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Szko³a jako ucz¹ca siê organizacja
School as a learning organization

)>IJH=?J: Artyku³ prezentuje za³o¿enia koncepcji organizacji ucz¹cej siê, w odniesieniu do
placówki edukacyjnej. Przekszta³cenie szko³y w organizacjê ucz¹c¹ siê jest mo¿liwe przez realizacjê za³o¿eñ piêciu dyscyplin. Nale¿¹ do nich: mistrzostwo osobiste, modele mylowe, wspólna
wizja, zespo³owe uczenie siê oraz mylenie systemowe. Znaczenie poszczególnych dyscyplin
omówiono szczegó³owo w pracy. Zwrócono ponadto uwagê na problemy, jakie mog¹ wyst¹piæ
w realizacji za³o¿eñ koncepcji ucz¹cej siê organizacji.
WSTÊP
Introduction

Polska szko³a, podobnie jak inne instytucje, funkcjonuje w ci¹gle zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Chc¹c sprostaæ zmianom, sama musi dokonywaæ przemian
w obrêbie swojej dzia³alnoci. Rozpowszechnienie Internetu, telewizji spowodowa³o, ¿e szko³a jedynie jako ród³o informacji nie ma racji bytu. W nadchodz¹cych latach uczniowie nie bêd¹ w³aciwie mieli powodu, by przychodziæ do szkolnego budynku po informacje. Bêd¹ natomiast musieli tam chodziæ, by zdobyæ
pewne podstawowe umiejêtnoci, w tym równie¿ zdolnoæ oceny procesów i wspó³pracy przy uczeniu siê  a zatem by uczyæ siê, jak scalaæ wiedzê, dokonywaæ nad
ni¹ refleksji i j¹ wykorzystywaæ.1
P. S e n g e, A. K l e i n e r, Ch. R o b e r t s, R. B. R o s s, B. J. S m i t h, Pi¹ta dyscyplina.
Materia³y dla praktyka. Jak budowaæ organizacjê ucz¹c¹ siê, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
s. 566.
1
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Zatem g³ównym celem szko³y bêdzie wyposa¿enie ucznia w umiejêtnoæ
uczenia siê, i to trwaj¹cego przez ca³e ¿ycie. Szko³a bêdzie wykonywaæ to zadanie, je¿eli sama stanie siê organizacj¹ ucz¹c¹ siê.
KONCEPCJA SZKO£Y JAKO ORGANIZACJI UCZ¥CEJ SIÊ
The idea of school as a learning organization

Wed³ug T. Kotarbiñskiego i J. Zieleniewskiego organizacja to system, którego uporz¹dkowanie polega przede wszystkim na tym, ¿e funkcjonalnie zró¿nicowane jego czêci w zasadzie wspó³przyczyniaj¹ siê do powodzenia ca³oci,
a powodzenie ca³oci jest istotnym warunkiem powodzenia czêci.2 Zgodnie
z powy¿sz¹ definicj¹ szko³a jest organizacj¹. Z kolei ucz¹ce siê organizacje to,
wed³ug P. Senge, takie, które s¹ zdolne do samopoznania, zrozumienia swoich
problemów i doskonalenia siê, które po prostu umiej¹ siê uczyæ na w³asnych
b³êdach i sukcesach.3
Organizacja ucz¹ca siê stale rozszerza mo¿liwoci kreowania w³asnej przysz³oci. Jest to mo¿liwe dziêki wspó³istnieniu piêciu elementów (dyscyplin), do
których nale¿¹: mistrzostwo osobiste, modele mylowe, tworzenie wspólnej wizji przysz³oci, zespo³owe uczenie siê oraz mylenie systemowe.
Organizacja ucz¹ca siê nieustannie ulepsza, poprawia, optymalizuje realizowane procesy. W przypadku szko³y procesem podstawowym jest proces nauczania-uczenia siê. Jego doskonalenie nie jest mo¿liwe bez sta³ego zaanga¿owania
i doskonalenia siê wszystkich jego cz³onków. Japoñczycy nazywaj¹ to kazein.
W kazein ma miejsce wspó³dzia³anie miêdzy pracownikami i w³¹czanie ich do
procesu ulepszania. Bardzo wa¿ne jest zorientowanie na proces, na ludzi i ich
dzia³alnoæ oraz permanentne motywowanie pracowników do ci¹g³ych dzia³añ
na rzecz poprawy stanu istniej¹cego.4 Potrzebê ci¹g³ego uczenia siê wszystkich
zaanga¿owanych w edukacjê podkrela J. J. Bonstingl. Jeli szko³a ma staæ siê
organizacj¹ ucz¹c¹ siê, to filozofia kazein musi przenikaæ przez wszystkie realizowane w niej systemy i procesy, wszyscy cz³onkowie systemu musz¹ d¹¿yæ do
mistrzostwa osobistego. Podniesienie wyników osi¹ganych przez uczniów mo¿na osi¹gn¹æ, na d³u¿sz¹ metê, tylko jeli procesy uczenia siê s¹ nieustannie ulepszane przez pracowników pierwszej linii  zespo³y nauczycieluczniowie  oraz
jeli ca³y system wspieraj¹cy te procesy jest równie¿ nieustannie ulepszany przez
dyrektorów, którzy tworz¹ w szkole warunki [do] najwiêkszych mo¿liwych suk2
T. K o t a r b i ñ s k i, J. Z i e l e n i e w s k i [za:] Sz. W i ê s ³ a w, Szko³a jako organizacja
ucz¹ca siê, Vulcan, Zarz¹dzanie Owiat¹ 2002, nr 1 (36).
3
P. S e n g e, Pi¹ta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji ucz¹cych siê, Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa 1998, s. 12.
4
E. S k r z y p e k, Jakoæ i efektywnoæ, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 46.
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cesów.5 Kierownictwo organizacji, a w przypadku szko³y jej dyrektor, stawiaj¹c przed cz³onkami szko³y ambitne zadania, zachêca ich do doskonalenia, rozwoju, permanentnego uczenia siê. Zadania ciekawe rozbudzaj¹ chêæ poznania,
tworz¹ wewnêtrzny niepokój. P. Senge ten niepokój nazywa napiêciem twórczym. Z tego wzglêdu dyrektorzy szkó³ nie powinni obawiaæ siê delegowania
w³adzy, czyli przekazywania odpowiedzialnych zadañ swoim pracownikom.
Nauczyciele obdarzeni zaufaniem, mo¿liwoci¹ podejmowania wa¿nych decyzji
bêd¹ pracowaæ lepiej, czuj¹c siê jednoczenie odpowiedzialnymi za wykonywane
zadania oraz za efekty dzia³añ szko³y jako instytucji, w której pracuj¹.
Do przekszta³cania szko³y w organizacjê ucz¹c¹ siê nale¿y równie¿ w³¹czyæ
dzieci i m³odzie¿. To oni s¹ g³ównymi uczestnikami procesu nauczania-uczenia
siê realizowanego przez szko³ê. Traktowanie ich jak partnerów, osoby, które s¹
wiadome w³asnej wartoci, swoich umiejêtnoci, z pewnoci¹ zachêci uczniów
do d¹¿enia do ich w³asnego mistrzostwa osobistego. Ponadto poczucie wiadomoci u uczniów, i¿ maj¹ realny wp³yw na ¿ycie szko³y, ¿e s¹ cz³onkami spo³ecznoci szkolnej bêdzie mia³o korzystny wp³yw na ich zaanga¿owanie we wspólnym kreowaniu lepszej szko³y.
Kolejn¹ dyscyplin¹, która ma przybli¿yæ wizjê organizacji ucz¹cej siê jest
gotowoæ jej cz³onków do kwestionowania w³asnych, dotychczasowych modeli
mylowych. S¹ to stereotypy, schematy i ograniczenia, specyficzne dla sposobu
rozumowania ka¿dego cz³owieka. Uwiadomienie sobie przez cz³onków organizacji swoich schematów mylenia u³atwia porozumiewanie siê. Ujawnieniu i zmianie modeli umys³u ma s³u¿yæ dialog, refleksja, odbieranie informacji zwrotnej.
Gdy zostan¹ ujawnione modele mylowe, bêdzie mo¿liwa skuteczna komunikacja, odgrywaj¹ca nadrzêdn¹ rolê w realizacji nastêpnej dyscypliny organizacji
ucz¹cych siê, jak¹ jest zespo³owe uczenie siê.
Podczas wspó³pracy, przez pos³ugiwanie siê dialogiem czy dyskusj¹ dochodzi do pozytywnych interakcji, nastêpuje wykorzystanie zbiorowej m¹droci.
Pracuj¹c w zespole, osi¹gamy wiêcej, szybciej i lepiej. Dziêki wymianie myli,
pogl¹dów, przez skuteczne komunikowanie siê dochodzi do przekroczenia przez
zespó³ sumy umiejêtnoci poszczególnych jego cz³onków, czyli do efektu synergii. Synergia jest to zwiêkszony efekt dzia³ania mo¿liwy do osi¹gniêcia dziêki
wykonaniu go zespo³owo w porównaniu z wynikiem tego samego dzia³ania, ale
zrealizowanego w pojedynkê; inaczej  »wartoæ dodana« uzyskana bez podwy¿szania nak³adu pracy.6 Efekt synergii nie powstaje przy ka¿dym zadaniu wykonywanym zespo³owo. Do jego zaistnienia konieczne s¹ pozytywne interakcje
J. J. B o n s t i n g l, Szko³y Jakoci. Wprowadzenie do TQM w edukacji, Wydawnictwa CODN,
Warszawa 1995, s. 69.
6
D. E l s n e r [red.], Szko³a jako ucz¹ca siê organizacja. Szansa dla ambitnych, Mentor,
Chorzów 2003, s. 35.
5
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pomiêdzy osobami uczestnicz¹cymi w realizacji danego problemu. Wed³ug D. Elsner najwy¿szy poziom synergii powstaje dziêki:
M odpowiedniemu podzia³owi zadañ, tj. takiemu, w którym ka¿dy cz³onek
zespo³u wykonuje to, co najlepiej lubi i potrafi;
M wykorzystaniu zbiorowej m¹droci, przy zachowaniu otwartoci na odmienne pogl¹dy, idee;
M harmonii zachowañ, tj. pracy bez niepotrzebnych strat energii i czasu;
M korzystaniu z wypracowanych przez zespó³ najlepszych rozwi¹zañ;
M unikaniu b³êdów, przez dzielenie siê wspólnie dowiadczeniami;
M pomocy tym, którzy jej w danym momencie potrzebuj¹;
M zgodnemu komunikowaniu siê;
M bezinteresownemu zaanga¿owaniu w wykonywane dzia³ania.
Oprócz wspó³pracy, zaistnienie efektu synergii umo¿liwia równie¿ wspó³dzia³anie, ale zazwyczaj w mniejszym stopniu. Z kolei do powstania wartoci
ujemnych prowadz¹ wspó³zawodnictwo, a tym bardziej walka. Wartoci ujemne
s¹ udzia³em wszystkich, czyli w d³u¿szej perspektywie czasu trac¹ wszyscy. Zespo³owe uczenie siê nie by³oby mo¿liwe bez skutecznego porozumiewania siê.
Rolê dialogu i dyskusji podkrelmy raz jeszcze s³owami P. Senge: Na dyscyplinê zespo³owego uczenia siê sk³ada siê praktyka dialogu i dyskusji, dwa zasadniczo odmienne sposoby konwersacji w zespole. Dialog polega na swobodnym,
twórczym badaniu z³o¿onych i subtelnych problemów, g³êbokim ws³uchiwaniu
siê w cudze racje, powstrzymywaniu siê od formu³owania w³asnych ocen i przedstawiania swoich punktów widzenia. Dyskusja jest natomiast prezentacj¹ ró¿nych osobistych pogl¹dów, wród których szuka siê najlepszego punktu widzenia dla oparcia na nim decyzji, jakie trzeba w tym momencie podj¹æ. Dialog
i dyskusja potencjalnie uzupe³niaj¹ siê.7 Dialog i dyskusja polegaj¹ na dwukierunkowej komunikacji spo³ecznej. Do ró¿nych form dialogu i dyskusji nale¿¹:
wymiana pogl¹dów, konfrontacja, dzielenie siê w¹tpliwociami, stawianie problemów i ich rozwi¹zywanie, wymiana dowiadczeñ, pozyskiwanie informacji
zwrotnej, dokonywanie porównañ, uzyskiwanie porad, poszukiwanie potwierdzeñ (zaprzeczeñ) w³asnych pogl¹dów, swobodne rozmowy na tematy zawodowe, dzielenie siê w³asnymi, praktycznymi rozwi¹zaniami, analizowanie sukcesów i pora¿ek. W obrêbie szko³y dzia³a wiele zespo³ów, takich jak: klasy, rada
pedagogiczna, zespo³y przedmiotowe, miêdzyprzedmiotowe, zespó³ wychowawczy, komitet rodzicielski, samorz¹d uczniowski, zwi¹zki zawodowe i inne. Dziêki skutecznej komunikacji, na ich gruncie, mo¿e stale dochodziæ do zespo³owego
uczenia siê.
7
P. S e n g e, Pi¹ta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji ucz¹cych siê, Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa 1998, s. 235.
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Formê zespo³owego uczenia siê mo¿na równie¿ wykorzystaæ w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Nauczyciele chc¹c podnosiæ swoje kwalifikacje,
uczêszczaj¹ na ró¿nego rodzaju kursy, szkolenia czy studia podyplomowe. Na
ogó³ te formy doskonalenia s¹ prowadzone równie¿ przez nauczycieli. Zazwyczaj brakuje im dowiadczeñ zawodowych, w innych miejscach pracy ni¿ szko³a,
którymi mogliby siê podzieliæ z uczestnikami kursów. Kontakt nauczycieli z przedsiêbiorcami, specjalistami z zarz¹dzania, public-relations, ekonomistami czy psychologami móg³by wnieæ wiele nowych pomys³ów potrzebnych do rozwi¹zania
problemów wspó³czesnej edukacji. Jednoczenie dokszta³caj¹cy siê indywidualnie nauczyciele nie przekszta³c¹ szko³y w organizacjê ucz¹c¹ siê. Uczenie siê
wymaga du¿ego wk³adu w³asnego, motywacji, zaanga¿owania. Ponadto, aby pozyskiwana wiedza mia³a prze³o¿enie na poprawê wyników osi¹ganych przez
uczniów, musi byæ wykorzystywana w realizacji procesu nauczania-uczenia siê.
Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na analizê efektywnoci szkoleñ wed³ug
modelu Kirkpatricka.8 Twórca modelu proponuje cztery poziomy oceny efektywnoci szkoleñ: poziom reakcji, poziom uczenia siê, poziom zachowañ oraz
poziom efektów. Poziom reakcji odnosi siê do stopnia zadowolenia uczestników
z odbytego szkolenia. Reakcja pozytywna nast¹pi, je¿eli prowadzone zajêcia zainteresuj¹ uczestników, wzbudz¹ w nich ciekawoæ. Powstanie wewnêtrznej motywacji do nauki przyczyni siê do przyswojenia nowej wiedzy, czyli bêdzie to
poziom uczenia siê. Je¿eli przyswojona, nowa wiedza wywo³a u uczestników
szkolenia zmianê dotychczasowych zawodowych zachowañ, nast¹pi realizacja
pierwszego poziomu oceny. Poziom zachowañ ma wywo³aæ trwa³¹ poprawê w wykonywanych dotychczas zadaniach zawodowych. W pracy nauczyciela bêdzie to
oznacza³o m.in. udoskonalenie metod stosowanych w trakcie prowadzonych zajêæ, poprawê w zarz¹dzaniu klas¹, bardziej efektywne radzenie sobie z ró¿norodnymi zachowaniami uczniów, poznanie i stosowanie sposobów ewaluacji pracy
w³asnej czy stosowanie ró¿nych metod analizy danych statystycznych. Z kolei
poziom efektów ju¿ tylko czêciowo dotyczy nauczyciela, ale przede wszystkim
uczniów. Je¿eli udzia³ nauczyciela w szkoleniu nie prze³o¿y siê na poprawê osi¹gniêæ uczniów, to czas i rodki, które zosta³y przeznaczone na dan¹ formê dokszta³cania, mo¿na potraktowaæ za stracone. Wed³ug D. Elsner w porównaniu ze
szkoleniami, w których nauczyciele zazwyczaj uczestnicz¹ pojedynczo, efektywniejsz¹ metod¹ doskonalenia zawodowego nauczycieli s¹ ró¿ne formy zespo³owego uczenia siê. W szkole jest wiele mo¿liwoci do zespo³owego doskonalenia
siê nauczycieli. Przyk³adem mog¹ byæ hospitacje lekcji, podczas których dochodzi do przekazywania i odbioru informacji zwrotnej, sprawowanie opieki nad
8
J. P o r ê b s k a, Cztery poziomy ocen. Badanie efektywnoci szkoleñ, Gazeta Prawna
2002, nr 47, [za:] D. E l s n e r [red.], Szko³a jako ucz¹ca siê organizacja. Szansa dla ambitnych,
Mentor, Chorzów 2003, s. 20.
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sta¿ystami, udzia³ studentów przygotowuj¹cych siê do zawodu w prowadzonych
lekcjach, pomoc innym nauczycielom w napotykanych przez nich problemach.
Przejcie od indywidualnego dokszta³cania siê nauczycieli do szko³y jako ucz¹cej
siê organizacji zale¿y w du¿ym stopniu od dokszta³cania zawodowego pracowników szko³y.
Pisz¹c o ró¿nych formach zespo³owego uczenia siê, mielimy na myli przede
wszystkim nauczycieli, ewentualnie uczniów. Spo³ecznoæ szkoln¹ tworz¹ poza
nimi równie¿ pracownicy administracyjni, rodzice uczniów oraz inne osoby powi¹zane z dzia³alnoci¹ szko³y. rodowisko organizacyjnego uczenia siê nie powstanie bez ich zaanga¿owania.
Szko³a jako organizacja ucz¹ca siê wymaga ci¹g³ego doskonalenia i uczenia
siê od wszystkich jej cz³onków. Stwarzanie do tego mo¿liwoci nale¿y przede
wszystkim do dyrektora szko³y. Ma on za zadanie wspieraæ wspó³pracowników
w procesie uczenia siê, udzielaæ im indywidualnej pomocy podczas zastosowania
nowo nabytych umiejêtnoci w konfrontacji z realnymi problemami. Zastosowanie metod coachingu, bo o nim mowa, w procesie doskonalenia zawodowego
mo¿e znacz¹co go usprawniæ. Coaching w najszerszym rozumieniu polega na
udzielaniu porad, demonstrowaniu prawid³owego wykonania okrelonych czynnoci, obserwowaniu praktycznych dzia³añ, przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej oraz dostarczaniu wzorców.9 Rolê coacha w placówce szkolnej mo¿e spe³niaæ nie tylko dyrektor. Mo¿e byæ to nauczyciel czy inny pracownik szko³y, który jest ekspertem w danej dziedzinie, ma w danym zakresie wiedzê, szerokie dowiadczenie i mo¿e podzieliæ siê ni¹ z innymi. Coaching jako
forma doskonalenia ma szereg zalet:
M nie wymaga dodatkowych nak³adów finansowych na kosztowny sprzêt
audiowizualny, sale wyk³adowe, gdy¿ jest organizowany w miejscu pracy
(szkole);
M nie dezorganizuje funkcjonowania danej instytucji, poniewa¿ nie wymaga
zwolnieñ z pracy, ³atwo w³¹czyæ go w tryb pracy szko³y;
M s³u¿y rozwojowi zawodowemu obydwu stron zaanga¿owanych w proces
coachingu: coacha i ucznia.10
Poza wspieraniem i organizowaniem doskonalenia zawodowego pracowników, do zadañ dyrektora szko³y nale¿y równie¿ redukowanie obawy i oporu
przed wprowadzanymi zmianami, zarz¹dzanie wiedz¹ gromadzon¹ w szkole oraz
tworzenie warunkowego i instytucjonalnego otoczenia szko³y. rodowisko, w którym funkcjonuje szko³a, mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to
M. W a l l a c e, School-centred Menagement Training, Paul Chapman Publishing Ltd., Londyn, s. 47, [za:] D. E l s n e r, Doskonalenie kierowania placówk¹ owiatow¹. Wokó³ nowych pojêæ
i znaczeñ, Mentor, Chorzów 1999, s. 184.
10
Na podstawie: D. E l s n e r, Doskonalenie kierowania placówk¹ owiatow¹..., s. 184.
9
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uwarunkowania polityczno-prawne, ekonomiczne oraz spo³eczno-kulturowe. Drugi
rodzaj rodowiska to inne placówki owiatowe, organy w³adzy owiatowej oraz
organizacje i instytucje, które nie s¹ zwi¹zane z dzia³alnoci¹ szko³y. Zarówno
warunki, w jakich szko³a funkcjonuje, jak i instytucje, z którymi ³¹cz¹ j¹ ró¿nego rodzaju wiêzi, mog¹ stymulowaæ uczenie siê szko³y, jak i je utrudniaæ lub
wrêcz hamowaæ.11 Przekszta³canie szko³y w organizacjê ucz¹c¹ siê jest jej w³asnym d¹¿eniem, wynikaj¹cym z potrzeby doskonalenia siê. Wymaga równie¿
zmiany podejcia osób nadzoruj¹cych czy koordynuj¹cych pracê szko³y, tj. przejcia od odgórnego kierowania czy kontroli do wspó³tworzenia warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi autonomii szko³y. Jest to mo¿liwe przez wspieranie innowacyjnych rozwi¹zañ stosowanych w szkole, tworzenie prawnych regulacji oraz
przyznanie szkole prawa do b³êdów, bo ich pope³nianie jest naturalne w procesie
uczenia siê. Wed³ug P. Senge umo¿liwianie szko³om kreowania w³asnej przysz³oci to przede wszystkim:
M wspieranie samodoskonalenia, powstrzymywanie siê od wystosowywania
dyrektyw;
M propagowanie przyk³adów dobrej praktyki, a nie dawanie gotowych rozwi¹zañ;
M organizowanie wymiany dowiadczeñ miêdzy dyrektorami i nauczycielami, a nie organizowanie szkoleñ, które s¹ tylko transmisj¹ wiedzy;
M promowanie wdra¿ania innowacji, a nie liczby wiadectw, dyplomów czy
certyfikatów;
M sprzyjanie poszukiwaniu coraz lepszych rozwi¹zañ, kwestionowanie istniej¹cego stanu rzeczy;
M powa¿ne traktowanie g³osów p³yn¹cych z do³u organizacji, wyci¹ganie
z nich wniosków;
M uczenie siê, jak lepiej wspomagaæ szko³ê w d¹¿eniu do samorozwoju,
zmieniaj¹c przy tym w³asne modele mylowe.
Przekszta³cenie szko³y w ucz¹c¹ siê organizacjê mo¿e byæ równie¿ wspierane przez instytucje maj¹ce wp³yw na jej dzia³alnoæ. Nie bez znaczenia jest struktura organizacyjna wymienionych instytucji. Wiêkszoæ z nich to organizacje
o hierarchicznym typie struktury z dominuj¹cym cz³onem kierowniczym. Typowymi cechami tych organizacji s¹: lokalizacja w³adzy na najwy¿szym szczeblu
zarz¹dzania, mocno zaznaczony podzia³ pracy, sztywny sposób okrelania zadañ, dzia³anie silnie sformalizowane, kontrola wykonywana przez kierowników,
powo³anie instytucji przez organ za³o¿ycielski. Organizacyjne uczenie siê mo¿liwe jest dziêki wspó³pracy, dialogowi, dyskusji, rozwa¿aniu g³osów p³yn¹cych
od do³u organizacji, o które trudno w organizacjach o uk³adach hierarchicz11

D. E l s n e r [red.], Szko³a jako ucz¹ca siê organizacja..., s. 48.
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nych. Dla stymulowania uczenia siê trzeba powo³ywaæ zupe³nie inne organizacje, a mianowicie charakteryzuj¹ce siê nastêpuj¹cymi cechami:
M brakiem hierarchii,
M dominacj¹ poziomych uk³adów spo³ecznych,
M dwukierunkow¹ komunikacj¹ interpersonaln¹,
M dobrowoln¹ przynale¿noci¹ wynikaj¹c¹ z indywidualnych motywów,
M rotacyjnym (zmiennym) kierownictwem,
M minimalnym stopniem sformalizowania,
M a przez to du¿¹ elastycznoci¹ w dzia³aniu.12
Przyk³adem takich organizacji s¹ sieci. Sieæ to grupa osób, które rozwijaj¹
i utrzymuj¹ kontakty dla wymiany informacji i kultywowania w³asnych zainteresowañ [ ]. Dzia³aj¹ na podstawie doranych i niesformalizowanych ustaleñ,
a cz³onkostwo w nich jest niedookrelone i lune. S¹ jednak sytuacje, kiedy istotnoæ spraw uzasadnia nadanie bardziej sformalizowanej formy wymianie informacji, zw³aszcza wtedy, gdy zasadniczo odmienni cz³onkowie spotykaj¹ siê razem dla po³¹czenia swych zasobów i udzielenia sobie wzajemnych upowa¿nieñ
do dzia³ania, do którego nigdy by nie dosz³o, gdyby poszczególne osoby dzia³a³y
w pojedynkê.13 Szerokim polem do powo³ywania sieci mo¿e byæ w³anie edukacja. Na terenie szko³y formê sieci mog¹ mieæ przyk³adowo zespo³y doskonalenia
zawodowego, kluby dyskusyjne, ko³a naukowe, ko³a zainteresowañ, kluby sportowe, których cz³onkowie bêd¹ mieli niezliczone mo¿liwoci zespo³owego uczenia siê. Sukces reformy edukacji to nie tylko sprawa poprawnoci merytorycznej podstaw programowych i szkolnych programów nauczania, trafnoci szkolnych systemów oceniania, dynamiki wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli itp., ale m.in. osadzenie tych wszystkich innowacji w odpowiednich formach organizacyjnych. Jedn¹ z nich jest w³anie sieæ.14
Poza wspó³tworzeniem otoczenia warunkowego i instytucjonalnego do zadañ dyrektora szko³y zaliczylimy równie¿ zarz¹dzanie gromadzon¹ w niej wiedz¹. W trakcie realizacji przez szko³ê jej procesów podstawowych i pomocniczych uzyskiwane s¹ ró¿nego rodzaju dane. Nale¿¹ do nich wyniki z wewnêtrznego i zewnêtrznego mierzenia osi¹gniêæ uczniów, dane dotycz¹ce ich frekwencji w prowadzonych zajêciach, raporty z mierzenia jakoci pracy szko³y, dane
dotycz¹ce rodowiska, w którym szko³a funkcjonuje, rezultaty wdra¿ania wybranych programów nauczania. Niektóre szko³y gromadz¹ informacje dotycz¹ce
losów absolwentów konkretnej szko³y, dane odnosz¹ce siê do wprowadzanych
Ibid., s. 50.
D. W o d o, Continuing Professional Development thorugh a Regional Network, Management in Education, vol. 11, 1997, nr 5, [za:] D. E l s n e r, Doskonalenie kierowania placówk¹
owiatow¹..., s. 124.
14
D. E l s n e r, Doskonalenie kierowania placówk¹ owiatow¹..., s. 124.
12
13
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w niej przedsiêwziêæ innowacyjnych, do udzia³u szko³y w programach krajowych i zagranicznych i inne. Je¿eli archiwizowane dane bêd¹ podlega³y analizie
statystycznej, to na jej podstawie z danych zostan¹ uzyskane informacje. Wykorzystanie pozyskanych wiadomoci do lepszego organizowania pracy szko³y spowoduje powstanie wiedzy o szkole. Przez zarz¹dzanie wiedz¹ w szkole rozumiemy: podejmowanie decyzji o gromadzeniu wybranych grup danych, zorganizowanie zespo³u, który podejmie siê wykonaæ to zadanie, czuwanie nad doborem
metod interpretacji danych, a ostatecznie wdro¿eniem pozyskanej wiedzy do poprawy jakoci pracy szko³y. Z kolei poprawê jakoci pracy szko³y rozumiemy
przede wszystkim przez lepsze efekty procesu nauczania-uczenia siê, obserwowane u uczniów.
W d¹¿eniu szko³y do przekszta³cenia siê w organizacjê ucz¹c¹ siê ma pomóc
wspólna wizja jej przysz³oci. Mo¿na j¹ zdefiniowaæ jako zespo³owe podzielanie
wyobra¿eñ o przysz³oci danej instytucji. Powinna siê wywodziæ od indywidualnych wizji jej cz³onków. Je¿eli wizja organizacji pokrywa siê z wizj¹ jednostek,
zwiêksza to szanse na jej realizacjê. Wed³ug B. J. Caldwella i J. P. Spinksa
edukacjê przysz³oci bêd¹ charakteryzowaæ nastêpuj¹ce trendy:
M zwiêkszenie autonomii szkó³;
M odzwierciedlenie zarówno lokalnych potrzeb, jak i trendów globalnych
w programach nauczania, a tak¿e w organizacji ca³ego systemu edukacji;
M nastawienie na jakoæ dzia³añ edukacyjnych o niespotykanej dotychczas
skali i natê¿eniu;
M przeniesienie punktu ciê¿koci z nauczania prowadzonego w szkole na
samodzielne uczenie siê w domu lub miejscu pracy;
M zwiêkszenie roli centralnej administracji w formu³owaniu celów owiatowych, okrelaniu priorytetów oraz rozliczaniu szkó³ z osi¹ganych efektów;
M wdra¿anie permanentnego uczenia siê;
M zwiêkszenie znaczenia nauk humanistycznych;
M zwiêkszenie udzia³u kobiet w zarz¹dzaniu owiat¹;
M zwiêkszenie roli rodziców i spo³ecznoci lokalnych w dzia³aniach edukacyjnych;
M nastawienie na udzielanie pomocy szko³om w realizacji ich podstawowych
zadañ przez rozwój sieci instytucji us³ugowych dzia³aj¹cych na rzecz tych
placówek.15
Z kolei Komisja Europejska, proponuj¹c kierunki przysz³ego rozwoju edukacji, podkrela koniecznoæ wiêkszej elastycznoci instytucji edukacyjnych, zwraca uwagê na rozwój kszta³cenia ustawicznego, czyli trwaj¹cego przez ca³e ¿ycie,
15
B. J. C a l d w e l l, J. M. S p i n k s, Leading the Self-Managing School, Falmer Press,
Londyn 1992, [za:] ibid., s. 15, 16.
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proponuje poszukiwanie nowych form finansowania kszta³cenia i doskonalenia,
podkrela koniecznoæ autonomii instytucji nauczania oraz osób uczestnicz¹cych
w procesie kszta³cenia. Autorzy Bia³ej Ksiêgi Kszta³cenia i Doskonalenia zwracaj¹ ponadto uwagê na koniecznoæ oceny skutecznoci organizowanych form
kszta³cenia. Jest ona potrzebna, aby oszacowaæ, czy kszta³cenie jest adekwatne
do potrzeb spo³eczeñstwa, do przeznaczanych na nie rodków. Autorzy Bia³ej
Ksiêgi podkrelaj¹ rolê szko³y w kreowaniu spo³eczeñstwa ucz¹cego siê. Szko³a
musi siê przystosowaæ do nowych wymagañ, stawaæ siê instrumentem niezast¹pionym w rozwoju osobowym i w integracji spo³ecznej ka¿dej jednostki. Du¿o
siê od niej wymaga, gdy¿ du¿o mo¿e ona daæ.16
Wymienione trendy s¹ charakterystyczne dla krajów Europy Zachodniej, ale
równie¿ w polskiej edukacji zmiany w ich kierunku s¹ coraz bardziej zauwa¿alne. Kreuj¹c wizjê przysz³oci dla edukacji, nie sposób pomin¹æ faktu, i¿ spo³eczeñstwo Europy coraz szybciej starzeje siê. Problem ten dotyczy w szczególnoci Polski. Mimo malej¹cej liczby dzieci i m³odzie¿y popyt na zdobywanie wiedzy nie bêdzie jednak spada³. Fakt ten mo¿e jedynie dotyczyæ edukacji na najni¿szym poziomie. Zapotrzebowanie na zdobywanie wykwalifikowanej wiedzy, i to
nie tylko wród ludzi m³odych, bêdzie ros³o. Szko³y, kreuj¹c wizjê przysz³oci,
musz¹ te fakty wzi¹æ pod uwagê. W kreowaniu wizji szko³y nale¿y braæ ponadto
pod uwagê cechy charakterystyczne dla danej spo³ecznoci, z któr¹ dzia³alnoæ
szko³y jest zwi¹zana. Nale¿y zaanga¿owaæ wszystkich klientów wewnêtrznych
i zewnêtrznych szko³y w tworzenie wizji. Najlepiej uczyniæ to przez wskazanie
klientom szko³y obopólnych korzyci p³yn¹cych ze wspó³pracy. Wyró¿nijmy
potencjalne mo¿liwoci zachêcania poszczególnych klientów szko³y do aktywnego dzia³ania:
Uczniowie:
M wp³yw na sytuacjê w szkole;
M traktowanie ich jak partnerów;
M udzia³ w ¿yciu publicznym danej spo³ecznoci lokalnej;
M nag³anianie sukcesów osi¹ganych w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, plebiscytach.
Rodzice:
M rzeczywisty wp³yw na ¿ycie szko³y;
M udzia³ w imprezach szkolnych;
M prezentacja w³asnych osi¹gniêæ na ³amach szko³y;
M udzia³ w podejmowaniu istotnych dla szko³y decyzji.
Nauczyciele:
M realizacja w³asnych, autorskich programów edukacyjnych;
16
Bia³a Ksiêga Kszta³cenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie siê. Na drodze do ucz¹cego
siê spo³eczeñstwa, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna TWP, Warszawa 1995, s. 51.

Szko³a jako ucz¹ca siê organizacja

225

M popularyzowanie nowatorskich form pracy;
M wspó³praca z innymi pracownikami szko³y;
M ci¹g³e doskonalenie w³asnych zainteresowañ i ich wykorzystywanie w pracy z uczniami.
Dyrektorzy:
M pomoc nauczycielom w realizacji programu dydaktycznego;
M umo¿liwianie ci¹g³ego doskonalenia wszystkim pracownikom szko³y;
M wp³yw na podejmowane decyzje dotycz¹ce danej spo³ecznoci lokalnej.
Pracodawcy:
M przygotowanie uczniów do pracy w przedsiêbiorstwach;
M organizowanie systemu praktyk;
M wp³yw na podejmowanie wa¿nych dla owiaty decyzji;
M wyposa¿enie absolwentów (szczególnie szkó³ zawodowych) w nastêpuj¹ce
umiejêtnoci: mobilnoæ, praca w zespole, obs³uga komputera, umiejêtnoæ podejmowania decyzji, znajomoæ jêzyków obcych, organizacja w³asnej
pracy, dyspozycyjnoæ, operatywnoæ.
Lokalna administracja, komisje radnych:
M wp³yw na programy edukacyjne w placówkach;
M korzystanie z pomocy uczniów w zbieraniu informacji, danych;
M promowanie przez szko³y w³asnej dzia³alnoci;
M promowanie innowacyjnoci dzia³ania i doskonalenie nauczycieli;
M szko³a integruj¹ca rodowisko, bêd¹ca centrum kulturalnym.
Wojewódzka administracja owiatowa:
M lokalna administracja owiatowa jako merytoryczny partner;
M wprowadzanie w ¿ycie innowacji pedagogicznych i organizacyjnych;
M udzia³ w pracach nad wa¿nymi decyzjami dotycz¹cymi owiaty w gminie.
Inni klienci szko³y:
M Koció³ (wszystkie wyznania)  wspó³praca w zakresie wychowania moralnego i rodzinnego;
M organizacje charytatywne  pozyskanie aktywnych cz³onków wród uczniów,
ich rodziców czy nauczycieli.17
Nie s¹ to wszystkie oczekiwania klientów szko³y, mog¹ siê one ró¿niæ ze
wzglêdu na specyfikê danej szko³y, danej spo³ecznoci. Wa¿ne jest gromadzenie
i analizowanie wielostronnej informacji o potrzebach poszczególnych zainteresowanych po to, aby d¹¿yæ do ich realizacji, przyczyniaj¹c siê jednoczenie do
urzeczywistniania przyjêtej wizji. Poza wykreowaniem wizji pozostaje jeszcze
prze³o¿enie jej na konkretne dzia³ania. Pomoc w realizacji tego oraz innych celów ma przynieæ mylenie systemowe. Wed³ug P. Senge jest to najwa¿niejsza
17
Na podstawie: S. W l a z ³ o, Mierzenie jakoci pracy szko³y czêæ pierwsza, Wydawnictwo
Mar Mar, Wroc³aw 1999, s. 2427.
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z piêciu dyscyplin. Pozwala dostrzec zwi¹zki pomiêdzy wszystkimi obszarami
organizacji a otoczeniem, umo¿liwia równie¿ zmianê sposobu mylenia. Myl¹c
systemowo, cz³onek organizacji postrzega siebie w powi¹zaniu z innymi cz³onkami instytucji, widzi, ¿e jako jednostka ma wp³yw na jej kreowanie, jest wiadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Senge twierdzi, ¿e
dziêki myleniu systemowemu dochodzi siê do zespo³owego uczenia siê. Nie
nastêpuje to jednak bez przeszkód. Do napotykanych podczas uczenia siê trudnoci mo¿na zaliczyæ:
M nieumiejêtnoæ patrzenia na siebie jako na czêæ systemu;
M obwinianie innych za pope³niane b³êdy;
M mylenie krótkoterminowe, które utrudnia zauwa¿enie efektów wprowadzanych zmian;
M obrona w³asnego terytorium, czyli dostrzeganie wy³¹cznie w³asnych korzyci, nie korzyci ca³ej instytucji;
M pozory jednoci, to jest ukrywanie w³asnych, sprzecznych z ogó³em opinii;
M ignorowanie pojawiaj¹cych siê problemów.
Mylenie systemowe mo¿na wykorzystaæ równie¿ w realizacji samego procesu nauczania-uczenia siê. Nauczanie przy pomocy mylenia systemowego polega na tworzeniu rodowisk, sytuacji, modeli, imituj¹cych rzeczywistoæ oraz
realne problemy. Uczniowie, szukaj¹c rozwi¹zañ tych problemów, wykorzystuj¹ posiadan¹ wiadomoci, zdobyte dowiadczenia, tworz¹c tym samym w swoich
umys³ach now¹ wiedzê. Dziêki takiemu sposobowi uczenia siê nie ma problemów z motywacj¹, uczniowie mimowolnie anga¿uj¹ siê w realizacjê danego zagadnienia. Przez systemowe podejcie do nauczania pomagamy uczniom w odkrywaniu indywidualnych zainteresowañ.
D¹¿enie szko³y do pozyskania miana organizacji ucz¹cej siê daje wymierne
korzyci. Ucz¹ca siê organizacja k³adzie nacisk nie tylko na tworzenie i zdobywanie wiedzy, ale tak¿e wdra¿anie konkretnych zmian. Budowa organizacji
samoucz¹cej siê i samodoskonal¹cej w sposób ci¹g³y prowadzi do systematycznych ulepszeñ.18
Szko³a jako organizacja ucz¹ca siê w sposób twórczy powinna reagowaæ na
zmiennoæ otoczenia. W sposób ci¹g³y dbaæ o uczniów, pracowników szko³y,
korzystaæ z w³asnych dowiadczeñ, ale równie¿ uczyæ siê od innych szkó³.

18
E. S k r z y p e k, Rola wiedzy i informacji w procesie doskonalenia jakoci kszta³cenia, [w:]
Jakoæ kszta³cenia w perspektywie wejcia Polski do Unii Europejskiej, materia³y konferencyjne,
P³ock 2000, s. 30.
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ZAKOÑCZENIE
Conclusion

Jakoci¹ oferowanych us³ug edukacyjnych zainteresowane jest szerokie grono klientów szko³y. Sporód wielu zmian dokonuj¹cych siê obecnie w sferze
edukacji w Polsce ogromne znaczenie maj¹ te, które zmierzaj¹ ku podnoszeniu
jej jakoci.19 W przysz³oci szansê przetrwania bêd¹ mia³y placówki oferuj¹ce
us³ugi edukacyjne jedynie na najwy¿szym poziomie. W d³u¿szej perspektywie
szansê na dobr¹ edukacjê bêd¹ mia³y szko³y samodoskonal¹ce, samoucz¹ce.
Obecnie mówi siê o ucz¹cej siê organizacji jako o normie, obowi¹zuj¹cej wszystkie podmioty gospodarcze, które chc¹ dalej istnieæ i rozwijaæ siê. Dzisiejsza
szko³a tê normê musi równie¿ spe³niaæ.
SUMMARY
The article describes theoretical foundations of a learning organization referring to an
educational institution. It contains a description of five disciplines such as a personal mastery,
thinking models, common vision creating, group learning, system thinking which are essential for
creating a learning organization. Moreover, the article emphasizes the meaning of the mentioned
disciplines at school as an organization. Attention is also paid to the difficulties which may be faced
applying these disciplines in real conditions.
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