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Szkolny lider, kreator zmian… potrzebny (od) zaraz 

 
Panie! Daj mi siły zmienić w moim życiu to, co mogę zmienić, 
daj mi odwagę przyjąć to, czego zmienić nie jestem w stanie 
i daj mi mądrość odróżnić jedno od drugiego. 
 

Friedrich Christoph Oetinger  

 

Starożytne zaklinanie „Obyś żył w ciekawych czasach”, bezsprzecznie 
się dokonuje i dotyczy niemal wszystkich obszarów życia człowieka, który 
uaktywnia swoje działania przyjmując wygodną postawę konformistyczną, 
albo zachowując pozory pełnej akceptacji tego co nowe, „wykrawa dla sie-
bie najszersze pole możliwości.”1. Czasami także niepokornie i bezkom-
promisowo, nie poddając się autorytetom i społecznej presji, krytycznie- ale 
i kreatywnie- tworzy wizję nowej rzeczywistości, wpływa na własny los, na 
osobiste wybory, dokonując tym samym zmian w społecznych strukturach.  
I choć świat od zawsze potrzebował zmian, bo nie można się przecież od 
nich ustrzec czy zdystansować, to jednak człowiek nowych czasów, „suwe-
renny w obszarze własnego życia,”2  nie tyle stara się zaadoptować do oto-
czenia, ile chce je zmieniać, w pełni  akceptując jego różnorodność3. 

                                                   

1 M. Dybowski, Szkic o globaliźmie, rewolucji psychopedagogicznej i technikach manipulacji, Fundacja 
Pomocy „Antyk”, Warszawa 1998, s. 23. 
2 M.Kuleta, Człowiek jako kreator zmian w swoim życiu, w: D. Kubacka- Jasiecka (red.), Czło-
wiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, Wyd. UJ, Kraków 2002, s. 21.  
3 M.Goszczyńska, Psychologiczne bariery adaptacji do zmian społeczno-ekonomicznych, w: Z. Rataj-
czak (red.), Zmiany społeczne. Zagrożenia i wyzwania dla jednostki, Wyd. IP PAN, Warszawa 
1993, s. 65. 
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Obecnie trwa druga dekada zmian, jakie są generowane reformami 
oświatowymi; reformy z roku 1999, określanej jako „makrosystemowa, 
strukturalna”, i tej z 2009 roku nazwanej „reformą programową.” W obu 
przypadkach polityczni twórcy zmian byli do nich nastawieni nad wyraz 
optymistycznie; podsekretarz stanu w MEN Wojciech Książek - raportując 
po dwóch latach stan wdrażania reformy - mówił, iż w systemie(...) zostały 
pootwierane drzwi przed inicjatywami oddolnymi. Samorząd (...) uzyskał 
realny wpływ na politykę edukacyjną państwa, a jego rozważna gospodarka 
finansami budżetowymi może zapewnić lepsze warunki materialne szkołom. 
Oświatowa transformacja (...) została złożona w ręce nauczycieli4. Niemal 
dekadę po tych wydarzeniach, pani minister Katarzyna Hall rozpoczęła – 
jak to nazwała - „oddawanie szkół w dobre ręce” poszerzając władzę dyrek-
torów, decentralizując system oświaty, cedując odpowiedzialność za eduka-
cję na społeczności lokalne, przywracając nauczycielom prawo do swobod-
nego wyboru programów, podręczników i środków dydaktycznych, stawia-
jąc tym samym przed nimi nowe wymagania i inny niż dotąd wymiar ko-
niecznych kompetencji.  

Wraz z procesem implementacji kolejnej reformy edukacji na grunt 
codziennej praktyki szkolnej, należało na nowo opisać problem zawodowej 
mobilności nauczycieli, jako że sytuacja, w jakiej pedagodzy się znaleźli, 
wpłynęła na podejmowaną przez nich aktywność, na jej różne formy, co 
Klus- Stańska określiła jako „masową mobilizację”5.  

Niewątpliwie, „każdy, kto przeszedł przez szkołę pamięta, że 
(...)najsilniejszy wpływ miała na niego osobowość nauczyciela, jego poglądy, 
jego zapał i starania, jego otwartość albo brak otwartości.”6  Był taki okres 
w historii polskiej szkoły, gdy dobrym nauczycielem określano pedagoga, 
który w opinii rodziców dużo nauczył i bez problemu potrafił okiełznać 
wybryki nawet najbardziej niesfornego nastolatka, a w opinii dyrektora szko-
ły panował nad dyscypliną podczas lekcji, ograniczał do minimum wagaro-
wanie swoich uczniów i na czas uzupełniał wpisy do dziennika. To, czy 
nauczyciel charyzmatycznie zapalał uczniów do nauki, czy roztaczał peda-
gogiczną aurę, był dla swoich uczniów Człowiekiem, było sprawą drugo-
rzędną, a stwierdzenie, że uczyć każdy może, tym bardziej, że według nie-
których nie jest to zajęcie ani trudne, ani męczące, było opinią dość po-

                                                   

4 H. Maciejewska, W. Książek (red.), Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach 
Wyd. MEN Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Warszawa 2002, s. 3-4. 
5 D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji szkolnej, Wyd. WSiP, Warszawa 
2006, s. 51-61. 
6 Ch. Lindenberg, Szkoła bez lęku, Agencja Wydawnicza Santorski & Co , Warszawa 1993, s. 
139. 
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wszechną7.  Jakże szybko tego rodzaju przekonania zweryfikowało życie. 
Oto bowiem w obliczu narastających problemów społecznych, powszech-
nego kryzysu wszelkich autorytetów, to właśnie szkoła i nauczyciele mają 
stać się pierwszą instancją, od której oczekuje się ograniczenia a nawet zatr-
zymania niekorzystnych procesów cywilizacyjnych. Wraz z systemowymi 
przemianami w oświacie zmienić się więc musiała rola, jaką w 
społeczeństwie ma pełnić nauczyciel, który – skrupulatnie rozliczany z 
efektów swojej pracy przez wiele podmiotów - coraz bardziej zatraca wy-
magany w tym zawodzie autorytet, co niektórzy złośliwie kwitują stwierdze-
niem, iż nie o autorytet w tym wszystkim chodzi, lecz raczej o autorytarny 
posłuch lub tylko szkolny dryl. Wydaje się jednak, że nie ma drugiej takiej 
profesji, która obejmowałaby swoim zasięgiem większe pole walki o władzę 
i wpływy, niż zawód nauczyciela, co oczywiście nie umniejsza faktu, że 
zawód ten jest ciągle jeszcze społecznie krytykowany, a obraz nauczyciela 
kreowany przez media przedstawia nieudacznika o wątpliwym poziomie 
intelektualnym.  

Analiza kondycji nauczycielskiego stanu, niewydolnego, zestresowa-
nego i rozgoryczonego, pozwoliła Nalaskowskiemu scharakteryzować ją 
jako „wypaloną zawodowo przestrzeń”8 , zaś odczucie ogromnego ciężaru i 
odpowiedzialności za losy reformowanej szkoły - czym wbrew własnej woli 
zostali obarczeni nauczyciele – i przy braku odpowiedniego przygotowania, 
mogło wpłynąć – na co zwracała uwagę H. Kwiatkowska -  na ich kondycję 
psychiczną, nadmiernie ją obciążając9.  Tymczasem, kolejne reformy oświaty 
koncentrowały się głównie na zmianach w zakresie struktury szkolnej i pro-
gramów kształcenia, pozostawiając kwestie związane z zawodem nauczy-
cielskim na dalszym planie; gdy więc prowadziłam własne badania nad na-
uczycielem edukacji wczesnoszkolnej zrozumiałam ideę uzasadnionej tęsk-
noty uczniów i ich rodziców za nauczycielem doskonałym, wręcz idealnym.  

O pedagogicznym ideale pisali już dawno tacy autorzy, jak:  J.W. Da-
wid, Z. Mysłakowski, M. Kreutz, S. Szuman, J. Kerschesteiner, T. Malinow-
ski czy J. Bohucki, a współcześnie K. Kruszewski, M. Dudzikowa, D. Go-
łębniak, J. Rutkowiak, H. Kwiatkowska, K. Konarzewski i wielu innych. W 
polu ich zainteresowań był nauczyciel rzeczywisty, czyli pracujący, na co 
dzień w konkretnych warunkach oraz nauczyciel idealny, postulowany przez 

                                                   

7 R. Kretschmann, Obciążenia w zawodzie nauczycielskim i ich skutki w: R. Kretschmann (red.), 
Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003, s. 13. 
8 Por. A. Nalaskowski, Edukacja, która nie chce przeminąć, Wyd. Impuls, Kraków 1999. 
9 H. Kwiatkowska, Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki, Wyd. IBE, Warszawa 
1997, s. 74. 
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społeczeństwo w danym okresie społeczno-historycznym, jako, że każda z 
formacji społeczno- kulturowych wytworzyła swój model nauczyciela. Jed-
nym z warunków, jakie musieli spełniać dawni nauczyciel było posiadanie 
odpowiednio wysokiego poziom wiedzy, bowiem tylko ten, "kto zdobytą 
wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, może być nauczycielem 
innych.”10. Epoka humanizmu wpłynęła znacząco na kształtowanie nowego 
modelu nauczyciela, którego cechy są aktualne po dziś dzień. Ludwig Vives 
pisał: "nauczyciele muszą nie tylko być na tyle uczeni, by móc dobrze 
kształcić, ale także muszą mieć odpowiednią zręczność i biegłość w naucza-
niu. (...) Względem uczniów żywić powinni afekt ojcowski, niczym ku 
własnym synom (...)”11.  

Na gruncie współczesnej pedeutologii bezustannie poszukuje się mo-
delowego wzorca nauczyciela, który sprostałby wyzwaniom współczesnego 
skomplikowanego świata, i który byłby świadom „zmian zachodzących w 
myślowym i badawczym obszarze nauki o człowieku.”12  Wielu sądzi, że 
humanistyczny romantyk nie przystaje już do szkoły nastawionej głównie na 
efektywność kształcenia, szczególnie w sytuacji, gdy „to co się dzieje nie jest 
rozwojem skierowanym na nową, wartościową etycznie jakość życia czło-
wieka, lecz jest wzrostem ilościowym, którego granice w  wielu obszarach 
zostały już przekroczone.”13   W tym kontekście jakże sielsko i tęsknie 
brzmią doświadczenia, jakie były udziałem pewnej nauczycielki, dzisiaj już 
na zawodowej emeryturze; 

Moją pracę zawodową uważam za najpiękniejszy i najbardziej pozy-
tywny okres w moim życiu. Nauczanie i wychowanie, pracę z dziećmi 
traktowałam jako najpiękniejsze powołanie, a nie zwykłą pracę i obowiązek. 
Aby być dobrym nauczycielem, trzeba przede wszystkim kochać dzieci i 
umieć im tę miłość okazywać. Do tego trzeba mieć wielką cierpliwość, 
wrażliwość i umiejętność serdecznego porozumiewania się z nimi. (...) By 
znaleźć wspólny język z dziećmi swojej klasy, zdobyć ich zaufanie i miłość 
musiałam przekonać swoich wychowanków, że na terenie szkoły jestem ich 
najczulszym opiekunem, obrońcą i powiernikiem, osobą najżyczliwszą w 
gronie pracowników szkoły, ich największym oparciem i obrońcą, który 
zawsze w każdej sytuacji pomoże”.14  

                                                   

10 K. Nowak, Leksykon złotych myśli, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 119. 
11 S. I. Możdżeń, Teksty źródłowe do dziejów wychowania, cz.3, Kielce 1993, s. 28-29. 
12 A. A. Kotusiewicz , Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, Wyd. Trans Humana, Biały-
stok 2000, s. 17. 
13 Tamże, s. 18. 
14 M. M. Tomczak, Nauczycielu kim jesteś? Rozmowa w cztery oczy, w: „Wychowawca”, 2004 nr 1. 
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Czy bycia takim pedagogiem można się nauczyć? Czy koniecznie 
trzeba posiadać tak zwany „talentem pedagogiczny?” Czy ukończenie stu-
diów uniwersyteckich automatycznie predysponuje do pełnienia roli nauc-
zyciela wychowawcy? Czy z biegiem lat nabywa się „kunsztu zawodowego” i 
jest się lepszym specjalistą? Czy pełniąc służebną rolę wobec społeczeństwa 
nauczyciel ma szansę na realizację własnych wartości? Te i jeszcze inne py-
tania nasuwają się, gdy przygląda się bliżej codziennej pracy nauczyciela - 
klasowego wychowawcy, a także wówczas, gdy analizuje się zawodowe 
porażki wielu z nich i również wówczas, gdy próbuje się odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego tak trudno jest nauczycielom zamieniać  tradycyjne, 
nudne, przegadywane zajęcia w spotkania szczególne, doniosłe i osobliwie 
ważne.  

Głównym przesłaniem zawodowym nauczyciela XXI wieku powinno 
być zatem nieustanne, refleksyjne  modyfikowanie własnego warsztatu pra-
cy, ze świadomością, że rozwój uczniów jest w dużym stopniu uwarunko-
wany rozwojem nauczyciela, jego jakościowym podejściem do wszystkich 
faz procesu dydaktycznego.15  Dobrze wykształcony absolwent studiów 
pedagogicznych, o którym można powiedzieć, że to „nauczyciel na starcie” 

16 choć jeszcze bez zawodowych doświadczeń, ale z osobistymi emocjonal-
nymi szkolnymi śladami, wnosi do szkoły - pierwszego miejsca pracy- swoją 
osobowość: temperament, postawy, przekonania, nawyki i sposoby reago-
wania na różne sytuacje.  Stając przed swoimi uczniami pracuje tym, kim 
sam jest. Wiedzę, jaką posiada nie potrafi jeszcze skojarzyć z praktyką, ale w 
przeciwieństwie do swoich zawodowo doświadczonych koleżanek prawdo-
podobnie posiada fantazję, jest bardziej przedsiębiorczy i świadomy własnej 
autonomii, wykazuje się większą inicjatywą i chęcią tworzenia. Zdaniem A. 
Brzezińskiej, są to „fundamenty twórczej postawy człowieka”17, co jest bar-
dzo korzystne dla codziennej praktyki szkolnej wdrażanej i interpretowanej 
przez młodego nauczyciela, pod warunkiem jednak, że będzie on zdetermi-
nowany w swoich działaniach, niebanalny w marzeniach i o niezłomnej 
woli.18  Stając się nauczycielem, będzie kształtował własną osobę, poszuki-
wał samego siebie, i w tym nieustannym procesie zmian odnoszących się do 
różnych obszarów,  będzie - dokonując różnych wyborów i bezustannie 
                                                   

15 S. Palka, Podejście jakościowe w procesie poznania dydaktycznego, w: K. Denek, F. Bereźnicki 
(red.), Tendencje w dydaktyce współczesnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999, s. 42-45. 
16 Zwrot zapożyczony z tytułu pozycji T. Garstki, J. Marszałka Nauczyciel na starcie, Wyd. 
CODN, Warszawa 2000.  
17 Por. A. Brzezińska, Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży. Potrzeby jednostek a potrzeby społecz-
ne, Materiały z konferencji w Krzyżowej, Wyd. DODN, Wrocław 2004 
18 R. Schulz, Postawa innowacyjna- składnikiem systemu wartości współczesnego nauczy-
ciela,w: “Dyrektor Szkoły”, 1994 nr 2. 
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poszukując - kreował swój rozwój nadając sens i znaczenie zawodowemu i 
osobistemu życiu. Czy będzie to początkiem kariery zawodowej? Czy będąc 
nauczycielem można osiągnąć karierę?  

Rozwój zawodowy - stanowiąc duże wyzwanie dla każdej jednostki - 
wiąże się z potrzebą dostrzegania rezultatów i sukcesów. Tymczasem z 
rozmów prowadzonych z nauczycielami wynika, że  dość pesymistycznie i 
raczej pejoratywnie oceniają swoją aktywność zawodową. Nie przejawiają 
spójności pomiędzy zewnętrzną oceną swoich dokonań, a wewnętrznymi 
przekonaniami co do realizacji własnego potencjału, hamując tym samym 
zasoby osobistej energii, która mogłaby być przekształcona w działanie. 
Nadmierne dystansowanie się do codziennej zawodowej praktyki, brak zau-
fania do posiadanych kompetencji i splot niekorzystnych sytuacji, np. brak 
przygotowania do wdrażanych zmian, słabe zaplecze materialne, niewielkie 
wsparcie ze strony administracji oświatowej powoduje,  że trwanie w zmia-
nie okazuje się być dużym ryzykiem, pomimo, że nauczyciele - o czym 
świadczą statystyki i ich deklaracje – podjęli się różnych form aktywności, 
stając się bardziej mobilni, jak choćby w zakresie samokształcenia, zawodo-
wego doskonalenia. Wielu jednak z nich zrezygnowało z siebie jako poten-
cjalnego sprawcy zmian i zaczęło się z nich wycofywać, upatrując przyczyn 
zaprzestania aktywności w czynnikach zewnętrznych; nauczyciele odczuwają 
brak zaspokojenia swoich potrzeb zawodowych i niemożność realizacji wła-
snych aspiracji, nie widzą sensu w zainicjowanych odgórnie zmianach, czują, 
że o wielu rzeczach nie mogą decydować, i - co najważniejsze -  nie mają 
poczucia osobistego sprawstwa.19 Tymczasem brak poczucia spełnienia, 
wątpliwości co do efektywności kształcenia, mało widoczne sukcesy powo-
dują, że nauczyciele doświadczają zbyt wielu niepowodzeń i rozczarowań, a 
w nowej rzeczywistości raczej szukają przeszkód i ograniczeń, niż szans na 
zmianę dotychczasowego stanu. Obcowanie z dziećmi i dorastającą 
młodzieżą coraz rzadziej jest ich pasją, ciągła gotowość zawodowa wymaga 
bowiem zbyt wielkiego nakładu czasu, energii, uwagi i poświęcenia. W tym 
kontekście profesja nauczycielska, która przecież należy do zawodów 
twórczych, poddana jest li tylko rutynie i zawodowemu skostnieniu. A 
tymczasem od nauczyciela oczekuje się, że  będzie otwarty na świat i niepo-
korny intelektualnie, że posiądzie zdolność do podejmowania ryzyka nawet 
kosztem ewentualnych porażek, że podejmie partnerski dialog z uczniem i 
jego rodzicami, że będzie ich wspierał a także, że  zbuduje korzystną dla 
efektywnego uczenia się przestrzeń, że zamieni bierną edukację w aktywne 
                                                   

19 J. Mellibruda, Poszukiwanie siebie, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzy-
stwo Psychologiczne, Warszawa 2003, s.19-23. 
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poszukiwania uświadamiając uczniom sens zdobywania wiedzy i 
kształtowania umiejętności, zaś inicjację szkolną rozpocznie od lekcji ucze-
nia się.   

Stawanie się kompetentnym praktykiem wymaga ciągłego inwestowa-
nia we własny rozwój, i choć większość nauczycieli ma niezłą wiedzę mery-
toryczną dotycząca nauczanego przedmiotu, to nie potrafią jej przetranspo-
nować na atrakcyjne dla ucznia strategie kształcenia.20 Nie są w stanie  też 
skupić się na dziecku, na jego oczekiwaniach, wsłuchać się w sygnały, które 
wysyła jako informacje o swoich potrzebach, i nie potrafią też skupić się na 
samych sobie, na  własnych możliwościach i potrzebach; brakuje im umie-
jętności dokonywania autorefleksji, nie rozumieją własnych ograniczeń i nie 
uaktywniają ukrytych potencjałów. Świadczy to - na co zwracają uwagę sami 
nauczyciele - iż brakuje im podstawowych kompetencji z zakresu psycholo-
gii rozwojowej, poznawczej i społecznej, a także zupełnie nie są świadomi 
osiągnięć nauk kognitywnych, dzięki którym mogliby zrozumieć, jak pracuje 
mózg, dlaczego ludzie zachowują się tak różnie, co powoduje, że jedni uczą 
się szybciej a innym zajmuje to więcej czasu. W sytuacji, gdy oczekuje się od 
nauczyciela, że będzie reprezentował postawę humanistycznego, refleksyj-
nego praktyka animującego działania i przestrzeń edukacyjną, wiedza z za-
kresu psychologii jest nieodzowna, choćby po to, by unikać w pracy z 
dziećmi nudy, uniformizmu i szablonowych rozwiązań.21 Z codziennej ob-
serwacji zaś wynika, że nauczyciele wczesnej edukacji raczej skupiają się na 
zaspokajaniu dziecięcych potrzeb podstawowych a nie doceniają wagi po-
trzeb związanych z afiliacją i samorealizacją. Taka sytuacja może generować 
konflikty, bo inne wartości są istotne dla nauczyciela, a inne dla dziecka i 
jego najbliższych.  Istotny jest również fakt, iż nauczyciele, szczególnie ci z 
„przemijającego pokolenia” pedagogów akceptują fundamentalne znaczenie 
wartości w wychowaniu i w edukacji moralnej, gdy tymczasem reprezentanci 
młodego pokolenia rodziców podchodzą do wychowania swoich dzieci w 
odmiennej bezstresowej konwencji i poprzez większą obyczajową swobo-
dę.22 Bodźce docierające z zewnątrz, odmienne potrzeby, sytuacja w otocze-
niu, to wszystko określa i determinuje zachowania uczniów. Badani przez 
mnie nauczyciele dostrzegają, że ciągłe kwestionowanie tradycyjnego syste-
                                                   

20 Por. T. Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 
2000; M. Chomczyńska-Rubacha, Szkolne środowisko uczenia się  w: Z. Kwieciński, B. Śliwer-
ski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz.2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
21 Por. S. Kowal, Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela, Wyd. Naukowe 
AP, Kraków 2004. 
22 Por. A. Davidson, R. Davidson, Jak wychować wspaniałe dziecko: tajemnica sukcesu, Wyd. 
Książka i Wiedza, Warszawa 2000; A. Faber, E. Mazlish, Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: 
twoja droga do szczęśliwszej rodziny, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1994. 
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mu wartości, upadek autorytetów, osłabienie roli rodziny, brutalizacja sto-
sunków społecznych, wulgaryzacja języka, istnienie subkultur opartych na 
przemocy, odzwierciedla się właśnie w postawach i codziennych zachowa-
niach uczniów, które nie zawsze są w stanie w pełni zaakceptować. Nauczy-
ciele – przeciwni nadmiernemu liberalizmowi w wychowaniu, nie znajdujący 
możliwości nawiązania dialogu z uczniami i rodzicami - odczuwają dyskom-
fort moralny, a nie mogąc zaakceptować szerzącego się relatywizmu czują 
się „pedagogicznie” zagubieni i bezsilni, co dodatkowo obniża medialnie 
krytykowany obraz pracy szkoły.23 Dowodzi to bezsprzecznie, że polska 
szkoła - a tym samym jej pedagodzy - nie jest jeszcze gotowa, nie jest otwar-
ta na zmiany zachodzące w konsumpcyjnym, roszczeniowo nastawionym 
społeczeństwie, nie stanowi też zaplecza „odnowy moralnej”.24 Bycie praw-
dziwym nauczycielem w czasach wielkiej zmiany społecznej, w czasach edu-
kacyjnych wyzwań nie jest więc zadaniem łatwym, zaś aksjologiczne prze-
wartościowania i dynamicznie narastające zmiany stylów życia piętrzą trud-
ności w pracy pedagogów, co ich skutecznie zniechęca, choć raczej powin-
no motywować do zmiany dotychczasowej metodyki pracy z uczniem. Co-
raz więcej nauczycieli poszukuje pomocy u różnych specjalistów, gdy tym-
czasem to oni powinni pomagać i wspierać innych, a odczuwając nieprzyja-
zny klimat emocjonalny wokół siebie, coraz częściej mówią o swojej profesji 
jako o zawodzie z podwyższonym ryzykiem, co dowodzi, że odczuwają brak 
gruntownego przygotowania do wdrażanych zmian, że z trudem przychodzi 
im zmienić coś w sobie, tym bardziej więc nie będą potrafili generować 
zmian wokół siebie.25 Nauczyciel bez autorytetu, z niedojrzałą empatią, z 
niskim poziomem profesjonalizmu zawodowego, zagrożonym poczuciem 
godności i znacząco spauperyzowany, nie ma szans ujawnić własnych po-
trzeb i pielęgnować osobowe wartości.  

Oświatowa transformacja naruszyła postawy nauczycieli, pojawiły się 
zachowania konformistyczne dyktowane chęcią – a może raczej bezsilnością 
- bezkonfliktowego przetrwania i utrzymania miejsca pracy. Zdaniem T. 
Lewowickiego nauczyciele przybrali różne warianty postaw wobec zmian; 
jedni są rzemieślnikami, inni przewodnikami i przyjaciółmi uczniów funk-

                                                   

23Por. D. Klus-Stańska,  M. Nowicka, Nauczyciele na drodze awansu zawodowego- między pozorem 
a profesjonalizacją, w: „Problemy Wczesnej Edukacji” 2006 nr 1. 
24 Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Wyd. „Znak”, Kraków 1992. 
25 R. Kretschmann, Obciążenia w zawodzie nauczycielskim i ich skutki. w: R. Kretschmann (red.), 
Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003, s. 13-23. 
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cjonując jakby poza rzeczywistością, bo obok toczących się zmian, a jeszcze 
inni są zagorzałymi reformatorami.26  

Konkludując, należy stwierdzić, iż rozbieżność między stanem istnie-
jącym a pożądanym uruchamia szereg zachowań, które mają na celu zmianę 
tego stanu rzeczy, a rodzące się nowe potrzeby wywołują motywowane dą-
żenia do podejmowania zmian. Działania jakie podejmują nauczyciele mogą 
świadczyć o chęci zaspokojenia potrzeb, ale także o wystąpieniu sytuacji 
braku czy niedostatku, co – jak wynika z badań i obserwacji – zdecydowanie 
dominuje, bowiem stymulatorem ich aktywności są czynniki zewnętrzne, 
głównie awans zawodowy, w jakim większość z nich jest zanurzona.  Nauc-
zyciele nie utożsamiają zmian w makrostrukturze społeczno-politycznej jako 
sygnału do bezpośrednich zmian w systemie oświaty, a tym samym do 
zmian, jakie powinny zaistnieć w ich szkołach. Przykre, że nie dostrzegają 
jak bardzo ich szkoła jest miejscem społecznej reprodukcji, poprzez – jak to 
określa Kwieciński – „wzrost selektywności i społecznych dystansów”27, że 
nie dostrzegają jak bardzo staje się ona nieudolna i niewydolna, a ponadto - 
podobnie jak większość ludzi -  nie są wstanie wyzbyć się lęku przed tym co  
nowe i nieznane. Raczej są nastawieni na przetrwanie gloryfikując 
przeszłość, i choć tęsknią za jakąś odmianą, to jednak robią wszystko by 
zachować dobrze oswojone status quo, podejmując co najwyżej jednoak-
towe akcje, do których i tak nie mają przekonania. Rewolucyjne zmiany 
zachodzące w oświacie budzą w nich uczucie lęku i wywołują stan perma-
nentnego zagrożenia, co wynika również z faktu, iż sami nauczyciele nie 
czują się liderami zmian, a raczej odczuwają, że są tylko wykonawcami cud-
zych pomysłów. W radach pedagogicznych brakuje więc aktywnych liderów 
i moderatorów zmian, którzy pomogliby swoim nauczycielom budować 
innowacyjną koalicję i kreować zmiany jako swoje, jako oddolne inicjatywy.  
M. Fullan zwracał uwagę na rolę dyrektorów placówek szkolnych, którym 
przypisał ważną przywódczą rolę lidera zmian, lidera który przyswaja sobie i 
przekazuje podwładnym, indywidualnie i zbiorowo, postawy, przekonania, 
wartości, wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, aby sukces stał się real-
ny.” 28   

Póki co,  w pokojach nauczycielskich mówi się o trudnościach, któ-
rych już nie sposób dłużej tolerować, o braku spójności założeń z realizacją, 
o niekompetencji urzędników odpowiedzialnych za zmiany w oświacie. Siły 

                                                   

26 Por. T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskie-
go,  Warszawa 1995. 
27Por. Z. Kwieciński, Dynamika funkcjonowania szkoły, Wyd. UMK, Toruń 1995. 
28K. Kruszewski, Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, Wyd. PWN, Warszawa 2005, s. 
45. 
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hamujące oświatowe przeobrażenia wymykają się spod kontroli, bo wynikają 
zarówno z trudnej sytuacji wewnątrz samych szkół, jak i z warunków 
panujących w otoczeniu. W szkołach określanych przez ministerialnych 
urzędników jako uczące się organizacje, i to  bardziej w kontekście mental-
nym niż jako typ struktury, nie zarządza się wiedzą systemowo, a w  
świadomości środowiska nie wytworzyła się jeszcze potrzeba dokształcania 
się które ma służyć rozwojowi kompetencji, wzrostowi sfery wolicjonalnej i 
postaw innowacyjnych, a nie zapełnianiu teczek osobowych kolejnymi 
świadectwami.  Jeszcze długo przyjdzie nam czekać na autentyczne prze-
miany, bo szkoła zmieni się dopiero wówczas, gdy zmienią się ludzie ją two-
rzący, jako, że - w myśl powiedzenia Boudelaire’a - prawdziwy postęp może 
się dokonać tylko w jednostce i dzięki jednostce. 

 
 

 

 

School leader, creator of changes … needed immediately 

This article presents the processes of changes and needs of improvement of 
education system. We are constantly seeking for the ideal model of a teacher 
who would face up to the challenges of the constantly changing and com-
plicated world, who would become a partner in a dialogue with the students 
and would support them all the time, who would create an ideal space for 
effective learning – someone who will activate the students. Meanwhile, the 
teachers are talking about problems which should not be tolerated any 
longer and looking for some solutions to improve the system of education.  
 


