), Budowanie przywództwa edukacyjnego. Propozycja dla przyszłości polskiej
edukacji [w:] G. Mazurkiewicz, R. Dorczak, (red.), Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
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we wszystkich działaniach58. Ponadto dyrektor odpowiedzialny jest wspólnie ze
wszystkimi pracownikami szkoły za tworzenie klimatu w szkole oraz przyjaznej,
ale zdyscyplinowanej atmosfery. Jako główny przełożony wszystkich pracowników jest odpowiedzialny za zaangażowanie w pracę całego personelu59.
W celu odpowiedzi na trzecie pytanie – jakie są kompetencje dyrektora szkoły odnoszącej sukces? respondentom przedstawiono ankietę z wypisanymi kompetencjami dyrektora. Za najważniejsze badani uznali:
1. kierowanie zespołem nauczycieli.
2. rozwiązywanie konfliktów w szkole.
3. sprawne podejmowanie decyzji.
4. motywowanie do pracy nauczycieli.
5. umiejętne komunikowanie się z uczniami.
Za najważniejsze respondenci uznali kierowanie zespołem nauczycieli co jest
zasadne mając na uwadze spłaszczoną strukturę szkoły (szczególnie jeżeli w szkole nie ma wicedyrektora). Respondenci uznali, że motywowanie jest kluczową
kompetencja dyrektora szkoły. Potwierdzają to również badania Jacka Pyżalskiego, z których wynika, że brak motywacji ze strony przełożonego jest jednym
z głównych obciążeń w pracy nauczyciela60, a to w konsekwencji prowadzi do
wypalenia zawodowego i mniejszego zaangażowania w pracę. Należy również
zaznaczyć, że działania dyrektora muszą być wspólne z nauczycielami przy akceptacji całej szkolnej społeczności. Dobrze funkcjonujący dyrektor, w procesie
kierowania szkołą, powinien kłaść nacisk na realizację zadań i osiąganie wyników, ale przede wszystkim powinien mieć dobry kontakt zarówno z nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Szkoła powinna być atrakcyjna dla wszystkich
uczniów oraz dla pracujących w niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Podobnie uważa Joanna Madlińska-Michalak, która stwierdza, że dyrektor
powinien kreować taką szkołę, która jest atrakcyjna dla uczących się w niej
uczniów oraz pracujących tam nauczycieli61. W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości dyrektor szkoły musi być i pracować z ludźmi, na
bieżąco powinien monitorować pracę szkoły oraz być autorytetem, który w codziennej pracy motywuje i inicjuje konkretne rozwiązania związane z działalnością całej szkoły. Dyrektor szkoły oprócz znajomości prawa oświatowego musi
być również dobrym psychologiem i w odpowiedni sposób rozwiązywać szkolne
58
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 39 ust. 1 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64 i 195).
59
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 7 ust. 1 i 2 (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz
z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418).
60
Pyżalski, J., Merecz, D., (2010), Stresory w środowisku pracy nauczyciela [w:] J. Pyzalski, D. Merecz (red.),
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem,
Impuls, Kraków.
61
Madalińska-Michalak, J., (2015), Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa
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konflikty. Powinien być również liderem otwartym na pomysły i propozycje
innych. Po przeanalizowaniu wyników badań z trzeciej ankiety można wystosować następujące rekomendacje:
1. Dyrektor szkoły musi działać sprawnie, szybko, ale sprawiedliwie.
2. Dyrektor szkoły musi być wsparciem dla innych nauczycieli i motywować ich do działania.
3. Dyrektor szkoły powinien wspierać wielokierunkową komunikację
w szkole pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz samym dyrektorem.

Wnioski
Podsumowując, należy zaznaczyć, że zarządzanie szkołą powinno być
sprawne i skuteczne oraz w należyty sposób powinno wykorzystywać potencjał
uczniów i wszystkich nauczycieli w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Tylko
taka szkoła, dobrze zarządzana, ukierunkowana na potrzeby uczniów, bezpieczna i przyjazna dla całego środowiska szkolnego może osiągnąć sukces we
wszystkich obszarach swojej działalności. Dyrektorzy muszą wychodzić poza
codzienne administrowanie skomplikowaną organizacją, muszą pełnić rolę liderów nauczania i liderów w społeczności lokalnej, będąc przy tym wizjonerami,
którzy inspirują i motywują innych do codziennego działania. Takie ich działania oparte być muszą o ciągłą, wielowątkową analizę czynników istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych zachodzących w szkole i wpływających na
ich dobrą jakość. Przedstawione w rozdziale rozważania i badania mogą być jak
się zdaje dobrym przykładem takich potrzebnych w praktyce zarządzania szkołą
i pożądanych z punktu widzenia rozwoju szkoły analiz.
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edukacyjnym
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Wprowadzenie
Prowadzone od wielu lat ciągłe zmiany w polskim systemie oświatowym
oraz w nadzorze pedagogicznym nakładają na dyrektorów mnóstwo obowiązków i zadań. Prawidłowo prowadzona dokumentacja i sprawozdania, tworzenie
programów naprawczych i realizacja wytycznych organu prowadzącego, a przy
tym ciągłe wykazywanie oszczędności niejednokrotnie stają się głównymi celami w przywództwie edukacyjnym. W tym wszystkim zapomina się o kluczowej
roli szkoły jako organizacji nastawionej na rozwój ucznia, nauczanie i uczenie
się1. Niewątpliwie placówki oświatowe powinny być przede wszystkim narzędziem socjalizacji uwzględniającym indywidualny proces rozwoju ucznia2. Zatem nauka w szkole powinna mieć wpływ nie tylko na pogłębianie wiedzy, ale
także na charakter ucznia, jego myślenie społeczno-moralne i odpowiedzialności
za własny proces ucznia się3.
Aby osiągnąć efekty edukacyjne dotyczące wykształcenie określonych cech,
postaw, wartości, wiedzy i kompetencji wśród młodego pokolenia zachowując
spójność z akceptowanymi wzorcami wychowawczymi ważne jest uświadomienie sobie istnienia określonych kompetencji jakimi powinni wyróżniać się dyrektorzy placówek oświatowych by sprostać temu zadaniu. Kluczowe wydają się
kompetencje, które można kreślić mianem edukacyjnych, określające specyfikę
szkół jako organizacji nastawionych na określone wartości i wpływające na rozumienie czy szkoła funkcjonuje właściwie oraz związane z nimi kompetencje
kulturowe, które umożliwiają budowanie, w oparciu o te wartości, specyficznej
kultury organizacyjnej szkoły koncentrującej się wokół rozwoju i uczenia się jako
wartości centralnych. Prezentowane w rozdziale badanie miało na celu określenie
∗
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jaka jest waga tych kluczowych zdaniem autorów kompetencji z punktu widzenia
ludzi pełniących funkcje dyrektorskie w różnego typu szkołach w Polsce.

Kompetencje przywódcze
Każdy z dyrektorów posiada pewien zespół kluczowych kompetencji, które
stanowią potencjał będący punktem wyjścia do podejmowanych przez dyrektora
działań. W literaturze można spotkać się z różnymi klasyfikacjami kompetencji
przywódczych, które akcentują różne aspekty ważne z punktu widzenia roli dyrektora szkoły. Często zwracają one uwagę na umiejętności niezbędne do zrozumienia i wykonania zadań występujących w danej organizacji, umiejętności
komunikowania się, umiejętności związane z myśleniem abstrakcyjnym oraz
umiejętności związane z projektowanie określonych działań w danej sytuacji4.
Kolejny, często opisywany aspekt kompetencji dotyczy aspektu, który można
określić intrapersonalnym, w tym związanych z cechami psychofizycznymi
związanymi z odpornością na zmęczenie i stres. Inne z tego obszaru to np. silna
motywacja, umiejętność oddziaływania na innych, umiejętność słuchania, dobre
rozumienie innych, umiejętność szybkiego uczenia się, wszechstronne wykształcenie, czas, energia i reputacja5. Jednym z pierwszych osób, która podjęła próbę
usystematyzowania kompetencji wpływających na rozwój szkoły był Sergiovanni. Zaproponował on model kompetencji edukacyjnych, w którym wymienia
kompetencje techniczne, ludzkie, edukacyjne, symboliczne i kulturowe6.
Wielu autorów ceni ten klasyczny model uznając go za pełny katalog ważnych edukacyjnie kompetencji przywódczych. Wydaje się, że wymaga on nieznacznych tylko modyfikacji by dobrze opisać zespół kompetencji niezbędnych
z punktu widzenia współczesnego przywódcy edukacyjnego.
Jedną z ciekawszych prób przedstawienia zbioru kompetencji kluczowych
przywódcy edukacyjnego w oparciu o model Sergiovanniego, jest model kompetencji autorstwa Dorczaka, który wymienia pięć kategorii kompetencji.
Pierwsze z nich nazwać kompetencjami edukacyjnymi. Wiążą się one z rozumieniem istoty procesów rozwoju indywidualnego i uczenia się. Wpływają na
tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się jako najważniejszemu procesowi
zachodzącemu w szkole uwzględniając rozwój indywidualny ucznia. Dyrektorzy, którzy kierują się w działalności kompetencjami edukacyjnymi potrafią
wykorzystywać czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na rozwój całej
organizacji szkolnej w sposób podporządkowujący go rozwojowi ucznia i ucze4
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niu się. Umiejętnie planują, organizują, motywują i kontrolują procesy szkolne
skierowane na rozwój indywidualny i uczenie się uczniów oraz nauczycieli.
Umiejętnie tworzą sytuacje dla rozwoju aktywności własnej uczących się. Potrafią podmiotowo traktować wszystkie osoby tworzące społeczność szkolną.
Drugi rodzaj kompetencji to kompetencje zwane technicznymi. Wśród nich
centralne to kompetencje sprawiające, że dyrektor szkoły tworzy najlepsze warunki lokalowe i materialno-techniczne w szkole. Koncentruje się na przestrzeni
do uczenia się. Zapewnia odpowiedni sprzęt i wyposażenie. Opracowuje plany
zajęć w oparciu o zasady uczenia się (zmienność koncentracji uwagi, rytmy
dobowe, elementy cyklu uczenia się itp.). Wykazuje się znajomością technik
i metod nowoczesnego nauczania oraz właściwego doboru do potrzeb uczących
się. Umiejętnie motywuje personel szkoły do działania wpływającego na podnoszenie jakości procesów uczenia się i nauczania. Zna przepisy i regulacje prawne
oraz właściwie wykorzystuje je dla dobra procesów edukacyjnych. Ogranicza
negatywne czynniki zewnętrzne (tj. hałas, drgania, nieprawidłową wentylację
oraz oświetlenie itp.). Dba o higienę pracy uczniów (dostosowanie krzeseł i ławek do poszczególnych kategorii wzrostowych, ergonomia wyposażenia).
Zwraca uwagę na dokształcanie nauczycieli w zakresie wykorzystywania technicznych środków wpływających na skuteczny przebieg procesów uczenia się
i nauczania.
W oparciu o kolejny rodzaj kompetencji zwanych interpersonalnymi przywódca edukacyjny swoje działania opiera na skutecznym komunikowaniu się
w sytuacjach zadaniowych. Umiejętnie radzi sobie z barierami i trudnościami
w komunikowaniu się. Potrafi dobierać ludzi do zespołu oraz monitorować
i oceniać pracę pracowników szkoły. Skutecznie pobudza kreatywność zespołową i właściwie ją wykorzystuje. Trafnie przeprowadza działania prewencyjne,
które minimalizują liczbę konfliktów w zespole, a gdy one się pojawiają umie
nimi zarządzać w sposób sprzyjający minimalizowaniu ich negatywnych konsekwencji. Szybko dostrzega zachowania dysfunkcyjne, co pomaga w budowaniu
właściwych relacji ze wszystkimi członkami tworzącymi społeczność szkolną.
Umiejętnie negocjuje i rozstrzyga sytuacje sporne ze wszystkimi zainteresowanymi grupami wewnątrz szkoły i w relacjach z podmiotami poza nią. Potrafi
delegować uprawnienia i zadania, przy czym umiejętnie słucha i rozumie innych, korzystając z tego w procesach delegowania uprawnień. Chętnie rozwija
kontakty i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.
Czwartą kategorię kompetencji nazwać można intrapersonalnymi. Mający je
dyrektor dostrzega potrzebę planowania i rozwijania własnego rozwoju w roli
profesjonalisty. Kładzie nacisk na samokształcenie i samodoskonalenie. Adekwatnie do sytuacji modeluje relacje z otoczeniem. Jest świadomy swych cech
i krytycznie patrzy na własne cechy osobowościowe. Korzysta z potencjału wła-
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snej wiedzy i umiejętności. Wykazuje się zdolnością rozumienia i kontrolowania
swoich stanów emocjonalnych. Skutecznie motywuje siebie do działania, wytrwale dąży do celu oraz właściwie radzi sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, w sposób przyczyniający się do rozwoju osobistego i zawodowego.
Ostatnią proponowaną kategorię kompetencji określić można jako kompetencje kulturowe. Posiadający je dyrektor szkoły współtworzy normy, reguły
i wartości jakimi kieruje się placówka oświatowa. Potrafi kierować procesem
zmiany kultury szkoły oraz umiejętnie dostosowywać zmiany kultury szkoły do
potrzeb sytuacji. Rozumie i kontroluje wpływ środowiska zewnętrznego na klimat organizacyjny szkoły. Umiejętnie włącza wszystkich członków społeczności
szkolnej do tworzenia koncepcji pracy szkoły jako organizacji. Tworzy sprzyjające warunki do integracji i adaptacji szkoły w środowisku. Modeluje właściwe
zachowania społeczności szkolnej zgodne z kulturą organizacyjną. Tworzy atmosferę pracy sprzyjającą osobistej identyfikacji z placówką oświatową. Jest
świadomy odpowiedzialności za budowanie właściwych relacji w grupie oraz
tworzy kulturę organizacji sprzyjającą realizacji celów edukacyjnych7.
Tak rozumiane kompetencje przywódcze jeśli rozwinięte są w sposób spójny,
ze świadomością ich przenikania się i komplementarności, stać się mogą podstawą do podejmowania właściwych działań przywódczych (i kierowniczych)
umożliwiających właściwy przebieg procesów edukacyjnych i podnoszących
jakość tych procesów, które powinny być ukierunkowane przede wszystkim na
rozwój indywidualny człowieka8. Ten centralny element wokół którego skoncentrowane powinny być działania przywódcy edukacyjnego, jakim jest rozwój
jednostki powoduje konieczność szczególnego spojrzenia na przedstawioną wyżej listę kompetencji przywódczych. Wydaje się, że centralne w tym zbiorze
kompetencji przywódcy edukacyjnego muszą być kompetencje edukacyjne, bo
określają one (powinny określać) specyfikę wszystkich innych rodzajów kompetencji, które służyć muszą centralnemu edukacyjnemu celowi jakim jest rozwój
ucznia. Idąc dalej, wydaje się też, że następne w hierarchii muszą i powinny być
kompetencje kulturowe pozwalające taką skoncentrowaną na rozwoju kulturę
organizacyjną budować.
Sugerowana hierarchia ważności kompetencji wydaje się słuszna z teoretycznego punktu widzenia uwzględniającego specyfikę sfery edukacji. Czy podobnie
wygląda ona z perspektywy działających w praktyce dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, staje się niezwykle ważnym pytaniem. By na nie odpowie7
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dzieć postanowiono przeprowadzić badanie myślenia dyrektorów szkół różnego
typu.

Badanie myślenia dyrektorów szkół o znaczeniu kompetencji
W codziennej pracy w roli dyrektora, każdy z nich korzysta w różnym stopniu z posiadanych kompetencji. Decydują o tym zarówno indywidualne predyspozycje, jak też bieżąca sytuacja, wymagająca takich, a nie innych działań. Aby
przyjrzeć się sposobowi myślenia o kompetencjach przywódczych podczas
sprawowania funkcji kierowniczych, wśród dyrektorów placówek oświatowych,
od lipca 2016 roku do sierpnia 2016 roku przeprowadzono badanie, w którym
poproszono ich o wymienienie trzech rzeczy, które są ich zdaniem niezbędne do
dobrego sprawowania funkcji przywódczych w placówce, w której pracują. Do
badania zaproszono ok. 2000 dyrektorów szkół i placówek z całej Polski losowo
dobranych z puli wszystkich (ok. 32 000) dyrektorów. Do celów prezentowanego badania wybrano grupę 360 dyrektorów, która składała się z dyrektorów czterech typów szkół – 90 dyrektorów przedszkoli, 90 dyrektorów szkół podstawowych, 90 dyrektorów gimnazjów i 90 dyrektorów liceów ogólnokształcących.

Wyniki badań
Jak już napisano, badani poproszeni zostali o wymienienie trzech rzeczy, które są im niezbędne do kierowania placówką, której są dyrektorami. W zebranym
materiale znajduje się więc 1080 odpowiedzi, które zostały następnie zaklasyfikowane do jednej z pięciu kategorii kompetencji według przyjętego modelu
kompetencji, a w nim wyróżniono kompetencje: edukacyjne, techniczne, interpersonalne, intrapersonalne i kulturowe. Ze względu na charakter uzyskanych
wyników w trakcie ich analizy utworzono dodatkową kategorię, nazywając je
kompetencjami mieszanymi. Umieszczono w niej takie wypowiedzi, których nie
dało się zaklasyfikować do jednej z pięciu pierwotnych kategorii, gdyż łączą one
w sobie wyraźnie elementy różnych kompetencji z listy pięciu rodzajów umieszczonych w modelu (tab. 1).
Dane przedstawione w poniższej tabeli pokazują, że kluczowe kompetencje
stanowiące o jakości procesów uczenia się i nauczania (edukacyjne) oraz te,
które odpowiadają za kulturę szkoły jako organizacji (kulturowe) przez badanych dyrektorów wymieniane są najrzadziej. Wypowiedzi, które zaliczyć można
do obu kategorii są sporadyczne i stanowią poniżej 5% wszystkich wypowiedzi
dla kompetencji kulturowych i poniżej dwóch procent wypowiedzi dla kompetencji edukacyjnych. Jednocześnie badani jednoznacznie najczęściej wskazywali
rzeczy, które wiążą się z kompetencjami technicznymi (średnio ponad 45 %
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wypowiedzi), jako na kluczowe dla dobrego zarządzania (przewodzenia) w kierowanej przez badanych placówce. Także kompetencje interpersonalne (średnio
ok. 25% wypowiedzi) oraz kompetencje intrapersonalne (pomiędzy 6% a 12%)
okazują się ważniejsze w ocenie dyrektorów niż teoretycznie uznane za kluczowe kompetencje edukacyjne i kulturowe.
Tabela 1. Kompetencje 360 badanych dyrektorów placówek oświatowych w Polsce.
KOMPETENCJE

Dyrektorzy
Przedszkoli

Edukacyjne

2,22 %

Dyrektorzy
Szkół
Podstawowych
0

Dyrektorzy
Szkół
Gimnazjalnych
0,37 %

Dyrektorzy Szkół
Ponadgimnazjalnych
1,48 %

Techniczne

42,22 %

47,4 %

44,07 %

51,85 %

Interpersonalne

25,92 %

22,22 %

25, 55 %

22,22 %

Intrapersonalne

8,14 %

12,96 %

7,77 %

6,29 %

Kulturowe

2,59 %

4,44 %

4,07 %

4,81 %

Mieszane

18,88 %

12,96 %

18,14 %

13,33 %

Źródło: opracowanie własne.

Po tej całościowej analizie wyników postanowiono przyjrzeć się wynikom
w rozbiciu na cztery grupy dyrektorów placówek różnego typu, by odpowiedzieć
sobie na pytanie czy percepcja kompetencji przez dyrektorów działających
w różnych typach szkół różni się czy też jest podobna.
Podsumowując analizę percepcji kompetencji przywódczych przez dyrektorów z poszczególnych placówek oświatowych, wyniki przedstawiają się następująco (wykres 1, 2, 3 i 4).
Jak widać na przedstawionych wykresach, uzyskane wyniki są bardzo podobne we wszystkich czterech grupach badanych dyrektorów, co świadczy
o tym, że w bardzo podobny sposób widzą oni wagę kompetencji przywódczych
w swoje pracy, ceniąc sobie najbardziej twarde kompetencje techniczne i niemal
nie zauważając wagi kompetencji edukacyjnych i kulturowych.
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Wykres 1. Percepcja wagi kompetencji przez dyrektorów przedszkoli (n-9).
Kompetencje dyrektorów Przedszkoli
45

42,22 %

40
35
30

25,92 %

25
18,88 %

20
15
8,14 %

10
5

2,59 %

2,22 %

0
Edukacyjne
wymieniane 6
razy

Techniczne Interpersonalne Intrapersonalne Kulturowe
Mieszane
wymieniane wymieniane 70 wymieniane 22 wymieniane 7 wymieniane 51
114 razy
razy
razy
razy
razy

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Percepcja wagi kompetencje przez dyrektorów szkół podstawowych
(n-90).
Kompetencje dyrektorów Szkół Podstawowych
50

47,4 %

45
40
35
30
25

22,22 %

20
12,98 %

12,96 %

15
10
5
0

4,44 %
0%
Edukacyjne nie Techniczne Interpersonalne Intrapersonalne Kulturowe
Mieszane
wymieniane wymieniane wymieniane 60 wymieniane 35 wymieniane 12 wymieniane 35
128 razy
razy
razy
razy
razy

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 3. Percepcja kompetencji przez dyrektorów szkół gimnazjalnych (n-90).
Kompetencje dyrektorów Szkół Gimnazjalnych
50
44,07 %

45
40
35
30

25,55 %

25
18,14 %

20
15
7,77 %

10
5

4,07 %
0,37 %

0
Edukacyjne
wymieniane 1
raz

Techniczne Interpersonalne Intrapersonalne Kulturowe
Mieszane
wymieniane wymieniane 69 wymieniane 21 wymieniane 11 wymieniane 49
119 razy
razy
razy
razy
razy

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Percepcja kompetencji przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
(n-90).
Kompetencje Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych
60
51,85 %

50
40
30
22,22 %

20

13,33 %

10

6,29 %

4,81 %

1,48 %

0
Edukacyjne
wymieniane 4
razy

Techniczne Interpersonalne Intrapersonalne Kulturowe
Mieszane
wymieniane wymieniane 60 wymieniane 17 wymieniane 13 wymieniane 36
140 razy
razy
razy
razy
razy

Źródło: opracowanie własne.
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Koncentrując uwagę tylko na teoretycznie uznanych za kluczowe kompetencjach dyrektorów placówek oświatowych, kompetencje te czyli edukacyjne
i kulturowe są najrzadziej wymieniane przez 360 dyrektorów, którzy w sumie
wskazywali 1080 różnych ważnych dla swej pracy rzeczy (tab. 2).
Tabela 2. Percepcja kompetencji edukacyjnych i kulturowych przez dyrektorów
polskich placówek oświatowych (n-360).
KOMPETENCJE

Edukacyjne

Kulturowe

Dyrektorzy
Przedszkoli
2,22 %
wskazywane
6 razy
2,59 %
wskazywane
7 razy

Dyrektorzy
Szkół
Podstawowych
0
nie wskazywane
4,44 %
wymieniane
12 razy

Dyrektorzy
Szkół
Gimnazjalnych
0,37 %
wskazywane
1 raz
4,07 %
wskazywane
11 razy

Dyrektorzy
Szkół
Ponadgimnazjalnych
1,48 %
wskazywane
4 razy
4,81 %
wskazywane
13 razy

Źródło: opracowanie własne.

Uderzające jest, że spośród 1080 zebranych odpowiedzi tylko 11 razy
(1,01%) wskazywano na aspekty pracy związane z kompetencjami edukacyjnymi, a tylko 43 razy (3,98%) wskazywano na rzeczy związane z kompetencjami
kulturowymi (wykres 5).
Wykres 5. Najmniej istotne obszary kompetencji według badanych dyrektorów
polskich szkół różnego typu.
Kompetencje dyrektorów polskich placówek
oświatowych

5,00%
3,98%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

1,01%

Edukacyjne

Kulturowe

Obszary kompetencji

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki pokazują, że badani dyrektorzy szkół podstawowych kompetencje edukacyjne traktują jako zupełnie niepotrzebne. Spośród dyrektorów
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szkół gimnazjalnych tylko jeden z nich wskazał istotną rolę kompetencji edukacyjnych. Cztery razy wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i 6 razy
wśród dyrektorów szkół podstawowych wskazywano istotę kompetencji edukacyjnych w procesie kierowania placówką oświatową.
Kompetencje kulturowe wskazywane były częściej. Siedem razy wśród dyrektorów przedszkoli, 11 razy wśród dyrektorów szkół gimnazjalnych, 12 razy
wśród dyrektorów szkół podstawowych i 13 razy wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Nie zmienia to jednak faktu, że istota kompetencji kulturowych ma znikome znaczenia dla podejmowanej funkcji przywódczej w placówce oświatowej zdaniem badanych respondentów. Wyniki badań są zaskakujące.
W dobie tworzenia organizacji ukierunkowanej na rozwój jednostki tylko 1,01%
badanych dyrektorów wskazało na istotę kompetencji odpowiedzialnych za organizację procesów ukierunkowanych na ucznia oraz zaledwie 3,98% dyrektorów wskazało na istotę kompetencji kulturowych związanymi z wartościami
jakimi kieruje się organizacja.

Wnioski
Zjawisko braku zainteresowania kompetencjami edukacyjnymi i kulturowymi stanowi źródło zaniepokojenia jakością tworzenia i funkcjonowania organizacji uczących jakimi są szkoły. Z badań wynika, że dyrektorzy szkół zapominają co jest podstawowym celem placówek oświatowych. Warto zatem przypominać, że szkoła jest miejscem tworzenia sytuacji, gdzie każdy uczeń powinien
rozwijać się. Wyrażony w takich kategoriach sukces szkoły jako organizacji
można osiągnąć wówczas, kiedy stworzy się kulturę pracy sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się9. Niezbyt dobrą sytuacją jest stawianie aspektów materialnych
oraz rozwiązań technicznych ponad dobro jednostki uczącej się przez całe życie,
a brak zrozumienia wartości kulturowych bezsprzecznie wpływa na ograniczenie
możliwości rozwoju uczniów, a w konsekwencji także szerzej rozumianego rozwoju organizacji i rozwoju społecznego.
Bardzo prawdopodobnym czynnikiem, który wpłynął na takie wyniki jest
dominująca w systemie edukacyjnym tradycja nacisku na twarde, związane
z zarządzaniem aspekty kierowania szkołą oraz mające swoje źródło w neoliberalnej ideologii dominującej w ostatnich dekadach w polskim systemie edukacji
skłonność do przeceniania pozaedukacyjnych wartości takich jak efektywność
ekonomiczna i formalno-prawna poprawność procesów zachodzących w szkole.
Widoczny dla wielu kryzys takiego podejścia skłania do poszukiwania dróg
zmiany takiego stanu rzeczy i powrotu do edukacyjnego sensu szkoły jako orga9
Hattie J., (2012), Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learnig, Routledge, London and New
York.
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nizacji10. Krokiem w tym kierunku może być uświadomienie ludziom szkoły
wagi kompetencji edukacyjnych i kulturowych jako klucza do właściwego określenia i funkcjonowania innych kompetencji a w konsekwencji do budowania
właściwej kultury szkoły i funkcjonowania służącego rozwojowi uczniów.
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ROZDZIAŁ 5
Kompetencje dyrektora w zakresie organizowania
wycieczek szkolnych
Adam Zieliński∗

Wprowadzenie
Zadaniem dyrektora szkoły jest podejmowanie różnorodnych działań mających na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania szkoły. Dzisiaj nikt już
nie oczekuje tego, by dyrektor szkoły dyrygował, kontrolował czy oceniał. Zadaniem nowoczesnego dyrektora powinno być tworzenie kultury uczenia nie
tylko uczniów, ale również nauczycieli pracujących w szkole. Można powiedzieć, że efektywne zarządzanie szkołą – jako atrybut pracy dyrektora, w dużej
mierze zależeć będzie od jego kompetencji przywódczych.
Postulowane obecnie rozwiązania w zakresie kierowania szkołą na rzecz doskonalenia jakości jej pracy akcentują /…/ nie tylko rolę kierowania, administrowania i zarządzania, ale także przywództwa edukacyjnego1. Przywództwo
edukacyjne najczęściej definiuje się jako proces wpływania na innych w celu
wspólnego osiągania uzgodnionych celów organizacyjnych2. Tym bardziej ważną rzeczą, którą trzeba przybliżyć na wstępie, są kompetencje kluczowe dyrektora szkoły. Jedną z pierwszych prób wskazania kompetencji kluczowych dla
przywództwa edukacyjnego podjął Sergiovanni, który za kluczowe kompetencje
przywódcze uznał:
• techniczne (technical) – rozumiane jako organizowanie pracy szkoły
w takich obszarach, jak przydział zadań, podział godzin, zarządzanie
zasobami materialnymi;
• ludzkie (human) – składające się ze zdolności komunikacji, radzenie
sobie z dynamiką grupy oraz radzenie sobie z konfliktami;
• edukacyjne (educational) – dotyczące rozumienia procesów nauczania
i uczenia się;

∗

Uniwersytet Jagielloński.
Jeżowski A.J., Madalińska-Michalak J., (2015), Dyrektor szkoły koncepcje i wyzwania. Miedzy teorią a praktyką,
Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
2
Mazurkiewicz G., (2012), Przywództwo edukacyjne: kierunki myślenia o roli dyrektora. [w:] G. Mazurkiewicz (red.)
Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 289-299.
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•

symboliczne (symbolic) – związane z wiedzą o wartościach kluczowych dla organizacji, jaką jest szkoła i kształtowaniem tych wartości;
• kulturowe (cultural) – związane z budowaniem systemu normatywnego w szkole jako organizacji3.
Spośród wymienionych wyżej kompetencji kluczowych dyrektora szkoły
skoncentrowano się w artykule tylko na wybranych fragmentach kompetencji
technicznych, który przeanalizowano w kontekście korzystania z przepisów
prawa oświatowego w trakcie organizowania krajoznawstwa i turystyki. Uznać
trzeba, że ten zakres kompetencji jest bardzo ważny, gdyż przepisy i regulacje
określające funkcjonowanie szkoły powinny gwarantować, że dyrektor w umiejętny sposób je wykorzysta i zadba o bezpieczeństwo i wysoki poziom dydaktyczny szkoły i podejmowanych w niej inicjatyw. Obserwacje działań dyrektorów w szkołach wskazują, że ze względu na niską precyzję przepisów prawa
dotyczących regulacji w zakresie organizowania krajoznawstwa i turystyki, jakość podejmowanych inicjatyw przez dyrektorów szkół jest bardzo zróżnicowana i wymaga poprawy. Warto również zwrócić uwagę, że o ile odbiorcą wycieczki – czyli „klientem”, jest uczeń, to nie do końca on jest jej beneficjentem.
W perspektywie rozwoju społecznego, zasobów ludzkich, ich wykorzystania
i spożytkowania przez następne pokolenia, beneficjentem tej usługi jest społeczeństwo4. W tym znaczeniu edukacji, wycieczka szkolna może realizować wiele tych celów wychowawczych, które mogą utrwalić pożądane postawy społeczne przyczyniające się do kształtowania postaw w przyszłości. Stąd podjęta
w rozdziale próba przyjrzenia się problemowi formalno-prawnych aspektów
organizacji wycieczek i zadań, które w tym obszarze stoją przed dyrektorem.

Karta wycieczki i zgoda opiekunów
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz.
1516) w § 8 mówi, że udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach
wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych; a w § 9 czytamy, że wycieczkę
i imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym,
a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególno3

Dorczak R., (2013), Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny – próba określenia kompetencji kluczowych
[w:] G. Mazurkiewicz (red.) Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, str. 75-88.
4
Jeżowski A., (2012), Ekonomika Oświaty w zarządzaniu szkołą. Wydanie drugie. Wydawnictwo ABC Wolters
Kluwer SA, Warszawa.
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ści o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie. Można postawić słuszne pytanie – czy rodzice bez znajomości celu, trasy, harmonogramu i regulaminu mogą
wyrazić zgodę na udział dziecka w wycieczce? Będąc prawnymi opiekunami,
nie są jednak bezpośrednimi uczestnikami wycieczki, ale ze względów pragmatycznych tę wiedzę winni posiąść wcześniej. Przepisy nie regulują na jak długo
przed rozpoczęciem wycieczki bądź imprezy: cel, trasa, harmonogram, regulamin powinny być gotowe.
W § 10 omawianego rozporządzenia czytamy, że program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza
dyrektor szkoły (wzór karty wycieczki stanowi załącznik do rozporządzenia).
Zatwierdzanie karty wycieczki w zbyt późnym czasie może być powodowane
przesłankami innymi od merytorycznych, np. bezpośrednio przed planowaną
wycieczką presja ze strony rodziców jak również uczestników wycieczki może
skłaniać do podejmowania zbyt pochopnej decyzji. O ile ostateczną listę uczestników wycieczki można poznać przed samym jej rozpoczęciem, wydaje się być
zasadnym przypuszczenie, że większość elementów wycieczki stanowiących
integralną część karty wycieczki, może być stworzona przez kierownika wycieczki z odpowiednim wyprzedzeniem.
Brak odpowiednich uregulowań w omawianych kwestiach może powodować
sytuacje konfliktowe, kiedy brak zgody jednego z opiekunów na udział w wycieczce jest wyrażony w zbyt krótkim czasie poprzedzającym wycieczkę, a jest
uzasadniony wątpliwościami dotyczącymi na przykład jakości regulaminu, harmonogramu lub programu. Wydaje się, że biorąc pod uwagę powyższe analizy
można wskazać na następujące zalecenia ważne dla kierującego szkołą dyrektora, który jak się zdaje musi:
1. Doprecyzować kwestie dotyczące czasu do jakiego kierownik wycieczki
powinien stworzyć kartę wycieczki z jej najważniejszymi elementami
(harmonogramem, programem wycieczki, listą opiekunów).
2. Zapewnić możliwość opiekunom i rodzicom uczniów zapoznania się
z kartą wycieczki i wnoszenia zastrzeżeń w taki sposób by mieć czas na
weryfikacje zastrzeżeń i podjęcie ewentualnych działań naprawczych.
3. Określić wymogi odnośnie zgody przedstawicieli ustawowych na wyjazd uczniów na wycieczkę, w szczególności dotyczące formy zgody
oraz czasu do jakiego zgoda powinna być wyrażona.

Obowiązki opiekuna i kierownika wycieczki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przed-
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szkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w § 11 mówi, że dyrektor
szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych
form krajoznawstwa. Paragraf § 13 mówi, że opiekunem wycieczki lub imprezy
może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba, która w szczególności:
1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
Ewentualne konsekwencje odmowy wykonania polecenia służbowego związanego z objęciem funkcji kierownika lub opiekuna wycieczki przez nauczyciela
wiąże się z pytaniem o kompetencje ustawowe dyrektora szkoły jako kierownika
zakładu pracy dla nauczyciela; o relacje pracownik – pracodawca oraz o podstawę prawną ewentualnej odmowy wykonania takiego zadania. Zgodnie
z brzmieniem § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania
zespołu oceniającego (Dz. U. U 2012 r. poz. 1538) na ocenę pracy nauczyciela
nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także
fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa
taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie
było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest jej pracownikiem, a więc wykonuje pracę
i w ramach podporządkowania służbowego podlega poleceniom dyrektora szkoły, podobnie jak wszyscy pracownicy. Zgodnie z art. 100 § 1 KP, pracownik jest
obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę. W § 2, pkt. 3 tego samego artykułu przeczytamy, że
pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
Analizując powyższe przepisy zasadnym wydaje się twierdzenie, że nauczyciel ma prawo odmówić wykonanie polecenia służbowego (np. udziału w wycieczce), jeśli naruszone zostały przepisy prawa lub umowy o pracę. W realiach
szkolnych, naruszenie przepisów prawa – i skutkująca temu odmowa wykonania
polecenia służbowego – na etapie organizacji wycieczki lub imprezy może się
przejawiać np.: brakiem odpowiednich kwalifikacji do pełnienia funkcji kierow-
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nika wycieczki; brakiem pełnej dokumentacji przedłożonej do podpisu nauczyciela w karcie wycieczki bądź jej wadami.
Ważnym zapisem omawianego rozporządzenia jest § 12, który mówi, że kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki
lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia
opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy,
7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki
lub imprezy po jej zakończeniu.
W tym miejscu na uwagę zasługuje § 1 pkt 2, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1150), który mówi, że
dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna
wycieczki lub imprezy. W uzasadnieniu zmiany, można przeczytać, że takie rozwiązanie umożliwi organizację wycieczki lub imprezy, w której bierze udział
jedynie kilku uczniów, bez konieczności powierzania funkcji kierownika innej
osobie niż opiekun. O ile argumentacja ustawodawcy znajduje zrozumienie, to
dziwi fakt, że jednak §1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2014 r. całkowicie zezwala na łączenie zarówno funkcji opiekuna jak i kierownika wycieczki – nawet na wycieczce liczącej kilkadziesiąt osób.
Wydaje się, że biorąc pod uwagę powyższe analizy można wskazać na następujące zalecenia ważne dla kierującego szkołą dyrektora, który jak się zdaje musi:
1. Dobierać opiekunów wycieczki, którzy posiadają predyspozycje do pracy zespołowej i rokują na zaangażowanie w organizacje przedsięwzięcia
i współpracę z kierownikiem.
2. Każdorazowym zdaniem dyrektora przed zatwierdzeniem karty wycieczki będzie ocena czy obciążenie obowiązkami kierownika wycieczki
nie utrudni mu realizacji zadań opiekuna wycieczki.
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3. W sytuacji, gdy nauczyciel ma wątpliwości co do zgodności polecenia
wydanego przez dyrektora z przepisami prawa, powinien poprosić
o wydanie tego polecenia na piśmie i swoja? ewentualna? odmowe? wykonania takiego polecenia odpowiednio uzasadnić.

Współpraca na linii kierownik wycieczki – dyrektor szkoły
W §12 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki zasługuje na uwagę
zapis mówiący o tym, że kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za stworzenie m.in. harmonogramu wycieczki lub imprezy i opracowania regulaminu.
Funkcja kierownika i opiekuna wycieczki nie jest stanowiskiem służbowym, do
którego w statucie szkoły przypisany byłby zakres zadań, gdyż jest to rodzaj
zadania służbowego zlecany przez dyrektora, którego wykonanie normują przepisy prawa. Kierownik lub opiekun wycieczki realizując swoje zadania nie zajmuje w szkole stanowiska innego, niż stanowisko nauczyciela, nie przestaje być
również pracownikiem i podwładnym dyrektora.
Bez względu na zadania kierownika wycieczki/opiekuna, na podstawie przepisów art. 39 ustawy o systemie oświaty ostatecznie to dyrektor kieruje działalnością szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, czy
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwem uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Na podstawie art. 7 ustawy Karta Nauczyciela to dyrektor odpowiedzialny jest m.in. za
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Ustawowe zadanie i zakres odpowiedzialności dyrektora
z jednej strony przyznają mu prerogatywy decyzyjne, z drugiej jednak zobowiązują go do wykonywania tych prerogatyw niesprzecznie z dobrem i interesem
ucznia, co wymaga współdziałania z nauczycielem.
Ocenia się, że współdziałanie dyrektora z nauczycielem przy organizacji wycieczki winna przyświecać idea współpracy w odniesieniu do wszystkich dziesięciu punktów § 12 omawianego rozporządzenia w taki sposób, by nauczyciel –
kierownik wycieczki lub opiekun, nie był wykorzystany tylko jako narzędzie do
realizacji zadań, na które nie ma żadnego wpływu. Wydaje się, że biorąc pod
uwagę powyższe analizy można wskazać na następujące zalecenia ważne dla
kierującego szkołą dyrektora, który jak się zdaje musi:
1. Wyzwalać w nauczycielach poczucia sprawczości i odpowiedzialności
za podejmowaną inicjatywę.
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2. Delegować zadanie kierownika wycieczki i opiekuna nauczycielom, którzy zostali w tym zakresie przygotowani merytorycznie i praktycznie.
3. Aktualizować wiedzę z zakresu regulacji prawnych dot. organizacji krajoznawstwa i turystyki.
4. W razie wątpliwości zwracać się do organu nadzoru pedagogicznego;
organu prowadzącego, Państwowej Inspekcji Pracy celem wyjaśnienia
wątpliwości.

Gromadzenie środków i rozliczenie się z wycieczki
W § 12 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki na uwagę zasługuje
pkt. 9 i 10, który mówi, że kierownik wycieczki lub imprezy:
• Pkt. 9 – dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
• Pkt. 10 – dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego
wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
Warto zwrócić uwagę, że „dysponowanie” środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy (§ 12 pkt 9) nie jest w żaden
sposób określone, tzn. w jaki sposób ma ono się odbywać. W roku 2001, kiedy
rozporządzenie weszło w życie, chociażby bankowość internetowa, dostępność
do Internetu nie były tak powszechne jak teraz. Ocenia się, że dysponowanie
środkami finansowymi przez kierownika wycieczki lub imprezy powinno
być uregulowane w taki sposób, by sprawowanie pozostałych obowiązków wynikających z § 12 było bezpieczne i skuteczne.
Również § 12 pkt 10 dostarcza wątpliwości dotyczących kwestii rozliczenia
finansowego wycieczki lub imprezy z tego powodu, że nie określa wobec kogo
rozliczenie powinno być dokonane. Organ Nadzoru Pedagogicznego w Krakowie stoi na stanowisku, że § 12 pkt 10 ma związek z § 16 wskazującym źródła
finansowania wycieczek i imprez – czytamy w nim, że działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek i imprez, mogą być finansowana
ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
1. z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
3. ze środków wypracowanych przez uczniów,
4. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także
osoby fizyczne i prawne.
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Zatem zasadnym wydaje się, że podsumowanie i rozliczenie finansowe powinno być przedstawione przede wszystkim temu podmiotowi lub osobom, od
których pochodziły środki na sfinansowanie wycieczki lub imprezy. Wątpliwości mogą pojawić się wtedy, kiedy pośrednikiem środków finansowych pochodzących z odpłatności uczniów (§ 16, pkt 1), wobec organizatora wycieczki jest
Rada Rodziców (§ 16, pkt 4). Zgodnie z art 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Rodziców, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu
wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki). O ile udział w wycieczce lub imprezie na ogół wiąże się z obligatoryjną opłatą rodzica ucznia, to zastanawia na ile rozliczenie kierownika wycieczki przed Radą Rodziców zdejmuje
z niego odpowiedzialność rozliczenia się przed rzeczywistym płatnikiem –
uczniem lub/i jego rodzicem?
Według Ministerstwa Edukacji Narodowej powyższy problem może być
unormowany przez dyrektora, albo każdorazowo w regulaminie każdej wycieczki lub imprezy. Rozliczenie można przedstawić zarówno rodzicom, a w przypadku korzystania z środków pochodzących z działalności także: samorządowi
uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym, radzie rodziców lub radzie szkoły, osobom fizycznym i prawnym, jak i dyrektorowi, który wydawał zgodę na
imprezę. Kwestie dotyczące organizacji wycieczki lub imprezy, w tym kosztów
i programu wyjazdu, powinny zostać omówione przez rodziców, uczniów
z nauczycielami lub wychowawcami, na etapie planowania wycieczki.
W przypadku zlecenia zorganizowania wycieczki szkolnej (np. przez biuro podróży) – zleceniobiorca powinien również przedłożyć rozliczenie wykonanego
zadania, o którego obowiązku złożenia powinien traktować przepis umowy.
Istotną kwestią jest również fakt, że rozliczenie powinno być realizowane niezależnie od podmiotu, który ją finansował. Wydaje się, że biorąc pod uwagę powyższe analizy można wskazać na następujące zalecenia ważne dla kierującego
szkołą dyrektora:
1. Określenie w regulaminie wycieczki sposób w jaki będzie przebiegało
gromadzenie środków na wycieczkę i rozliczenie z niej.
2. Omówienie z rodzicami spraw organizacyjnych wycieczki i kosztów na
etapie planowania.
3. Angażowanie do współpracy w gromadzeniu środków za wycieczkę rad
rodziców.
4. Dopilnowanie by nastąpiło wywiązanie się z obowiązku rozliczenia z wycieczki.
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Liczba opiekunów wycieczki lub imprezy
Analizując Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) na szczególną uwagę zasługuje Art. 32, który mówi, że przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek
poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego,
stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły
lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich
będą się one odbywać. Powyższe kryteria stosuje się także przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczki. Według Małopolskiego Kuratora Oświaty,
dyrektor szkoły na ogół w porozumieniu z nauczycielami może dokonać oceny,
czy liczba opiekunów jest ustalona z uwzględnieniem wszystkich kryteriów organizacji i opieki nad uczniami podczas wycieczki lub imprezy. Art. 39 ust. 2 i 5a
ustawy o systemie oświaty przyznaje dyrektorowi szkoły również kompetencje
zadaniową sprawowania opieki nad uczniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, z której wynika odpowiedzialność w tym zakresie. Dyrektor szkoły ma więc duże pole decyzyjne w ustalaniu ilości opiekunów podczas wycieczki/imprezy. Prócz tak ważnych kryteriów ustalenia liczby opiekunów jak wymienione w art. 32 (wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek
oraz warunki w jakich będą się one odbywać), istotnym elementem jest również
czas pracy opiekuna / kierownika wycieczki i koszty związane z jego przydziałem do udziału w wycieczce lub imprezie turystycznej. Na ile dyrektor szkoły
przy ustalaniu ilości opiekunów biorących udział w wycieczce będzie brał pod
uwagę kryteria zawarte w art 32, a na ile w podejmowaniu decyzji będzie sugerował się czynnikiem ekonomicznym jest trudne do uchwycenia.
Warto jednak pamiętać, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516) w § 4 wymienione są dopuszczalne
formy uprawiania krajoznawstwa i turystyki. Na uwagę zasługuje pkt 5, który
wymienia takie imprezy wyjazdowe, które związane są z realizacją programu
nauczania w formie zielonych szkół, szkół zimowych i szkół ekologicznych,
z racji swojej formy mogących trwać nawet kilka tygodni i wymagających od
opiekunów zapewnienia całodobowej opieki nad podopiecznymi. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Art 42, ust. 1 Karty Nauczyciela mówi, że czas
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pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, zaś wg ust. 2 w ramach czasu pracy, o którym mowa
w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest m.in.
realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Dodatkowo art 42c,
Karty Nauczyciela ust. 1 mówi, że nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy (nie precyzuje, o które dni
chodzi). Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane
w dniu wolnym od pracy, nauczyciel powinien otrzymać inny dzień wolny od
pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel powinien otrzymać odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej
w sposób określony w przepisach (art 42c, Karty Nauczyciela ust. 3). Za pracę
w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 3, ze 100% dodatkiem. (art. 42c, Karty Nauczyciela ust. 4).
Art 132, § 1 Kodeksu Pracy mówi, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a art 133, § 1
Kodeksu Pracy mówi, że w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo
do co najmniej 35 godzin odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W związku z tym, istotne jest, by na
etapie planowania i organizacji wycieczki lub imprezy dostosować stan osobowy
opiekunów w taki sposób, by nie naruszać czasu pracy określonego przepisami.
Rzeczą godną uwagi jest fakt, że zgodnie z art 149 § 1 Kodeksu Pracy to na
pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń
związanych z jego pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na
jego żądanie. Błędami dyrektorów szkół w tej materii może być zatwierdzanie
kart wycieczek, które są obarczone błędami dot. wadliwego harmonogramu;
który narusza dzienny bądź tygodniowy czas pracy nauczyciela; utrudnia organizację pracy opiekuna; jak również ewidencjonowanie jego czasu pracy.
Karta Nauczyciela jak również przepisy wykonawcze nie mówią nic o wynagrodzeniu za prowadzenie zajęć w ramach np. wycieczek trwających kilka –
kilkanaście dni. W związku z tym, w przypadku gdy nauczyciel wypracuje 40
godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy, ma zastosowanie art. 151a §2 Kodeksu
Pracy, zgodnie z którym dodatek za prace w godzinach nadliczbowych przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej
tygodniowej normy czasu pracy w przeciętnym okresie rozliczeniowym. Wydaje
się, że biorąc pod uwagę powyższe analizy można wskazać na następujące zalecenia ważne dla kierującego szkołą dyrektora, który jak się zdaje musi:
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1. Ocenić czy harmonogram wycieczki nie będzie doprowadzał do zbytniego przemęczenia opiekunów i kierownika wycieczki.
2. Ocenić w porozumieniu z kierownikiem wycieczki i opiekunami jeszcze
na etapie planowania czy stan osobowy opiekunów jest wystarczający.
3. Zweryfikować czy harmonogram i program wycieczki nie jest w sprzeczności z przepisami kodeksu pracy.

Wnioski
W pracy wskazano wybrane problemy wynikające z analizy przepisów prawa
dotyczące organizowania krajoznawstwa i turystyki i zaproponowano działania
mające na celu eliminowanie sytuacji niepożądanych. Przypuszcza się, że różne
aspekty dotyczące organizowania krajoznawstwa i turystyki mogą ciągle nie być
wystarczająco poznane przez dyrektorów szkół.
Ocenia się, że podniesienie jakości organizowania form krajoznawstwa i turystyki, należałoby w pierwszej kolejności upatrywać w działaniach, które miałyby na celu wyposażyć dyrektorów szkół w niezbędną wiedzę i umiejętności.
Powyższy cel można osiągnąć przez zawieranie w programach kształcenia dla
przyszłych dyrektorów tych treści i zagadnień, które umożliwią im umiejętne
posługiwanie się przepisami prawa (czytanie, rozumienie, stosowanie w prawa
w praktyce). Niezbędną rzeczą jest również aktualizowanie zdobytej wiedzy
przez obecnych dyrektorów w taki sposób, by lepiej moderowali organizacje
wycieczek. Warto pamiętać o tym, że wycieczka szkolna jest tą inicjatywą, która
prócz realizacji założeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powinna również gwarantować jej opiekunom unormowany czas pracy. Zadaniem
dyrektora będzie więc koordynowanie przepisów prawa oświatowego z przepisami kodeksu pracy w taki sposób, by nie naruszały siebie nawzajem.
Mało precyzyjne przepisy prawa dopuszczają dowolność w ich interpretacji
tym samym wydaje się również potrzebne doprecyzowanie niektórych przepisów i dokonanie aktualizacji do dzisiejszych uwarunkowań, które umożliwiają
na przykład większe korzystanie z narzędzi jakie daje Internet w procesie planowania wycieczki. Postuluje się by uregulować kwestie dotyczące czasu do
jakiego powinny być zatwierdzane karty wycieczki przed jej rozpoczęciem, jak
również unormowaniu powinna ulec forma i czas do jakiego rodzice uczniów
biorących udział w wycieczce powinni wyrazić na nią zgodę. Powyższe uregulowanie może pomóc organizatorom w sprawniejszym planowaniu i organizacji
wycieczek i może się przyczynić do tego, by z większym wyprzedzeniem diagnozować i korygować ich wady.
Wydaje się również ważne by rodzice uczniów byli szkoleni z zakresu przepisów związanych z organizowaniem krajoznawstwa i turystyki. Często to wła-
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śnie rodzice są tymi osobami, którzy wyrażając zgodę na udział dziecka w wycieczce oraz oceniają jej jakość jako pierwsi. O ile zgoda rodziców na udział
dziecka w wycieczce jest potrzebna, to wydaje się również, że przygotowanie
merytoryczne rodzica do podejmowania takich decyzji powinno znaleźć swoje
miejsce w szkoleniach dla rodziców.
Niezwykle ważną rzeczą, którą w niewystarczającym stopniu regulują przepisy prawa jest problem rozliczenia wycieczki. Ocenia się, że sposób w jaki
rozliczenia odbywają się dzisiaj powinien być bardziej precyzyjnie uregulowany
przepisami. W sytuacji kiedy płatność dokonywana przez rodziców odbywa się
za pośrednictwem rad rodziców – rozliczenia podejmowane przez organizatora
ograniczają się bardzo często do jego przedstawienia radzie rodziców. Z punktu
widzenia uczciwości szkoły, jak również kształtowania jej pozytywnego wizerunku, wydaje się konieczne poprawienie działań szkoły w tym obszarze w taki
sposób, by każdy rodzic wiedział za co płaci i mógł otrzymać rozliczenie w formie, która nie budzi żadnych wątpliwości prawnych. Przepływ informacji w tym
obszarze może poprawić np. wykorzystanie Internetu.
Wszystkie przedstawione rekomendacje i zalecenia zwiększyć mogą stopień
zadowolenia z oferowanych przez szkołę działań oraz ich edukacyjną jakość.
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ROZDZIAŁ 6
Narzędzia oceny potrzeb i jakości pracy szkół oraz
sposób ich wykorzystania przez Gminę Miejską
Kraków w latach 2012-2014
Marta Tatulińska∗

Wprowadzenie
Zarządzanie oświatą jest jednym z najważniejszych aspektów działalności
samorządu lokalnego. Stoi przed nim trudne zadanie przewidywania rezultatów
podejmowanych decyzji oraz racjonalnego działania, odpowiedniego do istniejącej rzeczywistości1.
Umiejętność posługiwania się i wykorzystania informacji stanowi jedno z najważniejszych zadań organów prowadzących w procesie zarządzania edukacją.
Właściwa analiza danych, ich interpretacja oraz odpowiedzialne komunikowanie
efektów podejmowanych działań wszystkim instytucjom i środowiskom związanym z oświatą są kluczem do efektywnej realizacji celów edukacyjnych JST.
Czynniki demograficzne, kulturowe, społeczne i finansowe wymuszają ciągłą
refleksję nad restrukturyzacją sieci szkół i placówek oświatowych. Istotne jest
jednak, by restrukturyzacja oznaczała zwiększenie efektywności pracy w kluczowych aspektach działalności szkół. Znalezienie złotego środka pomiędzy
misją szkoły a racjonalizacją budżetu edukacji powinno stać się priorytetem
polityki oświatowej JST.
Samorząd dysponuje szeregiem narzędzi oceny potrzeb i jakości pracy szkół
oraz dostępem do informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek na swoim terenie. Ma możliwość monitorowania procesów zachodzących w systemie oświatowym, w szkołach oraz placówkach oraz wyników ich pracy. Racjonalne i efektywne zarządzanie oświatą na poziomie lokalnym wymaga znajomości tych
narzędzi i sprawności w ich wykorzystaniu dla realizacji założonych celów polityki oświatowej.
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Istnieje szereg narzędzi diagnozy stanu, potrzeb, ewaluacji i oceny jakości
pracy szkół i placówek w różnych aspektach ich działalności – edukacyjnej,
wychowawczej, finansowej, organizacyjnej, kadrowej. Należy stosować je łącznie, z uwzględnieniem misji i celów stawianych systemowi edukacyjnemu przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Stanowią one zasób, z którego zgodnie
z definicją modelu zarządzania w oświacie, przyjętą przez autorów opracowania
„Zarządzanie oświatą” korzysta samorząd, aby dostarczać interesariuszom wartość w oświacie przedstawioną w strategicznych dokumentach samorządu. Wartością są kluczowe priorytety edukacyjne, które samorząd winien realizować
zgodnie z wymogami dyscypliny finansów publicznych i ekonomicznymi zasadami efektywności2.
System oświaty w Polsce należy do najsilniej zdecentralizowanych w Europie3. Proces decentralizacji po roku 1989 obarczony jest trudnościami z doprecyzowaniem odpowiedzialności za finansowanie i monitorowanie pracy szkół.
Niemożność rozstrzygnięcia tych dylematów wciąż ogranicza zdolność samorządów do podejmowania strategicznych wyzwań i definiowania priorytetów
lokalnych polityk oświatowych4.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wachlarza narzędzi oceny
pracy szkół, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich potrzeb oraz analiza
działań krakowskiego samorządu w ostatnich dwóch latach w zakresie ich wykorzystania. Wskazano również jak efektywnie wykorzystać narzędzia diagnozy
stanu i oceny jakości pracy szkół do rozwoju oświaty samorządowej.

Narzędzia oceny potrzeb i jakości pracy szkół
Szczególnie ważnym obszarem działań samorządu w polityce oświatowej jest
ocena pracy szkół. JST wydatkując dużą część swojego budżetu na cele oświatowe (w Krakowie około 1/3), musi weryfikować na bieżąco efektywność tych
wydatków. W zależności od przyjętych priorytetów polityki oświatowej, samorządy korzystają z danych i wskaźników efektywności finansowej, edukacyjnej
czy organizacyjnej pracy podległych im placówek.
Powstają różne krajowe systemy wskaźników oświatowych, w Polsce udostępniane m.in. przez Związek Miast Polskich w ramach Systemu Analiz Samorządowych, Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych,
Ministerstwo Finansów, a także Stowarzyszenie Klon/Jawor (baza Moja Polis)5.
2
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3
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4
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W niniejszym rozdziale omówiono rolę informacji oświatowych składanych
przez organy wykonawcze JST, wskaźników oświatowych, wyników egzaminów zewnętrznych, edukacyjnej wartości dodanej oraz wyników ewaluacji zewnętrznej.

1. Informacje oświatowe
Od 2009 roku istnieje prawny obowiązek składania przez prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych”
radom jednostek samorządowych. Od 2009 r. na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) organ wykonawczy JST przedstawia w terminie do 31 października
organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny. Corocznie informacja taka – zawierająca m.in. analizy
dotyczące sieci poszczególnych typów szkół i placówek - jest przygotowywana
przez Prezydenta Miasta Krakowa i przekazywana Przewodniczącemu Rady
Miasta Krakowa.
Ustawodawca nie narzuca samorządom zakresu merytorycznego czy formy.
W praktyce samorządowej można zdefiniować różne podejścia do opracowywania Informacji oświatowych. Często spotykanym podejściem jest opracowywania spójnego dokumentu przedstawiającego dane wszystkich jednostek oświatowych w sposób umożliwiający porównanie ich ze sobą. Innym modelem postępowania jest cedowanie obowiązku przygotowania sprawozdań na dyrektorów
szkół.
Informacje oświatowe mogą być jednak narzędziem zarządzania systemem
szkolnym JST. Odpowiednio dobrane dane i przemyślana forma może prowadzić do realizacji ważnych celów i strategicznego myślenia o rozwoju edukacji.
Informacje oświatowe mają szansę prowadzić do efektywnego dialogu społecznego prowadzącego do podnoszenia poziomu oświaty i rozwiązywania jej problemów, analizy potrzeb i wyzwań stojących przed szkołami i samorządem.
Mogą również służyć wsparciu procesów tworzenia i wdrażania strategii oświatowych poprzez wskazywanie mocnych i słabych stron, a co za tym idzie celów
strategicznych i operacyjnych oraz prezentacji osiągnięć i sukcesów6.
Autorzy publikacji sugerują, że zasadniczą sprawą jest, aby samorządy podawały w swoich Informacjach oświatowych nie tylko dane statystyczne i finansowe, ale wykorzystywały także wskaźniki oświatowe. Prezentują również trzy
modele Informacji oświatowych, odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Wybór danych, wskaźników i informacji powinien jednak zależeć od
6
Sobotka A., (2012), Proces przygotowania i prezentacji Informacji oświatowych [w:] J. Herczyński (red.),
(2012b). Biblioteczka Oświaty Samorządowej 5, Informacje oświatowe.: ICM, Warszawa.
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ich użyteczności w realizacji założonych przez samorząd celów czy charakterystyki lokalnego systemu oświatowego.
Dużym utrudnieniem dla samorządów jest brak ustawowo sprecyzowanego
celu, jakiemu miałoby służyć tworzenie Informacji oświatowych, a także wytycznych co do jej treści. Dodatkowy problem stanowi rozbieżność między rokiem budżetowym i rokiem szkolnym, co skutkuje często brakiem danych finansowych w dokumencie. Autorzy publikacji „Informacje oświatowe” wskazują na
4 zasadnicze cele, którym mogą służyć dobrze przygotowane i właściwie komunikowane Informacje oświatowe:
1. prowadzenie dialogu społecznego;
2. pogłębiona analiza wyzwań;
3. wsparcie procesu tworzenia i wdrażania strategii oświatowych;
4. prezentacja najważniejszych osiągnięć lokalnej oświaty.
Realizacja zadań oświatowych przez JST jest obserwowana, i często poddawana krytyce, przez środowiska interesariuszy i instytucje. Zarówno rodzice,
organy nadzoru pedagogicznego, nauczyciele i dyrektorzy, jak i media oraz organizacje pozarządowe mają swoje oczekiwania wobec edukacji. Informacje
oświatowe mogą stanowić istotne narzędzie inicjowania dyskusji o polityce
oświatowej samorządu i nadawać kierunek publicznej debaty. Aby ta debata
była konstruktywna i pomocna w kreowaniu płaszczyzn współpracy, konieczne
jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych różnych grup zainteresowanych
oświatą.
Organy stanowiące gmin i powiatów będą zainteresowane efektywnością
wykorzystania środków budżetowych i wynikami osiąganymi przez uczniów.
Dla szkół ważne będą dane o różnicach w poziomie zatrudnienia kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz w nakładach inwestycyjnych poszczególne
szkoły. Rodziców interesuje poziom bezpieczeństwa, jakość opieki i oraz na
przykład oferta zajęć pozaszkolnych. Informacje oświatowe uwzględniające
potrzeby informacyjne mogą się stać ważną częścią dialogu, instrumentem zachęcania do współpracy i włączania się do dyskusji o rozwoju lokalnej polityki
oświatowej, są również narzędziem rozwiązywania konfliktów.

2. Wskaźniki oświatowe
Przez wskaźniki oświatowe rozumiemy syntetyczne, uproszczone informacje
o systemie szkolnym, zawsze w postaci liczbowej, uzyskane bądź na podstawie
danych sprawozdawczych i budżetowych, bądź na podstawie danych zbieranych
specjalnie na potrzeby danego wskaźnika. W ramach projektu systemowego
„Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Zespo-
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łem Projektowym Uniwersytetu Warszawskiego przygotowano propozycję zestawu oświatowych wskaźników odniesienia. Potrzeba ich opracowania wynikała z faktu, iż dostępne w Polsce zestawy wskaźników nie w pełni odpowiadały
potrzebom JST, gdyż były nieuporządkowane i niejednolite. Stworzone wskaźniki odniesienia, oparte na analizie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych ułatwiają analizę lokalnych systemów szkolnych, gdyż są informacją syntetyczną, obiektywną i porównywalną.
Jan Herczyński w publikacji „Wskaźniki oświatowe” zwraca uwagę, że
wskaźniki oświatowe będą przydatnym narzędziem do analizy i zarządzania
lokalnymi systemami oświatowymi, jeśli będą:
• zrozumiałe dla samorządowców,
• obejmować większość realizowanych przez samorządy zadań oświatowych,
• stabilnie obliczane przez kolejne lata szkolne,
• oparte na aktualnych danych,
• oparte na publicznie dostępnej metodologii,
• zawierać nie tylko wartości średnie, ale także miary rozproszenia,
• umożliwiać zrozumienie otrzymywanych wartości wskaźników,
• zmieniać się wraz z potrzebami samorządów,
• publicznie dostępne.
Podstawowe 24 wskaźniki odniesienia zaproponowane przez ORE dotyczą
sfery zarządzania i finansowania szkół. Są obliczane dla szkół prowadzonych
przez gminy i powiaty w czterech obszarach tematycznych: organizacji szkół,
procesu nauczania (wraz z wyrównywaniem szans edukacyjnych), kadry i finansowania oświaty.
Wskaźniki te dają obraz rzeczywistej sytuacji związanej z organizacją procesu nauczania, finansowaniem i efektywnością zarządzania szkołami. Dają możliwość dokonania wstępnej diagnozy stanu oświaty na terenie JST. Organy prowadzące mogą również użyć wskaźników jako punktu wyjścia do sprecyzowania celów strategicznych polityki oświatowej.
Średnia liczebność oddziału klasowego jest istotnym wskaźnikiem wskazującym jednostkowe koszty nauczania, ale jest również wyrazem polityki oświatowej, decyzji o organizacji pracy szkół minimalizującej koszty lub wzmacniającej
indywidualizację procesu nauczania. Liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich przypadających na oddział ilustruje wysiłek pedagogiczny i politykę
zarządzania w zakresie zatrudnienia. Jest wynikiem decyzji o organizacji procesu nauczania z podziałem oddziałów na grupy, liczbie godzin do dyspozycji
dyrektora i godzin dodatkowych finansowanych przez samorząd. Wydatki finansowe z funduszy strukturalnych UE i innych środków bezzwrotnych jako pro-

92

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

cent całkowitych wydatków na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą, dają z kolei obraz aktywności i skuteczności samorządu i dyrektorów
poszczególnych szkół, zwłaszcza gdy porównywane są z osiągnięciami innych
samorządów7.
Tabela 1. Podstawowe wskaźniki odniesienia.
Obszar tematyczny

Nr

Temat wskaźnika

1
2

Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym
Wykorzystanie pomieszczeń lekcyjnych
Liczba uczniów przypadających na jeden przeliczeniowy etat
nauczycielski
Liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich przypadających na
jeden oddział
Liczba etatów niepedagogicznych w przeliczeniu na jeden oddział
Liczba uczniów przypadających na jeden komputer dostępny dla
uczniów, z dostępem do Internetu
Procent uczniów faktycznie dowożonych do szkół na koszt gminy
Procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających do
szkoły danego typu
Procent uczniów powtarzających klasę
Procent uczniów objętych nauczaniem indywidualnym
Procent uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Procent uczniów korzystających z dofinansowanego lub refundowanego obiadu
Scholaryzacja przedszkolna
Tygodniowa liczba godzin nauczania przypadających na jednego
nauczyciela pełnozatrudnionego
Procent pełnozatrudnionych pracowników pedagogicznych
Wydatki na dokształcanie nauczycieli w przeliczeniu na jednego
nauczyciela
Udział wynagrodzeń w bieżących wydatkach na oświatę
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego we wrześniu
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika pedagogicznego
we wrześniu
Bieżące wydatki na zadania oświatowe bez przedszkoli ogólnodostępnych i dowożenia uczniów jako procent otrzymywanej subwencji oświatowej i dotacji
Wydatki bieżące na zadania oświatowe w przeliczeniu na jednego
ucznia
Wydatki bieżące na zadania oświatowe w przeliczeniu na jeden
oddział
Wydatki majątkowe w stosunku do całkowitych wydatków na
zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą
Wydatki finansowe z funduszy strukturalnych UE (lub innych
środków bezzwrotnych0 jako procent całkowitych wydatków na
zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą

3
4
Organizacja szkół

5
6
7
8

Proces nauczania (wraz
z wyrównywaniem szans
edukacyjnych)

9
10
11
12
13
14
15

Kadra zatrudniona
w szkołach

16
17
18
19
20
21

Finansowanie oświaty

22
23
24

Źródło: Herczyński J., (2012a), Wskaźniki oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej 6, Wydawnictwo ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, Warszawa, str. 18.
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Herczyński J., (2012a), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 6, Wskaźniki oświatowe, ICM, Warszawa.
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Porównania na różnym poziomie agregacji (z gminami zbliżonymi wielkością, poziomem zamożności czy typem funkcjonalnym) mogą umożliwić spojrzenie na system szkolny z zewnątrz, by obiektywnie go ocenić. Upublicznienie
wskaźników odniesienia i możliwość ich porównywania na tle innych JST, województw i kraju powinna zachęcić samorządy do samodzielnego wyliczania
wartości wskaźników odniesienia i oświatowych wskaźników lokalnych, generowanych z danych udostępnianych przez szkoły. Pozwalają one bowiem na
identyfikację i ocenę problemów lokalnego systemu oświatowego np. poprzez
porównanie wskaźników szkół tego samego typu8.

3. Egzaminy zewnętrzne
Egzaminy zewnętrzne to sprawdziany umiejętności uczniów klas szóstych
szkoły podstawowej, egzaminy w klasie trzeciej gimnazjum, matura po trzeciej
klasie liceum ogólnokształcącego i po czwartej klasie technikum oraz egzaminy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkołach zawodowych. System egzaminów zewnętrznych daje informacje o osiągnięciach uczniów i o populacji
uczniów na danym etapie edukacji. Ich wyniki w odniesieniu do szkół prowadzonych przez samorząd lokalny stanowią istotną pozycję Informacji oświatowych i zgodnie z art. 5a Ustawy o systemie oświaty są przedstawiane na tle
średnich krajowych i regionalnych. Podstawą i punktem wyjścia do dyskusji
o wynikach uczniów na posiedzeniach rad JST jest właśnie możliwość porównywania wyników z wynikami innych samorządów.
Samorządy nie otrzymują wprawdzie indywidualnych wyników każdego
ucznia, gdyż są to dane osobowe prawnie chronione, ale otrzymują informację
o średnich wynikach każdej klasy kończącej naukę w podziale na części (humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą) i przedmioty. Wnioskować na podstawie wyników można jednak jedynie o umiejętnościach uczniów ostatnich klas
danej szkoły, którzy przystąpili do egzaminu. Ponadto, fakt, że liczba uczniów
przystępujących do egzaminu jest bardzo zróżnicowana sprawia, że badacz nie
otrzyma pełnego obrazu wyników szkoły. Dodatkowym problemem jest brak
możliwości porównywania wyników przedstawionych jako średnie wyników
punktowych egzaminów zewnętrznych w kolejnych latach. Aby takie porównanie było możliwe wyniki podawane są w tzw. skali staninowej9. Wyniki dzieli
się na 9 grup, od najniższych do najwyższych, definiowanych z wykorzystaniem
różnicy danego wyniku i wartości średniej, podzielonej przez odchylenie stan8

Herbst M. red., (2012c), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 7, Decentralizacja oświaty, ICM, Warszawa.
Herczyński J., Borek A., Stożek E., (2012), Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz
wyników ewaluacji zewnętrzne [w:] M. Herbst (red.), (2012). Biblioteczka Oświaty Samorządowej 3, Finansowanie oświaty, ICM, Warszawa.
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dardowe. Dzięki temu fluktuacje wartości średniej od odchylenia standardowego
w kolejnych latach nie mają wpływu na skalę staninową (por.: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, http://www.oke.krakow.pl). Skala staninowa
stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada więc na pytanie, jaką pozycję
zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia na tle wyników osiągniętych przez całą
badaną populację.
Krajowe egzaminy pełnią trzy zasadnicze funkcje: monitorującą, ewaluacyjną oraz wyznaczają stopień spełnienia przez uczniów wymagań programowych.
Funkcja monitorująca polega na dostarczaniu informacji o zachodzących w systemie oświaty procesach, natomiast funkcja ewaluacyjna sprowadza się do wykorzystania egzaminów jako narzędzi zarządzania tymi procesami. Realizacja
wymienionych funkcji może przebiegać zarówno na poziomie krajowym, jak
i lokalnym10.
Jednolite egzaminy pozwalają zarówno nauczycielom jak i nadzorowi pedagogicznemu czy organom prowadzącym na obserwację wyników nauczania
w szerokiej perspektywie. Porównywalność wyników daje możliwość analizy
osiągnięć szkolnych z punktu widzenia kraju, województwa czy gminy. Obraz
nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych nauczania jest jednak pełny, gdyż nie uwzględnia zasobu wiedzy z jaką uczniowie
rozpoczęli dany etap edukacji11.
Z wynikami egzaminacyjnymi osiąganymi przez uczniów w danej szkole
utożsamia się często efektywność nauczania w tej szkole. Wyniki egzaminu
końcowego byłyby jednak dobrą miarą efektywności kształcenia wyłącznie wtedy, gdyby wszystkie szkoły pracowały z uczniami o takich samych ogólnych
zdolnościach poznawczych, o takim samym kapitale społecznym i rodzinnym,
o tym samym poziome uprzednich osiągnięć szkolnych. Miarą efektywności
nauczania, czyli postępu, jaki robią uczniowie na danym etapie kształcenia jest
EWD – edukacyjna wartość dodana12.

4. Edukacyjna wartość dodana
Metoda edukacyjnej wartości dodanej umożliwia uwzględnić zróżnicowanie
zasobów szkół „na wejściu”. Metodologia badania polega na szacowaniu oczekiwanych wyników uczniów na podstawie wyników osiągniętych na poprzed10
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M., (2012), Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu
polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów dużych miast [w:] Polityka społeczna
nr tematyczny 1/2012, IPiSS, Warszawa.
11
Dolata R., Hawrot A., Humenny G., (2013), Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów,
IBE, Warszawa.
12
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M., (2012), Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu
polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów dużych miast [w:] Polityka społeczna
nr tematyczny 1/2012, IPiSS, Warszawa.
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nim etapie edukacji i obliczeniu różnicy odpowiednio dla każdego rodzaju egzaminu w każdym typie szkoły. Jest więc narzędziem analizującym efektywność
nauczania. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzuje szkoły ze względu
na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania13.
Metoda edukacyjnej wartości dodanej powinna służyć przede wszystkim
szkołom. Od 2006 roku Zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator
EWD oraz materiały szkoleniowe, pozwalające szkołom prowadzić analizy efektywności nauczania na potrzeby ewaluacji własnej pracy z uczniami. Szkoła
może oszacować wskaźniki EWD przy użyciu aplikacji komputerowej, dla grup
uczniów – oddziałów klasowych lub na przykład grup dzieci z różnych przedszkoli. Właściwa analiza wyników uczniów dostarcza ważnych przesłanek do
formułowania planów rozwoju szkoły a dyrektorzy i nauczyciele mogą zobaczyć
mocne i słabe strony nauczania w szkole14.
Od 2009 dostępne są trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Od
2010 r. publikowane są też ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla liceów
ogólnokształcących i techników, a od 2012 roku publikowane są dla tych szkół
również miary trzyletnie. Są to kolejno: wskaźnik humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i matematyczny.
Wyniki EWD przedstawia się na wykresie (por. rys. 1). Układ współrzędnych stanowi krajowy układ odniesienia, w którym wrysowano dwie szare elipsy
(warstwice). Mniejsza - ciemniejsza wskazuje obszar, w którym mieści się 50%
szkół danego typu w kraju. Większa – jaśniejsza, wyznacza obszar, w którym
mieści się 90% szkół danego typu w kraju. Środkiem symetrii tych elips jest
punkt (100;0). Na osi poziomej prezentowane są wyniki egzaminu na standardowej skali o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15. Skala EWD przedstawiona na osi pionowej jest również skalą standardową, o środku 0 i odchyleniu standardowym 15. Wynik szkoły obrazowany jest elipsą. Im więcej wyników (im więcej uczniów) tym bardziej precyzyjny wynik i mniejsza elipsa.
Mniejsze zróżnicowanie wyników powoduje podobny efekt [www.ewd.edu.pl].
Autorzy podkreślają, że metoda EWD nie jest miarą jakości edukacji. Zwracają uwagę, że edukacja to więcej niż nauczanie, a jakość to więcej niż efektywność. Proponują by jakość nauczania opisywać formułą: jakość nauczania =
wartość celów * efektywność w ich osiąganiu. Jeżeli cele nauczania mają wątpliwą wartość (rozwojową, społeczną), to „efekt mnożnikowy” sprawia, że nawet przy wysokiej efektywności, jakość jest niska [www.ewd.edu.pl].
13
Herczyński J., Borek A., Stożek E., (2012), Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz
wyników ewaluacji zewnętrzne [w:] M. Herbst (red.), (2012). Biblioteczka Oświaty Samorządowej 3, Finansowanie oświaty, ICM, Warszawa.
14
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M., (2012), Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu
polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów dużych miast [w:] Polityka społeczna
nr tematyczny 1/2012, IPiSS, Warszawa.
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Rysunek 1. EWD części humanistycznej za okres 2011-2013.

Źródło: www.gimnazjum.ewd.edu.pl

Ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne mogą służyć zarówno szkołom, jak
i nadzorowi pedagogicznemu, samorządom oraz uczniom i rodzicom. Dyrektorzy i nauczyciele, dzięki analizie i refleksji nad wynikami i efektywnością swojej pracy, mają szansę oceny skuteczności podejmowanych działań, ewaluacji
efektywności nauczania i doskonalenia, a nawet precyzowania planów rozwoju
szkoły. Nadzór pedagogiczny może stosować metodę EWD w procesie ewaluacji zewnętrznej dla rozliczania i wspierania rozwoju szkół. Rodzicom i uczniom
analiza EWD dostarcza informacji przydatnych przy wyborze szkoły. Samorządy z kolei, bez ingerowania w kompetencje nadzoru pedagogicznego mogą monitorować efekty kształcenia i analizować wynik dla konkretnej szkoły lub
w kontekście systemu lokalnej oświaty15.
Podany na rys. 1 wykres obrazuje wyniki wszystkich krakowskich gimnazjów, w części humanistycznej. Widoczne jest duże zróżnicowanie wyników.
Szczególnie niepokojąca jest duża liczba szkół, w których uczniowie nie osiągają wyników zgodnych z ich możliwościami (szkoły wymagające pomocy, szkoły
niewykorzystanych możliwości). Zastanawia również brak szkół wspierających.
Informacje jakich dostarczają prezentacje trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych wskazują na możliwe problemy, nie dają jednak odpowiedzi jakie działania należy podjąć dla poprawy efektywności nauczania. Jak w wielu innych
15
Rappe A. oprac., (2013), EWD jako wskaźnik pomocny w diagnozowaniu i ocenie funkcjonowania szkolnictwa samorządowego, IBE, Warszawa.
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aspektach życia społecznego, ważny jest kontekst, środowisko a więc i dokładna
analiza wewnątrz szkoły, czemu służyć może system ewaluacji zewnętrznej.
Wskaźniki EWD i informacje jakie otrzymujemy w ich analizie są pomocne
w opisie stanu lokalnej oświaty i procesów jakie zachodzą w lokalnym systemie
oświatowym. Co więcej, mogą być podstawą do podejmowania decyzji strategicznych dotyczących funkcjonowania szkół na terenie JST, wyboru działań
oraz do monitorowania skuteczności podejmowanych działań. Nie mogą być
jednak jedynym narzędziem oceny stanu i receptą na zmiany16.
Niepokoić powinna np. duża różnica między wynikami części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, która może świadczyć o różnej skuteczności
pracy zespołów przedmiotowych w szkole, niestabilnej kadrze lub o niewystarczającym wyposażeniu szkoły w pomoce naukowe.
Procesy zachodzące w szkole powinny być zawsze rozpatrywane z uwzględnieniem otoczenia edukacyjnego. Należy np. zwrócić uwagę czy niepokojącym
spadkom wyników w kolejnych latach (lub trendowi spadkowemu EWD) nie
towarzyszy spadek liczby uczniów wynikający ze zmian w sieci szkolnej.
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych należy uwzględniać w ocenie specyfikę
szkoły, jej ofertę edukacyjną, która ma wpływ na rekrutację oraz stawiane przez
szkołę cele podejmowanych działań edukacyjnych.
Dynamika zmian umożliwia wnioskowanie o umiejętnościach nowo przyjętych uczniów. Jeśli bowiem stabilnym średnim wynikom towarzyszy wzrost
EWD, szkoła rekrutuje uczniów osiągających słabsze wyniki na sprawdzianie.
Natomiast spadek EWD przy stabilnym wyniku egzaminu lub wyższe wyniki
przy stabilnym EWD świadczą o rekrutowani uczniów osiągających lepsze wyniki na sprawdzianie.
By właściwie sprecyzować przyczyny niepokojących procesów dostrzeganych przy analizie EWD konieczna jest szersza analiza, uwzględniająca monitorowanie procesów zachodzących w systemie szkolnym za pomocą np. wskaźników oświatowych i raportów ewaluacji zewnętrznej. Przyczyną są bowiem często decyzje samych organów prowadzących np. o zmianie zasad rejonizacji,
otwarciu, zamknięciu lub wygaszeniu tej lub innych szkół podległych JST, czy
tworzenie klas autorskich17.
Główną barierą w wykorzystaniu danych egzaminacyjnych i EWD są kompetencje analityczne potencjalnych użytkowników. Wadliwe wykorzystanie narzę-

16

Ibidem.
Herczyński J., Borek A., Stożek E., (2012), Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz
wyników ewaluacji zewnętrzne [w:] M. Herbst (red.), (2012). Biblioteczka Oświaty Samorządowej 3, Finansowanie oświaty, ICM, Warszawa.
17
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dzi monitorujących i ewaluacyjnych prowadzi do dezinformacji, rankingowania
i stygmatyzowania szkół18.

5. Ewaluacja zewnętrzna
Ewaluacja zewnętrzna jest jedną z form nadzoru pedagogicznego realizowanego przez Kuratoria Oświaty. Jest procesem demokratycznym, angażującym
wszystkie zainteresowane grupy: nauczycieli, kadrę niepedagogiczną, rodziców,
uczniów, środowisko lokalne.
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r., znowelizowanego 10 maja
2013 r., nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:
• jawności wymagań,
• współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami,
• tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek,
• pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły lub placówki (Dz.U. z 2009 r. Nr 168,
poz. 1324; z 2013 r. poz. 560).
Ewaluacja zewnętrzna może mieć postać ewaluacji całościowej – przeprowadzonej w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 Rozporządzenia lub ewaluacji problemowej – przeprowadzonej w zakresie wybranych
wymagań. Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego precyzuje wymagania dla wszystkich typów szkół i placówek i określa stopień spełnienia wymagań
dla osiągnięcia przez szkołę lub placówkę poziomu D i B.
Trzy zasadnicze cele ewaluacji szkół i placówek oświatowych to ich rozwój,
rozwój systemu oświatowego i rozwój sposobów zarządzania systemem oświatowym. Rozwój szkół i placówek rozumie się jako umożliwienie analizy informacji o mocnych i słabych stronach oraz podjęcia działań służących poprawie
efektywności i jakości pracy. Informacja o stopniu spełniania przez szkoły
i placówki wymagań państwa jest punktem wyjścia do definiowania kierunków
rozwoju systemu i monitorowania efektywności podejmowanych przez samo-

18
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M., (2012), Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu
polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów dużych miast [w:] Polityka społeczna
nr tematyczny 1/2012, IPiSS, Warszawa.
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rząd działań. Analiza porównawcza i możliwość korzystania z dobrych praktyk
wzmacnia również procesy zarządcze JST19.
Dzięki temu, że proces ewaluacji jest procesem demokratycznym, zespołowym, elastycznym i transparentnym opartym na dialogu wszystkich uczestników, dobrze przeprowadzony daje szansę na jakościową zmianę. Efektywne
wykorzystanie wyników pozwala identyfikować potrzeby, wspiera rozwój szkół
i realizację polityki edukacyjnej. Daje możliwość zapewniania usług oświatowych lepszej jakości i wzmacnia świadomość uczestników o działaniach i celach
podejmowanych działań20.
Raport z ewaluacji zewnętrznej opisuje stopień spełnienia przez szkoły wymagań państwa wobec szkół Uwzględnia ponadto opinie, oczekiwania, punkt
widzenia i doświadczenia związane ze szkołą wszystkich zainteresowanych
losami szkoły. Dialog z uczestnikami procesów zachodzących w szkole, transparentność procesu i pozyskiwanie informacji zwrotnej umożliwia otrzymanie
obiektywnej informacji o wartości edukacji, rozwoju uczniów i samej szkoły
oraz jej odbiorze i znaczeniu dla środowiska lokalnego21.

Wykorzystanie narzędzi oceny potrzeb i jakości pracy szkół
przez gminę miejską Kraków w latach 2012-2014
W ostatnich trzech latach w Krakowie temat oceny pracy szkół nabrał szczególnego znaczenia za sprawą planów władz miasta odnośnie racjonalizacji sieci
szkolnej. Pierwsze decyzje na przełomie 2011 i 2012 dotyczyły likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury, części świetlic środowiskowych i szkolnych stołówek oraz zapowiedź likwidacji wybranych szkół. Zmniejszono plany finansowe szkół i placówek, czego skutkiem było zmniejszenie liczby etatów zarówno
pedagogicznych jak i niepedagogicznych.
Polityka cięć wywołała niepokoje społeczne, protesty zarówno dyrektorów
i pracowników oświaty jak i rodziców. Rada Miasta powołała Okrągły Stół
Edukacyjny (Uchwała Nr XLII/556/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia
2012 r., w sprawie powołania „Okrągłego Stołu Edukacyjnego”), który obradował od 24 kwietnia 2012 do 29 stycznia 2013 r. Celem tego działania miała być
poprawa jakości edukacji w Krakowie, zapewnienie jak najlepszej opieki wychowawczej, zwiększenie kontroli w zakresie ekonomicznego i gospodarnego
19

Mazurkiewicz G. (red.), (2012), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
20
Herczyński J., Borek A., Stożek E., (2012), Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz
wyników ewaluacji zewnętrzne [w:] M. Herbst (red.), (2012), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 3, Finansowanie oświaty, ICM, Warszawa.
21
Kasprzak T., (2012), Ewaluacja dla rozwoju. Raport jako dialog [w:] G. Mazurkiewicz (red.), (2012), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
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wydatkowania środków finansowych oraz lepsze informowanie i konsultowanie
uczestników procesu konsultacyjnego o planowanych działaniach.
W latach 2012 i 2013 zaprezentowane zostały trzy podejścia do oceny pracy
szkół i systemu oświaty krakowskiej. Opracowano Diagnozę szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, która stała się podstawą do wytypowania szkół do likwidacji. Zaproponowano nowy podział Krakowa na obwody szkolne i stworzenie tzw. „obwodów scalonych”. Podjęto decyzję o poddaniu
ocenie pracy szkół na podstawie wyników edukacyjnej wartości dodanej.

1. Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadpodstawowych
Diagnozę przygotowano w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
w oparciu o ustalenia narady z zespołem doradczym dyrektorów szkół i placówek oświatowych z dnia 3 lipca 2012 r. Za najistotniejsze dla oceny przyjęto:
• wyniki egzaminów zewnętrznych,
• wyniki rekrutacji elektronicznej,
• wyniki EWD,
• ocenę stanu technicznego budynków,
• procent dopłaty do subwencji z pozasubwencyjnych dochodów miasta,
• liczbę oddziałów przypadającą na salę w szkole,
• niektóre elementy wyposażenia.
Ostateczny wynik punktowy to ocena w skali 4-1 przemnożona przez nadaną
wagę. Suma punktów w poszczególnych aspektach dała podstawę stworzenia
rankingu szkół w podziale na szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, zespoły szkół zawodowych i licea ogólnokształcące [http://bip.krakow.pl/zalaczniki/
dokumenty/n/97476/karta].
Przydzielając punkty za wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach zsumowano wyniki z 3 lat (staniny) i na tej podstawie
przydzielono od 1 do 4 punktów każdej ze szkół. To podejście nie bierze jednak
pod uwagę pracy szkoły w zakresie poprawy nauczania. Taką samą ocenę mogły
otrzymać szkoły, które w ostatnich trzech latach pracowały dla poprawy wyników swoich uczniów jak i takie, których wyniki się pogorszyły. Nie można więc
uznać, że liczba otrzymanych punktów odzwierciedla pracę szkoły dla poprawy
efektywności nauczania w szkole.
Popularność szkół oceniano wyliczając wskaźnik zdefiniowany jako liczba
uczniów ubiegających się o miejsce w szkole z pierwszego priorytetu odniesiona
do całkowitej liczby kandydatów zarejestrowanych w systemie. Wskaźnik jest
zatem niezależny od liczby miejsc określonej w ofercie szkoły. Szkoły uszere-
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gowano według malejącej wartości wskaźnika i każde 25% szkół otrzymało
odpowiednio od 4 do 1 punktu. Zaproponowany wskaźnik nie uwzględnia jednak wyborów uczniów i ich rodziców w drugim i trzecim priorytecie, co fałszuje
obraz rzeczywistej popularności wielu szkół. Dziecko bardzo zdolne wybiera
trzy szkoły, które uważa za najlepsze. Dziecko źle nakierowane może wskazać
w pierwszym priorytecie szkołę poza swoim zasięgiem. Jeśli to kryterium miało
mówić o wyborach rodziców i uczniów należało uwzględnić fakt, że wybierane
są de facto trzy alternatywne szkoły.
Edukacyjną Wartość Dodaną obliczono na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2011. Szkoły uszeregowano według malejących wyników estymacji punktowej i przydzielono im punkty od 4 do 1 zgodnie z zasadą podziału
na grupy 25%. Wielce kontrowersyjny jest sposób wykorzystania średniej estymacji punktowej wyniku EWD z trzyletniego okresu. Nieuwzględnienie przedziałów i trendów dla tego wskaźnika uniemożliwia wiarygodną ocenę placówki. Taki sam opis będą miały bowiem placówki, które z roku na rok podnoszą
jakość kształcenia, te które utrzymują stały poziom, jak i te, w których jakość
kształcenia w ostatnich latach spadała. Porównywanie szkół wyłącznie na podstawie średnich wyników nie przynosi informacji o tym, jak pracuje szkoła:
wysoki średni wynik może być efektem tego, że uczą się w niej lepsi uczniowie,
a szkoła ze słabszymi uczniami nawet przy bardzo dobrej pracy nie ma szans na
uzyskanie wysokiego wyniku średniego22.
Oceniając infrastrukturę i stan techniczny budynków brano pod uwagę dane
z protokołów rocznego przeglądu budynków, liczbę i wielkość sal gimnastycznych, liczbę i rodzaj boiska oraz zgłoszone potrzeby remontowe. Najwyższą
liczbę punktów otrzymały w rezultacie szkoły wyremontowane, doinwestowane
przez Miasto i rodziców uczniów, posiadające nowoczesne zaplecze sportowe.
Biorąc pod uwagę obowiązek Gminy racjonalnego i efektywnego zarządzania
siecią szkolną trudno zrozumieć taki sposób oceny. Tłumaczy się on wyłącznie
względami stricte finansowymi. Gmina powinna jednak zapewnić podobną jakość infrastruktury we wszystkich placówkach, którymi zarządza. Można, przyznając punkty w odwrotnej kolejności, stwierdzić, że jest to wskaźnik oceny
dbałości Gminy o sieć szkolną.
Punktację kryterium dopłaty do subwencji ze środków własnych Miasta przyjęto według zasady: 4 punkty przy dopłacie do 10%, 3 punkty przy dopłacie
10-20%, 2 punkty przy dopłacie 20-30%, 1 punkt przy dopłacie powyżej 30%.
Nie uwzględnia ona przyczyn różnic w kwotach dopłat do subwencji oświatowej, co biorąc pod uwagę cel tworzenia Diagnozy (wytypowanie szkół do likwi22

Stożek E. oprac., (2011), Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego. Materiały szkoleniowe dla
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystanie trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych
do zarządzania lokalną oświatą, ORE, Warszawa.
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dacji) wydaje się być niewłaściwe. Najwyższe dopłaty są konieczne np. w przypadku szkół peryferyjnych, które mają małoliczne oddziały. Są jednak ważnym
elementem sieci szkół, a ich likwidacja będzie się łączyć m.in. z kosztami dowozu dzieci do szkół w innym rejonie. „Drogimi” szkołami są również szkoły integracyjne, a fakt uczestnictwa w procesie edukacyjnym dzieci o szczególnych
potrzebach nie powinien wpływać na obniżenie oceny samej szkole.
Podobnie jak w przypadku oceny infrastruktury oceniano wyposażenie szkół
w komputery, tablice multimedialne i rzutniki. 4 punkty otrzymały szkoły najlepiej wyposażone. Nie analizowano przyczyn zróżnicowania poziomu wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny. Praktyka szkolna pokazuje, że
choć to obowiązek Gminy, w części szkół rodzice poprzez dobrowolne składki
dbają o wyposażenie szkoły. Są to szkoły, do których trafiają uczniowie z rodzin
o wyższym statusie ekonomicznym i społecznym. Jednak w wielu przypadkach
nie otrzymują wsparcia finansowego ze strony rodziców, a Gmina nie zapewnia
równego dostępu do nowoczesnych technologii wszystkim uczniom w prowadzonych przez siebie szkołach. Konstruując wskaźnik w taki sposób urzędnicy
działają w kierunku pogłębiania dysproporcji między szkołami. Organ prowadzący powinien jednak dbać o wyrównywanie szans edukacyjnych również
w aspekcie dostępu do pomocy naukowych i nowoczesnych technologii.
Niepokoi również ocena wskaźnika liczby uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej na m2. Szkoły znajdujące się w przedziale od 7,75 do 5,94 ucznia
na m2 świetlicy otrzymały najwyższą liczbę 4 punktów, podczas gdy te, w których na m2 przypadało 2,32 do 0,53 ucznia otrzymały 1 punkt.
Poszczególnym wskaźnikom przypisano wagi: 2 dla popularności i wyników
egzaminów, 1 dla infrastruktury i dopłaty, 0,75 dla liczby oddziałów na salę, po
0,33 dla liczby uczniów na komputer, tablicę multimedialną i rzutnik oraz 0,25
dla liczby uczniów na m2 świetlicy.
Diagnoza miała być w założeniu zestawieniem obiektywnych kryteriów oceny stanu krakowskich szkół i placówek, stworzonym na potrzeby późniejszych
dyskusji o działaniach naprawczych. Okazała się w praktyce zestawem kryteriów, na podstawie których wybiera się szkoły do likwidacji. W mediach długo
toczyła się dyskusja o rzekomo istniejącej „liście likwidacyjnej”. Po upublicznieniu Diagnozy szkół Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Spraw Społecznych
przyznała, że likwidowane będą szkoły w końca tej listy.
Czy jako diagnoza, czy też jako „lista likwidacyjna” Diagnoza szkół zawiera
jednak szereg niewłaściwie dobranych i wadliwie interpretowanych danych
i wskaźników:
• średnie wyniki egzaminów zewnętrznych z trzech lat bez określenia
trendu zmian,
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•

popularność szkół z uwzględnieniem wyłącznie pierwszego priorytetu
wyboru,
• punktową estymację wyników EWD bez podania przedziałów ufności
i trendów,
• dane o stanie technicznym budynków, infrastrukturze i wyposażeniu
jako ocena szkoły a nie ocena jej potrzeb,
• stopień dopłaty do subwencji bez uwzględnienia specyfiki placówki,
• liczba uczniów na m2 świetlicy zgodnie z zasadą im więcej tym lepiej,
bez określenia wartości oczekiwanej, zapewniającej właściwe warunki opieki.
Brak określenia celów polityki edukacyjnej, priorytetów, wartości wskaźników odniesienia lub wartości oczekiwanych dla podawanych wskaźników skutkuje premiowaniem szkół przepełnionych, pracujących zmianowo, ponadprzeciętnie dofinansowanych przez Miasto. Na próżno szukać w Diagnozie szkół
określenia celu, dla jakiego powstała. Nie możemy na jej podstawie wnioskować
ani o wartości kadry nauczycielskiej, ani o efektywności procesów kształcenia,
organizacji zarządzania placówką czy racjonalności finansowania.

2. Projekt okręgów scalonych
W artykule „Sieć szkół: nie tylko ekonomia” opublikowanym w dwutygodniku KRAKÓW.PL nr 14(100) /2012 z dnia 3 października 2012 r. Marta Patena, radna Miasta Krakowa i przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta
Krakowa pisze o swoim projekcie restrukturyzacji sieci szkół w Krakowie, zaprezentowanym m.in. podczas obrad Okrągłego Stołu Edukacyjnego 4 września
2012 r. Według autorki, projekt powstał z niechęci do wszelkiego rodzaju rankingów oraz poczucia konieczności restrukturyzacji sieci szkolnej z powodów
demograficznych. M. Patena wskazuje na fakt, iż 40% uczniów szkół podstawowych i 60% uczniów gimnazjów wybiera szkoły poza rejonem i że rejonizacja służy obecnie głównie kontroli ustawowego obowiązku szkolnego. W prezentacji mówi o dopłacie do subwencji oświatowej ze środków własnych Gminy
na poziomie ok 400 mln zł (w artykule jest mowa o 250 mln). Konieczność
zmian sieci wynika zdaniem autorki również ze zmniejszającej się liczby uczniów
ogółem (w prezentacji podaje dane 148 000 wszystkich uczniów w roku szkolnym
2003/2004 w porównaniu z 131 000 w roku szkolnym 2011/2012, w artykule
odpowiednio w podanych latach uczniów w placówkach samorządowych
132 000 i 98 000). Dodatkową tendencją, na jaką wskazuje jest odchodzenie
uczniów z sektora szkół samorządowych do szkół niesamorządowych. Szacuje,
że obecnie mamy w Krakowie o 30% miejsc w szkołach za dużo. Punktem wyj-
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ścia dla stworzonego projektu, jak w przypadku Diagnozy, była zatem teza
o konieczności likwidacji części szkół [www.dialoguj.pl].
Projekt zakładał restrukturyzację sieci szkolnej według kryteriów terytorialności i popularności. Polega na uporządkowaniu istniejących obwodów szkolnych i dopasowanie ich do granic dzielnic. Sąsiadujące szkoły, również integracyjne, miałyby tworzyć wspólne „obwody scalone”, spełniające ustawowe kryterium obwodu szkolnego23.
Zdaniem autorki projektu podstawowym kryterium, zrozumiałym i jednakowym dla wszystkich szkół, jest popularność szkoły, czyli wybory uczniów
i rodziców. M. Patena proponuje zasadę, zgodnie z którą poddawano by procedurze trzyletniego wygaszania te szkoły, w których liczba uczniów wskazująca
ją jako szkołę pierwszego wyboru będzie mniejsza niż połowa miejsc w pierwszych klasach. Zakłada również istnienie w dzielnicach jak najmniejszej liczby
„obwodów scalonych”, w których należy wskazać szkoły przeznaczone do likwidacji przez wygaszenie. Proces restrukturyzacji opiera się na pomyśle równomiernego rozłożenia szkół zarówno podstawowych i gimnazjów, jak i specjalnych oraz integracyjnych, na terenie miasta, zgodnie z przepisami dotyczącymi dowozu uczniów do szkół. Projekt zakłada przyjęcie procentowego podziału liczby miejsc w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych w stosunku do
ogólnej liczby uczniów rocznika i określenie liczby oddziałów oraz liczby
uczniów w oddziale w zależności od możliwości lokalowych szkoły.
Zasadnicze różnice w podejściu do restrukturyzacji sieci w stosunku do prezentowanego przy opracowaniu Diagnozy, to oddanie pierwszeństwa kryterium
popularności szkoły, likwidacja poprzez wygaszanie w każdym przypadku
i uporządkowanie „przestrzenne” sieci szkół i placówek na mapie miasta. Projekt okręgów scalonych uwzględnia tylko jedno kryterium dla planowanych
zmian. Gmina i powiat będące organami prowadzącymi szkół nie powinny
w swoich działaniach planistycznych dokonywać również analiz wskaźników
ekonomicznych i edukacyjnych. Do ich zadań w oświacie należy bowiem zarówno kształcenie, wychowanie i opieka z uwzględnieniem profilaktyki społecznej. Istotne jest wykorzystanie narzędzi diagnozy pracy szkół w każdym
aspekcie ich działalności, jak i realizacja zadań jest zgodnie z ekonomicznymi
zasadami efektywności wynikającymi z wymogami dyscypliny finansów publicznych.
Decyzje o wyborze szkoły podejmowane przez uczniów determinują możliwość osiągnięcia sukcesu lub porażki na kolejnych etapach edukacji i w dorosłym życiu. A jak pisze Łuczyński: edukacja jest instytucją społeczną, której
zadaniem jest dopomożenie każdej osobie w dokonywaniu wyborów umożliwia23

Patena M., (2012), Sieć szkół. Nie tylko ekonomia. Kraków.pl z dnia 03.10.2012 r.
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jących jak najpełniejsze wykorzystanie własnych predyspozycji i środowiskowych okazji, a także przekraczanie posiadanych ograniczeń i przeszkód środowiskowych24.

3. Ranking szkół z wykorzystaniem edukacyjnej wartości
dodanej
Na fali dyskusji o konieczności restrukturyzacji sieci szkół, co dla władz
miasta oznaczało likwidację części z nich, kolejny Zastępca Prezydenta ds.
Oświaty uzyskał od Zespołu EWD informację o wynikach punktowej estymacji
EWD dla krakowskich szkół. Zespół projektowy jest przeciwny wykorzystaniu
uśrednionych wyników EWD z pominięciem informacji o przedziałach ufności
wyników, jednak władze Krakowa uznały, że stworzenie rankingu szkół z wykorzystaniem punktowej estymacji EWD jest metodą właściwą i pomocną dla oceny pracy szkół. Zdaniem Zastępcy Prezydenta, któremu dał wyraz w wypowiedziach do mediów i w rozmowach z dyrektorami szkół, każda szkoła powinna
upublicznić swoje wyniki EWD. W wywiadzie dla serwisu miejskiego
www.krakow.pl w sierpniu 2013 r. deklarował, że jedną z dwóch najpilniejszych
spraw jakimi zamierza się zająć to zainteresowanie gminy jakością szkół
w związku z dużymi kosztami ponoszonymi na oświatę25.
R. Dolata w wywiadzie dla Dziennika Polskiego w listopadzie 2013 r. stwierdził: „Chciałbym przestrzec przed próbą wykorzystywania EWD do tworzenia
uproszczonych rankingów. Po pierwsze, byłoby to niepoprawne merytorycznie.
Ale - co gorsza - zachwiałoby równowagę między oceną szkół a wspieraniem ich
w doskonaleniu. Ewaluacyjna funkcja egzaminów stałaby się fikcją, a szkoły postrzegałyby egzaminy jako opresję i prymitywne narzędzie kontroli”26.
Opinia eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych i Zespołu Projektowego
EWD nie przekonała Władz Miasta i dziennikarzy. W listopadzie 2013 r. na
łamach Dziennika Polskiego ukazał się ranking krakowskich gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oparty na danych estymacji punktowej EWD. Zgodnie
z wytycznymi Zespołu Projektowego EWD, publikacja i wykorzystanie "surowych" danych punktowych do wnioskowania o efektywności kształcenia jest
niezgodna z metodologią tworzenia modelu EWD. Powołany ranking oparto na
średniej arytmetycznej wyników punktowych części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej co wypacza rzeczywistość i skutkuje dezinformacją.
24

Łuczyński J., (2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
25
Klejbuk-Goździalska B., (2013), Stawiamy na jakość. Kraków.pl z dnia 28.08.2013 r.
26
Maj A., Szkoły są słabe nie przez uczniów. Dziennik Polski [dok. elektr.], http://www.dziennikpolski24.pl/
artykul/3288264,szkoly-sa-slabe-nie-przez-uczniow,id,t.html [odczyt: 19.11.2013].
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Brak zrozumienia czemu ma służyć korzystanie z EWD doprowadził do niezgodnej ze stanem faktycznym oceny efektywności pracy krakowskich szkół.
Publikacja rankingu wprowadziła zamieszanie wśród rodziców i nauczycieli.
Ranking z pewnością nie pozostanie bez echa i decyzje o wyborze szkół w kolejnych latach będą również determinowane zaprezentowanymi przez gazetę, za
przyzwoleniem organu prowadzącego, niewłaściwie przedstawionymi danymi.

Wnioski
W rozważaniach o polityce edukacyjnej JST i modelach zarządzania oświatą
na poziomie lokalnym należy w pierwszej kolejności wskazać na centralne wartości, którymi winny się kierować samorządy. Kluczową wartością i celem jest,
jak słusznie wskazuje Dorczak, wszechstronny rozwój indywidualny człowieka27. Opinię tę głosi wielu autorów zajmujących się tematem. Łuczyński postuluje by zarządzanie edukacyjne było formułowane wokół rozwoju indywidualnego jednostki jako wartości centralnej28.
Również koncepcja przywództwa edukacyjnego proponowana przez Mazurkiewicza osadzona jest w kontekście wartości edukacji29.
Dużą rolę w polityce edukacyjnej JST odgrywa kondycja finansowa samorządu, gdyż ma ona znaczący wpływ na jakość i efektywność procesu budżetowego w oświacie. Ważnym aspektem tego procesu jest też rozumienie przez
władze JST specyfiki oświaty. Proces budżetowy w oświacie powinien być zorganizowany w sposób gwarantujący prawidłową realizację zadań oświatowych
przez szkoły i placówki, sprawną organizację procesów zarządczych i bezpieczeństwo finansowe JST30. Samorządy wydatkują na oświatę duże sumy, często
znacznie przekraczające kwoty subwencji oświatowej. Nie dziwi więc zwiększające się zainteresowanie jakością edukacji i rezultatami procesów pedagogicznych. Samorządy mają prawo i obowiązek monitorować pracę szkół również
w zakresie procesu pedagogicznego i wychowawczego. Świadczą o tym między
innymi regulacje prawne wprowadzające budżet zadaniowy i kontrolę zarządczą.
Wzrasta też samodzielność JST w podejmowaniu decyzji o otwieraniu i zamykaniu szkół, akceptacji arkuszy organizacyjnych czy oceny pracy dyrektorów.
Przed samorządami stoi wiele wyzwań, które niosą zagrożenia efektywności ekonomicznej i jakości edukacji. Mają one jednak możliwość podejmować te wyzwa27
Dorczak R., (2012), Specyfika zarządzania w edukacji – rozwój indywidualny człowieka jako wartość centralna [w:] Zeszyt Naukowy ISP UJ Zarządzanie publiczne nr 3/2012.
28
Łuczyński J., (2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
29
Mazurkiewicz G., (2011), Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań
współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
30
Filas J., (2012), Proces budżetowy w oświacie [w:] M Herbst (red.), (2012), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 3, Finansowanie oświaty, ICM, Warszawa.
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nia i rozwiązywać problemy zgodnie z własnymi priorytetami strategicznymi,
wykorzystując charakterystyczne dla siebie warunki, zasoby i możliwości31.
Lokalna polityka oświatowa jest zbiorem instrumentów i zasad przyjętych
dla realizacji strategii oświatowych JST. Strategie oświatowe JST powinny
obejmować zarówno wizję i misję lokalnego systemu oświatowego jak i konkretne, osiągalne cele strategiczne doprecyzowane rzetelnie dobranymi narzędziami wprowadzania zmian. Jednym z najważniejszych zadań organów prowadzących szkoły jest ocena potrzeb szkoły i decydowanie o priorytetach oraz sposobie realizacji tych potrzeb32. Precyzyjne określenie potrzeb i rzetelna ocena stanu na podstawie dostępnych narzędzi jest niezbędna dla racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy i efektywnego zarządzania systemem oświatowym na
poziomie lokalnym33.
Samorząd dysponuje szeregiem źródeł informacji o szkołach. Powinien w procesie oceny pracy szkół i planowania rozwoju sieci szkolnej, również przy przygotowywaniu planów restrukturyzacji sieci, brać pod uwagę wszystkie dostępne
informacje i dokonywać analizy za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi,
precyzując priorytety polityki edukacyjnej w sposób jasny, jawny i konsultując
je z partnerami społecznymi34.
Jednym z narzędzi oceny lokalnych systemów oświatowych są wskaźniki
oświatowe, które pozwalają identyfikować i ocenić problemy. Ocenę taką samorząd może przeprowadzić porównując wybrane wskaźniki wszystkich szkół.
Wychwycenie różnic pozwoli na ocenę czy wynikają one z błędów zarządzania,
wadliwego monitorowania pracy szkół czy też z różnych potrzeb szkół lub odmiennej ich specyfiki. Wybór większej liczby wskaźników w celu porównania
działalności szkół w wybranym aspekcie daje również możliwość obiektywnej
oceny i może być podstawą do dialogu społecznego w przypadku konieczności
wprowadzenia niekorzystnych dla społeczności szkolnej zmian35.
Jakość edukacji, rozumiana jako wyniki nauczania, utożsamia się z pracą nauczycieli, ich przygotowaniem do zawodu, wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem w działania zawodowe. Wyniki pracy szkoły uzasadnia się również
cechami uczniów, ich motywacją lub niewystarczającymi środkami finansowymi
wydatkowanymi na oświatę lub też stopniem zaangażowania rodziców w proces
31
Herczyński J., (2012b), Wyzwania oświatowe stojące przed samorządami [w:] A. Levitas (red.), (2012).
Biblioteczka Oświaty Samorządowej 1, Strategie oświatowe, ICM, Warszawa.
32
Noworól A., (2012), Instrumenty lokalnej polityki oświatowej [w:] Zeszyty Naukowe ISP UJ, Zarządzanie
publiczne nr 3/2012.
33
Herczyński J., Borek A., Stożek E., (2012), Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz
wyników ewaluacji zewnętrznej [w:] M. Herbst (red.), (2012), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 3, Finansowanie oświaty, ICM, Warszawa.
34
Herczyński J., Borek A., Stożek E., (2012), Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz
wyników ewaluacji zewnętrznej [w:] M Herbst (red.), (2012), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 3, Finansowanie oświaty, ICM, Warszawa.
35
Herczyński J., (2012a), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 6, Wskaźniki oświatowe, ICM, Warszawa.
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edukacyjny36. Miarą efektów edukacyjnych obok wyników egzaminów zewnętrznych jest edukacyjna wartość dodana, która uwzględniając obszary ufności
i trendy zmian daje informację o pracy dydaktycznej szkoły. Umożliwia to analizę porównawczą z innymi szkołami tego samego typu w gminie, województwie i kraju. Na bazie tej analizy możliwe jest zdefiniowanie przyczyn potencjalnych odchyleń od wyników średnich.
Żaden wskaźnik oświatowy nie opisuje rzeczywistej sytuacji szkoły jeśli nie
uwzględnimy jej specyfiki, procesów zachodzących w systemie szkoły czy dopasowania do oczekiwań środowiska lokalnego. W celu uwzględnienia kontekstu i opinii wszystkich zainteresowanych samorząd powinien w swoich działaniach obejmujących ocenę potrzeb i jakości pracy szkół korzystać z raportów
ewaluacji zewnętrznej przeprowadzanych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty. Raporty z ewaluacji zewnętrznej dają obszerną wiedzę na temat szkoły czy
placówki, której nie zobrazują wskaźniki oświatowe ani wyniki egzaminów
zewnętrznych czy EWD. By rzetelnie ocenić jakość pracy szkoły i jej potrzeby
samorząd powinien opracować na podstawie informacji ze szkół zestaw wskaźników lokalnych, wybrać najistotniejsze ze swojego punktu widzenia oświatowe
wskaźniki odniesienia, poddać analizie wyniki egzaminów zewnętrznych i EWD
szkół oraz zweryfikować dane głęboką analizą raportów z ewaluacji zewnętrznej.
Pozyskiwanie wiedzy o interesujących nas procesach jest możliwe tylko wtedy, gdy umiejętnie, przez pryzmat celów i pytań badawczych, dobierane są właściwe dane i wskaźniki.
Do wartościowej wiedzy dociera się podejmując wysiłek doboru i selekcji informacji, wyboru właściwych metod badawczych. Zarówno dane, jak i wskaźniki oświatowe powinny być dobrane pod kątem ich użyteczności w osiąganiu
zdefiniowanych celów. Zbyt duża lub zbyt mała liczba wskaźników, niewłaściwe ich użycie mogą skutkować błędnymi wnioskami, dezinformacją i wypaczaniem rzeczywistości.
Krakowski samorząd w latach 2012-2014 poddał analizie efektywność
kształcenia, sposób organizacji sieci szkolnej i poszczególnych szkół. Popełniono jednak szereg błędów w doborze danych i wskaźników oraz metod badawczych. Podjęte działania nie doprowadziły więc do poprawy w żadnym z analizowanych obszarów. Nie zdiagnozowano też mocnych i słabych stron lokalnego
systemy oświatowego. Konsekwencje tych działań były jednak znaczące. Skutkami mierzalnymi był np. spadek uczniów w szkołach z końca rankingów. Efekty trudno mierzalne to między innymi spadek zaufania środowisk szkolnych do
organu prowadzącego i rodziców do części szkół, spadek poczucia bezpieczeń36

Łuczyński J., (2011), Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.
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stwa kadry szkolnej, gorsza atmosfera towarzysząca nauczaniu i uczeniu się
przez dzieci.
Szkoła to instytucja społeczna, finansowana przez społeczeństwo, powołana
do wspierania ucznia w jego rozwoju dla maksymalnego wykorzystania jego
potencjału, możliwości i predyspozycji. Szkoła ma więc służyć pomocą w tym
procesie i umożliwić przełamywanie ograniczeń i przeszkód związanych z pochodzeniem ucznia czy statusem jego rodziny. Samorząd lokalny w swoich działaniach planistycznych, organizacyjnych, monitorujących i kontrolnych musi
mieć na uwadze cele systemu publicznej oświaty oraz wartość wiedzy i edukacji
jako takiej. Priorytetem powinno być zapewnienie jak najlepszych warunków do
uczenia oraz takiej edukacji, opieki i wychowania by wyrównywać szanse
uczniów niezależnie od ich statusu społecznego, kulturowego czy ekonomicznego.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie
nadzoru pedagogicznego, tekst jednolity (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324; z 2013 r.
poz. 560).
Sobotka A., (2012), Proces przygotowania i prezentacji Informacji oświatowych [w:]
J. Herczyński (red.), (2012b), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 5, Informacje oświatowe, ICM, Warszawa.
Stożek E., (2011), Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego. Materiały szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystanie trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych do zarządzania lokalną oświatą, ORE, Warszawa
Sysko-Romańczuk S., Zaborek P., Niedźwiecka A., (2012), Modele zarządzania oświatą
w polskich samorządach [w:] M. Herbst (red.), (2012), Biblioteczka Oświaty Samorządowej 2, Zarządzanie oświatą, ICM, Warszawa.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.).
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ROZDZIAŁ 7
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej w opiniach uczniów
Rafał Otręba∗

Wprowadzenie
Rozpoczęte w roku szkolnym 2012/2013 badanie dotyczące motywów szkoły
ponadgimnazjalnej przez uczniów rudzkich gimnazjów dostarczyło istotnych
statystycznie informacji dotyczących racjonalności wyborów uczniowskich.
Zebrane wyniki badań dały możliwość konfrontacji utartych opinii o poziomie
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych z danymi liczbowymi. Dostarczone
przez badacza informacje o motywach wyboru szkół ponadgimnazjalnych otworzyły przestrzeń do wzajemnej współpracy gimnazjów ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Czynniki, które dotyczą wyborów uczniowskich, ze względu na ich
różne podłoże, wykazują się dużą różnorodnością. Rozważania związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej mają, w porównaniu z badaniami na niższym
etapie kształcenia, inny charakter. Przejście ucznia ze szkoły podstawowej do
gimnazjum determinują bowiem dwa istotne czynniki: rejonizacja oraz wpływ
rodziców na podjęcie decyzji o dalszej drodze edukacji. Głównym celem prowadzonych badań było więc określenie, czy utrwalone przez tradycję szkolną oraz
społeczną wpływy różnych zmiennych dotyczących wyborów przez ucznia
szkoły ponadgimnazjalnej wykazują się niezmiennością w czasie. Uznano, że te
czynniki, które na przestrzeni dwóch badanych lat wykazują istotność statystyczną, będą dobrymi predykatorami opisywanego wycinka badanej rzeczywistości. Przedstawione w opracowaniu wnioski dotyczą więc pewnych uogólnionych tendencji, które zaobserwować można w procesie podejmowania przez
uczniów gimnazjów decyzji o dalszej drodze kształcenia. Dopełnieniem przedstawionych badań są także kolejne eksploracje badawcze, które potwierdzić
miały zgodność opinii uczniów z faktycznymi wyborami przez nich szkoły ponadgimnazjalnej1.

∗

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Ruda Śląska.
Wnioski dotyczące roku szkolnego 2012/2013 przedstawione zostały w artykule: Otręba R., Motywy wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki badania ankietowego uczniów klas trzecich gimnazjów w Rudzie Śląskiej
[w:] Szołtysek J., Detyna B., Logistyka. Współczesne wyzwania nr 4,(2013), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, 2013, s. 115-135.
1
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ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I ORGANIZACJA
BADAŃ
Przedmiot i cel badań
Zróżnicowany charakter decyzji związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej uzasadnia konieczność rozpoznawania charakteru zmiennych, które
wpływają na motywację wyborów uczniowskich – podstawowym zagadnieniem
staje się więc kluczowe dla badanego zjawiska pojęcie motywu. W ujęciu psychologicznym motyw to stan organizmu charakteryzujący się poczuciem niespełnienia lub zakłócenia i związaną z nią gotowością do aktywności, która ów
stan może zredukować2. Motyw staje się w takim ujęciu gotowością do podjęcia
pewnej aktywności, której celem ma być zredukowanie niepewności dotyczącej
wyboru dalszej drogi kształcenia. Przedmiotem przedstawionych badań uczyniono więc motywy podejmowania przez uczniów rudzkich gimnazjów nauki na
dalszych etapach kształcenia, podmiotem badań stali się natomiast uczniowie
klas trzecich rudzkich gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.
Celem głównym przedstawionej analizy jest opisanie charakteru zmiennych,
które wpływają na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia przez
uczniów gimnazjum. Cele utylitarne wiążą się z jednej strony z pogłębieniem
wiedzy na temat motywów decydujących o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
Celem utylitarnym jest także dostarczenie wiedzy związanej z lokalnymi uwarunkowaniami, które wpływają na decyzję o kontynuowaniu nauki w określonym typie szkoły ponadgimnazjalnej.

Problemy badawcze
W fazie planowania badań sformułowano główny problem o charakterze poznawczym, który zawarty został w następującym pytaniu:
Co stanowi główne motywy podejmowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez uczniów klas trzecich rudzkich gimnazjów?
W zakres badanego zjawiska weszło kilka interesujących badacza cech, które
zgrupowano w problemy szczegółowe. Problematyka badawcza znalazła także
odzwierciedlenie w budowie arkusza diagnostycznego, którego treść oraz pytania podporządkowano problemom szczegółowym. W tabeli 1 zaprezentowano
problemy szczegółowe wraz ze wskaźnikami mającymi charakter mierników
empirycznych.

2

Reykowski J., (1992), Emocje, motywacja, osobowość, PWN, Warszawa
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Tabela 1. Problemy szczegółowe i wskaźniki.
Problemy szczegółowe
P1

P2

P3

P4

P5

W jakim stopniu uczniowie klas trzecich rudzkich
gimnazjów zorientowani są w ofercie kształcenia
ponadgimnazjalnego miasta Ruda Śląska?
Jaką opinię na temat poziomu kształcenia w poszczególnych typach rudzkich szkół ponadgimnazjalnych wyrażają uczniowie klas trzecich gimnazjum?
Jakie czynniki pomogłyby uczniom klas trzecich
rudzkich gimnazjów w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?
W jaki sposób młodzież klas trzecich rudzkich
gimnazjów ocenia różne sposoby pozyskiwania
informacji o możliwościach dalszego kształcenia?
Jakie znaczenie dla uczniów klas trzecich rudzkich
gimnazjów mają czynniki wpływające na wybór
szkoły ponadgimnazjalnej?

Wskaźniki
W1

W2

W3

W4

W5

poziom wiedzy na temat znajomości
oferty kształcenia ponadgimnazjalnego
miasta Ruda Śląska
ocena poziomu kształcenia w poszczególnych typach rudzkich szkół ponadgimnazjalnych
ocena istotności 13 czynników pomocnych w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
ocena przydatności 6 sposobów pozyskiwania informacji o możliwościach
dalszego kształcenia
ocena znaczenia 8 czynników wpływających na wybór szkoły ponadgimnazjalnej

Źródło: opracowanie własne.

Badanie empiryczne dostarczyło także odpowiedzi na następujące pytania
badawcze:
1. Kto przekazuje w szkołach informacje o dalszej drodze kształcenia?
2. Jaki wybór dotyczący typu szkoły deklarują uczniowie klas trzecich
rudzkich gimnazjów?
3. Kto przekazuje w szkole informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej?

Metody, techniki i narzędzia badawcze
Przedstawione problemy badawcze wymagają odpowiedniego doboru metod,
technik oraz narzędzi badawczych, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów badania. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, którego
sens polega na gromadzeniu wiedzy o przedmiotach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk, w oparciu
o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane
zjawisko występuje3. Analiza statystyczna służyła uchwyceniu podstawowych
zależności między zmiennymi, które zaplanowane były w badaniu. W kwestionariuszu ankiety, który był podstawowym narzędziem badawczym, zawarte
zostały pytania o charakterze problemowym oraz pytania tak zwane metryczkowe. Pytania problemowe zawierały w sobie od kilku do kilkunastu skorelowanych ze sobą zmiennych. Adekwatną do tak skonstruowanych pytań problemowych metodą analizy statystycznej okazała się być metoda zwana analizą czynnikową, która pozwala na przedstawienie „głębszego”, nieobserwowalnego po3

Pilch T., (1977), Zasady badań pedagogicznych, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków – Gdańsk.
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ziomu badanej rzeczywistości, umożliwiając jednocześnie znalezienie przyczyn
leżących u podstaw zmiennych obserwowalnych4. Wskaźniki dołączone do zbioru pytań zawartych w narzędziu badawczymi zostały zawarte na 5-cio stopniowej skali Likerta5. Otrzymane w wyniku zastosowania metody analizy czynnikowej wartości stały się podstawą dalszych analiz oraz wyciągania wniosków
dotyczących badanej populacji uczniów.
Oprócz opisanej metody stosowano także wielowymiarowe techniki eksploracyjne, wybierając z różnych metod analizę skupień. W badaniu istotności zależności korelacyjnej użyto test istotności Pearsona, który jest stosowany
w przypadku skal o charakterze porządkowym. Obliczenia statystyczne wykonano korzystając z programów STATISTICA w wersji 8.0. oraz SPSS STATISTICS w wersji 17.0.0.
W badaniu posłużono się techniką ankiety audytoryjnej, która pozwoliła na
pozyskanie opinii uczniów klas trzecich gimnazjum związanych ze zdefiniowanymi problemami badawczymi oraz umożliwiła charakterystykę danej grupy
badawczej; ankieta została wysłana drogą elektroniczną i wypełniana była samodzielnie przez respondenta. Dostarczony materiał badawczy okazał się być
kompletny. Kwestionariusz ankiety przybrał postać kwestionariusza ustrukturyzowanego; zawartość merytoryczna przygotowanego narzędzia badawczego
zgodna była z problematyką badania. Wszystkie pytania miały charakter zamknięty, w których respondent miał celowo dobrane możliwe odpowiedzi porządkowane przez respondenta. Większość objętych badaniem zagadnień miała
na celu zbadanie cech jakościowych, mających charakter niemierzalny. Pytania
skonstruowano w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta. Do opisu badanej
grupy służyły pytania metryczkowe, które dotyczyły odpowiednio: płci respondenta, gimnazjum, do którego uczęszcza, ulubionej grupy przedmiotów szkolnych, średniej ocen z klasy drugiej gimnazjum, poziomu wykształcenia rodziców/opiekunów prawnych oraz miejsca zatrudnienia rodziców/opiekunów
prawnych.

4
Sagan A., (1998), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków.
5
Aby uznać metodę analizy czynnikowej za trafną w badaniu użyte zostały: test sferyczności Bartletta, i wskaźnik
Kaisera - Meyera - Olkina (KMO). Przyjęto założenie, że stosowanie metody będzie możliwe, jeśli wskaźnik
KMO wyniesie co najmniej 0,6.. Ponadto w analizie badanych zmiennych posłużono się metodą ortogonalną
rotacji czynników, z jej techniką varimax. Technika ta pozwala na uproszczenie interpretacji wskaźników, poprzez
minimalizację liczby czynników potrzebnych do wyjaśnienia danego wskaźnika, por. Sagan, A. Badania marketingowe, op. cit., s. 164 i nast.
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Przebieg badań oraz dobór próby badawczej
Badanie metodą sondażu diagnostycznego realizowane było w dniach
29.10.2012 r. - 07.11.2012 r. oraz 01.03.2014 r. - 31.03.2014 r. Dzięki zastosowaniu techniki pośredniej internetowej (CAVI) respondenci otrzymali zaproszenie do wypełnienia kwestionariusza ankiety. Badanie przeprowadzono w szkołach macierzystych respondentów. Ankieta była całkowicie anonimowa. Ten
fakt przyczynił się do dużej zwrotności kompletnie wypełnionego arkusza otrzymano do analizy łącznie 1074 ankiet w roku szkolnym 2012/2013 oraz 975
ankiet w roku szkolnym 2013/2014.
Ze względu na określony wcześniej cel badania badaną zbiorowość stanowili
uczniowie klas trzecich rudzkich gimnazjów. Zdecydowano się więc na dobór
celowy, co oznacza, że o doborze jednostek badawczych decyduje badacz,
przyjmując, że kryterium doboru próby jest znajomość i bezpośrednie zaangażowanie w problematykę badawczą. Aby zweryfikować przedstawione poniżej
wyniki badań przewiduje się także pogłębienie badanej problematyki w następujących po badaniu roku szkolnym, kiedy ta sama populacja podejmie już wybory
dotyczące dalszej drogi kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Na tym
etapie badań można sformułować więc hipotezę, że w planowanej w następnych
latach szkolnych eksploracjach badawczych badacz otrzyma materiał, który
pozwoli zweryfikować założenie dotyczące adekwatności i zbieżności opinii
respondentów z faktycznymi wyborami dotyczącymi dalszej drogi kształcenia.

Charakterystyka badanego środowiska
Eksploracji badawczej poddano uczniów klas trzecich rudzkich gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest gmina Ruda Śląska6. W Rudzie Śląskiej
w badanym okresie funkcjonowało 18 gimnazjów. Pięć gimnazjów wchodzi
w skład zespołów szkół, natomiast pozostałe gimnazja są szkołami samodzielnymi. Na wykresie 1 przedstawione zostały liczby badanych w poszczególnych
gimnazjach.
W roku szkolnym 2012/2013 w badaniu wzięło udział 560 kobiet (52,1% badanej populacji) oraz 514 mężczyzn (47,9% badanej populacji), w roku szkolnym 2013/2014 było to odpowiednio 491 kobiet (50,4% badanej populacji) oraz
484 mężczyzn (49,6% badanej populacji).

6

Według danych przekazanych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2012 r. oraz 31.03.2014 r.
w rudzkich gimnazjach w klasach trzecich pobierało naukę 1357 uczniów. Do analizy otrzymano 1074 kompletnie
wypełnionych kwestionariuszy ankiet w roku szkolnym 2012/2013 oraz 975 ankiet w roku szkolnym 2013/2014,
co stanowi 79,14% oraz analogicznie w roku szkolnym 2013/2014 71,85% ogólnej populacji uczniów pobierających naukę w klasach trzecich gimnazjum na terenie miasta Ruda Śląska.
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Analiza danych statystycznych wykazała, że najczęściej nauczyciel - wychowawca przekazuje uczniom klas trzecich gimnazjum informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej. To zdanie wyraziło w roku szkolnym 2012/2013 35,8%,
a rok później 36,8% badanych. Dla dużej grupy badanych źródłem informacji
o rekrutacji elektronicznej jest pedagog lub psycholog szkolny (22,6% respondentów w roku szkolnym 2012/2013 i 20,3% w roku szkolnym 2013/2014).
Często w szkołach przekazywaniem informacji o rekrutacji elektronicznej zajmują się nauczyciele informatyki (19,8% respondentów w roku szkolnym
2012/2013 oraz 24,5% w roku szkolnym 2013/2014), a tylko dla 15,0% respondentów w roku szkolnym 2012/2013 i 16,1% w roku szkolnym 2013/2014 źródłem informacji o rekrutacji elektronicznej jest dyrektor szkoły.
Wykres 1. Liczba badanych w poszczególnych gimnazjach.

Źródło: opracowanie własne.

MOTYWY PODEJMOWANA NAUKI W SZKOLE
PONADGIMNAZJALNEJ
Model badań
Badanie związane z określeniem motywów podejmowania przez uczniów
klas trzecich rudzkich gimnazjów było możliwe po przyjęciu metodologii postępowania badawczego. Arkusz diagnostyczny zawierał od kilku do kilkunastu
desygnat badanych zmiennych. Analiza czynnikowa doprowadziła do wyodrębnienia zmiennych nieobserwowalnych, które pozwoliły z kolei na uchwycenie
związków pomiędzy badanymi zmiennymi, a właściwie pomiędzy desygnatami
badanej zmiennej.
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Rysunek 1. Model badań.

Źródło: opracowanie własne.

Model badań zaprezentowany na rysunku 1 wymagał także sformułowania
kilku założeń co do badanej problematyki. Uznano, że grupa czynników warunkujących podjęcie ostatecznej decyzji będzie odnosiła się do bliskiej przyszłości
respondentów; stąd też pytanie o czynniki, które mogą pomóc uczniom w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej sformułowano w czasie przyszłym. W podobnej konwencji badawczej przedstawiono w arkuszu diagnostycznym problematykę zmiennych, które według respondentów mają znaczenie
w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Wspomniana problematyka znalazła odzwierciedlenie w budowie pytań, które miały charakter zamkniętych, a ich celem było pozyskanie opinii dotyczących badanych zmien-
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nych. Zebrane opinie zostały ocenione w kategoriach: przydatności, istotności
oraz ich znaczenia w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Uznano więc, że na
wybór szkoły ponadgimnazjalnej będą miały wpływ informacje pozyskane przez
uczniów gimnazjum w trzech zbadanych obszarach. W ten sam sposób uczniowie oceniali poziom kształcenia w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych na
terenie miasta Ruda Śląska. Zaprezentowane założenia pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących motywów wyboru dalszej drogi kształcenia przez
uczniów klas trzecich rudzkich gimnazjów, które zaprezentowano w podsumowaniu.
Zastosowana w badaniach metoda analizy czynnikowej doprowadziła do wyodrębnienia czynników (zmiennych nieobserwowalnych), które posłużyły do
oceny zróżnicowania badanych zjawisk. Aby zapewnić przejrzystość prowadzonej analizy w tabeli 2 zaprezentowano zestawienie wyodrębnionych zmiennych
nieobserwowalnych.
Tabela 2. Zmienne nieobserwowalne w badaniu.
Znacznik
czynnika

Opis

Wskaźniki

F1

składowa działań promocyjnych

X5, X6, X12, X13

F2

składowa opinii szkolnych

X7, X8, X9

F3

składowa autorytetów

X1, X2, X3

F4

składowa przeciwstawnych wartości

X10 , X11

Źródło: opracowanie własne.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej w opiniach uczniów
Ocena istotności czynników wpływających na wybór szkoły
ponadgimnazjalnej
Celem analizy badawczej związanej z oceną istotności czynników wpływających na wybór szkoły ponadgimnazjalnej było znalezienie tych zmiennych, które w największym stopniu determinują wybory gimnazjalistów dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia. W arkuszu diagnostycznym zostało zamieszczonych
13 wskaźników, które oceniano według stopnia ich istotności na pięciostopniowej skali Likerta. Najmniej istotna według respondentów umiejętność otrzymywała ocenę 1, najwyżej natomiast pożądana umiejętność otrzymywała ocenę 5.
W tabeli 3 przedstawiono charakterystykę udzielonych odpowiedzi z uwzględnieniem miar opisowych: średniej arytmetycznej ( X ), dominanty oraz odchylenia
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standardowego σ . Interpretacja poniższych wyników pozwala stwierdzić, że
w badanej grupie występuje znaczne zróżnicowanie, o czym świadczą dosyć wysokie wartości odchyleń standardowych.
Do grupy czynników, które w ocenie badanych są najbardziej istotne w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej należą: wybory i doświadczenia starszych kolegów (X8), zwiedzanie szkół ponadgimnazjalnych (X6) –
wymienione dwie zmienne w obu badanych populacjach otrzymały najwyższe
wartości średnich arytmetycznych. Gimnazjaliści wysoko ocenili sugestie i opinie rodziców (X1) oraz giełdy szkół ponadgimnazjalnych (X13). W grupie zmiennych, które mają najmniejszy wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej należą: porady szkolnego pedagoga/psychologa (X3),
moda na kierunek (X10) oraz tradycja rodzinna (X11).
Tabela 3. Statystyki opisowe czynników wpływających na wybór szkoły ponadgimnazjalnej.
2012/2013
Określenie wskaźnika

2013/2014

X

dominanta

σ

X

dominanta

σ

wybory i doświadczenia starszych kolegów

3,06

3

1,102

3,07

3

1,081

zwiedzanie szkół ponadgimnazjalnych

3,04

3

1,229

3,14

4

1,236

sugestie i opinie rodziców

2,94

3

1,091

2,82

3

1,085

obiegowe - zasłyszane opinie o szkołach
lub zawodach

2,85

3

1,007

2,86

3

1,064

korzystanie z informatora o szkolnictwie
ponadgimnazjalnym

2,82

3

1,108

2,76

3

1,103

opinie cenionego nauczyciela lub wychowawcy

2,74

3

1,088

2,58

3

1,114

udział w testach predyspozycji zawodowych

2,73

3

1,123

2,47

3

1,114

spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

2,69

3

1,160

2,65

3

1,117

giełda szkół ponadgimnazjalnych

2,64

3

1,233

3,08

3

1,206

pomysły, decyzje i rady kolegów z klasy

2,46

2

1,035

2,41

2

1,048

porady szkolnego pedagoga/psychologa

2,42

3

1,116

2,28

1

1,086

moda na kierunek

1,89

1

1,086

1,84

1

1,025

tradycja rodzinna

1,83

1

1,094

1,72

1

1,029

Źródło: opracowanie własne.

Rozdział 7. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej w opiniach uczniów

121

Powyższe wyniki odniesiono także do wcześniej prowadzonych eksploracji
badawczych7. W grupie uczniów klas trzecich gimnazjum województwa mazowieckiego najważniejsze czynniki, które decydują o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej to: rozmowy z rodzicami (I miejsce), możliwość skorzystania z informatora o szkolnictwie ponadgimnazjalnym (II miejsce) oraz możliwość zwiedzenia szkoły ponadgimnazjalnej (III miejsce). Nieistotne okazały się kryteria
takie jak: moda (22% uczniów zaznaczyło to kryterium jako nieważne przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły); tradycje rodzinne (18% uczniów uznało
je jako nieistotne). Również dla 18% uczniów pomoc ze strony pedagoga czy
doradcy okazała się relatywnie nieistotna w porównaniu z innymi czynnikami.
Porównując oba badania należy stwierdzić, że dużą zbieżność w porównywaniu
wyników obu badań uzyskano w stosunku co do czynników, które mają mały
lub bardzo mały wpływ na podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej; wspólne dla obu badań jest także usytuowanie zmiennych: zwiedzanie szkół
ponadgimnazjalnych oraz sugestie, rozmowy i opinie rodziców jako najistotniejsze czynniki pomagające uczniom gimnazjum wybrać dalszą drogę kształcenia.
Szczegółowej analizie poddano korelacje opisywanych wskaźników ze zmiennymi zależnymi. Do celów badawczych oraz w celach dalszego wnioskowania do
analiz wybrano te zależności, których poziom istotności był mniejszy niż 0,05 lub
0,01. W tabeli 4 zestawiono związki korelacyjne między badanymi czynnikami
a zmiennymi zależnymi.
Tabela 4. Związki korelacyjne między czynnikami wpływającymi na wybór
szkoły ponadgimnazjalnej a zmiennymi zależnymi.
Określenie
wskaźnika
sugestie
i opinie
rodziców
opinie cenionego
nauczyciela lub
wychowawcy
porady szkolnego pedagoga/
psychologa

Zmienna zależna
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
średnia ocen z klasy drugiej
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
typ szkoły
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
gimnazjum
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w technikach
poziom nauczania w szkołach zawodowych

Korelacje (współczynnik korelacji rang Spearmana)
2012/2013
2013/2014
r
p. i.
r
p. i.
-,093** ,002
,070*
,029
,095*
,003
,067*
,028
-,069** ,030
-,098** ,001
,108*
,001
,086**
,005
,189**
,000
-,082** ,007
,099**
,002
-,117** ,000
-,164*
,000
,035**
,278
-,084** ,006
-,067*
,028
-,068*
,035
-,068*
,025
,151**
,000
,152**
,000

7
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na 1000 osobowej próbie uczniów klas trzecich gimnazjów.
Połowę próby stanowili gimnazjaliści z terenu Warszawy, połowę gimnazjaliści pozostałej części województwa, por. Raport z badania zainteresowania mazowieckiej młodzieży kształceniem zawodowym, oraz sytuacji
szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Warszawa 2009, s. 7 i nast.
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udział w testach
predyspozycji
zawodowych
korzystanie
z informatora
o szkolnictwie
ponadgimnazjalnym

zwiedzanie
szkół ponadgimnazjalnych

obiegowe zasłyszane
opinie
o szkołach lub
zawodach
wybory
i doświadczenia
starszych
kolegów
pomysły,
decyzje i rady
kolegów z klasy
moda na
kierunek

tradycja
rodzinna
spotkania z
przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych

giełda szkół
ponadgimnazjalnych

wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w technikach
poziom nauczania w szkołach zawodowych
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w technikach
poziom nauczania w szkołach zawodowych
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
poziom kształcenia w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w technikach
poziom nauczania w szkołach zawodowych
typ szkoły
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
typ szkoły

-,102**
,073*
,084**
-,081**
-,066*
-,194**
,127**
,152**
-,093**
,069*
,108**

,001
,017
,006
,008
,030
,000
,000
,000
,002
,025
,000

-,161**
,143**
,070*
,102
,106**
,139**
,106**
,102**
,164**
,110**
,120**
,066*
,065*
-,080*
,120**
,124**
-

,000
,000
,029
,001
,000
,000
,001
,001
,000
,001
,000
,039
,043
,013
,000
,000
-

-

-

-,080*

,012

płeć
średnia ocen z klasy drugiej
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
poziom kształcenia w liceach ogólnokształcących
typ szkoły
gimnazjum

,120**
,112**
-,083**
-

,000
,000
,007
-

,102**
-,097*
-,089**

,001
,002
,006

poziom kształcenia w szkołach zawodowych

-,092**

,002

,078*

,015

płeć
średnia ocen z klasy drugiej
poziom kształcenia w szkołach zawodowych
typ szkoły
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
poziom kształcenia w szkołach zawodowych
typ szkoły
płeć
poziom kształcenia w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w technikach
poziom nauczania w szkołach zawodowych
gimnazjum
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
płeć
gimnazjum
średnia ocen z klasy drugiej
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
poziom kształcenia w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w technikach

-,118**
-,110**
-,166**
,156**
-,149**
-,100**
-,177**
-,107**
-,125**
,077*
-,125**
,075*
,071*
-,063*
-

,000
,000
,000
,000
,000
,001
,000
,000
,000
,011
,000
,014
,020
,040
-

-,100**
,134**
,088**
,121**
-,165**
-,135**
,093**
,127**
,064*
,113*
,126**
,091**
-.074*
,102**
-,080*
,073*
,129*
,090**

,000
,000
,006
,000
,000
,000
,004
,000
,047
,000
,000
,005
,020
,001
,013
,023
,000
,005

r – wartość współczynnika korelacji rang Spearmana, p. i. - poziom istotności
** - poziom istotności 0,01; * - poziom istotności 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiona powyżej tablica korelacyjna pozwala na wyciągnięcie kilku
interesujących wniosków dotyczących badanych zależności, które cechują się
stałością na przestrzeni dwóch lat szkolnych:
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gimnazjaliści oceniać będą poziom kształcenia w liceach ogólnokształcących tym wyżej, im bardziej ważne będą dla nich sugestie,
opinie rodziców, sugestie i opinie cenionego nauczyciela lub wychowawcy, porady pedagoga/psychologa szkolnego; ta grupa uczniów
będzie przywiązywała większą wagę do zwiedzania szkół ponadgimnazjalnych, spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych
oraz giełdy szkół; w roku szkolnym 2013/2014 nie potwierdzono
istotności korelacyjnej w tej grupie uczniów w zakresie wyborów
i doświadczeń starszych kolegów;
gimnazjaliści oceniać będą poziom kształcenia w technikach tym wyżej, im bardziej przydatny okaże się dla nich informator o szkolnictwie ponadgimnazjalnym; ta grupa badanych weźmie także pod uwagę porady szkolnego pedagoga/psychologa;
gimnazjaliści oceniać będą poziom kształcenia w szkołach zawodowych tym wyżej, iż bardziej ważne będą dla nich pomysły, decyzje
i rady kolegów z klasy; ta grupa uczniów będzie bardziej skłonna
ocenić na wyższym poziom kształcenia w szkołach zawodowych, im
bardziej w rodzinie utrwalona zostanie tradycja uczenia w szkole zawodowej; ważna o cenie poziomu kształcenia w szkołach zawodowych
staje się także moda na kierunek kształcenia; w tej grupie uczniów
przywiązuje się także wagę do korzystania informatora o szkolnictwie
ponadgimnazjalnym;
istotną zmienną w ocenie badanych zależności okazała się płeć respondentów; większość istotnych korelacji między badanymi zmiennymi dotyczy kobiet - na decyzje uczennic w zakresie wyboru dalszej
drogi kształcenia mają bowiem wpływ: opinie cenionego nauczyciela
lub wychowawcy, porady szkolnego psychologa/pedagoga, korzystanie z informatora o szkolnictwie ponadgimnazjalnym, zwiedzanie
szkół ponadgimnazjalnych, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz giełda szkół; w przypadku mężczyzn zanotowano tylko jedną istotną zależność korelacyjną - tą zmienną jest tradycja rodzinna;
średnia ocen z przedmiotów szkolnych okazała się w przypadku pięciu czynników istotna: zaobserwowano, że im wyższa średnia ocen,
tym gimnazjaliści przywiązują większą wagę do zwiedzania szkół ponadgimnazjalnych; dla tej grupy uczniów ważniejsze są też opinie
i cenionego nauczyciela lub wychowawcy; odwrotną zależność zanotowano w przypadku zmiennych tradycja rodzinna oraz moda na kie-

124

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

runek - są to czynniki, które wskazywali uczniowie, którzy otrzymali
na koniec klasy drugiej niższe wartości średnich ocen z przedmiotów;
• respondenci wskazali, że ich wiedza na temat oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego będzie większa, im większą rolę przypisze się
uczestnictwu w giełdzie szkół ponadgimnazjalnych;
• w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 badanie kolejnej grupa
gimnazjalistów wykazało więcej istotnych statystycznie korelacji, które różnicują badane gimnazja;
• typ szkoły, który wybierają uczniowie gimnazjum może mieć związek
z tradycją rodzinną oraz modą na kierunek.
Pogłębieniu wiedzy na temat charakteru badanych czynników, które wpływają na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia stało się przyczynkiem do podjęcia dalszej eksploracji badawczej. Ponieważ statystyki opisowe
nie różniły się w badanych latach od siebie znacznie postanowiono zbadać wyodrębnione czynniki pod kątem zastosowania metod analizy czynnikowej.
Analiza korelacji udzielanych odpowiedzi wskazała na wyraźne współwystępowanie ocen poszczególnych czynników opisujących wybór szkoły ponadgimnazjalnej przez respondentów8. Podjęcie decyzji dotyczącej liczby czynników
określających wybory szkoły ponadgimnazjalnej przez badanych było dzięki
dalszym analizom: wielkości wyjaśnionej wariancji przez poszczególne czynniki
(tabela 5) oraz wykresu osypiska (wykres 2).
Wykres 2. Wykres osypiska wyborów dotyczących szkoły ponadgimnazjalnej.

Źródło: opracowanie własne.
8
Aby potwierdzić istotność uzyskanych wyników przeprowadzono test Bartletta oraz dokonano oceny adekwatności
próby do założeń metody analizy czynnikowej statystyką KMO. W teście sferyczności Bartletta uzyskano bardzo
dużą miarę rozbieżności (wartość statystyki chi - kwadrat mierząca te rozbieżności wyniosła 4540,995 w roku szkolnym 2012/2013 oraz 3709,943 w roku szkolnym 2013/2014; df = 78, przy poziomach istotności 0,000). Stopień
adekwatności próby do założeń analizy czynnikowej wyniósł 0,852 w roku szkolnym 2012/2013 i 0,842 w roku
szkolnym 2013/2014. Obie miary pozwoliły na uznanie znacznej adekwatności danych do założeń analizy czynnikowej i umożliwiły dalsze badanie w kierunku zdefiniowania oraz charakterystyki wymiarów ukrytych, przez pryzmat których oceniano wybory szkoły ponadgimnazjalnej przez respondentów.
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Tabela 5. Wartości własne wskaźników określających wybory szkoły ponadgimnazjalnej.
Nr
wskaźnika
X1
X2
X3
X4

X5
X6
X7

X8
X9

Określenie
wskaźnika
sugestie i opinie
rodziców
opinie cenionego
nauczyciela lub
wychowawcy
porady szkolnego
pedagoga/psychologa
udział w testach
predyspozycji zawodowych
korzystanie z informatora o szkolnictwie
ponadgimnazjalnym
zwiedzanie szkół
ponadgimnazjalnych
obiegowe - zasłyszane opinie o szkołach
lub zawodach
wybory i doświadczenia starszych
kolegów
pomysły, decyzje i
rady kolegów z klasy

Całkowita wyjaśniona wariancja
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2013/2014
wartość
%
%
wartość
%
%
własna wariancji skumulowany własna wariancji skumulowany
4,380

33,691

33,691

4,63

35,613

35,613

1,469

11,298

44,988

1,531

11,777

47,39

1,318

10,137

55,126

1,215

9,345

56,736

1,096

8,430

63,555

1,117

8,596

65,332

,816

6,277

69,832

0,719

5,533

70,865

,627

4,824

74,657

0,699

5,378

76,244

,602

4,631

79,288

0,55

4,234

80,477

,539

4,147

83,435

0,522

4,013

84,49

,522

4,014

87,449

0,483

3,715

88,205

X10

moda na kierunek

,474

3,646

91,095

0,434

3,34

91,545

X11

tradycja rodzinna

,423

3,257

94,353

0,4

3,076

94,621

,385

2,965

97,318

0,361

2,78

97,401

,349

2,682

100,000

0,338

2,599

100

X12
X13

spotkania z przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych
giełda szkół ponadgimnazjalnych

Źródło: opracowanie własne.

Dalsza analiza dotyczyć będzie czterech zmiennych nieobserwowalnych, które wyjaśniają 65,33% w roku szkolnym 2012/2013 i 53,55% w roku szkolnym
2013/2014 zmienności całego zbioru zmiennych wyodrębnionych w badaniu. Po
analizie zasobu zmienności wspólnej uznano także, że model analizy czynnikowej z czterema czynnikami w niewielkim stopniu zakłócany jest czynnikami
nieprzewidywalnymi. Analiza macierzy ładunków czynnikowych po rotacji
ortogonalnej (tabela 6) pozwoliła na zapisanie czynników jako nowe zmienne,
które wykorzystano w dalszej analizie.
Wyodrębniony czynnik F1 jest składową wskaźników X5, X6, X12, X139, natomiast zmienna teoretyczna F2 związana jest ze wskaźnikami X7, X8, X9. Zmienna
9

W roku szkolnym 2012/2013 czynnik F1 był także opisywany przez wskaźnik X4.
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F3 to składowa wskaźników X1, X2, X3, a zmienną F4 opisują wskaźniki X10 oraz
X11. Zmienną nieobserwowalną F1 nazwano składową działań promocyjnych
(należą do nich wskaźniki, na które szkoła gimnazjalna nie ma bezpośrednio
wpływu), składowa F2 grupuje wskaźniki związane z opiniami szkolnymi.
Czynnik F3 wiąże się ze wskaźnikami dotyczącymi autorytetów, a zmienna F4
z kolei nazwana została czynnikiem przeciwstawnych wartości. W tabeli 7.
przedstawiono związki korelacyjne pomiędzy wyodrębnionymi w badaniu czterema zmiennymi nieobserwowalnymi, a zmiennymi zależnymi.
Tabela 6. Macierz ładunków czynnikowych po rotacji ortogonalnej dla wyborów dotyczących szkoły ponadgimnazjalnej.
2012/2013

Nr
wskaź
nika

Określenie wskaźnika

X1

sugestie i opinie rodziców

-,041

,239

X2

opinie cenionego nauczyciela lub wychowawcy

,349

X3

porady szkolnego pedagoga/psychologa

X4

1

Czynnik
2
3

2013/2014
Czynnik
2
3

4

1

,768

,067

-,065

,517

,325

,242

,141

,744

,083

,150

,814

,199

,021

,449

-,022

,617

,223

,240

,804

-,009

,142

udział w testach predyspozycji zawodowych

,629

-,040

,398

,031

,453

,559

,034

,118

X5

korzystanie z informatora
o szkolnictwie ponadgimnazjalnym

,710

,102

,217

,029

,648

,391

,123

,006

X6

zwiedzanie szkół ponadgimnazjalnych

,771

,278

,044

-,001

,698

,219

,319

-,091

X7

obiegowe - zasłyszane
opinie o szkołach lub
zawodach

,217

,754

,084

,046

,246

,112

,745

-,030

X8

wybory i doświadczenia
starszych kolegów

,197

,837

,105

,032

,200

,072

,796

,032

X9

pomysły, decyzje i rady
kolegów z klasy

,021

,603

,258

,440

,048

,164

,650

,344

X10

moda na kierunek

,136

,179

,066

,818

,129

,089

,185

,786

X11

tradycja rodzinna

,116

-,002

,111

,802

,060

,154

-,007

,812

X12

spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

,757

,182

,106

,208

,777

,124

,091

,216

X13

giełda szkół ponadgimnazjalnych

,781

,138

,030

,178

,818

,001

,143

,096

Źródło: opracowanie własne.

4

Rozdział 7. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej w opiniach uczniów

127

Tabela 7. Związki korelacyjne między zmiennymi nieobserwowalnymi a zmiennymi zależnymi.
Znacz
nik
czynnika

F1

płeć

Korelacje (współczynnik korelacji rang
Spearmana)
2012/2013
2013/2014
r
p. i.
r
p. i.
-,159**
,000
,123**
,000

średnia ocen z klasy drugiej

,079**

,009

-

-

wiedza o ofercie kształcenia
ponadgimnazjalnego

,099**

,001

-

-

poziom kształcenia w liceach
ogólnokształcących

-,086**

,005

,134**

,000

poziom kształcenia w technikach

-,062*

,043

,124**

,000

-

-

,077*

,016

Opis

składowa
działań
promocyjnych

Zmienna zależna

poziom kształcenia w szkołach
zawodowych
płeć
F2

F3

składowa
opinii
szkolnych

składowa
autorytetów

-

-

,112**

,000

średnia ocen z klasy drugiej

,134**

,000

,090**

,000

wiedza o ofercie kształcenia
ponadgimnazjalnego

,109**

,000

-

-

typ szkoły

-

-

-,095**

,003

płeć

-

-

,082*

,010

-,071*

,020

,079*

,014

-

-

,064*

,047
,000

poziom kształcenia w liceach
ogólnokształcących
poziom kształcenia w szkołach
zawodowych
średnia ocen z klasy drugiej

F4

składowa
przeciwstawnych
wartości

-

-

,146**

typ szkoły

,061*

,047

-,066*

,039

płeć

,121**

,000

-,221**

,000

typ szkoły

-,223**

,000

,187**

,000

średnia ocen z klasy drugiej

-,186**

,000

-,226*

,000

poziom kształcenia w szkołach
zawodowych

-,111**

,000

,094**

,003

-

-

-,067*

,037

gimnazjum

r – wartość współczynnika korelacji rang Spearmana, p. i. - poziom istotności
** - poziom istotności 0,01; * - poziom istotności 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Analizując powyższą tabelę na przestrzeni dwóch lat badawczych można
wnioskować, że składowa działań promocyjnych związana będzie z płcią respondentów, bardziej dotyczyła będzie uczennic szkół gimnazjalnych niż uczniów.
Jakość działań promocyjnych będzie także istotnym czynnikiem w określeniu
poziomu kształcenia w liceach ogólnokształcących oraz technikach. Wpływ składowej opinii szkolnych będzie większy dla uczniów z wyższymi średnimi ocen
końcowych. Składowa autorytetów będzie miała istotne statystycznie znaczenie
przy określeniu poziomu nauczania w licach ogólnokształcących oraz wpłynie
na wybór przez respondenta typu szkoły. Najwięcej istotnie statystycznych in-
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formacji dostarczyła analiza składowej przeciwstawnych wartości (tradycja versus moda). Ten czynnik będzie wprawdzie zależny od płci, z korzyścią dla mężczyzn, lecz jej wartość będzie bardziej odczuwalna w przypadku uczniów z niższymi wartościami średniej arytmetycznej ocen oraz wybierającymi szkołę zawodową. Jej ocena wpłynie też zapewne na ocenę poziomu kształcenia w szkole
zawodowej.

Ocena przydatności sposobów pozyskiwania informacji o możliwościach dalszego kształcenia
Następnym problemem badawczym było określenie przydatności różnych
sposobów pozyskiwania informacji o możliwościach dalszego kształcenia. Respondenci wskazywali, w jaki sposób poszukują informacji o możliwościach
dalszego kształcenia (respondenci mogli wskazywać kilka sposobów pozyskiwania informacji). Rozkład otrzymanych wyników przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. statystyki opisowe sposobów pozyskiwania informacji o możliwościach dalszego kształcenia.
2012/2013
Określenie wskaźnika

2013/2014

Internet

859

%
badanych
79,9%

gazeta

94

8,7%

3,9%

61

6,3%

2,3%

foldery/ulotki

214

19,9%

8,9%

309

31,7%

11,8%

giełdy szkół

146

13,6%

6,0%

461

47,3%

17,7%

rozmowy z kolegami/koleżankami

572

53,2%

23,7%

522

53,5%

20,0%

rozmowy z rodzicami

529

49,2%

21,9%

432

44,3%

16,6%

TAK

%
całości
35,6%

TAK
824

%
badanych
84,5%

%
całości
31,6%

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli największa liczba respondentów uznaje Internet jako sposób pozyskiwania informacji o możliwościach dalszego kształcenia.
Porównywalne rozkłady procentowe otrzymały zmienne związane z rozmowami
z koleżankami/kolegami oraz rodzicami. Należy jednak zanotować spadek wartości procentowych istotności wspomnianych zmiennych na przestrzeni dwóch
lat, w których prowadzono badania. Zyskały natomiast na istotności wskaźniki:
giełdy szkół oraz foldery/ulotki.
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Tabela 9. Związki korelacyjne między sposobami pozyskiwania informacji
o możliwościach dalszego kształcenia a zmiennymi zależnymi i zmiennymi nieobserwowalnymi.
Określenie sposobu pozyskiwania informacji
o możliwościach
dalszego
kształcenia

Internet

gazeta

foldery/ulotki

giełdy szkół

rozmowy z kolegami/koleżankami

rozmowy
z rodzicami

Korelacje (współczynnik korelacji
rang Spearmana)
2012/2013

2013/2014

r

p. i.

r

p. i.

gimnazjum
składowa działań promocyjnych (F1)
składowa przeciwstawnych wartości (F4)
średnia ocen z klasy drugiej
typ szkoły
poziom nauczania w szkołach zawodowych
średnia ocen z klasy drugiej
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
składowa przeciwstawnych wartości (F4)
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
średnia ocen z klasy drugiej
płeć
składowa działań promocyjnych (F1)
składowa opinii szkolnych (F2)
składowa przeciwstawnych wartości (F4)
poziom nauczania w liceach technikach
poziom nauczania w szkołach zawodowych
typ szkoły
gimnazjum
średnia ocen z klasy drugiej
składowa działań promocyjnych (F1)
poziom nauczania w technikach
poziom nauczania w szkołach zawodowych
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
gimnazjum
płeć

-,093**
,062*
,062*

,002
,041
,042

-,117**
,114**
-,078*
-,066*
-

,000
,000
,015
,040
-

-,073*

,017

-

-

-

-

,080*

,013

średnia ocen z klasy drugiej
składowa opinii szkolnych (F2)
typ szkoły
składowa przeciwstawnych wartości (F4)
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w technikach
składowa opinii szkolnych (F2)
składowa autorytetów (F3)
średnia ocen z klasy drugiej

Zmienna zależna

-

-

,067*

,036

,123**
-,063*
,150**
,061*
-,100**
-,061*
,080**
,162**
-,091**
-,072*

,000
,040
,000
,047
,001
,047
,009
,000
,003
,018

,126**
,072*
,187**
-,074*
,079*
,077*
-,081*
,081**
,165**
,106**
,087*

,000
,024
,000
,021
,014
,017
,011
,008
,000
,001
,004

-

-

,165*

,000

,082**
-

,007
-

,132**

,000

,116**
,234**
-,083**

,000
,000
,007

,129**
,335**
-,110**
-,093**

,000
,000
,001
,002

-,064*

,035

,076*

,012

,089**
,269**
-

,003
,000
-

,061*
,268**
,087**
,061*

,044
,000
,004
,045

r - wartość współczynnika korelacji rang Spearmana, p. i. - poziom istotności
** - poziom istotności 0,01; * - poziom istotności 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki zawarte w powyższej tabeli (9) dają odpowiedź na pytanie, w jaki
sposób respondenci zdobywają informacje o szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
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W zestawieniu z wynikami eksploracji badawczej prowadzonej wcześniej uzyskano pełniejszy obraz badanej populacji uzupełniony o faktyczną przydatność
różnych sposobów pozyskiwania informacji o szkołach ponadgimnazjalnych.
Analiza związków korelacyjnych na przestrzeni dwóch lat prowadzonych badań
pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
• foldery/ulotki oraz giełdy szkół postrzegane są przez respondentów
jako obserwowane składowe działań promocyjnych (F1);
• źródeł składowych opinii szkolnych (F2) można poszukiwać w rozmowach z kolegami/koleżankami oraz rozmowach z rodzicami;
• rozmowy z rodzicami postrzegane są przez badanych jako źródła informacji będącej składową autorytetów (F3);
• potwierdzono statystyczną istotność rozmów z rówieśnikami oraz
znaczenie folderów/ulotek, których wpływ osłabi składnik przeciwstawnych wartości (F4);
• nie można jednoznacznie określić wpływu Internetu na czynniki
wpływające na wybór szkoły ponadgimnazjalnej;
• istotność folderów/ulotek związana jest istotnie statystycznie z płcią
badanych oraz średnią ocen po klasie drugiej;
• istotność giełdy szkół w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej ma związek ze średnią ocen badanego gimnazjalisty;
ten wskaźnik pozwala także na określenie poziomu kształcenia w technikum oraz szkole zawodowej;
• prócz rozmów z rówieśnikami zaobserwować można dodatnią zależność korelacyjną między średnią ocen z klasy drugiej a sposobami pozyskiwania informacji;
• rozmowy z rodzicami to źródło wiedzy kształtującej opinię gimnazjalistów na temat poziomu nauczania w licach ogólnokształcących.

Ocena znaczenia informacji potrzebnych do podjęcia decyzji
o wyborze dalszej drogi kształcenia
W arkuszu diagnostycznym umieszczone zostało pytanie, którego celem było
pozyskanie opinii respondentów na temat znaczenia informacji potrzebnych do
podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Badami gimnazjaliści
oceniali w pięciostopniowej skali Likerta znaczenie umieszczonych w pytaniu
8 zmiennych. Ocena najniższa (1) oznaczała, że dana zmienna nie ma znaczenia,
(2) to opinia, że dana zmienna ma małe, a (3) że średnie znaczenie. Odpowiednio (4) to wskazanie na duże, a wybór (5) to określenie bardzo dużego znaczenia
danej informacji.
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W tabeli 10 przedstawiono charakteryzując badaną populację rozkłady udzielonych odpowiedzi z uwzględnieniem rozkładów procentowych oraz statystycznych miar opisowych: średniej arytmetycznej ( X ) oraz odchylenia standardowego σ . Analiza poniższych wyników pozwala stwierdzić, że w badanej grupie
występuje znaczne zróżnicowanie, o czym świadczą dosyć wysokie wartości
odchyleń standardowych.
Tabela 10. Rozkłady procentowe oraz statystyki opisowe informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli najistotniejszą dla respondentów jest możliwość uzyskania pracy po szkole ponadgimnazjalnej. Dla 69,4% respondentów ta
zmienna otrzymała najwyższe wartości. Bardzo istotną informacją, która wpływa na decyzje gimnazjalistów dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia jest
opinia o nauczycielach szkoły ponadgimnazjalnej; 61,4% respondentów w roku
szkolnym 2012/2013, a 63,7% respondentów w roku szkolnym 2013/2014 wskazało, że ta zmienna ma duże lub bardzo duże znaczenie. W przypadku tych
zmiennych oraz dodatkowo atmosfery panującej w szkole ponadgimnazjalnej,
zauważyć należy także, że otrzymały one wysokie wartości dominanty. Najniżej
w opiniach respondentów uplasowały się: lokalizacja szkoły ponadgimnazjalnej
oraz kryteria przyjęć do szkoły ponadgimnazjalnej. Można jednak zauważyć, że
wartości średnich we wszystkich przypadkach kształtowały się na poziomie
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średnim. Biorąc pod uwagę wartość odchylenia standardowego udzielanych
odpowiedzi należy zauważyć, że opinia o szkole: prestiż i renoma są jedną
z najmniej zróżnicowanych zmiennych. Może to wynikać z faktu, iż wspomniana zmienna kształtuje się pod wpływem wieloletnich opinii i jest najbardziej
trwała wśród badanych zmiennych. Niskimi wartościami odchylenia standardowego charakteryzują się także zmienne: oferta edukacyjna szkoły ponadgimnazjalnej oraz wyposażenie szkoły ponadgimnazjalnej.
Ze względu na niespełnienie przez zebrany materiał badawczy warunków do
pogłębienia badania wyróżnionych czynników metodą analizy czynnikowej
postanowiono wykorzystać w dalszym postępowaniu badawczym analizę skupień. Analiza skupień jest uszeregowaniem badanych grup zmiennych względem
wybranych cech10. Na wykresie 3 przedstawiono analizę skupień dotyczącą informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.
Przedstawiony wykres dotyczy całości badanej populacji w roku szkolnym
2012/2013 i 2013/2014. Wyodrębniony dzięki analizie skupień podział na klastry pozwala na wyciagnięcie interesujących wniosków dotyczących hierarchii
kryteriów określających wybór dalszej drogi kształcenia przez respondentów.
Jednakowa odległość euklidesowa dla zmiennych opinia o szkole: prestiż i renoma oraz oferta edukacyjna szkoły ponadgimnazjalnej oznacza, że te zmienne
rozpatrywane łącznie cechować będzie najmniejszy poziom zróżnicowania. Dodatkowo należy zauważyć, że wspomniane zmienne tworzą jeden klaster z kryteriami przyjęć do szkoły ponadgimnazjalnej - rozpatrywane łącznie wykazują
mniejsze zróżnicowanie niż pozostałe klastry. Osobną grupę zmiennych tworzą
zmienne: atmosfera panująca w szkole ponadgimnazjalnej oraz opinia o nauczycielach szkoły ponadgimnazjalnej, dla których informacją bardziej zróżnicowaną
jest wyposażenie szkoły ponadgimnazjalnej. Z tymi zmiennymi wiąże się zmienna: lokalizacja szkoły ponadgimnazjalnej. Największym zróżnicowaniem cechuje się zmienna możliwość uzyskania pracy po szkole ponadgimnazjalnej, co oznacza, że ta informacja będzie miała charakter najistotniejszej zmiennej.

10

Organizowanie zmiennych w wiązki (skupienia, klastry), które są do siebie najbardziej podobne i jednocześnie
maksymalnie różnią się względem wyróżnionego kryterium jest łączeniem tych elementów, które są do siebie
najbardziej podobne. W badaniu zastosowano metodę analizy skupień - aglomerację. Otrzymana w wyniku analizy hierarchia skupień przedstawiana jest w formie dendrogramu. Dzięki zastosowaniu tej metody tworzy się
obiektywną ocenę podobieństwa wskaźników tworzących badaną zbiorowość, bez względu na skale, w których
wyrażono dane zjawisko. Miarą podobieństwa badanych zbiorowości jest odległość euklidesowa, czyli najkrótsza
odległość w przestrzeni n - wymiarowej (n - liczba badanych cech) pomiędzy badanymi obiektami. Szacowania
odległości między klastrami dokonano metodą Warda.
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Wykres 3. Analiza skupień informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

kryteria przyjęć do szkoły ponadgimnazjalnej
oferta edukacyjna szkoły ponadgimnazjalnej
opinia o szkole: prestiż i renoma
atmosfera panująca w szkole ponadgimnazjalnej
opinia o nauczycielach szkoły ponadgimnazjalnej
wyposażenie szkoły ponadgimnazjalnej
lokalizacja szkoły ponadgimnazjalnej
możliwość uzyskania pracy po szkole ponadgimnazjalnej

46

48

50

52

54

56

Odległość wiązania

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo można zauważyć, że analiza danych przedstawionych na powyższym wykresie może nosić walor praktyczny w momencie rozmowy z gimnazjalistą na temat dalszej drogi kształcenia. Przyjęcie konkretnej strategii rozmowy
w oparciu o wskazane zmienne może doprowadzić do wyboru, które charakteryzowały będą takie wartości, jak trafność i adekwatność wyboru.
W tabeli 11 przedstawiono wyniki badania związków korelacyjnych między
informacjami potrzebnymi do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej a zmiennymi zależnymi.
Analiza danych zawartych w poniższej tabeli pozwala wyciągnąć kilka wniosków dotyczących badanej populacji uczniów gimnazjum w obu badanych okresach czasowych:
• najistotniejszą zmienną zależną w badaniu istotności korelacyjnej z informacjami potrzebnymi do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi
kształcenia okazała się średnią ocen z klasy drugiej;
• w zaledwie dwóch przypadkach potwierdzono istotność korelacyjną ze
zmienną wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego; oznacza to,
że: kryteria przyjęć do szkoły ponadgimnazjalnej oraz opinia o szkole:
prestiż i renoma nie są zmiennymi pozornymi w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej;
• w przypadku zmiennej płeć można zauważyć, że uczennice będę
przywiązywały większą wagę do takich zmiennych jak: atmosfera panująca w szkole ponadgimnazjalnej oraz kryteria przyjęć do szkoły
ponadgimnazjalnej;
• badani gimnazjaliści będą tym wyżej oceniali poziom kształcenia w liceach ogólnokształcących im większą wagę przywiązywać będą do
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•

•

opinii o szkole: jej prestiżu i renomy; te same związki można zaobserwować w stosunku do zmiennej: atmosfera panująca w szkole ponadgimnazjalnej;
ocena poziomu kształcenia w technikach będzie w opiniach gimnazjalistów tym wyższa, im ważniejsze będzie dla nich możliwość zdobycia
pracy po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej;
nie zanotowano istotnych różnic statystycznych biorąc pod uwagę
badane gimnazja.

Tabela 11. Związki korelacyjne między informacjami potrzebnymi do podjęcia
decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej a zmiennymi zależnymi.
Określenie informacji potrzebnych
do podjęcia decyzji
kryteria przyjęć do
szkoły
ponadgimnazjalnej
oferta edukacyjna
szkoły ponadgimnazjalnej

opinia o szkole:
prestiż
i renoma

możliwość uzyskania pracy
atmosfera panująca
w szkole
ponadgimnazjalnej
opinia o nauczycielach szkoły
ponadgimnazjalnej
wyposażenie szkoły
ponadgimnazjalnej
lokalizacja szkoły
ponadgimnazjalnej

płeć
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
średnia ocen z klasy drugiej
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
poziom nauczania w szkołach zawodowych
średnia ocen z klasy drugiej
poziom nauczania w technikach
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego
płeć

Korelacje (współczynnik
korelacji rang Spearmana)
2012/2013
2013/2014
r
p. i.
r
p. i.
-,110** ,000 ,096** ,003
,155** ,000 ,127** ,000
,100** ,002
,159** ,000
,145** ,000 ,325** ,000
-,100** ,001
,127** ,000
-,061* ,044
,297** ,000 ,204** ,000
,158** ,000 ,084** ,008
-,100** ,001 ,086** ,007
,065* ,033
,070* ,021
,074* ,016 ,112** ,000
,063* ,049
-,082** ,007 ,141** ,000

średnia ocen z klasy drugiej

-,150** ,000

,171**

,000

wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego ,138** ,000
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących -,098** ,001
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
,075** ,000
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego ,087** ,005
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących
-,072* ,019
płeć
średnia ocen z klasy drugiej
,098** ,001
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego ,112** ,000
średnia ocen z klasy drugiej
,091** ,003
wiedza o ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego ,084** ,006
poziom nauczania w liceach ogólnokształcących -,074** ,015

,073*
,068*
,087**
-,064*
,082*
,070*
-

,022
,032
,006
,047
,010
,029
-

Zmienna zależna

r - wartość współczynnika korelacji rang Spearmana, p. i. - poziom istotności
** - poziom istotności 0,01; * - poziom istotności 0,05
Źródło: opracowanie własne.
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Wnioski
Przedstawione powyżej wnioski otwierają pole badawcze dotyczące racjonalności wyborów uczniów gimnazjum dotyczących szkoły wyższego szczebla.
Wyraźnie zaakcentować należy różnorodność wyborów, której przyczyn należy
poszukiwać w utrwalonej na terenie miasta siatki istniejących szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki badań pokazały, że przyczynki do podejmowania nauki
w szkołach ponadgimnazjalnych są także zróżnicowane i wynikają przykładowo
z tradycji rodzinnych, określonej mody na dany kierunek w przypadku szkół
zawodowych. Dostarczone w wyniku przeprowadzonej eksploracji badawczej
wyniki stają się więc polem rozważań teoretycznych, jak i praktycznych. Konieczne przy tym staje się współpraca szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych nad określonym modelem zmiennych, które determinują wybory
uczniów. Racjonalność tych wyborów podyktowana będzie, jak pokazały wyniki
badań, koniecznością tworzenia odpowiednich polityk promocyjnych przez
szkoły ponadgimnazjalne oraz poszukiwanie takiego układu zmiennych, który
stanie się wyróżnikiem szkoły ponadgimnazjalnej. Taki układ zmiennych stanie
się niewątpliwie składową wizji oraz misji działania każdej organizacji szkolnej.
Aby wybór ucznia dotyczący dalszej drogi kształcenia uznać można będzie za
racjonalny muszą być spełnione warunki wstępne, do których jak pokazały wyniki badań należy odpowiedni zasób wiedzy o istniejącej ofercie edukacyjnej
oraz utrwalana przez istniejącą w szkołach kulturę organizacyjną opinia o szkole, w tym także atmosfera panująca w szkole ponadgimnazjalnej. Opisane powyżej warunki wstępne tworzą bazę do podjęcia racjonalnej decyzji o wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej.

Literatura
Pilch T., (1977), Zasady badań pedagogicznych, Ossolineum, Wrocław - Warszawa Kraków – Gdańsk.
Raport z badania zainteresowania mazowieckiej młodzieży kształceniem zawodowym,
oraz sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim dla Mazowieckiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
Reykowski J., (1992), Emocje, motywacja, osobowość, PWN, Warszawa.
Szołtysek J., Detyna B., (2013), Logistyka. Współczesne wyzwania nr 4 (2013), Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu, Wałbrzych

136

Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego

ROZDZIAŁ 8
Transfer wiedzy pomiędzy szkołami średnimi
a szkolnictwem wyższym
Jan Fazlagić∗

Wprowadzenie
Transfer wiedzy pomiędzy różnego rodzaju instytucjami systemu edukacji
jest mało zbadanym obszarem. Oprócz badań opublikowanych w roku 20091
zarządzanie wiedzą w systemie edukacji nie doczekało się jak na razie pogłębionych badań. Jeszcze większy stopień komplikacji niż badanie zarządzania wiedza w ramach jednego systemu wiedzy (systemu oświaty) stwarza analiza
dwóch systemów: systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego. Oba
systemy są de facto podsystemami systemu edukacji, lecz z wielu przyczyn rozwijają się one w ramach dużego stopnia niezależności wobec siebie. Pociąga to
za sobą wiele konsekwencji. Wiele z tych konsekwencji to konsekwencje negatywne. Wynikają one ze specyficznego odizolowania się szkół wyższych i szkół
średnich. Choć oba podsystemy są współzależne na wielu obszarach funkcjonują
w izolacji i zbytniej (zdaniem autora) niezależności. Przepływ (transfer) wiedzy
pomiędzy nimi jest zahamowany w wielu obszarach. Ma to wiele przyczyn np.
tzw. „syndrom not-invented-here”, czyli zamykanie się systemów na wiedzę
pochodzącą spoza systemu. Problematyka transferu wiedzy pomiędzy oświatą
a szkolnictwem wyższym nie została jak dotąd dobrze zbadana. W literaturze
związanej z zarządzaniem wiedzą powstało sporo opracować opisujących transfer wiedzy wewnątrz organizacji (np. Wang i Noe, 2010; Cabrera i Cabrera,
2005; Gupta i Govindarajan, 2000; Tsoukas i Vladimirous,2001).
Niniejsze opracowane ma na celu zdefiniowanie problemu badawczego oraz
zaproponowanie możliwego do zrealizowania planu badawczego, którego realizacja pozwoliłaby odpowiedzieć na wiele pytań natury teoretycznej jak i praktycznej. W ramach wielu aspektów zarządzania wiedzą w pierwszej kolejności
analizie należy poddać aspekt związany z transferem (ang. knowledge transfer,
knowledge dissemination) wiedzy. Przedmiotem badania nie jest analiza kompa∗

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Patrz: Jan Fazlagić, (2009), Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie – diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
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ratywna funkcjonowania obu podsystemów lecz odkrycie i opisanie połączeń
(„styków”) obu systemów, treści strumieni informacyjnych, sposób interpretacji
informacji pochodzących z tych strumieni, kierunków wektorów przepływu
informacji itp. Istotne jest nie tylko zbadania stanu aktualnego, ale wykazanie,
które strumienie transferu wiedzy mogą być lepiej wykorzystane i w jakich warunkach.

Istota problemu
Edukacja człowieka jest procesem ciągłym i holistycznym. Procesy uczenia
zachodzą nieustannie w różnych sytuacjach i na wszystkich etapach życia człowieka. Jednak system edukacji jest sformalizowany i zinstytucjonalizowany. Za
jej sformalizowane aspekty odpowiadają różne instytucje. W Polsce najbardziej
zauważalna granica instytucjonalna istnieje pomiędzy edukacją na poziomie
średnim (ang. secondary education) i wyższym (ang. tertiary education). Za
edukację na poziomie średnim (a także niższych tzn. przedszkola, szkoły podstawowe) odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z kolei szkolnictwo
wyższe podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucje zarządzające procesem edukacji w oświacie i w szkolnictwie wyższym różnią się
znacząco od siebie. Inaczej przebiega proces dydaktyczny, inne są więzi służbowe w organizacjach obu podsystemów. W tabeli 1 przedstawiono porównanie
systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego.
Transfer wiedzy pomiędzy systemem oświaty (w celu zawężenia problemu
badawczego w dalszej części tego opracowania rozważane będą uwarunkowania
związane z transferem wiedzy li tylko między szkołami średnimi a szkołami
wyższymi) a systemem szkolnictwa wyższego (na który składają się szkoły
wyższe oraz MNiSW wraz z instytucjami wspierającymi takimi jak np. Państwowa Komisja Akredytacyjna) wymaga pogłębionych studiów. W Polsce brakuje wyników badań empirycznych w tym zakresie. W literaturze światowej
problematyka ta jest omawiana raczej z perspektywy opisowej niż przez pryzmat
systematycznych badań empirycznych. Każdy z omawianych podsystemów, po
części dzięki wspomnianej wcześniej izolacji wypracował odmienne sposoby
zarządzania wiedzą. Ta odmienność i różnorodność stwarza potencjalne możliwości do transferu wiedzy i dyfuzji innowacji organizacyjnych. Ważny jest także kontekst makroekonomiczny Obecnie rządy na całym świecie poszukują sposobu zwiększenia efektywności krajowych systemów edukacyjnych. Omawiana
tutaj problematyka transferu wiedzy stwarza potencjalnie duże korzyści na zwieszenie efektywności systemu edukacji na poziomie krajowym jak i regionalnym.
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Tabela 1. Porównanie systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego.
Najbardziej typowe podmioty
świadczące usługi edukacyjne dla klientów każdego
z podsystemów

Osoba stojąca na czele podstawowych organizacji świadczących usługi edukacyjne
Podległość służbowa

Odpowiedzialność za rozwój
zawodowy

Instytucje wspierające rozwój
zawodowy nauczycieli
Przygotowanie do pracy
nauczyciela
Rozwój wiedzy merytorycznej

Zakres wiedzy nauczanej w
ramach przedmiotu

System oświaty
Przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Dyrektor wraz z wicedyrektorami
Dyrektor szkoły podlega bezpośrednio
Kuratorowi Oświaty w danym województwie, który sprawuje nadzór
pedagogiczny nad publicznymi i
niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia
nauczycieli oraz organowi prowadzącemu (zazwyczaj jest to jednostka
samorządu terytorialnego)
Z ustawy o oświacie wynika obowiązek ciągłego podnoszenia kompetencji
zawodowych
Publiczne i niepubliczne doskonalenia
nauczycieli
Absolwenci uniwersytetów przechodzą program szkoleniowy dający im
uprawnienia do nauczania w szkole
Jeśli MEN nie zdecyduje się do aktualizacji wiedzy merytorycznej mogą
powstać luki i rozbieżności pomiędzy
programem nauczania a faktycznym
stanem wiedzy. Takie luki mogą być
efektem zamierzonym jeśli Państwo z
powodów politycznych zdecyduje o
takim a nie innej treści podstawy
programowej (np. w odniesieniu do
interpretacji wydarzeń historycznych)

Jest zdeterminowany w pierwszej
kolejności podstawą programową
ustalaną przez MEN.
Podstawa programowa jest wyznacznikiem tego, czego ma nauczać nauczyciel

System szkolnictwa wyższego
Szkoły wyższe zróżnicowane ze
względu na poosiadane uprawnienia do nadawania stopni.
Wszystkie mają uprawnienia do
prowadzenia studiów I stopnia.
Mniejsza ich liczba posiada
także prawa do nadawania
stopnia magistra. Tylko garstka
uczelni niepublicznych może
nadawać
stopień
doktora.
Wśród uczelni posiadających
prawa do nadawania stopnia dr
hab. znajdziemy tylko kilka
uczelni niepublicznych
Rektor wraz z Kanclerzem i
Prorektorami oraz dziekanami
Szkoły wyższe są obdarzone
duża autonomią. Kontrolę nad
nimi sprawuje minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Głównym instrumentem kontroli są
akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Szkoły mobilizują młodych
pracowników naukowych do
szybszego zdobywania stopni
naukowych oraz aktywności
publikacyjnej
brak
Nauczyciele akademiccy nie są
zobligowani do zdobycia kompetencji w zakresie nauczania
Nauczyciel akademicki ma
większa swobodę w kształtowaniu treści nauczania lecz ta
swoboda jest także zagrożeniem. Jeśli nauczyciel nie
będzie uaktualniał treści przedmiotu stanie się on szybko
nieaktualny. Tymczasem istnienie podstawy programowej
niejako wymusza na nauczycielach trzymanie się wyznaczonych minimalnych standardów.
Takich standardów w szkole
wyższej nie ma.
Jest zdeterminowany w pierwszej kolejności wiedzą wynikająca ze specjalności naukowej
nauczyciela akademickiego –
dysponuje on dużą autonomią w
zakresie kształtowania treści
przedmiotu, a także metod jego
nauczania
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Wsparcie dla nauczycieli w
zakresie wiedzy psychopedagogicznej
Specyfika wiedzy menedżerskiej/organizacyjnej

Charakter i forma aktywności
związanej z nabywaniem
wiedzy przez ucznia i studenta
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Zinstytucjonalizowane

Brak wsparcia

Dotyczy zarządzania placówka oświatową, wymaga ciągłego śledzenia
zmian w prawie oświatowym, które
zmienia się z dużą częstotliwością

Wymaga koordynacji procesów
związanych z rekrutacją na
studia, działalnością dydaktyczną
uczelni,
prowadzeniem
badań naukowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz
dbałością o spełnianie wymogów formalnych m.in. związanych z akredytacjami PKA itp.
Większa samodzielność, bardziej
zindywidualizowany
charakter pracy

Mniejsza samodzielność w opanowywaniu przedmiotu, większy autorytet
nauczyciela jako mistrza

Źródło: opracowanie własne.

Transfer wiedzy pomiędzy systemem oświaty (w celu zawężenia problemu
badawczego w dalszej części tego opracowania rozważane będą uwarunkowania
związane z transferem wiedzy li tylko między szkołami średnimi a szkołami
wyższymi) a systemem szkolnictwa wyższego (na który składają się szkoły
wyższe oraz MNiSZW wraz z instytucjami wspierającymi takimi jak np. PKA)
wymaga pogłębionych studiów. W Polsce brakuje wyników badań empirycznych w tym zakresie. W literaturze światowej problematyka ta jest omawiana
raczej z perspektywy opisowej niż przez pryzmat systematycznych badań empirycznych. Każdy z omawianych podsystemów, po części dzięki wspomnianej
wcześniej izolacji wypracował odmienne sposoby zarządzania wiedzą. Ta odmienność i różnorodność stwarza potencjalne możliwości do transferu wiedzy
i dyfuzji innowacji organizacyjnych. Ważny jest także kontekst makroekonomiczny Obecnie rządy na całym świecie poszukują sposób zwiększenia efektywności krajowych systemów edukacyjnych. Omawiana tutaj problematyka
transferu wiedzy stwarza potencjalnie duże korzyści na zwieszenie efektywności
systemu edukacji na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Zarządzanie wiedzą w systemie edukacji
Zarządzanie wiedzą jest jedną z wielu koncepcji zarządzania, jakie powstały
w ostatnich dziesięcioleciach w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu. Zarządzanie wiedzą zrodziło się w wyniku refleksji nad determinantami produktywności pracowników wiedzy i organizacji opartych na wiedzy2. Istota zarządzania
wiedzą polega na obraniu specyficznej perspektywy zgodnie, z którą to zasoby
niematerialne organizacji stanowią o istocie jej funkcjonowania, a inne zasoby
są wobec wiedzy podrzędne. Można powiedzieć, że zarządzanie wiedzą „dzieje
się” w każdej organizacji. Wyzwanie polega na tym, aby tę aktywność zoptyma2

Fazlagić J., (2008), Zarządzanie wiedzą. Czas na refleksję [w:] Problemy Jakości, 6/2008.
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lizować. Już w roku 1964 Peter Drucker stwierdził, że ”zdolność do wykorzystania wiedzy czyni organizację wyjątkową i daje jej przewagę konkurencyjną”3
Zarządzanie wiedzą obejmuje swym zakresem m.in. działania zmierzające do
artykulacji wiedzy, czyli wysiłków zmierzających do zamiany wiedzy ukrytej na
postać ujawnioną – skodyfikowaną.
Zarządzanie wiedzą polega na poświęcaniu szczególnej uwagi procesom tworzenia, upowszechniania i wykorzystania wiedzy przez pracowników. Jeśli potraktujemy wiedzę jako obiekt, to procesy zarządzania wiedzą polegać będą na
różnego rodzaju relacjach procesach, np4:
1. odkrycie/tworzenie: wzorców, analiza danych,
2. uchwycenie/zebranie (kompilacja, przechowywanie),
3. organizacja (klasyfikowanie, kategoryzowanie, odzyskiwanie, przechowywanie),
4. dzielenie się (przekazywanie kontekstowej i istotnej wiedzy pomiędzy
grupami i zespołami),
5. dostęp do wiedzy,
6. ochrona wiedzy przed dostępem osób niepowołanych.
Elizabeth Orna kojarzy zarządzanie wiedzą z następującymi zagadnieniami5:
• określenie zakresu wiedzy pracowników po to, aby pracowali skutecznie dla dobra organizacji,
• wyznaczenie zasobów wiedzy, które należy zgromadzić i sposobu ich
ochrony,
• wspieranie pracowników, którzy kodyfikują swoją wiedzę na potrzeby
organizacji,
• określenie granic powszechnego dostępu do wiedzy dla wszystkich
pracowników w organizacji,
• wycena (wartościowanie) wiedzy,
• minimalizacja kosztów kodyfikacji wiedzy i maksymalizacja korzyści
z niej wynikających.
W zarządzaniu wiedzą bardzo istotny jest moment wykorzystania wiedzy –
w związku z tym można się posługiwać metaforą „logistyki wiedzy”. Logistyka
wiedzy polegałaby na dążeniu do dostarczenia właściwej wiedzy właściwym
osobom we właściwym czasie oraz dostarczeniu narzędzi do dzielenia się wiedzą w taki sposób, aby poprawić działanie organizacji. Filozofia „zarządzania
wiedzą” opiera się na przeświadczeniu, że zasoby intelektualne organizacji są
skazane na erozję, degradację bądź rozproszenie lub nieefektywne wykorzysta3

Drucker P.F., (1964), Managing for results [w:] D. A. Blackman, Is Knowledge Acquisition and Transfer
Achievable?, Southampton Business School, Southampton.
4
Silver Ch., (2000), Where technology and knowledge meet [w:] The Journal of Business Strategy, 11-12/2000.
5
Orna E., (2004), Information Strategy in Practice, Gower, Aldershot.

Rozdział 8. Transfer wiedzy pomiędzy szkołami średnimi a szkolnictwem wyższym

141

nie, jeśli nie zostanie wprowadzony system zarządzania nimi. Zarządzanie wiedzą to proces, dzięki któremu organizacje generują wartość, korzystając z posiadanych zasobów niematerialnych, a także materialnych. W tym sensie jest to po
prostu „myślenie i działanie” zachodzące w organizacji mające na celu realizowanie jej misji.
Zarządzanie wiedzą w systemie edukacji polega na koordynowaniu trzech
podstawowych procesów:
1. tworzenia wiedzy – ogół zjawisk związanych z kreatywnością, inwencją, badaniami naukowymi, innowacjami,
2. wykorzystania wiedzy – zwiększania zdolności do absorpcji wiedzy,
efektywności podejmowania decyzji itp.
3. transferu wiedzy – przesyłania wiedzy od posiadaczy do osób (jednostek
organizacyjnych), które powinny tę wiedzę wykorzystać.
Niniejsze opracowanie koncentruje się na transferze wiedzy – pomiędzy systemem oświaty (zawężonym do szkół średnich ponadgimnnazjalnych) oraz systemem szkolnictwa wyższego. Obiektem analizy będą także instytucje zajmujące
się nadzorem i administracją (odpowiednio szkół średnich oraz szkół wyższych).

Cechy wiedzy w systemie edukacji
Wiedzę w całym systemie edukacji (zarówno w oświacie jak i w szkolnictwie
wyższym) charakteryzują pewne uniwersalne cechy. W celu zbadania procesów
transferu wiedzy pomiędzy systemem oświaty a systemem szkolnictwa wyższego należy w pierwszej kolejności zidentyfikować te cechy. Opis cech wiedzy
pozwoli w dalszej kolejności na sformułowanie hipotez badawczych pozwalających na przeprowadzenie badań empirycznych dotyczących transferu wiedzy.
Wśród istotnych z punktu widzenia opisu zjawiska transferu wiedzy cech należy
wymienić:
1. Lepkość wiedzy – pojęcie lepkości wiedzy wprowadził Eric Von
Hippel6. Oznacza ona trudność w przemieszczaniu wiedzy z jednej części organizacji do innej. Pojęcie lepkości wyjaśnia sukces ekonomiczny
regionów przemysłowych, w których obserwuje się dużą koncentrację
specjalistów z danej dziedziny wiedzy (np. Dolina Lotnicza w okolicach
Rzeszowa). Ponieważ wiedza jest ściśle związana z osobą posiadacza,
mobilność wiedzy jest skorelowana z mobilnością jej posiadaczy. Koszt
nabycia wiedzy jest powiązany ze stopniem, w jakim wiedza jest ukryta.
Im bardziej wiedza jest skodyfikowana, tym mniej jest lepka. Im bardziej wiedza jest spersonalizowana, tym trudniej ją przemieszczać
6
von Hippel E., (1994), “Sticky Information” and the Locus of Problem Solving: Implications for Innovation
[w:] Management Science, Vol. 40, No 4, April 1994.
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z miejsca na miejsce. Drugą cechą wiedzy jest jej płynność, która oznacza, że wiedzę trudno jest zatrzymać na wyłączne posiadanie organizacji. Wiedza posiada naturalną tendencje do „wypływania” poza obręb
organizacji. Jest to wyzwaniem dla tych organizacji, które prowadzą
kosztowne programy badawczo-rozwojowe. Pełna ochrona wiedzy jest
prawie niemożliwa, chyba, że stworzy się warunki pracy badaczy takie
jak w przypadku projektu Manhattan (konstrukcja bomby atomowej),
gdzie badacze zostali odizolowani od świata zewnętrznego wraz z rodzinami. Wiedza ma tendencję do niekontrolowanego „wyciekania” poza obręb organizacji. Tylko zaufanie pomiędzy użytkownikami wiedzy
pozwala na szybkie przekazywanie wiedzy (transfer) przy jednoczesnym
zapewnieniu ochrony przed dostępem do osób niepowołanych.
2. Stopień kodyfikacji wiedzy – wiedza występuje w formie dokumentów
(wiedza skodyfikowana) oraz w formie tzw. wiedzy ukrytej (ang. tacit
knowledge). Granica pomiędzy wiedzą ujawnioną-skodyfikowaną (explicit) a ukrytą nie jest ostra. Przy zaangażowaniu dużych nakładów czasu
i nowoczesnych technologii można poddać kodyfikacji bardzo wiele obszarów wiedzy. Jednak nakłady te mogą przewyższać korzyści wynikające z kodyfikacji. Dostęp do wiedzy ukrytej można uzyskać angażując
bezpośrednio jej posiadacza („mistrza”). Jest to metoda najbardziej
oczywista i powszechna, lecz może okazać się zbyt kosztowna, jeśli
chodzi o wiedze wybitnych ekspertów. Frederic Hayek, laureat nagrody
Nobla zauważył, że „praktycznie każdy człowiek posiada unikatową
wiedzę, która może być użyta tylko przy współpracy tej osoby”7. Gdy
mówimy o wiedzy ukrytej typu tacit mamy na myśli taką wiedzę, której
przekazywanie (uczenie się) pociąga za sobą konieczność zaangażowania jej posiadacza. Mówimy wtedy o relacji mistrz-uczeń, praktykowaniu u mistrza itp.
3. Sposób korzystania – wiedza może być wykorzystywana przez użytkownika (posiadacza) do opisu rzeczywistości (wówczas jest to wiedza
deskryptywna) lub też zawierać recepty i zasady działania (wówczas jest
to wiedza preskryptywną). Oba rodzaje wiedzy pozwalają na orientację
i skuteczne działanie. Skuteczne zachowanie w świecie jest możliwe
także wtedy, gdy posiadamy wiedzę składającą się z elementów nieprawdziwych.

7

Stauffer D., (1999), Why people hoard knowledge [w:] Across the Board, September 1999, Vol. 36, Issue 8,
s. 16.
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4. Obszar zastosowań. Wiedzę w systemie oświaty można podzielić na trzy
kategorie. Wyodrębnienie tych kategorii wynika ze specyficznych aplikacji każdego z tych rodzajów wiedzy. Wyróżniamy więc8:
a) Wiedzę merytoryczną – ogniskuje się wokół pytania: „czego uczyć
w szkole?”; wg A.T. Persona dotyczy ona treści przedmiotu oraz relacji pomiędzy składnikami tej wiedzy; „Nośnikami” tego rodzaju
wiedzy są nauczyciele9 oraz podręczniki szkolne, lecz rozwój społeczeństwa informacyjnego systematycznie zmniejsza dominującą rolę nauczyciela jako medium wiedzy merytorycznej o świecie.
b) Wiedzę psychopedagogiczną – ogniskuje się wokół pytania: „jak
uczyć?” Przy czym jest to bardzo szeroka definicja. W wiedzy pedagogicznej dużą rolę odgrywają umiejętności, które nauczyciel
zdobywa w czasie praktyk i stażów a później w czasie własnej pracy zawodowej. Obejmuje zarówno umiejętność emisji głosu, jak
i umiejętności pracy z komputerem. Jest to wiedza zarówno skodyfikowana jak i ukryta. Prawdopodobnie najważniejszym składnikiem wiedzy psychopedagogicznej jest wiedza metodyczna. Metodyka to ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do
rozwiązywania problemów.
c) Wiedza organizacyjna – dotyczy problematyki zarządzania w oświacie. Jest wykorzystywana i tworzona m.in. przez dyrektorów szkół,
w trakcie nadzoru pedagogicznego oraz w organach prowadzących. Wiedza ta ogniskuje się wokół pytania: „jak zarządzać instytucją (instytucjami) oświatowymi?” W przypadku dyrektorów placówek oświatowych wiedza organizacyjna to szczególny przypadek wiedzy menedżerskiej, tj. wiedzy dotyczącej zarządzania placówkami oświatowymi oraz instytucjami je wspierającymi. Wiedza organizacyjna w oświacie rozpościera się w poprzek barier instytucjonalnych. Wiedzą organizacyjną w oświacie posługują się
także przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących,
pracownicy ODN-ów, komisji egzaminacyjnych. Szczególnie intensywnie działają wizytatorzy, którzy pracują bezpośrednio z dyrektorami szkół. Wizytatorzy powinni się wykazać nie tylko znajomością pracy dyrektora szkoły, ale także umiejętnością wspierania go, diagnozowania pracy szkoły itd. Można przyjąć, że taki
podział jest adekwatny także dla szkolnictwa wyższego.

8
Fazlagić J., (2009), Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie – diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
9
Pearson A.T, (1994), Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa.
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5. Kategoria wiedzy (know-x) - wiedzę możemy opisać za pomocą kilku
kategorii. Prawdopodobnie najstarszą typologię wiedzy, która do dziś
nie straciła nic ze swojej aktualności, zaproponował Arystoteles wyróżniając cztery podstawowe rodzaje wiedzy10:
a) Wiedza typu know-what (wiedzieć co?) – to wiedza bliskoznaczna
z informacją. Dotyczy faktów, wartości liczbowych uporządkowanych i wyjaśnionych. Przykładem takiej wiedzy są takie fakty, jak:
liczba mieszkańców Nowego Jorku, składniki naleśnika, miejsce
bitwy pod Waterloo itp. Wiedza ma tutaj znaczenie bliskoznaczne
informacji – może być przesyłana za pomocą danych i bitów.
b) Wiedza typu know-why (wiedzieć dlaczego?) – to wiedza, która
wyjaśnia rzeczywistość. Odnosi się ona do zasad i praw np. ruchu.
Ten rodzaj wiedzy jest niezwykle istotny w pewnych obszarach
nauki np. w przemyśle chemicznym i elektronicznym. Dostęp do
tego rodzaju wiedzy przyśpiesza postęp i pozwala unikać błędów.
Podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu obejmuje swym
zakresem także decyzje o tym, czego nie robić. W oświacie wiedza
typu know-why stanowi podstawę do refleksyjnego myślenia o zawodzie wykonywanym przez nauczyciela. Refleksyjny nauczyciel
powinien nieustannie zadawać sobie pytanie, „dlaczego”, ponieważ nauczanie nie podlega ścisłym regułom tak jak procesy fizyczne. Tylko nieustanna refleksja nad działaniem daje możliwość
doskonalenia wykonywanej przez nauczyciela pracy. Zarządzanie
wiedzą w równym stopniu dotyczy wiedzy o tym, jak i dlaczego
działać, jaki jakich działań nie wykonywać11.
c) Wiedza typu know-how (wiedzieć jak?) – odnosi się do umiejętności ludzi i zespołów, to znaczy do zdolności robienia czegoś. Nie
można klasyfikować wiedzy know-how jako typowo praktycznej.
Jeden z najbardziej interesujących przykładów opisujący rolę
know-how dotyczy tworzenia wiedzy przez naukowców12. Określenie „know-how” wywodzi się z sektora przemysłowego, gdzie
było określeniem pewnych umiejętności i zdolności nieopisanych
za pomocą patentów i licencji, lecz niezbędnych w momencie
transferu technologii.

10

Patrz m.in.: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Ministerstwo Gospodarki RP, Warszawa 2001.
Finkelstein S., (2005), When bad things happen to good companies: strategy failure and flawed executives
[w:] Journal of Business Strategy, Vol. 26 No. 2 2005, s. 19.
12
Polanyi M., (1958), Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, University of Chicago Press;
Polanyi M., (1969), Knowing and Being, University of Chicago Press, Chicago.
11
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d) Wiedza typu know-who (wiedzieć kto?) – nowe produkty coraz
częściej powstają w oparciu o wiedzę z wielu różnych obszarów,
dziedzin i dyscyplin naukowych, co nadaje znaczenia dostępowi
do różnych źródeł wiedzy. Know-who określa posiadaczy wiedzy
i opisuje wiedzę, którą posiadają, dotyczy jednak także społecznych zdolności współpracy i komunikacji z ekspertami zewnętrznymi. Umiejętności komunikacji i kompetencje społeczne wchodzą w ramy wiedzy typu know-who.
e) Wiedza typu know-where (wiedzieć gdzie?) – dotyczy umiejętności wyboru miejsca działania. Może się przydać zarówno w przedsiębiorstwie wydobywczym (gdzie dokonać odwiertu?) jak i na
wycieczce (gdzie rozbić namiot?).
f) Wiedza typu know-when (wiedzieć kiedy?) – dotyczy umiejętności
wyboru właściwego momentu, tempa i planowania. Zarządzanie
wiedzą odnosi się bezpośrednio do procesu myślenia, uczenia się
i podejmowania decyzji. Liczy się nie tylko umiejętność dokonywania wyborów w oparciu o posiadaną wiedzę (takie podejście jest
bliskoznaczne z „zarządzaniem informacją”), lecz także wiedza
o tym, kiedy powstrzymać się od decyzji (know-when). Nauczyciel
w klasie wykorzystuje taką wiedzę, gdy dokonuje interwencji
w proces wychowawczy np. konflikt między uczniami itp.
g) Wiedza typu know if (wiedzieć, co się stanie, gdy?) – dotyczy
umiejętności tworzenia wariantów wydarzeń, wyobraźni, zapobiegliwości i dalekowzroczności. W zarządzaniu pozwala na formułowanie strategii i scenariuszy wydarzeń.
h) Wiedza typu know-between (wiedzieć, jaka jest relacja pomiędzy
…) – dotyczy umiejętności rozpoznawania relacji pomiędzy różnymi zjawiskami, wczesnego dostrzegania zarysowujących się
trendów dzięki dostrzeżeniu korelacji itp.
i) Wiedza typu know-which (wiedzieć, który?) – dotyczy umiejętności dokonywania wyboru spośród skończonej liczby opcji.
Każda z wyżej opisanych typologii (typologia, w odróżnieniu od klasyfikacji
nie jest wyczerpującym i rozłącznym podziałem danego zbioru zawierającego
rodzaje wiedzy. Pewne elementy mogą wykazywać cechy mieszane i nie da się
ich jednoznacznie przypisać do określonego typu) może okazać się przydatna
przy opisywaniu transferów wiedzy w badaniu empirycznym.
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Bariery dla przepływu wiedzy pomiędzy systemem oświaty
a szkolnictwem wyższym
Zweryfikowanie tego, jakie bariery stoją na przeszkodzie większej intensywności transferu wiedzy pomiędzy systemem oświaty a szkolnictwem wyższym
wymaga przeprowadzenia badań empirycznych – zarówno ilościowych jak
i jakościowych.
Można jednak na podstawie obserwacji oraz analizy literatury przedmiotu13
założyć wstępnie, że transfer wiedzy pomiędzy systemem oświaty a systemem
szkolnictwa wyższego nie jest tak intensywny, jak wewnątrz każdego z tych
podsystemów tzn. na przykład prawdopodobieństwo, że dwóch nauczycieli akademickich, dwóch rektorów szkół wyższych, dwóch urzędników MNiSW spotka
się i wymieni się wiedzą jest większe niż prawdopodobieństwo, że nastąpi transfer wiedzy między nimi a ich odpowiednikami w systemie oświaty (i vice versa).
Oczywiście nie należy zakładać, że oba subsystemy są całkowicie odizolowane
od siebie. Wszak studenci to niedawni absolwenci systemu oświaty a nauczyciele to absolwenci szkół wyższych. Istnieje jednak wiele niewykorzystanych potencjalnych strumieni transferu wiedzy pomiędzy oboma subsystemami. Poza
tym, jeśli następują transfery wiedzy pomiędzy oboma systemami to najczęściej
mają charakter lokalny (np. w ramach projektu unijnego realizowanego przez
kilka szkół) i nieformalny (nie sformalizowany).
Wśród barier dla transferu wiedzy można wymienić:
1. Bariery instytucjonalne: szkoły średnie oświatowe i szkoły wyższe podlegają innym ministerstwom, posiadają odrębne budżety centralne.
Szkoły ponadgimnazjalne podlegają Kuratorom Oświaty i/lub Organom
Prowadzącym. Szkoły ponadto są silniej uzależnione od władz samorządowych. Szkoły wyższe polegają na przychodach z czesnego i dotacjach
z budżetu centralnego.
2. Bariery kulturowe – nauczyciele akademiccy i nauczyciele w systemie
oświaty nie postrzegają siebie jako partnerów.
3. Bariery finansowe – nie istnieją rozwiązania systemowe wspierające
wymianę wiedzy pomiędzy przedstawicielami obu środowisk.
4. Specyfika rozwoju zawodowego nauczycieli. Nauczyciele akademiccy
przede wszystkim doskonalą swoje umiejętności i wiedzę.
5. Specyfika i struktura interesariuszy. Szkoły średnie.
6. Specyfika wiedzy menedżerskiej – zarządzanie szkołą średnią.

13
Wang S., Noe R. A., (2010), Knowledge sharing: A review and directions for future research, Human Resource Management Review 20 (2010), str.115-131.
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7. Bariery mentalnościowe – panuje przekonanie, że za czynniki takie jak
„dopasowanie do potrzeb rynku pracy” czy bezrobocie absolwentów odpowiedzialne są przede wszystkim szkoły wyższe. Nie docenia się
wpływu edukacji w systemie oświaty na sukces na rynku pracy (z wyjątkiem szkół zawodowych, których absolwenci trafiają zwykle na rynek
pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej). Tymczasem nie docenia się potencjalnych korzyści, jakie dałoby tworzenie
aliansów edukacyjnych pomiędzy szkołami średnimi a szkołami wyższymi na rzecz zwiększania zdolności do bycia zatrudnionym wśród absolwentów.
8. Rozbieżność celów – celem funkcjonowania szkół jest wychowanie
i nauczanie. Szkoły wyższe ponadto powinny prowadzić badania naukowe (obowiązkowo w przypadku uczelni akademickich oraz mających
uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia).
9. Inna charakterystyka klienta edukacyjnego – uczniowie wraz z rodzicami stanowią znacznie odmienną grupę interesariuszy niż pełnoletni studenci. Ponadto do nauczania dzieci i młodzieży wykorzystuje się inny
rodzaj wiedzy (pedagogikę) niż wobec osób dorosłych (andragogika).
Rzeczywistą istotność tych rodzajów wiedzy można zweryfikować na podstawie badań empirycznych. Badania empiryczne pozwolą także na zdiagnozowanie innych, niewymienionych wyżej rodzajów barier dla transferu wiedzy.

Mapa przepływów wiedzy
Wiedza może być traktowana zarówno jako obiekt statyczny, jak i substancja
podlegająca przemieszczaniu. W tym pierwszym przypadku mówimy o zasobach wiedzy organizacyjnej (stocks). W drugim o strumieniach przepływu wiedzy (flows). Wielu badaczy zauważa, że w zarządzaniu wiedzą znacznie ważniejsze jest zarządzanie transferami wiedzy niż samymi statycznymi zasobami14
Jednym z najbardziej udanych sposobów opisu tego zjawiska przedstawił KarlErik Sveiby15 wymieniając trzy komponenty kapitału intelektualnego tj.:
• kompetencje indywidualne,
• struktura wewnętrzna,
• struktura zewnętrzna.
14

Deeds D. L., Decarolis D. M., (2012), The Impact of Stocks and Flows of Organizational Knowledge on
Firm Performance: An Empirical Investigation of the Biotechnology Industry, Entrepreneurship Faculty Publications. Paper 4, http://ir.stthomas.edu/ocbentrpub/4; Ambos, Tina C., Nell, Phillip C. and Pedersen, Torben,
Combining Stocks and Flows of Knowledge: The Effects of Intra-Functional and Cross-Functional Complementarity (June 6, 2012).
15
Sveiby K-E., (2001), A Knowledge-based Theory of the Firm To guide Strategy Formulation [w:] Journal of
Intellectual Capital vol 2, Nr4, 2001.
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Dzięki temu możemy wyróżnić dziewięć strumieni przepływu wiedzy w organizacji16:
1. Transfer wiedzy wewnątrz kapitału ludzkiego firmy (kompetencji indywidualnych) - między pracownikami. Chodzi tutaj o komunikację mniej
formalną, osobistą. Ważną rolę spełnia tutaj zaufanie, wiedza typu
know-who oraz motywacja pracowników do dzielenia się wiedzą.
2. Transfer wiedzy od pracowników do struktury zewnętrznej. Z transferem tym mamy do czynienia w czasie osobistych kontaktów pracowników z klientami. Jest to zwykle komunikacja niezaplanowana przez firmę, lecz spontaniczna np. gdy pracownik dzieli się osobistymi doświadczeniami z korzystania z danego produktu lub usługi. Taki przepływ
wiedzy buduje relacje z klientami i wiąże ich z firmą.
3. Transfer wiedzy od struktury zewnętrznej do pracowników. Przekazywanie wiedzy od klienta bezpośrednio do pracownika. Może mieć miejsce, gdy doświadczony klient przekazuje wiedzę, której nie posiada pracownik (np. dlatego, że ma krótki staż pracy). Ten strumień wiedzy może być wykorzystywany do szybkiego wdrażania do pracy młodych pracowników („rzucenie na szerokie wody”) i może być alternatywą dla
prowadzenia formalnych szkoleń.
4. Transfer wiedzy od pracowników do struktury wewnętrznej. Przykładem
jest zgłaszanie wniosków racjonalizatorskich, tworzenie przez pracowników dokumentów, a następnie umieszczanie ich w firmowej bazie wiedzy, czyli wszelkiego rodzaju działania dotyczące kodyfikacji wiedzy.
5. Transfer wiedzy od struktury wewnętrznej do pracowników. Najbardziej
typowym przykładem są szkolenia organizowane przez firmę dla swoich
pracowników, szczególnie szkolenia dotyczące szeroko rozumianej obsługi klienta i wiedzy o produktach i usługach. Z różnych badań wynika,
że ok. 60-70% wiedzy, która zdobywają pracownicy w miejscu pracy
pochodzi z sytuacji nieformalnych. Codzienna praca powoduje uczenie
się w działaniu – jest to także przykład transferu wiedzy od struktury
wewnętrznej do pracowników.
6. Transfer wiedzy od struktury zewnętrznej do wewnętrznej. Wykorzystanie wiedzy klientów, dostawców przekazywanej w postaci reklamacji,
skarg, opinii w celu poprawy organizacyjnych narzędzi, procesów i produktów. Jednym z przykładów takiego rodzaju transferu wiedzy jest
crowdsourcing, czyli tworzenie innowacji przez samych klientów. W takim systemie to klient jest twórcą rozwiązania a firma jedynie zajmuje
16

Ibidem; Fazlagić J., (2010), Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu
wiedzą, Helion, Gliwice.
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się realizacją pomysłu i jego komercjalizacją). Inny przykład tego typu
transferu wiedzy to reklamacje zgłaszane przez klientów do firmy.
7. Transfer wiedzy od struktury wewnętrznej do zewnętrznej. Klasycznym
przykładem są tutaj wszelkie formy reklamy, szczególnie reklamy edukującej klienta np. o właściwościach produktu lub usługi.
8. Transfer wiedzy w strukturze wewnętrznej. Jest szczególnie ważny
w firmach o dużej liczbie oddziałów i rozproszeniu geograficznym.
Wielkim wyzwaniem jest pokonywanie „silosów wiedzy”, czyli pionowych barier dla przepływu wiedzy wewnątrz firmy. Im większą liczbę
pracowników zatrudnia dana organizacja tym większym wyzwaniem
staje się zarządzanie tym strumieniem transferu wiedzy np. w niewielkiej szkole problem dotyczy kilkunastu nauczycieli. Uczelnie, szczególnie publiczne zatrudniają często ponad 1000 pracowników.
9. Transfer wiedzy w strukturze zewnętrznej. Wymiana wiedzy między
klientami, dostawcami i innymi zainteresowanymi stronami.
Opisana powyżej typologia dotyczy jednej organizacji. Można ją w zasadzie
bez modyfikacji zastosować do opisu transferu wiedzy dla szkoły średniej lub
dla szkoły wyższej. Oczywiście specyfika każdego ze strumieni będzie nieco
odmienna, ale w zarysie będą one do siebie podobne. Weźmy na przykład Transfer wiedzy od struktury wewnętrznej do zewnętrznej. W przypadku szkoły średniej będzie to promocja szkoły w środowisku lokalnym, spotkania z rodzicami
itp. Dla uczelni będzie to udział w targach edukacyjnych dla maturzystów, wystąpienie rektora w mediach, podpisanie umowy dotyczącej stażów dla studentów z pracodawcą itp.
W tabeli 2 przedstawiono opis każdego z trzech komponentów kapitału intelektualnego na przykładzie szkolnictwa wyższego oraz oświaty. Dla uproszczenia wyróżniono tylko dwie grupy instytucji w każdym z systemów:
1. szkoły,
2. instytucje wsparcia, których zadaniem jest m.in. kontrola, jakości funkcjonowania szkół.
Instytucje wsparcia charakteryzuje znaczny stopień zróżnicowania – szczególnie w systemie oświaty (mamy tam Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Wydziały Oświaty w urzędach samorządowych, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Kuratoria wraz z delegaturami itp.). Na potrzeby niniejszych rozważań zostały one jednak zakwalifikowane do jednej wspólnej kategorii. Dla uproszczenia
analizy, jako jedynych reprezentantów szkół w systemie oświaty będziemy
uznawali szkoły średnie (tzn. nie będziemy brać pod uwagę transferu wiedzy np.
pomiędzy przedszkolami czy gimnazjami a szkołami wyższymi).
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Tabela 2. Aktorzy systemu transferu wiedzy pomiędzy oświatą a szkolnictwem
wyższym.
Komponent
kapitału
intelektualnego
Kompetencje
indywidualne

Oświata
Aktorzy
Aktorzy
indywidualni
instytucjonalni
Pracownicy zaNauczyciele
trudnieni w instyzatrudnieni w
tucjach wsparcia
szkołach średnich
oświaty (KO,
OKE, jest itp.)

Struktura
wewnętrzna

Pracownicy
administracji szkół
średnich
Dyrektorzy szkół

Struktura
zewnętrzna

Uczniowie,
rodzice

Ministerstwo
Edukacji Narodowej, instytucje
wsparcia oświaty
(KO, OKE, jest
itp.)
Stowarzyszenia
rodziców

Szkolnictwo wyższe
Aktorzy
Aktorzy
indywidualni
instytucjonalni
Pracownicy zatrudnieni w instyNauczyciele
tucjach wsparcia
akademiccy
oświaty (KO,
OKE, jest itp.)
Pracownicy
Ministerstwo
administracji
Nauki i Szkolnicszkół wyższych,
twa wyższego,
rektorzy, prorekInstytucje wspartorzy, dziekani,
cia i kontroli szkół
kierownicy
wyższych
katedr itp.
Studenci,
absolwenci

Pracodawcy

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przedstawionych w tabeli 2 aktorów można opracować mapę
rzeczywistych oraz potencjalnych strumieni przepływu wiedzy pomiędzy systemem oświaty a systemem szkolnictwa wyższego. Mapa ta zawierałaby 36 strumieni. Liczba ta wynika z faktu, że każdy aktor w systemie oświaty może (potencjalnie) zaangażować się w przepływ wiedzy z jednym z 6 aktorów w systemie szkolnictwa wyższego np. nauczyciel szkoły średniej może przekazać swoją
wiedzę pracodawcy, który zatrudnia u siebie studentów szkoły wyższej.
Każdy z przedstawionych w tabeli 2 aktorów może być zarówno „dawcą” jak
i „biorcą” wiedzy. W związku z tym przy analizowaniu strumieni wiedzy istotny
jest wektor (kierunek) przepływu liczbę potencjalnych strumieni należy podwoić
do 72 (2 x 36).
Efektem proponowanych badań empirycznych powinien być opis oraz mapa
(graficzne odwzorowanie) intensywności przepływu wiedzy pomiędzy zidentyfikowanymi dwunastoma rodzajami aktorów (grupami aktorów) – z pominięciem analizy strumieni transferu wiedzy istniejących w obrębie każdego z analizowanych systemów (obiektem analizy jest transfer pomiędzy systemami, a nie
w ich obrębie).
Kolejnym efektem analizy będzie sformułowanie wniosków wynikających
z ewentualnego zróżnicowania intensywności transferu wiedzy. Ważne także
będzie wyjaśnienie wpływu takiego, a nie innego stanu intensywności transferu
wiedzy na efektywności systemu edukacji. Pozostałe spodziewane efekty to:
1. Zestaw rekomendacji w zakresie zwiększenia efektywności systemu
edukacji Polsce.
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2. Opisanie zjawiska dyfuzji innowacji (na przykładzie innowacji organizacyjnych w systemie edukacji w Polsce).
3. Wnioski z zakresu optymalizacji transferu wiedzy w systemach złożonych (na bazie wyników analizy kierunków przepływu wiedzy w zestawieniu z aktorami w nich uczestniczącymi).
4. Wnioski dotyczące kosztów transferu wiedzy i barier dla jej przepływu
(na bazie wyników analizy kierunków przepływu wiedzy w zestawieniu
z aktorami w nich uczestniczącymi).
5. Stworzenie zweryfikowanej empirycznie listy barier dla transferu wiedzy w systemie edukacji.

Kierunki dalszych badań
Na podstawie zidentyfikowanych w niniejszym opracowaniu problemów badawczych można sformułować listę pytań, które mogłyby być inspiracją do dalszych badań nad transferem wiedzy pomiędzy szkolnictwem średnim a wyższym:
• Jak można mierzyć transfer wiedzy między szkołami średnimi a wyższymi?
• Jakie są determinanty współpracy pomiędzy szkołami średnimi a szkołami wyższymi?
• Które rozwiązania w zakresie zarządzania w oświacie mogłyby być
implementowane w szkolnictwie wyższym?
• Jaka jest intensywność transferu wiedzy pomiędzy zidentyfikowanymi
12 grupami aktorów?
• Które strumienie transferu wiedzy są najbardziej intensywne? Jakie są
tego implikacje dla efektywności systemu oświaty? Jakie są tego implikacje dla efektywności systemu szkolnictwa wyższego?
• Które strumienie transferu wiedzy są najmniej intensywne lub nie są
w ogóle obserwowane? Jakie są tego implikacje dla efektywności systemu oświaty? Jakie są tego implikacje dla efektywności systemu
szkolnictwa wyższego?
• Które rozwiązania w zakresie organizacji zarządzania wiedzą w szkolnictwie wyższym można wykorzystać w systemie oświaty?
• Które rozwiązania w zakresie organizacji zarządzania wiedzą w oświacie można wykorzystać w szkolnictwie wyższym?
• Jakie rodzaje wiedzy podlegają transferowi (jaki jest „skład jakościowy” strumieni wiedzy)?
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•
•

•

•
•

Czy można zaobserwować jakieś prawidłowości w zakresie kierunków przepływu?
Jakie wnioski odnośnie „lepkości” wiedzy w systemie oświaty można
wysunąć? Czy stan aktualny jest pożądany? Jeśli nie, co należy zrobić
aby go zmienić?
Jakie wnioski odnośnie dyfuzji innowacji w systemie edukacji (oświaty + szkolnictwa wyższego) można wysunąć? Czy stan aktualny jest
pożądany? Jeśli nie, co należy zrobić aby go zmienić?
Jakie potencjalne korzyści przyniosłoby zintensyfikowanie transferu
wiedzy pomiędzy oboma subsystemami?
Jakie zasoby materialnie i niematerialne należałoby zaangażować w celu zintensyfikowania transferu wiedzy pomiędzy oboma systemami?

Wnioski
W opracowaniu niniejszym przedstawiono teoretyczne podstawy opisujące
transfer wiedzy pomiędzy oświatą a szkolnictwem wyższym. Zidentyfikowano
72 strumienie przepływu pomiędzy 12 grupami aktorów. Przedstawiono także
typologię wiedzy ze względu na jej podatność na transfer wiedzy. Przedstawione
założenia mogą posłużyć do opracowania ogólnopolskiego badania empirycznego dotyczącego transferu wiedzy pomiędzy szkolnictwem średnim i wyższym
w Polsce a także, w ramach badań porównawczych w innych krajach.
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