
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ  
W SZKOLE 

 
Lechosław W. Hojnacki 

http://hojnacki.net 
 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ 

 
W poprzednim artykule napisałem, że skuteczne 

dzielenie się własną wiedzą przez nauczycieli ma 
fundamentalne znaczenie dla doskonalenia szkoły1. 
Powyższe stwierdzenie jest powszechnie uznawane 
za prawdziwe, co niestety nie zawsze wychodzi mu 
(i nam) na dobre. Rzadko bowiem dyskutujemy 
o prawdach oczywistych, przez co – nieużywane - 
znikają nam z pola widzenia. Przestają stanowić 
punkt odniesienia dla naszych własnych działań. 
Tymczasem zasadnicze w edukacji pojęcie „dzielenie 
się wiedzą” warto poddać dyskusji w kontekście  
zarządzania wiedz ą. 

Warto się zastanawiać, co to jest wiedza, kto, z kim 
i jaką wiedzą powinien się dzielić, czy i w jakim 
zakresie jest to możliwe.  Warto także ocenić, jaka 
jest relacja między „uczeniem się”, „wymianą 
informacji”, „sprawdzaniem wiadomości” oraz 
„dzieleniem się wiedzą”. Wreszcie, jak tymi 
procesami sterować i zarządzać w celu podniesienia 
ich jakości oraz jak mogą w tym pomóc nowe 
technologie informacyjne. 

 
DANE CZY WIEDZA 
 

W rozważaniach na temat wiedzy często przytacza 
się popularny diagram (rys.1) przedstawiający 

piramidę. U jej 
podstawy 

znajdują się 
dane, czyli to, 
co można 
przechowywać 
lub przesyłać 
(np. za 

pomocą 
narzędzi informatycznych). Stosowne przetwarzanie 
danych  (umieszczenie ich w odpowiednim 
kontekście) prowadzi do otrzymania informacji . 
W wyniku analogicznego procesu przetwarzania 
(umieszczania w odpowiednim kontekście relacji 
i skojarzeń) informacja  może dawać wiedz ę. Na 
samym szczycie piramidy niektórzy autorzy dokładają 
jeszcze jedno piętro - mądrość, czyli wiedzę 
wzbogaconą o stosowne wartości duchowe 
i emocjonalne.  

 
Zachowawczy pedagodzy często kwestionują 

wartość komputerów i systemów informatycznych 
w procesie kształtowania wiedzy, argumentując, iż są 
przydatne do przechowywania i przesyłania jedynie 
danych , zaś procesowi tworzenia wiedzy  przypisują 
tajemniczość mistycznego procesu umysłowego 
dostępnego jedynie dla człowieka. Paradoksalnie - 
                                                 
1 Wirtualna wizyta w klasie, MiK nr 20/2004, s. 23 

jednocześnie często słyszymy o wiedzy  lub nawet 
mądrości  zawartej w książkach. Oczywiście książka 
sama w sobie jest tylko nośnikiem danych, podobnie 
jak dysk komputera. Analogicznie samo wygłoszenie 
referatu, napisanie i opublikowanie scenariusza 
zajęć, artykułu lub książki, przygotowanie strony 
WWW lub nawet całego bardzo bogatego portalu 
edukacyjnego nie jest dzieleniem się wiedzą, a co 
najwyżej jednym ze składników takiego procesu.  

 

Podstawa naszej piramidy wiedzy (czyli dane) 
coraz szybciej się zmienia i rozszerza. Dostęp do niej 
jest technicznie możliwy w coraz większej mierze 
tylko dzięki rosnącym możliwościom cyfrowego 
wspomagania zapisu, przesyłania i przetwarzania 
danych i informacji. Zatem im bliżej podstawy, tym 
więcej miejsca dla coraz bardziej samodzielnych 
systemów informatycznych.  

Dobrym miejscem dla człowieka jest oczywiście 
wierzchołek piramidy (rys. 2 ), ale rolą człowieka jest 
utrzymywanie kontroli nad całą piramidą. Ów proces 
kontroli jest procesem dynamicznym. Z jednej strony 
limituje go rozdźwięk między rosnącym nadmiarem 
informacyjnym oraz rosnącymi wymaganiami ery 
społeczeństwa informacyjnego, a ograniczonymi 
możliwościami technicznymi  mózgu jako 
repozytorium informacji oraz jako narzędzia do jej 
przetwarzania. Z drugiej strony szybki rozwój nowych 
technologii informacyjnych i rozwój nauk związanych 
z zarządzaniem wiedzą pozwala ów proces kontroli 
znakomicie wspomagać. 

 
CZY WIEDZĄ MOŻNA ZARZĄDZAĆ 
 

Rosnące pokłady wiedzy i jej znaczenia jako źródła 
przewagi konkurencyjnej sprawiają, iż efektywne 
zarządzanie wiedzą jest obiektem zainteresowania 
nauk ekonomicznych. W zakresie zarządzania 
wiedzą mieści się jej tworzenie, reprezentacja, 
przechowywanie (w tym twórcze niszczenie2), 
przekazywanie, zastosowanie i ochrona. Zarządzanie 
wiedzą wręcz musi być wspomagane systemami 
z zakresu technologii informacyjnych.  

Wiedzę można kategoryzować z różnych punktów 
widzenia (rys. 3 ). Za każdym razem otrzymamy 
i takie składowe, które łatwo poddają się kodyfikacji, 
opisowi, przechowywaniu, przesyłaniu, 
pomiarowi, ocenie etc., i takie, które umykają 
podobnym operacjom (na rys. 3  zaznaczone 
ciemnym kolorem).  

                                                 
2 Czyli nieustanne zastępowanie starszej lub gorszej 
nowszą lub lepszą. 

Rys. 1. Piramida wiedzy. 

Rys. 2. Któr ędy na szczyt.  



 

Systemy zarządzania wiedzą muszą obejmować 
swoim działaniem szerokie spektrum jej składowych, 
również tych silnie spersonalizowanych i nie 
poddających się opisowi. Muszą także działać na 
wielu poziomach: indywidualnym, grupowym, 
organizacyjnym i międzyorganizacyjnym. 
 
TI W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ 
 

Systemy informatyczne stanowiące bazę systemów 
zarządzania wiedzą mają wspomagać pozyskiwanie 
wiedzy z różnych źródeł, jej kodyfikację 
i personalizację, tworzenie nowej wiedzy oraz 
dzielenie się wiedzą. Można wśród nich wyróżnić3 

• systemy obiegu pracy i zarządzania 
dokumentami 

• systemy wspomagania pracy grupowej 
• systemy wspomagania decyzji 
• intranet i ekstranet 
• portale organizacyjne 
• platformy e-learningowe 
• repozytoria danych. 
 
A W SZKOLE? 
 

Moje powyższe, z konieczności bardzo 
uproszczone rozważania, dotyczyły  współczesnego 
spojrzenia na dowolną organizację uczestniczącą 
w nowoczesnej gospodarce. Szkoła oczywiście 
mieści się wśród tak rozumianych organizacji, jest to 
jednak organizacja w kontekście niniejszych 
rozważań szczególna: procesy tworzenia 
i upowszechniania wiedzy stanowią jej ontologiczną 
rację bytu. Zatem oczywiście szkoła nie tylko 
powinna absorbować wszelkie zdobycze w dziedzinie 
zarządzania wiedzą, ale powinna być ich źródłem. 

Czy w  Polsce dobrze wykorzystujemy szanse 
oferowane przez nowe technologie? Dość 
jednoznaczną odpowiedź przynoszą wyniki 
najnowszego raportu Światowego Forum 
Ekonomicznego dotyczącego gotowości 
społeczeństw do korzystania z TI. Spektakularny 
upadek naszego kraju z 47 na 72 miejsce4 (za 
Sri Lanką) prowadzi do prostego wniosku: już 
wszyscy rozwijają się w tej dziedzinie szybciej od 
nas.  

 

                                                 
3 http://www.gazeta-it.pl/zw/git24/organizacyjne_aspekty.ht
m 
4 http://www.forbes.com/home/technology/2005/03/09/cx_0
309wefranking.html 

Są to wszystko stwierdzenia natury bardzo ogólnej 
i rodzić mogą pytanie, czy i jak można je przełożyć na 
praktykę pedagogiczną nauczyciela. Myślę jednak że 
nie wolno nam tracić ich z pola widzenia zarówno 
podczas planowania naszych metod pracy w  krótkiej 
perspektywie, jak i podczas planowania naszego 
rozwoju zawodowego.  

Rozwój technologii informacyjnych, zmiany 
w prawnych podstawach funkcjonowania szkoły oraz 
nacisk otoczenia wymuszają na nas coraz ściślejsze 
standaryzowanie naszej pracy pedagogicznej. 
Symbolizuje to kariera takich pojęć, jak 
operacjonalizacja celów, kryterialne ocenianie, klucze 
punktowania, standaryzacja testów etc. Spójrzmy 
jeszcze raz w tym kontekście na rysunek trzeci. 
Zauważymy, że proces standaryzacji operuje głównie 
na obszarach zaznaczonych jasnym kolorem (co 
skądinąd nie ujmuje mu racjonalności). Ciekawie 
rzecz się ma z obszarami na rysunku zaciemnionymi: 
nasza praca z uczniami w obszarze ich wiedzy 
kontekstowej, ukrytej5, lepkiej6 – odbywa się w dużym 
stopniu dzięki naszej wiedzy kontekstowej, ukrytej 
i lepkiej (albo wręcz tylko intuicji). Proste 
i bezrefleksyjne poddawanie procesu 
pedagogicznego standaryzowaniu i informatyzacji 
tylko pogłębia tę dychotomię. Niwelować ją można 
tylko przy mądrym i kompleksowym zastosowaniu 
najlepszych strategii technologii wspierania procesów 
tworzenia wiedzy. Uważna lektura wspomnianego 
wcześniej raportu ŚFE upewnia, że nie powinniśmy 
spodziewać się jakiegokolwiek wsparcia ze strony 
organów władzy (w tym zakresie mamy 99 miejsce).  
 
UCIECZKA DO PRZODU 
 

Czy nauczyciel lub nawet zespół nauczycieli 
(szkoła) jest w stanie zaplanować i wprowadzić 
kompleksowy i spójny, oparty na TI system szkolnego 
zarządzania wiedzą? Nie wiem, ale odpowiedź na to 
pytanie nie pojawi się, zanim nie zaczniemy 
próbować. Aby ruch do przodu stał się możliwy, 
musimy najpierw: 
• uznać, że kierunek jest nieodwracalny a problem 

na tyle ważny, by poświęcić mu dodatkowy czas 
i energię oraz dać mu czas na dojrzewanie, 

• zacząć praktycznie poznawać rozwiązania 
technologiczne wspomagające zarządzanie 
wiedzą i oceniać ich przydatność z punktu 
widzenia możliwości łączenia w kompleksowy 
system, 

• zacząć oceniać planowane przedsięwzięcia 
edukacyjne z punktu widzenia możliwości ich 
integracji z takim systemem, 

• nie spodziewać się natychmiastowo efektów 
większych niż własne doświadczenie, które 
posłuży potem do korekty i ulepszenia planu 
rozwoju własnego i szkoły. 

Docelowo w zarządzaniu wiedzą powinni brać 
udział wszyscy: uczniowie, nauczyciele, szkoły, 
środowisko szkoły i to na wszystkich poziomach: 
                                                 
5 Porównaj: http://www.kmconnection.com/What%20is%20
knowledge.htm 
6 Porównaj: http://www.gazeta-it.pl/archiwum/git10/niejedno
_imie.html 

Rys. 3. Wiedza  (L. Hojnacki na podstawie [1], [2], [3]). 



własnym, zespołu, szkoły, otoczenia szkoły, 
międzyszkolnym i międzynarodowym. Rozwiązania 
z zakresu TI wspomagające takie procesy są w tej 
chwili łatwo dostępne i tanie (lub darmowe). Należy 
tylko uważać, by nie utrudnić sobie drogi rozwoju 
poprzez zainwestowanie w systemy zamknięte (np. 
poprzez brak skalowalności, kłopotliwą obsługę, czy 
też wymagania finansowe). Przyczyną braku rozwoju 
może być na przykład opublikowanie statycznej 
witryny szkoły, gdzie „mamy już wszystko szkoda 
tego psuć”, zaś modyfikacja i rozbudowa 
funkcjonalna przekracza możliwości przeciętnego 
ucznia lub nauczyciela. Problematyczne jest też 
w naszych warunkach inwestowanie w jakikolwiek 
komercyjny system, gdyż z dużym 
prawdopodobieństwem nie będzie nas stać na jego 
rozbudowę. 

Pamiętajmy, że każdy najlepiej dobrany system 
technologiczny jest jedynie wspomaganiem dla 
faktycznych podmiotów procesu czyli ludzi 
tworzących społeczność szkolną i bez nich nie 
istnieje. Myślą przewodnią mógłby tu być pierwszy 
postulat w modelu zarządzania wiedzą według Ikujiro 
Nonaki: „Należy zapoznać wszystkich z intencjami, 
dążeniami i celami organizacji oraz sprawić, by stały 
się ich celami”7.  

Szczupłe ramy tego artykułu nie pozwalają na 
dalsze rozwinięcie rozważań nad konkretnymi 
obszarami działalności szkoły koniecznymi 
i możliwymi do uwzględnienia w eksperymentach 
z wdrażaniem szkolnego systemu zarządzania 
wiedzą. Mam jednak nadzieję, że może on być 
przyczynkiem do dyskusji, która już trwa i w moim 
zamyśle ma znaleźć kontynuację na projektowanej 
w tej chwili platformie, jaka pojawi się w maju pod 
adresem http://snm.kn.bielsko.pl . Znajdzie się tam 
miejsce do osobistego uczestniczenia we 
współtworzeniu wiedzy dla wszystkich chętnych.  
Podkreślam: nie chodzi mi tylko o publikacje i nie 
tylko w zakresie przedmiotowej wiedzy 
matematycznej.  Zapraszam do współpracy. 
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