
Turkusowa szkoła 

 
W nazewnictwie, które na gruncie szkoły zaczyna 

w pewnych kręgach robić niejaką karierę 

i nieśmiało zdobywać terytorium, pojawia się 

przymiotnik odrzeczownikowy – turkusowa. 

Może być turkusowa szkoła, ale także: firma, 

zarządzanie, organizacja, stanowisko pracy, 

turkusowy cel, … 

Termin upowszechnia w Polsce prof. Andrzej 

Blikle, twórczo rozwijając opracowania m. in.  Frederica Laloux i Edwardsa Deminga 

w książce „Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji”. Mnogość materiałów na 

temat można także znaleźć na stronie profesora: http://www.moznainaczej.com.pl   

 

Zagadnienie turkusowatości jest dość skomplikowane – jak na system (ideę?) przystało. 

Skomplikowane nie tyle na poziomie przyswojenia i, jak mówią uczniowie, ogarnięcia, ale 

przede wszystkim zastosowania – wdrożenia w życie, w organizację, także w szkołę. Ot, 

choćby takie fundamentalne założenie: człowiek działa najskuteczniej w warunkach 

wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy. Wolność, a właściwie dobrowolność winna 

być rozumiana jako świadomość samostanowienia. Stąd uczeń nie ma funkcjonować w 

szkole, bo tak chcą rodzice, bo musi, bo system, obowiązek, kariera, … Ale jest w szkole, 

gdyż chce, umie… znaleźć tu inspirację, źródła informacji, przestrzeń doskonalenia 

umiejętności, rozwój kompetencji, wiedzę życiową; chce mu się zaspokoić ciekawość 

poznawczą, wypracować relację dialogiczną, uruchomić inteligencję kognitywistyczną.  

Podobnie nauczyciele, konsultanci, wizytatorzy, specjaliści, dyrektorzy, administracja, 

obsługa, … – nasza wolność – to uznanie, że chcę być, gdzie pracuję. Nie dla składki ZUS 

i potomstwa wykarmienia…, nie z łaski, bo za takie pieniądze…, nie na złość, bo trzecia 

reforma i kolejna „dobra zmiana”. Jestem tu, gdzie jestem, gdyż chcę zmieniać świat na 

lepsze, zmieniać środowisko naszej pracy; chcę mieć swój udział w realizacji celów – w 

poczuciu sensu istnienia. 

Zaufanie to przekonanie dyrektora, nauczyciela, wizytatora KO, konsultanta WODN, także 

ucznia i rodzica, że wszyscy pijemy ze źródła wolności: umiemy, chcemy, angażujemy się; 

radujemy się dobrze wykonanymi zadaniami; wiemy, jak to jest ważne dla naszych firm, jak 

inspirującym zaufaniem zostaliśmy obdarzeni. Wszyscy lubimy smak satysfakcjonującego 

udziału we współtworzeniu naszej organizacji. Potknięcie nie musi być traktowane jak 

sabotaż. Nie trzeba uruchamiać palca delegującego (wskazującego), żeby pokazać, co i jak 

zrobić – lepiej. Inwestycja w zaufanie może mieć wysoką stopę zwrotu. Ale, jako się rzekło, 

nie jest łatwo: 

 

 budować na zaufaniu, poczuciu odpowiedzialności i partnerstwie – gdy dotąd nie miało się 

dobrych lub żadnych doświadczeń, 

 odrzucić współzawodnictwo na rzecz współpracy – gdy dotąd trzeba było poddawać się 

rankingom, 

 odrzucić premie na rzecz poczucia satysfakcji z tego co robię i jaki jestem – gdy dotąd  

z nadzieją czekało się 14 października, 

 odrzucić zarządzanie przez wydawanie poleceń i kontrolę wykonania na rzecz 

samoorganizacji zespołów, 

 odrzucić hierarchiczną (wertykalną) strukturę kierowniczą na rzecz sieciowej (horyzontalnej) 

struktury procesowej; 
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 traktować pracę (uczenie się) jako źródło radości i kreatywnego rozwoju – gdy dotąd był to 

mozół, brzemię i wskaźniki.  

 

W turkusowej organizacji do lamusa trzeba odstawić kij, 

a marchewki rzucić do schrupania królikom – żeby się żwawiej 

rozmnażały. Tu dotychczasowy kierownik staje się liderem 

idei, mentorem w obszarze realizowanych zadań, moderatorem 

dyskusji. Nadzór traci rację bytu. Zakładowi inspektorzy, 

rewidenci, rewizorzy mogą poczuć się nieswojo. Nowy zakres 

czynności pracownika – robię co potrafię zrobić, wtedy, gdy 

jest to potrzebne, biorąc za to odpowiedzialność.   

  

Różne są drogi do turkusowego celu, jak różne są organizacje i pracujący w nich ludzie. 

Można jednak wskazać pewien wspólny kierunek, a może lepiej dekalog, budowania 

organizacji turkusowej: 

 

1. nie szukaj winnego, by go ukarać — szukaj przyczyny, by ją usunąć, 

2. nie oczekuj perfekcji, której nie da się osiągnąć — oczekuj postępu, który zawsze jest 

możliwy, 

3. unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo — stwarzaj warunki do współpracy, 

4. nie oceniaj, bo to niszczy — doceniaj, bo to wzmacnia, 

5. nie mów, co jest źle — mów, co może być lepiej, 

6. nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej — pytaj, co im w pracy przeszkadza, 

7. nie buduj na kontroli — buduj na zaufaniu, 

8. nie mów, że ktoś jest zły — mów jak ty się z tym czujesz (tzw. „komunikat ja”), 

9. nie zarządzaj — twórz warunki do samoorganizacji, 

10. nie bądź nadzorcą — bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem. 
(źródło: http://www.moznainaczej.com.pl/artykuly-wlasne/turkusowa-firma-xxi-w)  

 

Na nowy rok zwykle przyjmujemy do realizacji szereg celów. Te osobiste – dotyczące 

schudnięcia 9 kg, rzucenia palenia, przeczytania 50 książek/rok, odwiedzenia na rowerze 

Marrakeszu  – wydają się bardzo realne w obliczu (a niechby) potrzeby  wejścia na ścieżkę ku 

turkusowej szkole. Bo ile musielibyśmy zmienić w sobie: ile odrzucić, przewartościować, 

dopuścić, zaakceptować, popróbować, zweryfikować, poprzyznawać się, oczyścić… Ale 

może u progu 2018 roku warto? 

 

Czego sobie i Państwu serdecznie życzę, wszak w pracy (i w szkole) spędzamy 1/3 życia.  

 

Olgierd Neyman 
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