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DLACZEGO WIZJA I MISJA SZKOŁY STANOWI PODSTAWĘ PROGNOZOWANIA 

ROZWOJU SZKOŁY? 

 

Jednym z najmodniejszych terminów w teorii i praktyce kierowania jest wizja. 

Pytanie o wizję jest standardowym w konkursach organizowanych na każde stanowisko 

kierownicze w oświacie. Wizja ma swoje właściwości, których często nie dostrzegamy, 

a są one istotne dla prognozowania rozwoju szkoły. Wizja rządzi naszym czasem 

teraźniejszym, ale przyszłość będzie kontynuacją teraźniejszości. Opracowanie 

długofalowych strategii stało się w wielu krajach ważnym elementem kulturowym 

współczesności. Ale dlaczego wizja i misja stanowią podstawę prognozowania rozwoju 

szkoły? 

Aby odpowiedzieć na pytanie, trzeba zrozumieć sens stricte terminu wizja. 

Definiowana jest ona jako „pozytywne wyobrażenie przyszłości organizacji lub osoby, 

wyprowadzone na podstawie uznawanych wartości i idei, z którego wywodzą się cele i plany 

działania”. Brak wizji sprawia, że nie koncentrujemy się na priorytetach (sprawach, 

które są treścią wizji). Motywuje ona nas do działania i nastawia pozytywnie. 

Myśląc o przyszłości szkoły uwzględniamy w wizji potrzeby dzieci i środowiska. 

Można zauważyć problem opóźnionej edukacji szkolnej w stosunku do realiów życia. 

Życie  zawsze wyprzedza nawet najlepsze programy szkolne. Dlatego ważne jest tworzenie 

wizji, bo wymaga zdolności przewidywania. Ich brak sprawia, że tworzone przez nas wizje 

są listą niedostatków. Wizja szkoły stanowi podstawę jej rozwoju, bo odpowiada na pytanie, 

co (jak) być powinno. Jaka powinna być szkoła, by przygotowała nas, jako obywateli 

zjednoczonej Europy. Przyszłość upatrujemy w samodzielnym uczeniu się w domu lub w 

pracy. Dotyczy to szczególnie edukacji ponadpodstawowej i dorosłych. Będzie to możliwe 

dzięki rozwojowi telekomunikacji i techniki komputerowej. Obecnie w szkolnictwie średnim 

i wyższym rozpowszechniane jest kształcenie na odległość. Wykorzystywane są tu techniki 

satelitarne i internetowe. Funkcjonuje też w Polsce system korespondencyjny. 

Wszystkie te formy szkolnictwa są jeszcze niedoskonałe i nie przez wszystkich akceptowane. 

Być może w przyszłości „klasę” będzie zastępował pokój w domu lub w pracy. 

Ważnym elementem jest kształtowanie samodzielności i wyposażanie w umiejętności. 

Obecnie koncentrujemy się na wyrównywaniu szans edukacyjnych w rodzinach o niskich 

dochodach. Należy zapewnić przestrzeganie równości startu życiowego, jako ważnej zasady 

polityki społecznej również w warunkach gospodarki rynkowej. Najważniejszą kwestią 

jest wzajemne uwarunkowanie edukacji i życia społecznego. Życie społeczne kształtuje 

ludzkie postawy i często wymusza określone zachowania. Proces ten ma jednak charakter 

odwrotny. Jakakolwiek zmiana postaw czy wartości wymaga inicjatyw edukacyjnych, dlatego 

wizja jest ważnym elementem w prognozowaniu szkoły. Uczniowie muszą nauczyć się 

twórczego rozwiązywania problemów. Program nauczania powinien być tak skonstruowany, 

by każda osoba ucząca się zapamiętała wszystko jak najdłużej i jak najwierniej. 
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Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” planuje zwiększenie udziału wydatków 

budżetowych na oświatę i wychowanie. Poszukuje też różnych źródeł finansowania edukacji. 

Wtedy dopiero będzie możliwe upowszechnienie wykształcenia średniego 

ogólnokształcącego i szkolnictwa wyższego. Dąży się do zwiększenia autonomii szkół 

państwowych. Coraz częściej zwraca się uwagę na potrzebę „uczenia się zmiany” i 

przygotowania się „do przyszłości”. Musimy być gotowi do spotkania z wyzwaniami 

cywilizacyjnymi. Z tego wynika konieczność opracowania strategii długofalowej. Jest to 

zadanie bardzo trudne i ryzykowne. Zawiera duży zakres niepewności. Dlatego zadania wizji 

rozłożone są w czasie. 

Ważnym elementem prognozowania rozwoju szkoły jest misja, gdyż określa 

jej tożsamość i cel istnienia. W przypadku organizacji formalnych misja przybiera postać 

pisemnej deklaracji. Kraje wysoko rozwinięte odchodzą od formułowania celów ogólnych na 

rzecz misji. Prawidłowo sformułowana misja wywiera wpływ na ludzi w trakcie 

wykonywania zadań. Koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb klienta. Misja wynika z oceny 

mocnych i słabych stron. Możliwa jest do wykonania i elastyczna. Dopuszcza zmiany 

wynikające   dynamiki rynku. Ważny jest też proces formułowania misji. Zwykle koncentruje 

się on wokół poszukiwania odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań związanych z daną 

organizacją. Odpowiadając na te pytania wiemy: po co istnieje szkoła, dla kogo, do czego 

zmierza, czego potrzebują uczniowie i co chce im zaoferować. Dobrze sformułowana misja 

jest przydatnym narzędziem w procesie kierowania. Skupia ona uwagę na podstawowym celu 

działania instytucji oświatowej. Pomaga też w planowaniu rozwoju, formułowaniu 

i przydzielaniu zadań. „Misja jest elementem wizerunku organizacji”. 

Kreowanie wizji i misji jest skomplikowanym procesem, ale bardzo istotnym 

w prognozowaniu rozwoju szkoły. Musimy pamiętać o tym, że obecne dzieci za kilkanaście 

lat staną się dorosłe. Nie bez znaczenia dla ich życiowych szans jest to, do jakiej szkoły 

przyjdzie im uczęszczać. Muszą być dobrze przygotowane, bo to jak będzie rozwijał się kraj 

zależy od edukacji dzieci. Wizja i misja koncentruje się na priorytetach, co pomaga w 

osiągnięciu celu. 
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