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ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

 

Kryzys to słowo, które coraz częściej pojawia się w naszej rzeczywistości. Z greckiego 

krisis oznacza walkę, zmaganie się, punkt zwrotny, i nierozerwalnie wiąże się znaczeniowo  

z podejmowaniem decyzji, wyborem czy przełomem. Kryzys jest specyficzną reakcją 

człowieka na zderzenie się z trudną sytuacją, ma on miejsce wówczas, gdy dostępne sposoby 

radzenia sobie w sytuacji okazują się niewystarczające lub przestają się sprawdzać.  

Żyjemy w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, że zdaniem socjologów i 

futurologów sytuacje nieprzewidywalne stają się nieodłączną częścią naszego życia. Kryzys 

dotyka wszystkich, także środowisko edukacyjne, a zatem niezwykle ważne jest, by dyrektor 

szkoły jako lider, potrafił zarządzać zespołem również w trudnych sytuacjach. 

Kryzys wpływa na każdego człowieka, jednak w zależności od stylu zachowania, jaki 

dana jednostka reprezentuje, wywołuje różne skutki. Trzeba więc, by dyrektor, jako osoba 

zarządzająca zasobami ludzkimi, wiedział, że nie każdy w trudnej sytuacji potrzebuje tego 

samego, że nie należy stosować jakże często przywoływanej złotej zasady: Traktuj innych tak, 

jak ty chciałbyś być traktowany, bo znacznie lepiej sprawdza się platynowa zasada:  Traktuj 

innych tak, jak oni by tego chcieli, a nie tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Każdy człowiek 

jest inny, dlatego niezwykle ważną kompetencją dyrektora jako lidera jest rozpoznanie potrzeb 

pracowników, co pozwala na znaczne ułatwienie organizacji codziennej pracy, np. podział 

obowiązków zgodnych z preferencjami pracowników, sposób komunikacji dostosowany do 

danego odbiorcy, i jest niezwykle pomocne podczas opanowywania sytuacji  kryzysowych. 

W kryzysie stajemy wobec konieczności wyboru, dlatego tak ważna jest rola lidera, który 

swoją postawą i działaniem opartym na autentyczności i zaufaniu, może w znacznym stopniu 

wpłynąć na przebudowę systemu wartości oraz umocnienie ludzi w poczuciu sensu zmiany i 

obrania nowego celu. Potrzeba dziś w edukacji odważnych liderów, którzy mając świadomość, 

że wiele mogą zdziałać w swojej sferze wpływu, jaką jest zarządzana przez nich placówka, 

podejmą to wyzwanie i zamienią: 

 

  

 



• zachęcanie do perfekcjonizmu,  napędzanie strachu i błędów na: przykład i zachętę w 

zakresie zdrowej ambicji, empatii i wyrozumiałości dla siebie samego; 

• skupienie na niedostatku, wstrzymanie radości i doceniania na: praktykę wdzięczności, 

świętowanie zakończenia kolejnych etapów i zwycięstw; 

• znieczulanie się na: wytyczanie granic i dążenie do autentycznego komfortu; 

• nastawienie się na wszechwiedzę i rację na: ciągłe uczenie się i dążenie do pożądanego 

stanu; 

• używanie krytycyzmu jako metody samoobrony na: dawanie przykładu w zakresie 

jasności, życzliwości i nadziei; 

• sprawowanie władzy nad innymi na: sprawowanie władzy z innymi, władzy dla innych 

i władzy od wewnątrz; 

• nastawienie na egzekwowanie norm i kontrolę na: wzmacnianie zaangażowania i 

poczucia wspólnego celu; 

• wykorzystanie strachu i niepewności jako broni na: rozpoznawanie, uznawanie i 

akceptację zbiorowych lęków i niepewności; 

• nagradzanie zmęczenia jako symbolu statusu i uzależnienia poczucia własnej wartości 

od produktywności na: przykład i wsparcie w zakresie odpoczynku, rozrywki i 

regeneracji; 

• tolerowanie dyskryminacji, efekt echa, kulturę dopasowania na: wzmacnianie kultury 

przynależności, włączania i różnorodności perspektyw; 

• zygzaki i uniki na: mówienie wprost i podejmowanie działań. 

 

Szkoły potrzebują dziś liderów umiejących spojrzeć na edukację z szerszej perspektywy. 

Przywódców, którzy potrafią wykorzystać każdą sytuację do budowania nowej rzeczywistości 

edukacyjnej. Niezwykle ważne jest, by odważni i wrażliwi liderzy, swoim entuzjazmem 

pociągali innych, wykorzystali swoją energię, bo jak twierdzi Blair Singer osoba o najwyższym 

poziomie energii wygrywa, a jej energia sprawia, że zespół jest ujmujący, kontaktowy, 

dociekliwy, aktywny, błyskotliwy i gotowy na każde wyzwanie. A zatem nadszedł czas, by 

odważni i wrażliwi liderzy poprowadzili edukację ku przyszłości. 
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