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Kształcenie przywódców edukacyjnych. Pakiet szkoleniowy

I. Kształcenie przywódców
edukacyjnych. Pakiet szkoleniowy

karierę zawodową) oraz uświadomienia środowisku szkolnemu ich kluczowej roli w uczeniu się
uczniów i poprawie jakości pracy szkoły.

Wprowadzenie
Trzymają Państwo w rękach pakiet zawierający

Naszym głównym celem jest wsparcie dyrektorów szkół w procesie zarządzania adekwatnym
do potrzeb współczesnej szkoły. Należy więc:

materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu

1. zdefiniować kluczowe zadania i kompeten-

przygotowującego przywódców edukacyjnych

cje osób zajmujących kierownicze stanowiska

różnego poziomu (choć oczywiście przy ich two-

w polskim systemie oświatowym,

rzeniu myślano przede wszystkim o dyrektorach

2. zbudować model przywództwa edukacyjnego

szkół i placówek). Po odpowiednim przygoto-

skoncentrowanego na uczeniu się uczniów

waniu, a wykorzystując zawarte w pakiecie sce-

i rozwoju zawodowym personelu oraz roz-

nariusze, wskazówki i materiały dydaktyczne,
można przeprowadzić kurs kwalifikacyjny bądź

woju organizacyjnym szkoły,
3. stworzyć koncepcję przebudowy systemu

studia podyplomowe przeznaczone dla osób,

kształcenia, doskonalenia i wsparcia ka-

które jeszcze nie pełnią żadnych funkcji kie-

dry kierowniczej szkół i innych placówek

rowniczych, lub szkolenia dla praktyków.

edukacyjnych.

Intencją autorów tych materiałów było

Podstawowym zadaniem dzisiejszych przy-

umożliwienie i wsparcie w pracy wszystkich

wódców edukacyjnych jest zmiana modelu

przygotowujących przyszłych dyrektorów szkół

szkoły skoncentrowanej głównie na działaniach

i placówek oraz przywódców innego poziomu

nauczycieli na szkołę zorientowaną na działa-

w zakresie przywództwa edukacyjnego. Uświa-

nia uczniów i ich uczenie się. Odpowiedzialność

domienie takiej potrzeby było wynikiem kilku-

za tę zmianę muszą wziąć współcześnie przy-

letnich refleksji i studiów nad przywództwem

wódcy edukacyjni.

edukacyjnym w Polsce i na świecie. Konkluzją

Wśród pilnych potrzeb systemu oświatowe-

wynikającą z tych refleksji było przekonanie,

go należy więc wymienić zbudowanie systemu

że aby wesprzeć rządy w efektywnym reagowa-

kształcenia i doskonalenia dla kadry kierowni-

niu na potrzeby współczesnych społeczeństw,

czej szkół/placówek. W Polsce w trakcie wyboru

a co z tym związane obecnych systemów edu-

dyrektora szkoły/placówki nacisk jest położony

kacji, trzeba postawić dyrektorów szkół i na-

przede wszystkim na formalne wymagania, które

uczycieli w centrum wszelkich zmian i reform

musi spełnić dyrektor, a kryteria jego wyboru nie

mających na celu poprawienie jakości pracy tych

są de facto określone – w regulacjach dotyczących

systemów. Skuteczne kierowanie szkołą to jeden

pracy komisji konkursowej podkreśla się jedynie,

z najważniejszych czynników, które kształtują

że istotnym elementem oceny ma być koncepcja

ogólne warunki nauczania i uczenia się, rozbu-

funkcjonowania i oceny szkoły. Trudno jest też

dzają aspiracje uczniów, rodziców i pracowników

określić, jakimi nieformalnymi i dodatkowymi

oraz dają im wsparcie, a tym samym przyczyniają

kryteriami kierują się samorządy przy wyborze

się do lepszych wyników nauczania.

dyrektora. W praktyce w przypadku dyrektorów

Szkolni przywódcy pełnią dziś złożoną funk-

polskich szkół nie ma jednego modelu wyboru

cję: ich zadanie polega na czymś znacznie więcej

dyrektora, różne są też ścieżki rozwoju zawodo-

niż wyłącznie na administrowaniu szkołami.

wego dyrektorów. Za symptomatyczny można

Przede wszystkim muszą się stać przywódca-

uznać fakt, iż duża część dyrektorów przyznaje,

mi zapewniającymi efektywny proces uczenia

że została dyrektorem „z przypadku” lub pod na-

się uczniów oraz rozwój pracowników. Ażeby

ciskiem innych nauczycieli.

to osiągnąć, konieczne są zmiany w sposobie
przygotowania dyrektorów.

Należy wesprzeć przywódców i kandydatów
na przywódców w rozwoju innym niż do tej pory –

Zbudowanie efektywnego systemu rozwoju

stawiającym przed nimi odmienne cele i realizo-

przywódców wymaga jasnego zdefiniowania

wanym w innej formie. Przede wszystkim koniecz-

zakresu ich odpowiedzialności, zapewnienia im

ne jest wsparcie w myśleniu o ich rolach, o proce-

odpowiednich możliwości rozwoju (przez całą

sie kształcenia, o ich miejscach pracy – szkołach

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie
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w znacznie szerszym kontekście, niż to się dzieje

z nauczaniem i uczeniem się, poszukując cieka-

dzisiaj. Potrzebna jest refleksja na temat działania

wych form kształcenia, promując pracę zespo-

w kontekście posiadanych przez nich przekonań,

łową i elastyczność rozwiązań przywódczych,

ich współpracowników i członków społeczeństwa,

czy też zachęcając do wzajemnego uczenia się

w kontekście wartości i założeń na temat tego,

i wymiany sprawdzonych rozwiązań.

co robią, w kontekście priorytetów i uzasadnień,

Przede wszystkim jednak bez przerwy odwo-

dlaczego działają tak, a nie inaczej. Prowadzenie

ływaliśmy się do kontekstu działania przywód-

takiej refleksji to jeden z głównych aspektów roz-

ców, a zwłaszcza wartości, które wspierają wizję

woju przywódców, których celami są ciągła, zgod-

edukacji otwartej, demokratycznej, wrażliwej

na z potrzebami, ewolucja sposobów działania,

na wszystkich uczniów – edukacji najwyższej

budowanie zaufania wewnątrz organizacji i do or-

jakości i dostępnej dla wszystkich. To właśnie

ganizacji, działanie odpowiedzialne i w połączeniu

wartości, ale także szeroko zdefiniowane kompe-

z tym, co dzieje się wokół na świecie.

tencje stały się punktem odniesienia zarówno dla

II. Kamienie milowe procesu

tworzenia kursu, jak i dla praktyki szkoleniowej.
Wśród wartości edukacyjnych decydujących

kształcenia dla przywództwa

o przebiegu procesu uczenia się oraz jego efek-

edukacyjnego

tach i kształcie przywództwa edukacyjnego
wskazano następujące:

Planując przebieg procesu kształcenia przywódców edukacyjnych, uwzględniliśmy kilka
istotnych założeń, bez których trudno byłoby
osiągnąć zamierzony cel, czyli przygotować przywódców rozumiejących, że ich zadaniem jest

Wolność. To konieczny warunek rozwoju, fundament procesu uczenia się i edukacji. To niezależ-

ujawniać potencjał innych, tak aby byli oni zdolni

ność w myśleniu i zarządzaniu, możliwość doko-

do wywiązywania się z obowiązków w sposób

nywania wyborów, brak uwikłania i uzależnienia

autonomiczny i zgodny z przyjętymi wartościami.

od czynników zewnętrznych, przy jednoczesnym

Przede wszystkim byliśmy i jesteśmy prze-

poszanowaniu wolności innych. Wolność to au-

konani, że proces uczenia się to proces społecz-

tonomia w podejmowaniu inicjatyw, kreowaniu

ny – zachodzi w grupie dzięki aktom komuni-

i wdrażaniu nowych pomysłów.

kacji, interakcji i współpracy. Ponadto, że jest

Wolność w szkole przejawia się w tworzeniu

procesem demokratycznym, gdzie wszyscy mają

środowiska, w którym wybór jest możliwy. Przy-

prawo podejmowania decyzji o tym, jak będzie

wódca edukacyjny dba o wolność innych i daje im

przebiegał, i że zachodzi w miejscu pracy, tam

na nią przestrzeń.

gdzie dzieją się rzeczy ważne, a nie w oderwanych
od rzeczywistości salach wykładowych.
Wierzyliśmy, że konieczne są innowacyjne

8

Wartości

Równość i sprawiedliwość społeczna. To jednakowe szanse dla wszystkich ludzi bez względu

partnerstwa, sieci współpracy i badania, w które

na status czy pochodzenie. Równość i sprawied-

zaangażowani są praktycy, a nie wyłącznie bada-

liwość nie są jednoznaczne z identycznym trak-

cze-eksperci. Dla rozwoju przywództwa musimy

towaniem, lecz z zaspokajaniem potrzeb. Spra-

się nauczyć korzystać z danych i dowodów na sku-

wiedliwa społeczność to taka, w której szanuje się

teczność niektórych praktyk oraz współpracować

indywidualność i zapewnia prawa do szacunku,

z różnymi potencjalnymi partnerami spoza naszej

uznania, miłości, podmiotowości czy oporu wo-

instytucji.

bec niesprawiedliwości.

W czasie przygotowania modelu kształcenia,

Równe i sprawiedliwe traktowanie w szkole

myśleliśmy o tym, aby go uatrakcyjnić, dbając

przejawia się w poszanowaniu różnorodności

o większą profesjonalizację, pozwalając skupić się

i tworzeniu każdej osobie sprzyjających warun-

na doskonaleniu nauczania i uczenia się, a także

ków uczenia się. Przywódca edukacyjny dba o to,

starając się lepiej zrównoważyć zadania czysto

by zasady równości i sprawiedliwości odnosiły się

administracyjne i podstawowe zadania związane

do wszystkich tworzących społeczność szkolną.

Wprowadzenie Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Kamienie milowe procesu kształcenia dla przywództwa edukacyjnego

Szacunek. To traktowanie każdego człowieka
z godnością i uznaniem dla jego wartości. Nie-

oraz zdawanie sobie sprawy z jego konsekwencji
i uczenie się na tej podstawie.

zbędną składową szacunku jest akceptacja od-

W szkole odwaga przejawia się dawaniem

mienności. Taka postawa tworzy przestrzeń dla

przestrzeni do podejmowania wyzwań, budowa-

drugiego człowieka, nawet jeżeli jego wartości,

niem kultury otwartości na informację zwrotną.

poglądy czy zachowania różnią się od naszych.

Przywódca edukacyjny nieustannie poszukuje

Szacunek w szkole przejawia się w uznawaniu obopólnej godności i podmiotowości. Zadaniem przywódcy jest budowanie atmosfery
wzajemnego szacunku i dbanie, by każdy był tak
samo dobrze traktowany bez względu na swoją
odmienność.
Zaufanie. Zaufanie to wiara, że inni będą się za-

i uczy się, gdyż tylko otwarta postawa gwarantuje
odwagę w podejmowaniu wyzwań.
Uczciwość. To rzetelna realizacja przyjętych zobowiązań, komunikacja bez manipulacji i przestrzeganie przyjętych zasad postępowania – nawet wtedy, gdy nie jest to przez nikogo zauważane czy docenione.

chowywać zgodnie z przyjętymi wartościami,

Uczciwość w szkole oznacza spójność między

uzgodnionymi celami i zasadami, a także dawanie

deklarowanymi wartościami a praktyką. Przy-

szansy na uczenie się na błędach.

wódca edukacyjny jest uczciwy i oczekuje tego

W szkole zaufanie przejawia się w przekonaniu
o odpowiedzialności uczniów za własny proces
uczenia się oraz o profesjonalizmie nauczycieli.
Zaufanie to poszanowanie wyborów i uwzględ-

od innych.
Rozwój i uczenie się. To praca nad sobą na wszystkich etapach życia, jak najpełniejsze wykorzy-

nianie indywidualności uczestników procesu

stywanie swoich zasobów, talentów i możliwości

uczenia się. Zadaniem przywódcy edukacyjnego

oraz zdobywanie nowych, wzbogacających do-

jest kreowanie przestrzeni dla ich rozwiązań i po-

świadczeń. To rozwijanie potencjału osób two-

mysłów, w tym również gotowość na popełnianie

rzących społeczność szkolną w każdym aspekcie.

błędów i uczenie się na ich podstawie.
Odpowiedzialność. To świadome przyjmowanie

W szkole rozwój i uczenie się zależą od działań
nakierowanych na wspieranie procesu uczenia
się. Składa się na to zarówno głęboka wiedza

obowiązków oraz rezultatów własnych działań –

o procesach rozwojowych, jak i profesjonalna

zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.

praktyka oparta na tej wiedzy. Przywódca edu-

Odpowiedzialność to dotrzymywanie umów i zo-

kacyjny jest świadomy swojej roli i konieczności

bowiązań, nie tylko w kontekście prawnym, ale

kształtowania warunków do rozwoju i uczenia

przede wszystkim moralnym. Wiąże się z odpo-

się w szkole.

wiadaniem na potrzeby jednostki, zespołu i całego środowiska szkoły.
W szkole odpowiedzialności sprzyjają auto-

Otwartość. To gotowość na zmianę, poszukiwa-

nie dobrych rozwiązań i akceptacja dla inności.

nomia w podejmowaniu działań i dokonywaniu

Otwartość to dostrzeganie bogactwa różnorod-

wyborów oraz świadome budowanie własnego

ności, poszukiwanie i korzystanie z nowych idei,

systemu wartości. Zadaniem przywódcy jest

zmienianie rzeczywistości oraz myślenie o roz-

budowanie odpowiedzialności za indywidualny

woju. To również akceptowanie ludzi, wyrażają-

proces rozwoju każdego członka zespołu, poczy-

ce się zmniejszaniem dystansu i obdarzaniem ich

nając od samego siebie.

zaufaniem.

Odwaga. To gotowość podejmowania wyzwań,

i świadomość, że jest ona naturalnym elementem

przejawiająca się w działaniu zgodnie z wartoś-

uczenia się, rozwoju i funkcjonowania środowi-

ciami i przekonaniami. Odwaga to podejmowa-

ska szkolnego. Przywódca edukacyjny tworzy

nie odpowiedzialnych decyzji zwłaszcza w nie-

przestrzeń do otwartej komunikacji, dla poszu-

sprzyjających okolicznościach, to przyjmowanie

kiwania nowego, do dzielenia się własną wiedzą

prawdy, umiejętność przyznania się do błędu

i doświadczeniem.

Otwartość w edukacji to zaproszenie do zmian

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie
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Dialog. To wspólne budowanie rzeczywistości.
To także umiejętność inicjowania i utrzymywania
relacji opartych na wzajemności.

wadzanie zmian służących jakości edukacji.
Refleksyjność w edukacji przejawia się

Dialog w szkole umożliwia uczniom włączanie

w umiejętności stawiania sobie pytań i kwestio-

się w projektowanie procesu uczenia się, kreowa-

nowania rzeczywistości. Przywódca edukacyjny

nie uczącej się wspólnoty nauczycieli oraz wyko-

dba o to, by refleksyjność stała się sposobem bu-

rzystywanie potencjału ukrytego w środowisku

dowania profesjonalizmu oraz rozwoju wszyst-

szkoły. Przywódca edukacyjny dba, by dialog był

kich członków społeczności.

fundamentem kultury szkoły.
Służebność. To działanie na rzecz innych, dąże-

Wiarygodność. Umożliwia pojawienie się zaufania, a samo buduje się dzięki integralności – spój-

nie do dobra wspólnego, promowanie poczucia

ności myśli, działań, wartości, przekonań oraz

wspólnotowości oraz współudziału w podejmo-

wyrażanych poglądów i opinii, uczciwości, nie-

waniu decyzji.

zawodności i odpowiedzialności.

W edukacji służebność polega na wspieraniu
innych osób w pokonywaniu przeszkód, które uniemożliwiają im realizację obowiązków.

Solidarność. Oznacza wzajemną i wspólną od-

powiedzialność członków jakiejś instytucji czy

Przywódca edukacyjny jest gotowy do stawia-

społeczności. Solidarność wiąże się z egzystencją

nia dobra wspólnego w centrum swoich działań

ludzką osadzoną w wymiarze wspólnotowym –

i przykładem zachęca innych do podejmowania

to troska o innych. Nikt nie jest samotną wyspą.

inicjatyw na rzecz społeczności.

Jesteśmy razem nawet wtedy, gdy tego nie wiemy.

Partycypacja. To uczestnictwo w procesach po-

Solidarność to apel o to, by spieszyć z pomocą
człowiekowi, który znalazł się w potrzebie.

dejmowania decyzji, tworzenie mechanizmów

Solidarność w szkole oznacza stałą gotowość

i struktur dla zaangażowania i aktywności pod-

do angażowania się na rzecz dobra wspólnego,

miotów związanych ze szkołą.

czyli uczenia się wszystkich i każdego z osobna.

W szkole partycypacja przejawia się w infor-

Nikt, kto planuje i prowadzi jakiekolwiek

mowaniu, konsultowaniu i wspólnym podej-

działania edukacyjne, nie może pozwolić sobie

mowaniu decyzji. Przywódca edukacyjny dba,

na ignorowanie wartości, które decydują o cha-

by w procesie określania celów oraz koncepcji

rakterze owej działalności, jej rezultatach, ale też

rozwoju szkoły i wdrażaniu zmian brały udział

o procesie i samopoczuciu osób biorących w nim

wszystkie podmioty.

udział i relacjach między nimi. Jakakolwiek pa-

Różnorodność. To bogactwo perspektyw, postaw

sywność w monitorowaniu i dbaniu o wartości
przejawiająca się w naszych działaniach powodu-

i rozwiązań. Wrażliwość na różnorodność pozwa-

je, że mogą się pojawić inne, nieprzydatne, nie-

la na wielostronny rozwój. Wykorzystanie różno-

pożądane, a nawet szkodliwe wartości w zamian.

rodności wspiera proces uczenia się oraz sprzyja

Gdy nie mówimy o tym, jak ważna jest współpra-

kreatywności.

ca, nie doskonalimy umiejętności współpracy,

Różnorodność w edukacji pozwala na czer-

nie pielęgnujemy jej, w zespole może wystąpić

panie z bogactwa perspektyw i unikalności

toksyczna rywalizacja. Gdy nie myśli się o tym,

jednostek, nawet jeśli mają zupełnie odmienne

że wolność i autonomia wiąże się z odpowiedzial-

zdania lub postawy. Przywódca edukacyjny wy-

nością, może się pojawić dążenie do nadmiernej

korzystuje różnorodność, panuje nad uczuciami

konsumpcji, gdy zabraknie odpowiedzialności,

niepewności i lęku towarzyszącymi nieodłącz-

rozpoczyna się kontrola. Aby nie mnożyć przy-

nie kontaktom z tym, co odmienne, służąc tym

kładów zagrożeń, należy podkreślić ponownie

za wzór dla szkolnej społeczności.

znaczenie obecności wspólnych i akceptowa-

Refleksyjność. To poszukiwanie sensu własnych
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przydatnych wniosków, umożliwiających wpro-

nych wartości w każdym działaniu, w każdej
rozmowie.

działań. Namysł nad własnymi założeniami i wy-

Kolejnym ważnym elementem, nazwanym tu

nikającymi z nich działaniami oraz tworzenie

kamieniem milowym, jest zestaw kompetencji
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niezbędnych do pełnienia funkcji przywódczych.

z praktykami, badaczami i ekspertami, a tak-

W pierwszym etapie prac, na podstawie studiów

że uczestnikami zajęć pilotażowych powstała

literaturowych, zaproponowaliśmy 96 różnych

znacznie krótsza lista głównych (dość obszer-

kompetencji przywódczych. Następnie w wy-

nych znaczeniowo) kompetencji, które można

niku badań wśród dyrektorów szkół i placó-

doskonalić podczas proponowanego przez nas

wek oraz dzięki konsultacjom prowadzonym

kursu. Oto one:

Kompetencje
Tab. 1. Lista kompetencji
Kompetencje

Rozumienie i elementy kompetencji

Koncentracja na koncepcji pracy
szkoły wynikającej z przyjętych
założeń na temat edukacji.

Budowanie koncepcji pracy szkoły na podstawie założeń na temat uczenia się
i rozwoju, we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, skoncentrowanej na procesie uczenia się wszystkich członków społeczności szkolnej
i tworzeniu sytuacji sprzyjających uczeniu się i rozwojowi.
Ustalanie priorytetów uwzględniających kontekst zewnętrzny szkoły (lokalną
kulturę) oraz potrzeby uczniów i nauczycieli.
Ustanawianie szczegółowych i jasnych celów oraz tworzenie strategii ich realizacji.
Świadome i przemyślane podejmowanie działań w szkole i środowisku oraz
współpracowanie z różnymi podmiotami przy ich realizacji z uwzględnieniem
potrzeb szkoły/placówki i środowiska.

Świadome wprowadzanie wizji
przywództwa.

Rozumienie różnorodnych sposobów (teorii) sprawowania przywództwa i łączenia go z praktyką.
Tworzenie i efektywne komunikowanie wizji i koncepcji pracy szkoły (wspólnie
z wszystkimi zainteresowanymi).
Wzmacnianie i ujawnianie potencjału pracowników (empowerment) w celu odpowiedzialnego i skutecznego realizowania zadań zgodnie z własnym sumieniem
i szacunkiem wobec innych.
Wspieranie i rozwój relacji międzyludzkich.
Nastawienie na zmianę w celu poprawy sytuacji.

Myślenie systemowe.

Postrzeganie organizacji jako całości, na którą składają się poszczególne elementy i procesy w niej zachodzące oraz wpływ, jaki na siebie wywierają.

Komunikatywność.

Komunikowanie się z innymi mające na celu budowanie porozumienia i utrzymywania relacji, umiejętność słuchania i dawania konstruktywnych informacji
zwrotnych.

Budowanie kultury szkoły skoncentrowanej na procesie uczenia
się wszystkich członków społeczności szkolnej przez tworzenie
sytuacji sprzyjających uczeniu się
i rozwojowi.
Zarządzanie szkołą jako organizacją uczącą się.

Rozumienie istoty procesu i warunków uczenia się.
Rozwijanie uczenia się we współpracy.
Poddawanie refleksji procesu uczenia się.
Tworzenie warunków do uczenia się uczniów i nauczycieli.
Wykorzystywanie użytecznych danych w procesie podejmowania decyzji służących rozwojowi szkoły i warsztatu pracy nauczycieli.
Organizowanie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wymagań państwa.

Prowadzenie współpracy ze środowiskiem służące wzajemnemu
rozwojowi.
Upowszechnianie wartości uczenia się w społeczności lokalnej.

Identyfikacja znaczących dla rozwoju uczniów i środowiska potencjałów indywidualnych, organizacyjnych i społecznych.
Tworzenie sieci współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi (szkołami,
poradniami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami itp.) w celu wspierania wzajemnego rozwoju.
Komunikowanie się publiczne z podmiotami szkoły i w społeczności lokalnej
przez stwarzanie możliwości dialogu na temat wartości edukacji i polityki oświatowej.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie
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Kompetencje

Rozumienie i elementy kompetencji

Tworzenie i realizacja polityki personalnej zorientowanej na rozwój
pracowników.

Budowanie partycypacyjnego modelu podejmowania decyzji w różnych obszarach zarządzania szkołą.
Diagnozowanie i tworzenie warunków do rozwoju osobistego i profesjonalnego
potencjału nauczycieli i pracowników, zwłaszcza przez udzielanie i wykorzystywanie informacji zwrotnej.
Wykorzystanie indywidualnego rozwoju nauczycieli i pracowników w celu doskonalenia pracy zespołu we wszystkich obszarach działalności szkoły.

Upełnomocnianie pracowników
szkoły.

Wzmacnianie wewnętrznej motywacji prowadzące do tego, że wszyscy pracownicy szkoły są zaangażowani, czują się odpowiedzialni, kompetentni, autonomiczni, zdolni do wykonania zadań i twórczej pracy.

Myślenie koncepcyjne i strategiczne.
Systemowe administrowanie
szkołą.

Rozwijanie strategicznego zarządzania zmianą z uwzględnieniem wszystkich
„podsystemów” szkoły.
Rozumienie podstawowych terminów, zasad tworzenia i interpretowania prawa.
Wyjaśnianie społeczności szkoły znaczenia i wpływu zewnętrznych uwarunkowań i przepisów prawa na jej działanie.
Wykorzystywanie wymagań państwa w zarządzaniu edukacyjnym.
Rozumienie systemu zarządzania szkołą w demokracji i zapewnianie zachowania
standardów etycznych.
Organizowanie pracy adekwatnie do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie
z koncepcja pracy szkoły.
Planowanie finansów i zarządzanie przepływem pieniędzy, budżetowanie, rozliczanie i kontrolowanie finansów.
Stosowanie technologii do doskonalenia administrowania szkołą.
Tworzenie adekwatnego do potrzeb szkoły i spójnego z jej koncepcją pracy
procesu rekrutacji i selekcji oraz oceny nauczycieli (i innych pracowników).
Wprowadzanie nowych pracowników w kulturę organizacyjną organizacji według ustalonego i obowiązującego modelu.
Podejmowanie decyzji na podstawie analizy dostępnych danych.

Budowanie modelu zarządzania
szkołą opartego na współpracy.

Tworzenie przestrzeni do zarządzania opartego na współpracy.
Organizowanie procesów współdziałania, komunikacji i rozwiązywanie konfliktów między grupami.

Samodoskonalenie i rozwój samoświadomości w roli liderskiej.

Rozpoznawanie własnego potencjału, możliwości i ograniczeń oraz potrzeb rozwojowych, budowanie wiedzy na temat własnych przekonań, postaw, wartości
i sposobu działania.
Budowanie świadomości na własny temat w kontekście przyjętej roli zawodowej
oraz współczesnych wyzwań w zarządzaniu szkołą (w szczególności warunków
funkcjonowania szkoły, ciągłego charakteru zmian; tworzenia społeczeństwa
wiedzy; globalizacji).
Świadome podejmowanie roli liderskiej.

Planowanie i podejmowanie inicjatyw na rzecz własnego rozwoju.

Określanie własnych celów rozwojowych w odniesieniu do wizji rozwoju szkoły.
Współpraca z innymi na rzecz własnego rozwoju, korzystanie ze wsparcia
innych.
Stymulowanie rozwoju dzięki wykorzystaniu wewnętrznej motywacji i energii.
Dbanie o higienę psychiczną, samoakceptację oraz równowagę między pracą
i życiem osobistym.

Gotowość do uczenia się
i rozwoju, otwartość na nowe
doświadczenia.

Ciągłe aktualizowanie wiedzy i umiejętności profesjonalnych, poszerzanie perspektywy.

Refleksyjność.

Zdolność i prowadzenie systematycznej refleksji nad podejmowanymi działaniami.

Źródło: opracowanie własne.
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Drzewo wartości i kompetencji
Przedstawione powyżej wartości i kompetencje

a w koronie zobrazowano kompetencje (zob. rys. 1

przywództwa edukacyjnego zostały pokazane

oraz rys. 4. Struktura zeszytów 1–10, s. 21).

na schemacie drzewa, które wyrasta z wartości,

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE – WARTOŚCI I KOMPETENCJE
KOMPETENCJE
Upowszechnianie
wartości uczenia
się w społeczności
lokalnej

Komunikatywność

Budowanie
modelu zarządzania
szkołą opartego na
współpracy

Umiejętność budowania
kultury placówki
skoncentrowanej na procesie
uczenia się i rozwoju

Prowadzenie współpracy
ze środowiskiem służące
wzajemnemu rozwojowi

Systemowe
administrowanie szkołą
Otwartość
na nowe
doświadczenia

Kierowanie
zmianą

Budowanie kultury
szkoły skoncentrowanej
na procesie uczenia
się wszystkich członków
społeczności szkolnej

Myślenie
koncepcyjne
i strategiczne
Gotowość do uczenia
się i rozwoju

Zarządzanie szkołą
jako organizacją
uczącą się

Planowanie i podejmowanie
inicjatyw na rzecz własnego
rozwoju
Wdrażanie strategii
przywództwa

Tworzenie i realizacja
polityki personalnej
zorientowanejna
rozwój pracowników

Samodoskonalenie
i rozwój samoświadomości
w roli liderskiej

Upełnomocnianie
pracowników
szkoły

Koncentracja na
koncepcji pracy szkoły
wynikającej z przyjętej
koncepcji edukacji

Świadomość
społecznego kontekstu
działań

Świadomość
organizacyjna

refleksyjność

zaufanie

uczciwość

dialog
służebność

wiarygodność

otwartość
odpowiedzialność
wolność

WARTOŚCI

odwaga
różnorodność

rozwój i uczenie się
partycypacja
równość
i sprawiedliwość

szacunek

społeczna

Rys. 1. Drzewo wartości i kompetencji
Źródło: opracowanie własne.
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III. Rozwój przywództwa

się to przestrzeń indywidualna, w której uczest-

edukacyjnego. Proces uczenia się

nicy czytali lektury, prowadzili własne Dzienniki

i obszary merytoryczne

uczenia się, odpowiadali na pytania zapraszające
do refleksji nad tym, czego się nauczyli, lub pisa-

Rozwój przywódców edukacyjnych jest procesem

li eseje na zadane tematy, oraz przestrzeń grupy

długotrwałym i skomplikowanym. Trudno uwie-

krytycznych przyjaciół – mniejszej grupy, w której

rzyć, aby uczestniczenie nawet w najlepszym kur-

uczestnicy wspierali się w wykonywaniu zadań lub

sie szkoleniowym wystarczyło, by przygotować się

rozwiązywaniu problemów (zob. rys. 2).

do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Skutecz-

We wszystkich wymienionych przestrzeniach

ne przywództwo edukacyjne to efekt kształcenia,

dbano o różnorodność form i metod kształcenia,

ale też lektury i indywidualnej refleksji, praktyki

korzystano z materiałów zastanych (np. doku-

i wieloletnich doświadczeń, pracy w grupie, auto-

mentów), tekstów, różnych technik pracy w gru-

ewaluacji, podejmowania prób i uczenia się na błę-

pie, indywidualnej i zbiorowej refleksji, badań

dach. Dlatego projektując kurs, tak jak już powie-

własnych, konkretnych działań i doświadczeń,

dziano wcześniej, pamiętaliśmy o tym, jak uczą się

informacji zwrotnej, dyskusji, refleksji pisem-

dorośli, i staraliśmy się wykorzystać ich praktykę

nej, nauki indywidualnej i uczenia się od siebie

i doświadczenie, koncentrowaliśmy się na rozwoju,

nawzajem oraz studiów przypadku.

zmianie i refleksji nad podejmowanymi działania-

W sześciu obszarach, na jakie podzielono tre-

mi. Tak więc podczas kursu uczestnicy uczyli się

ści związane z przywództwem edukacyjnym, za-

przez doświadczenie, we współpracy i nawzajem

dawaliśmy sobie pytanie o to, jak przygotowywać

od siebie, odwołując się do własnych doświadczeń

przyszłych przywódców, ale też w jaki sposób

i tego, co dzieje się w klasie. Treści szkolenia wy-

doskonalić tych, którzy zaczynają, i jak wspierać

nikały z krytycznej refleksji nad rzeczywistością,

tych, którzy pełnią tę funkcje od lat (doskonale-

widocznymi wartościami i kompetencjami.

niem i wspieraniem zajmujemy się w dwóch do-

Trenerzy wspierali uczestników w rozwoju,

datkowych pakietach). Pamiętając o poziomach,

modyfikując swe działania w zależności od po-

na jakich przejawia się ucząca się organizacja,

trzeb i przebiegu zajęć. Co bardzo ważne, więk-

zawsze (i jednocześnie) myśleliśmy o uczeniu się

szość zajęć prowadzona była przez tych samych

uczniów, o uczeniu się nauczycieli i wszystkich

trenerów, co dało możliwość skupienia się na pro-

pracowników, o uczeniu się organizacji i o ucze-

cesie grupowym i podejmowania różnych decyzji

niu się społeczności.

dotyczących procesu uczenia się wspólnie z uczest-

Tych sześć obszarów to:

nikami zajęć. Kurs nie był więc prowadzony przez

1. przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce,

grupę ekspertów skoncentrowanych na swoich

2. przywództwo dla uczenia się i rozwoju

zajęciach, lecz doświadczonych trenerów skupionych na rozwoju uczestników. Eksperci zapraszani
byli na wykłady w znacznie mniejszym wymiarze,
niż to zwykle dzieje się na podobnych kursach.
Uczestnikom stworzono podczas kursu kilka
„przestrzeni uczenia się” . Dwie główne prze1

strzenie to przestrzeń (rzeczywistość) szkole-

indywidualnego,
3. przywództwo w środowisku (dla rozwoju
społecznego),
4. przywództwo dla rozwoju pracowników,
5. przywództwo dla sprawnego działania (zarządzanie strategiczne),
6. rozwój własny i uczenie się przywództwa.

niowa, gdzie w grupie warsztatowej odbywały

Obszar pierwszy, czyli przywództwo eduka-

się prezentacje, ćwiczenia, symulacje, dyskusje

cyjne w teorii i praktyce wiąże się z wcześniejszą

i podobne działania szkoleniowe, oraz przestrzeń

konstatacją, iż aby sprostać wyzwaniom współ-

szkolna, gdzie wraz z współpracownikami uczest-

czesności, polska edukacja potrzebuje nowego

nicy wykonywali różne zadania służące zarówno

typu przywództwa, którego istotę stanowią wy-

rozwojowi szkoły, jak i zdobywaniu doświadczeń

tyczanie wizji, koncentracja na rozwoju i uczeniu,

przywódczych. Dwie kolejne przestrzenie uczenia

dzielenie się przywództwem i odpowiedzialnością, budowanie relacji i sieci współpracy, docenia-

1 Termin „przestrzeń uczenia się” jest tu rozumiany podobnie
jak środowisko uczenia się.
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Dziennik uczenia się
Moje portfolio

Zadania dla
uczestników

Eseje

Przestrzeń
indywidualnego
uczenia się

Przestrzeń
zespołowego
uczenia się (krytyczni
przyjaciele)
Wspólna
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Rys. 2. Przestrzenie uczenia się przywódców edukacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Taka wizja zakłada, że rolą dyrektora szkoły

iż rozwój każdego ucznia i każdej uczennicy za-

jest nie tylko administrowanie nią, lecz także

leży od jakości budowanego środowiska ucze-

przewodzenie całemu środowisku szkolnemu,

nia się. Wysoką jakość środowiska uzyskuje się

aby zapewnić efektywny proces uczenia się

w interakcji z kontekstowym otoczeniem szkoły.

uczniów i rozwój nauczycieli. By ją osiągnąć,

To, że dyrektor szkoły, aby być w roli przywód-

konieczne są zmiany w sposobie przygotowa-

cy skuteczny i wiarygodny, powinien się stawać

nia i wspierania w rozwoju dyrektorów szkół

zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli modelem

(i przywódców w ogóle). Należy im zapewnić

osoby uczącej się, w sposób świadomy realizować

edukację liderską, w której wzmacniane są przy-

swoje potrzeby rozwojowe, i rozumieć, że rozwój

wódcze kompetencje, a dyrektor szkoły może się

w roli przywódcy ma charakter stałego procesu.

rozwijać w roli lidera.

Kształcenie dyrektorów nie może się ograniczać

Co to znaczy? To, że przywódca edukacyjny
koncentruje się na uczeniu i rozwoju każdego

do przygotowania do pełnienia tej roli, ale jest
konieczne na wszystkich etapach jej pełnienia.

ucznia/wychowanka w szkole lub placówce. To,

Kompetencje związane z zarządzaniem swo-

że samoświadomość i rozumienie siebie jest

im rozwojem są nie tyle częścią edukacji przy-

podstawą tej roli. Stąd znaczenie stałej reflek-

wódców, co jej koniecznym warunkiem. Dopiero

sji nad własnymi doświadczeniami i pogłębia-

dzięki nim oferowane w innych obszarach do-

nie samoświadomości, kluczowych kompetencji

świadczenia edukacyjne staną się uczące. Dlatego

związanych z zarządzaniem swoim rozwojem

refleksja dyrektorów szkół nad swoją indywidu-

w programach rozwijania przywództwa, również

alną rolą i własnym rozwojem zwiększa szansę

edukacyjnego. To, że przywódca ma świadomość,

na przeprowadzenie projektowanej zmiany.
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Rys. 3. Model procesu uczenia się podczas kursu przywództwa edukacyjnego
Źródło: opracowanie własne.
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Konieczne jest więc wsparcie dyrektorów

wyzwalanie potencjału innych i pozwalamy na ta-

w zmianie myślenia o ich rolach, o procesie kształ-

kie zarządzanie własnym rozwojem, aby wspierać

cenia, o szkołach, w których pracują. Działając

samorozwój i partycypacyjne zarządzanie wszyst-

w tym obszarze, próbujemy kształtować rozu-

kich podmiotów współdziałających w osiąganiu

mienie istoty przywództwa edukacyjnego jako

wspólnego celu, czyli rozwoju ucznia.
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Obszar drugi, czyli przywództwo dla uczenia

swojej roli w procesie wprowadzania zmiany dy-

się i rozwoju indywidualnego wiąże się z rozu-

rektora szkoły. Dyrektora-uczestnika procesu,

mieniem przywództwa jako wspierania uczenia

dyrektora-nauczyciela, dyrektora-organizatora

się obejmującego najważniejsze zagadnienia

uczenia się nauczycieli, dyrektora zarządzającego

pozwalające dyrektorowi świadomie budować

całym procesem uczenia się w szkole.

organizację uczącą się, skupioną wokół najważ-

Służyć temu będą przygotowane przez nas

niejszego zadania szkoły, określonego w przepi-

moduły, skoncentrowane wokół najważniejszych

sach prawa i znajdującego swoje potwierdzenie

zagadnień: istoty uczenia się, osób uczących się

w wymaganiach państwa. Obszar przywództwa

w szkole oraz zarządzania procesem uczenia się.

dla uczenia się jest skoncentrowany na najważ-

Chcemy przeniesienia punktu ciężkości zain-

niejszych dla tego zagadnienia kwestiach: świa-

teresowań dyrektora szkoły na organizowanie

domości, na czym polega proces uczenia się, kto

procesu uczenia się, na budowanie szkoły jako

go tworzy oraz kto zarządza nim w szkole.

organizacji uczącej się, skupionego na realizacji

Przed współczesnymi środowiskami edukacyj-

kluczowych dla tego procesu zagadnień.

nymi stoją nowe wyzwania, których nigdy dotąd

Obszar trzeci, czyli przywództwo w środowi-

nie doświadczaliśmy. Gwałtowny rozwój techno-

sku wiąże się z przekonaniem, iż w budowaniu

logiczny, przyśpieszenie cywilizacyjne, zmiany

dobrej szkoły istotne jest nie tylko to, co dzieje

kulturowe powodują, że współczesna szkoła po-

się w jej murach, ale także to, w jaki sposób szkoła

trzebuje kreatywnych, nastawionych na współ-

osadzona jest w szerszym kontekście zewnętrz-

pracę przywódców, dyrektorów gotowych trzy-

nym. Szkoła nie jest bowiem samotną wyspą,

mać ster edukacji w czasach burzy, którą niesie

odizolowanym bytem, który funkcjonuje bez

ze sobą „płynna rzeczywistość”. W chaosie zmian,

związku z innymi podmiotami. Przeciwnie – za-

szybkości, z jaką one są narzucane szkołom, oraz

leży od czynników zewnętrznych. Na jej rozwój

potrzeb i wymagań, które stawia przed dyrekto-

wpływa to, w jakim zakresie otworzy się na oto-

rem współczesność, często gubi się najważniejsze

czenie, zrozumie swoją rolę w lokalnej społecz-

zadanie, dla którego szkoła została powołana –

ności, zadba o kontakt i komunikacje z głównymi

uczenie się uczniów. Choć stwierdzenie to wydaje

aktorami środowiska lokalnego i dopuści prze-

się oczywiste, to jednak dzisiejsza szkoła pełna jest

pływ informacji, aktywności, energii i emocji.

znudzonych, nastawionych na „przetrwanie” ucz-

Przywódca edukacyjny docenia fakt, że inni

niów. Najnowsze doniesienia z badań pokazują,

aktorzy społeczni i instytucjonalni, często zlo-

że środowiska szkolne muszą być skoncentrowane

kalizowani poza szkołą, mogą znacznie wzboga-

na uczniach jako głównych uczestnikach procesu,

cać strategiczną koncepcję rozwijania szkoły. By

powinny zachęcać do aktywnego uczestnictwa

możliwe było przeprowadzenie zmiany, dyrek-

w tym procesie i rozwijać w uczniach rozumienie

torzy muszą nieustannie spoglądać „poza szkol-

własnych działań jako uczących się. Ważne jest,

ne mury” – tam szukać partnerów i współpra-

by wykorzystywać społeczny charakter proce-

cowników, identyfikować potencjały i sytuacje

su i zachęcać do nauki opartej na współpracy, by

kryzysowe oraz stymulować działania, z których

w budowaniu społeczności uczącej się doceniać

zwrotnie korzystać może szkoła. Dobry lider stale

i wykorzystywać motywacje i emocje osób uczą-

bada kontekst kulturowy i ekonomiczny społecz-

cych się, uwzględniać indywidualne różnice mię-

ności oraz uwzględnia tę wiedzę, planując dzia-

dzy uczniami oraz wcześniej zdobytą wiedzę. Nie-

łania placówki, którą zarządza. Ma świadomość

zwykle ważne są dostosowane do grupy programy

tego, że warto jest wspierać i animować procesy

będące wyzwaniem, ale jednocześnie gwarancją

demokratyzacji szkoły, ponieważ, po pierwsze,

rozwoju indywidualnego ucznia oraz realizacji

kształtuje to wokół niej dobrą atmosferę, po dru-

dobrze pomyślanej podstawy programowej. Dla

gie – pozwala tworzyć bazę osób i podmiotów,

tak ujętego procesu niezbędne są również jasno

które mogą stanowić dla szkoły istotne wsparcie.

określone oczekiwania, cele, strategie uczenia się,

Współcześnie kapitał ludzki jest najistot-

oceniania oraz informacje zwrotne wspierające

niejszym czynnikiem rozwoju społeczeństwa,

proces uczenia się. Przyjęte założenia nie mają

a jego główny fundament stanowi zaufanie spo-

szansy na realizację bez światłego, świadomego

łeczne. Wzrost zaufania społecznego w dużym
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stopniu determinuje natomiast szeroko rozumia-

organizacyjnym, wspierającym rozwój zasobów

na współpraca. Istotne więc jest uświadomienie

ludzkich.

dyrektorom, że już w pierwszych latach edukacji

Zarządzanie szkołą powinno prowadzić za-

dziecka konieczne jest ukazywanie im wartości

tem do rozwoju zarówno uczniów, zespołu na-

oraz licznych korzyści, jakie niesie ze sobą dobre,

uczycieli, rodziców, w szczególności w zakresie

uczciwe, partnerskie współdziałanie. W związ-

podejmowania działań na rzecz realizacji wspól-

ku z tym, że szkoła funkcjonuje w bardzo zróż-

nie podzielanych wartości, jak i pozostałych pra-

nicowanym środowisku lokalnym, to na styku

cowników, którzy w konkretnej szkole widzą dla

obszarów działania placówki oraz jej otoczenia

siebie przyjazne miejsce pracy, pozwalające reali-

znajduje się wiele podmiotów, z którymi należy

zować swoje zainteresowania, potrzeby, cele za-

podejmować współpracę. Poza korzyściami, któ-

wodowe i życiowe. Z kolei świadomość dyrektora

re z niej wynikają dla wszystkich stron, za nie-

dotycząca konieczności troski o rozwój członków

ocenioną wartość należy uznać wysoką jakość

społeczności powinna inspirować i prowadzić

wykonanego działania uzyskaną dzięki efektowi

do podejmowania działań nowatorskich: krea-

synergii płynącemu z różnorodności pomysłów.

tywnych z punktu widzenia poszczególnych jed-

Dyrektorzy szkół powinni zatem nie tylko jak

nostek i innowacyjnych w odniesieniu do szko-

najczęściej podejmować współpracę, ale także

ły jako organizacji. Organizacja, jaką jest szkoła,

wskazywać możliwe kierunki partnerstw oraz

podlega zmianom, w których utrwalone wzorce

inspirować do kooperacji wszystkie podmioty

zachowań (np. dyrektor jako administrator, na-

tworzące bliższe lub dalsze otoczenie szkoły. Po-

uczyciel jako osoba głównie dyscyplinująca, a nie

nadto współpraca z instytucjami oświatowymi

wspierająca ucznia) stają się nieaktualne, a wręcz

i świadczącymi usługi z zakresu pomocy i wspar-

szkodliwe i utrudniające pracę. Z tą zmiennoś-

cia istotnie przyczynia się do poprawy jakości

cią dyrektor musi sobie radzić, budując na nowo

funkcjonowania placówki oraz poprawia samo-

zachowania adaptacyjne. Zarządzanie ludźmi

poczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.

w praktyce tak funkcjonującej szkoły sprowadza

Obszar czwarty, czyli przywództwo dla roz-

się więc nie tylko do doboru właściwych ludzi,

woju pracowników wiąże się z przekonaniem,

ale także do tworzenia odpowiedniego klimatu

że to ludzie stanowią najważniejszy zasób or-

pracy, motywowania do zaangażowania, dbałości

ganizacji, jaką jest szkoła. W tym kontekście

o sprzyjające rozwojowi relacje międzyludzkie.

szczególnego znaczenia nabiera osoba dyrektora

Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za ini-

szkoły jako przywódcy tej organizacji. Dyrektor

cjowanie, kreowanie i utrzymywanie warunków

szkoły tworzy warunki do kreowania koncepcji

sprzyjających temu rozwojowi, w trosce o to, aby

pracy szkoły, strategii i celów szkoły, buduje jej

jego działanie było ukierunkowane, podejmując

społeczność, kształtuje kulturę szkoły. Tworzy

decyzje, niemalże za każdym razem musi od-

społeczność uczącą się – w odniesieniu do wszyst-

woływać się do wartości zajmujących najwyż-

kich jej przedstawicieli – uczniów, nauczycieli

sze miejsce w hierarchii znaczeń nadającej sens

i rodziców oraz pozostałych pracowników. Dy-

temu działaniu. Mimo że wartości te na gruncie

rektor jednak kieruje organizacją jako profe-

określonej kultury (kręgu kulturowego) wydają

sjonalista, organizator współpracy zespołowej,

się zbliżone, podobne, każda szkoła może w swo-

przywódca. Jednocześnie szkoła jako organizacja

jej misji wyróżniać się ich specyfiką.

nie funkcjonuje w izolacji, co oznacza troskę dy-

Zarządzanie ludźmi jest strategiczną, jedno-

rektora o dobre relacje z otoczeniem, rozumiane

rodną i spójną formą (metodą) kierowania najcen-

jako zrównoważony rozwój czyli dbanie także

niejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.

o potrzeby otoczenia społecznego, współpracę

Celem tego obszaru obejmującego zarządzanie

a nie rywalizację z innymi szkołami czy grupami społecznymi. Najważniejsze mimo wszystko
wydaje się uświadomienie sobie przez członków
społeczności konieczności wzajemnego dziele-
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ludźmi jest:
••uświadomienie dyrektorom rangi wartości

jako wyznacznika ich działania, podejmo-

nia się wiedzą, uczenia się, współpracy i współ-

wanego w trosce o realizację misji szkoły

działania; wówczas można mówić o uczeniu się

i wszystkich członków jej społeczności,

Wprowadzenie Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
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••doskonalenie kompetencji dyrektora zarówno
jako nauczyciela, jak i przywódcy stwarzają-

cego optymalne warunki do nauki, pracy
i rozwoju całej społeczności szkolnej i szkoły
jako społeczności uczącej się. W szczególności
ważne jest położenie nacisku na współpracę
w zespołach tworzących tę społeczność i między nimi (uczniami, nauczycielami, rodzicami
i pozostałymi pracownikami),
••wyposażenie dyrektorów w użyteczne narzędzia, które mogą być wykorzystywane w procesie zarządzania ludźmi,
••pogłębienie refleksji nad rozumieniem roli

••rozwój szkoły to rozwój jej wszystkich podsystemów,

••wysoka jakość działań podejmowanych
w szkole będzie efektem współpracy z jej inte
resariuszami,
••oczekiwania wobec szkoły mają zmienny cha-

rakter, gdyż przeobraża się otoczenie, w którym szkoła funkcjonuje.
Definiując zarządzanie strategiczne w kon-

tekście społecznym, prawnym i ekonomicznym,
założono, że pewne rozwiązania z zakresu nauk
o zarządzaniu można wprowadzić do działal-

dyrektora szkoły, jako organizacji służącej

ności organizacji szkolnej. Kontekst społeczny

całej społeczności, wykraczającej poza włas-

funkcjonowania organizacji szkolnej związany

ne granice, jej harmonijnym rozwojem, a jed-

jest ze służebną rolą szkoły wobec całego społe-

nocześnie przygotowującej do życia przyszłe

czeństwa. Społeczeństwo nie tylko tworzy wa-

pokolenia i w związku z tym funkcjonowaniem

runki do funkcjonowania szkoły w otoczeniu,

całego systemu edukacji.

ale także rozlicza szkoły z jej celów oraz zadań.
Kontekst prawny oznacza organizowanie pracy

Obszar piąty, czyli przywództwo dla spraw-

szkoły adekwatnie do obowiązujących przepisów

nego działania wiąże się z przekonaniem, że spe-

prawa oraz tłumaczenie zewnętrznych wymagań

cyfika organizacji, które funkcjonują w obszarze

i przepisów prawa na szkolne procedury oraz akty

edukacji, odnosi się przede wszystkim do cha-

prawa wewnątrzszkolnego. Kontekst ekonomicz-

rakterystycznych celów ich działania. W szkole

ny dotyczy planowania finansów oraz zapewnie-

trudno zdefiniować jest pojęcia znane z obszaru

nia funkcjonowania procedur budżetowania, roz-

zarządzania organizacjami, jak maksymalizacja

liczania i kontroli. Nadrzędnym celem modułu

zysku czy efektywność produkcji. Od organiza-

jest rozwijanie organizacji szkolnej jako systemu

cji działających w obszarze edukacji oczekuje się

współzależnych elementów, którymi zarządzanie

wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,

wymaga szczególnych kompetencji przywódczych.

przygotowania go do funkcjonowania w zmie-

Obszar szósty, czyli zarządzanie własnym

niającym się otoczeniu społecznym czy gospo-

rozwojem ponownie nawiązuje do stwierdzenia,

darczym. Z tych samych powodów trudno jest de-

że aby sprostać wyzwaniom współczesności, pol-

finiować efekty działań edukacyjnych. Dyrektor

ska edukacja potrzebuje nowego typu przywódz-

szkoły jako przywódca edukacyjny staje z jednej

twa, którego istotę stanowią wytyczanie wizji,

strony przed problemem komunikowania wizji

koncentracja na rozwoju i uczeniu, dzielenie się

i misji szkoły, z drugiej strony musi posiadać

przywództwem i odpowiedzialnością, budowanie

umiejętności przewidywania rozwoju zarządza-

relacji i sieci współpracy, docenianie i wykorzy-

nej przez niego organizacji we wszystkich jej

stywanie różnorodności, uwzględnianie global-

obszarach rozwojowych. Koncepcja zarządzania

nego i lokalnego kontekstu.

strategicznego daje dyrektorowi szkoły narzę-

Należy zapewnić przyszłym dyrektorom

dzia, które ułatwiają urzeczywistnienie celów

i dyrektorkom edukację, w której wzmacniane

płynących z wizji szkoły. Oznacza to, że przywód-

są kompetencje przywódcze i przygotowuje się

ca edukacyjny musi rozumieć, że:

przyszłych przywódców zdolnych:

••szkoła nie może działać w oderwaniu od otoczenia bliższego i dalszego,

1. do koncentrowania się na uczeniu i rozwoju.

Dyrektor szkoły, aby być w roli przywódcy
skuteczny i wiarygodny, powinien stawać
się zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie
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Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

modelem osoby uczącej się i rozwijającej,

IV. Struktura materiałów (numeracja,

w sposób świadomy realizować swoje potrze-

struktura, zadania domowe,

by rozwojowe,

inne, wykorzystanie modelowe

Stąd znaczenie stałej refleksji nad doświad-

platformy)

2. do samoświadomości i rozumienia siebie.

czeniami liderskimi i pogłębiania samoświa-

Niniejszy pakiet szkoleniowy dla kandydatów

domości, kluczowych kompetencji związa-

na dyrektorów szkół/placówek składa się z 11 ze-

nych z zarządzaniem swoim rozwojem w pro-

szytów. Zeszyty 1–10 odpowiadają 10 zjazdom

gramach rozwijania przywództwa,

szkoleniowym w wymiarze finalnym 210 godzin

3. do rozwoju, który ma charakter stałego pro-

cesu. Kształcenie dyrektorów nie ogranicza

dydaktycznych. Niniejszy zeszyt stanowi wprowadzenie teoretyczne do myślenia o przywódz-

się do przygotowania do odgrywania tej roli,

twie edukacyjnym oraz jest swego rodzaju prze-

ale jest konieczne na wszystkich etapach jej

wodnikiem po strukturze materiałów.

pełnienia,

4. do kształtowania kompetencji związanych
z zarządzaniem swoim rozwojem. Dopiero

Struktura zeszytów 1–10 i numeracja sesji

dzięki nim oferowane w innych obszarach

Jak już była mowa, zeszyty 1–10 odpowiadają

doświadczenia edukacyjne staną się uczące,

10 zjazdom szkoleniowym o długości od 2 do 4 dni.

i własnym rozwojem. Konieczne jest wsparcie

rodnych sesji, skoncentrowanych wokół moty-

dyrektorów w zmianie myślenia o ich rolach,

wu przewodniego zjazdu tzw. wątku. Motywy

o procesie kształcenia, o szkołach, w których

przewodnie i odpowiadające im zjazdy można

pracują.

prześledzić na schemacie poniżej (zob. rys. 4).

5. do refleksji nad swoją indywidualną rolą

Każdy zjazd szkoleniowy składa się z różno-

Zarządzanie własnym rozwojem to planowa-

Zjazdy składają się od kilku do kilkunastu sesji

nie i realizacja kompleksowych, spójnych i odpo-

różnej długości. Każda sesja ma swój indywidu-

wiadających na zdiagnozowane potrzeby działań

alny numer, który określa jej położenie pośród

rozwijających jego wiedzę, umiejętności i posta-

wszystkich sześciu obszarów, na które podzielone

wy, które służą wzmacnianiu przywódczej roli
w uczeniu się i rozwoju w szkole.

Podstawowym celem w tym obszarze jest

wzmacnianie samoświadomości osób uczestniczących i budowanie ich przywódczej, opartej
na rozpoznanym potencjale, tożsamości. Dlatego

zostało przywództwo edukacyjne w niniejszym
modelu kształcenia. Poniższy przykład ilustruje
logikę numeracji sesji szkoleniowych.
Przykład 1

stosowane metody opierają się przede wszyst-

Obszar I Przywództwo edukacyjne w szkole/

kim na analizie i refleksji nad doświadczeniem,

placówce

stwarzają okazję do przyglądania się sobie, poznawania siebie i wzmacniania (empowermentu)
w roli liderskiej. W tym obszarze w minimalnym
stopniu wykorzystujemy przekazywanie wiedzy,
raczej opieramy się na wiedzy przekazywanej
w innych obszarach i „przekładamy” ją na indywidualne rozumienie i wykorzystanie.
Wzmacnianie refleksyjności, praktyczność,

Moduł 4: Przywództwo edukacyjne w szkole/
placówce.
Zagadnienie 1: Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole
Numer sesji: I.4.1
Przykład 2

indywidualizacja kształcenia i dostosowanie

Obszar V Zarządzanie strategiczne w kontekście

do indywidualnych potrzeb oraz zasady uczenia

prawnym, społecznym i finansowym.

dorosłych stanowią podstawowe zasady kształ-

Moduł 3: Strategia i cele

cenia w tym obszarze.

Zagadnienie 3: Cele i działania
Numer sesji: V.3.3
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Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

Zjazd 1
PRZYWÓDZTWO

VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, II.1.1, II.1.5, V.1.1,
I.2.1, I.2.2, V.4.2, I.1.1, VI.7.1

Zjazd 2
UCZENIE SIĘ

WARTOŚCI

Obszar II

Obszar III

Obszar IV

Zjazd 3
WSPÓŁPRACA

VI.7.11, VI.5.4, IV.5.1, IV.5.2, IV.5.3,
V.4.4, I.3.3, II.1.6, II.1.7, VI.5.2, VI.7.4

Zjazd 4
RÓWNOŚĆ

VI.7.11, I.3.4, V.4.6, II.2.1, II.2.2, IV.2.1,
IV.1.2, V.5.1, VI.7.3

Zjazd 5
VI.7.11, III.1.1, III.1.3, III.1.4, IV.2.2,
KONTEKST PRZYWÓDZTWA VI.7.7, IV.1.1, V.4.5, IV.1.4, VI.7.5
Zjazd 6
UCZENIE SIĘ / ROZWÓJ

Obszar V

VI.7.11, V.2.1, II.3.4, II.2.3, II.2.4, IV.3.1,
VI.4.2, III.2.1, III.2.2, V.3.1, VI.6.1, VI.7.1

Zjazd 7
ROZWÓJ

VI.7.11, I.3.2, I.3.5, II.1.3, II.1.4, II.3.1,
II.3.2, IV.4.1, VI.3.2, VI.3.3, VI.7.3

Zjazd 8
ZMIANA

VI.7.11, I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.4.4, VI.6.3,
VI.6.2, VI.6.4, VI.5.1, VI.7.4

Zjazd 9
WSPÓŁPRACA

Obszar VI

VI.7.11, I.1.2, V.1.2, VI.2.1, VI.2.2, V.6.2,
VI.2.3, VI.4.3, V.4.3, VI.7.1

KOMPETENCJE

Obszar I

Zjazd 10
PRZYWÓDZTWO

VI.4.1, V.3.2, V.3.3, V.3.4, III.4.1, III.3.1,
III.3.2, III.3.3, III.2.3, VI.7.6
VI.4.1, II.1.8, II.1.9, VI.1.5, VI.1.4, I.2.3,
VI.7.8, VI.7.9, VI.7.10

Rys. 4. Struktura zeszytów 1–10
Źródło: opracowanie własne.

Łatwo zauważyć, że pierwsza rzymska cyfra
oznacza numer obszaru, a dwie kolejne to moduł
i zagadnienie, czyli po prostu temat sesji szkoleniowej. Przyjęta numeracja umożliwia szybką

Tab. 2. Struktura i numeracja sesji szkoleniowych
Sesja

identyfikację sesji i jej usytuowanie w obszarach,

Obszar I Przywództwo edukacyjne
w szkole/placówce.

a także powiązanie z załącznikami. Analogiczną

Moduł 1: Przywództwo edukacyjne.

logikę numeracji przyjęto w załącznikach. W wyżej wymienionych przykładach sesji załączniki
będą numerowane następująco:

Numer sesji

Przywództwo organizacyjne: definicje,
podejścia, paradygmaty.

I.1.1

Przywództwo edukacyjne.

I.1.2

Przykład 1

Moduł 2: Zarządzanie przez wartości.

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 2 Zasady zapewniania

Wartości w życiu jednostki, zespołu,
organizacji.

I.2.1

Zarządzanie przez wartości.

I.2.2

Przywództwo, World Cafe.

I.2.3

długofalowego rozwoju szkoły
Przykład 2
Obszar V Moduł 3.3 Zał. 1 Cele SMART
Tabela 2 prezentuje wszystkie obszary, moduły oraz poszczególne sesje wraz z ich numerami.

Moduł 3: Współpraca.
Budowanie zespołu.

I.3.1

Przywódca/lider w zespole.

I.3.2

Metaprogramy jako podstawa różnorodności w zespole.

I.3.3

Jakie są cechy efektywnego zespołu?

I.3.4

Partycypacja i współpraca nauczycieli.

I.3.5

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie
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Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

Sesja

Numer sesji

Przywództwo partycypacyjne.

I.3.6

Przywództwo przez inspirację.

I.3.7

Model GROW jako przykład rozmów
inspirujących.

I.3.8

Moduł 4: Rozwój.

Numer sesji

Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający
procesem uczenia się.
Wykorzystywanie danych w procesie
planowania profesjonalnego rozwoju
nauczyciela.

II.3.1

Podstawa programowa jako mapa treści.

II.3.2

Zmiana jako proces. Mechanizm zmian
w szkole.

I.4.1

Skuteczne metody opracowywania
programu.

II.3.3

Jak zaplanować zmiany? Monitoring
i ewaluacja zmiany.

I.4.2

Szkoła jako organizacja ucząca się.

II.3.4

Zachowanie lidera wobec reakcji ludzi
na zmianę, zarządzanie ludźmi w zmianie.

I.4.3

Obszar III Polityka oświatowa – dyrektor
jako lider w środowisku.

Komunikowanie celów i wartości
w zmianie.

I.4.4

Moduł 1: Zróżnicowanie i nierówności
w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły.

Obszar II Przywództwo dla uczenia się
i rozwoju indywidualnego.
Moduł 1: Istota uczenia się.

Poznaj swoją społeczność.

III.1.1

Analiza SWOT – wnioski z pracy wykonanej w środowisku szkolnym.

III.1.2

Proces uczenia się w centrum myślenia
dyrektora/przywódcy.

II.1.1

Podstawy partycypacji społecznej.

III.1.3

Zmiana paradygmatu. Od ilości wiedzy
do jej struktury.

II.1.2

Warsztat metodologiczny badania
w działaniu.

III.1.4

Wykorzystanie emocji w procesie
uczenia się.

II.1.3

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
wśród uczących się.

II.1.4

Moduł 2: Dyrektor szkoły jako lider
społeczny oraz współtwórca polityki
rządowej i samorządowej we wspólnotach lokalnych.

Etapy, warunki uczenia się.

II.1.5

Tworzenie wizji mającej poparcie
u wszystkich.

III.2.1

Strategie efektywnego uczenia się.
Rdzeń nauczania.

II.1.6

Jak informować o zmianach w szkole?

III.2.2

Strategie efektywnego uczenia się.
Określanie celów i kryteriów w procesie
uczenia się.

II.1.7

Komunikacja publiczna w szkołach.

III.2.3

Media w procesach komunikowania się
szkoły.

III.2.4

Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu
uczenia się.

II.1.8

Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu
uczenia się – Plan daltoński.

II.1.9

Jak uczą się dorośli?

II.1.10

Moduł 2: Uczący się w szkole.
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Sesja

Głos uczniów w procesie uczenia się.

II.2.1

Społeczny wymiar uczenia się.

II.2.2

Kultura otwartych drzwi – udzielanie
informacji zwrotnej.

II.2.3

Kultura otwartych drzwi – spacer edukacyjny.

II.2.4

Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami.
Diagnoza ułatwień i trudności w kontekście podejmowania współpracy
z rodzicami.

III.3.1

Animowanie i budowanie zaangażowania Rady Rodziców. Współpraca
z rodzinami uczniów, aktywizowanie ich
potencjału w celu realizacji celów szkoły.

III.3.2

Budowanie zaufania we współpracy.
Mediacje i negocjacje w wypadku konfliktu między partnerami/pracownikami
szkoły a rodzicami.

III.3.3

Moduł 4: Współpraca dyrektora ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca z placówkami oświatowymi.

III.4.1

Wprowadzenie Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

Sesja
Współpraca dyrektora z samorządem
terytorialnym, NGO, podmiotami
prywatnymi oraz innymi instytucjami
publicznymi.

Numer sesji
III.4.2

Sesja

Numer sesji

Obszar V Zarządzanie strategiczne
w kontekście prawnym, społecznym
i finansowym.
Moduł 1: Koncepcja pracy szkoły opartej
na wartościach.

Obszar IV Zarządzanie ludźmi.
Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora.

Cele i zadania szkoły.

V.1.1

Koncepcja pracy szkoły, fundamenty.

V.1.2

Analiza sytuacji zarządzania. Diagnoza
społeczności rodziców.

IV.1.1

Znajomość polityki kadrowej oraz procedur prawnych.

IV.1.2

Moduł 2: Analiza otoczenia i strategiczna analiza potencjału/funkcjonowania.

Opracowanie profilu wymagań niezbędnych na stanowisku nauczyciela.

IV.1.3

Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa
wiedzy.

V.2.1

Procedura rekrutacji i selekcji.

IV.1.4

Szkoła w sieci wartości.

V.2.2

Organizacja procedury rekrutacyjno-selekcyjnej. Wprowadzenie do pracy
nowo przyjętego nauczyciela.

IV.1.5

Architektura techniczna szkoły w służbie
przywództwa dla innowacji.

V.2.3

Moduł 3: Strategia i cele.

Moduł 2: Wzmacnianie pracy zespołowej jako podstawy działania społeczności szkolnej.
Standardy pracy zespołu nauczycielskiego.

IV.2.1

Rozwiązywanie problemów szkoły
na podstawie pracy grup zadaniowych.

IV.2.2

Włączanie członków społeczności szkolnej w działania szkoły.

IV.2.3

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

IV.2.4

Moduł 3: Motywowanie.
Jak motywować pracowników?

IV.3.1

Ocena dla uczenia się.

IV.3.2

Moduł 4: Doskonalenie i rozwój zawodowy.
Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.

IV.4.1

Rola dyrektora w procesie doskonalenia
nauczycieli.

IV.4.2

Wybrane metody doskonalenia zawodowego nauczycieli.

IV.4.3

Elementy treningu komunikacyjnego.

IV.4.4

Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły.

Moja szkoła i jej otoczenie.

V.3.1

Strategia rozwoju szkoły. Analiza strategiczna i wybór obszarów.

V.3.2

Cele i działania.

V.3.3

Narzędzia ewaluacji strategii szkoły.

V.3.4

Moduł 4: Uwarunkowania prawne.
Podstawy prawa.

V.4.1

Prawne podstawy przywództwa.

V.4.2

Rozwój zawodowy nauczyciela.

V.4.3

Podstawowe akty prawne w pracy dyrektora szkoły. Tworzenie wewnętrznych
aktów prawnych.

V.4.4

Kazusy prawne – awans zawodowy.

V.4.5

Kazusy prawne – ocenianie.

V.4.6

Kazusy prawne – inne.

V.4.7

Moduł 5: Zarządzanie finansami.
Odpowiedzialność dyrektora szkoły
w zakresie dysponowania środkami
publicznymi.

V.5.1

Kontrola zarządcza.

V.5.2

Animowanie działań społeczności
szkolnej.

IV.5.1

Sposoby budowania kultury szkoły.

IV.5.2

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły.

V.6.1

Narzędzia diagnozy kultury szkoły.

IV.5.3

V.6.2

Charakterystyka kultury szkoły.

IV.5.4

Wymagania państwa wobec szkół
i placówek.

Moduł 6: Nadzór pedagogiczny.
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Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

Sesja

Numer sesji

Obszar VI Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Moduł 1: Rozwój samoświadomości
w roli liderskiej.

Sesja

Numer sesji

Dziennik uczenia się.

VI.7.1

Narzędzie 5Q – 5 pytań.

VI.7.2

Pytania Kiplinga.

VI.7.3

Narzędzie STOP–RÓB–ZACZNIJ.

VI.7.4

Wprowadzenie do kursu, integracja
grupy.

VI.1.1

Ja jako lider/liderka.

VI.1.2

List do samego siebie.

VI.7.5

Cykl Kolba.

VI.1.3

Zdania podsumowujące.

VI.7.6

Grupowe doświadczenia liderskie.

VI.1.4

Mapy mantalne.

VI.7.7

Studium przypadku na temat przyjmowania informacji zwrotnej.

VI.1.5

Sesja plakatowa – prezentowanie własnych koncepcji pracy szkoły.

VI.7.8

Refleksja nad projektem końcowym.

VI.7.9

Moduł 2: Gotowość do uczenia się.
Mój styl uczenia się.

VI.2.1

Podsumowanie kursu.

VI.7.10

Moje doświadczenia rozwojowe.

VI.2.2

Odsłuch z terenu.

VI.7.11

Wspieranie innych w rozwoju.

VI.2.3

Moduł 3: Planowanie własnego rozwoju.
Analiza procesu rozwojowego na podstawie studium przypadku.

VI.3.1

Podsumowanie doświadczeń i refleksji
rozwojowych z poprzednich sesji.

VI.3.2

Praca nad opracowaniem Indywidualnego planu rozwoju.

VI.3.3

Sesja coachingu koleżeńskiego.

VI.3.4.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów
szkoleniowych.

Po analizie tab. 2 zauważyć można na rys. 5
na s. 26–27, iż sesje z obszaru VI rozpoczynają
i kończą zjazd szkoleniowy. Każde spotkanie
(prócz pierwszego) rozpoczyna Odsłuch z terenu
(VI.7.11), a kończy sesja z modułu VI, który składa
się z sesji-refleksji, przeznaczonych na zamknięcie zjazdu (VI.7.1–VI.7.10).

Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia
innych.
Coaching i mentoring.

VI.4.1

Metro – mapa kursu

Coaching koleżeński – praktyka.

VI.4.2.

Kolejną metaforą projektu jest mapa kursu, dla

Sieci wsparcia.

VI.4.3

której inspiracją była mapa metra (rysunek 5 po-

Moduł 5: Poszerzanie perspektywy.

zaznaczone jako stacja metra) odpowiada struk-

Wyzwania współczesnej edukacji.

VI.5.1

Facylitacja jako metoda poszerzania
perspektywy w mojej szkole.

VI.5.2

turze i numeracji sesji szkoleniowych z tab. 2.
Sesje znajdują się na 6 liniach obszarowych
(I–VI) i przecinają się w tzw. punktach wspólnych
(stacjach przesiadkowych). Punkty wspólne są

Moduł 6: Motywacja wewnętrzna
i energia.

to sesje zbliżone tematycznie z różnych obsza-

Zarządzanie energią życiową.

VI.6.1

Utrzymywanie równowagi życiowej
między pracą a życiem osobistym.

VI.6.2

Radzenie sobie ze stresem.

VI.6.3

Zarządzanie sobą w czasie.

VI.6.4

Moduł 7: Refleksyjność.

niżej). Organizacja sesji na mapie kursu (na mapie

rów. Pomiędzy tymi obszarami istnieją połączenia, które umożliwiają „przesiadkę na inną linię
obszarową”.
Wokół metra biegnie obwodnica, na której
znajdują się przyjęte w modelu przywództwa
edukacyjnego wartości. Linie obszarowe wychodzą z zewnątrz, co jest symbolem otwartości
modelu – na jego środowisko zewnętrzne oraz
jego kontekstualności.
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Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

Zadania rozwojowe dla uczestników
Integralnym elementem kursu są zadania rozwojowe, które występują w 4 formach.

1. Zadanie projektowe – kilkumodułowe

działanie OU realizowane między zjazdami

Każdy zjazd kończymy refleksją i ustaleniem –
co się ma wydarzyć pomiędzy zjazdami.
Proponujemy podgrupom wsparcie (5-osobowe zespoły krytycznych przyjaciół), wieczorne
spotkania wspierające.

na terenie ich placówek związane z przygotowaniem się do realizacji zadania głównego
łączącego w sobie wypracowane w poszczególnych modułach elementy.

2. Zadania przed zajęciami – zwykle lektura lub

Zadanie projektowe
Ukończenie kursu kandydackiego związane jest
z opracowaniem koncepcji pracy placówki. Za-

autodiagnoza przygotowująca merytorycz-

danie to realizowane jest indywidualnie w cza-

nie OU do dyskusji i refleksji realizowanych

sie pomiędzy zjazdami i wynika z wykonania

na zajęciach. Zadania te występują w scena-

8 zadań cząstkowych powiązanych z treściami

riuszach sesji.

zjazdów i prowadzących do sformułowania/za-

3. Zadanie rozwojowe (po zajęciach) – zwykle

jest to zadanie na zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Czasem lektura
pozwalająca na pogłębienie wiedzy.

4. Eseje – cykl pisemnych refleksji podejmowanych dwa razy na te same tematy na początku

i końcu kursu pozwalających zaobserwować
zmiany postaw OU.
Realizują one 3 podstawowe cele:

pisania koncepcji, która ma charakter zadania
zaliczeniowego.

••Krok 1 – „Jaki jest pomysł na szkołę – wartości

ważne w rozwoju uczniów” – zadanie po zjeździe 2.

••Krok 2 – „Jaki jest pomysł na szkołę – kon-

cepcje pedagogiczne” – zadanie po zjeździe 3.

••wspierają rozwój osobisty OU i jej odpowie-

••Krok 3 – „Ustalam priorytety rozwoju szkoły/

••wspierają rozwój placówki przez wiązanie

••Krok 4 – „Przyglądam się swojej szkole/pla-

dzialność za proces uczenia się,

poznawanych treści z praktycznym jej stosowaniem,

••spajają treści sesji i zjazdów.
Efekty prac rozwojowych są elementem dyskusji
w zespołach krytycznych przyjaciół na przygotowanej platformie lub podczas spotkań osobistych,
mogą być też zapisywane w Dzienniku uczenia się.
Monitorowanie realizacji tych zadań nie powinno
pozostawać w sprzeczności z zasadą brania odpowiedzialności OU za swoje uczenie się. Szczegóły
zadań zawierają karty zadań rozwojowych, które
otrzymują uczestnicy po każdym zjeździe.

placówki” – zadanie po zjeździe 4.

cówce” – zadanie po zjeździe 5.

••Krok 5 – „Dbam o wychowanie w szkole/pla-

cówce (rozwój indywidualny i społeczny)” –
zadanie po zjeździe 6.

••Krok 6 – „Dbam o uczenie się w szkole/placów-

ce (rozwój poznawczy)” – zadanie po zjeździe 7.

••Krok 7 – „Wdrażam zmianę w szkole” – zadanie
po zjeździe 8.

••Krok 8 – „Tworzę koncepcję pracy” – zadanie
po zjeździe 9.

Informacja dla OP: Każdy zjazd zaczynamy godziną rozmowy o tym, co się wydarzyło pomiędzy

Poszczególne etapy (kroki) uczestnicy wyko-

zjazdami. Przykładowe pytania: Jak przebiegał

nują samodzielnie, prowadzą jednak dyskusje

proces? Jakie z tego wynikają wnioski? Czego się na-

w zespołach krytycznych przyjaciół na ich te-

uczyli? Co było przydatne, a co nie? W jakim stopniu

mat, aby weryfikować własne pomysły, szukać

to było przydatne im (przywódcom), w jakim stopniu

inspiracji, pomagać innym.

komuś innemu? Czy to zadanie wpisuje się w rzeczy-

Wybór takich a nie innych zadań cząstkowych

wiste potrzeby organizacji, formalne wymagania

związany jest z pewnym konceptem budowania

(czy to dwie spójne sfery czy nie)?

„pomysłu na szkołę” (zob. rys. 6).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie
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Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)
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Rys. 6. Budowanie „pomysłu na szkołę”
Źródło: opracowanie własne.

W istniejącej placówce budowanie nowej kon-

Prognozowanie skuteczności tej zmiany po-

cepcji powinno w istocie mieć zawsze charak-

przedza jeszcze ponowne przyjrzenie się war-

ter werbalizacji i w razie potrzeby modyfikacji

tościom i koncepcjom nauczania, ale z pozio-

istniejących już założeń i pomysłów na sposoby

mu realizowanych obecnie działań, co pozwala

ich realizacji w szkole/placówce. Modyfikacja

na spojrzenie na spójność koncepcji i ustalenie

ta może być mniej lub bardziej głęboka, może

priorytetów w tym zakresie (krok 5 i krok 6).

np. ograniczyć się do zmian na poziomie organi-

Wszystkie opisane zadania realizowane przez

zacyjnym. Wymaga tego potrzeba zapewnienia

uczestników poddawane są dyskusji w małych ze-

ciągłości w wychowaniu, uczeniu czy rozwoju

społach eksperckich (grupach krytycznych przy-

organizacji. Nawet rewolucyjne przeobrażenia

jaciół), co powinno dać możliwość uwzględnienia

wymagają obszaru bezpieczeństwa, w którym

różnorodnych sposobów rozumienia wartości klu-

zmiana nie następuje w tym momencie.

czowych dla rozwoju uczniów i sposobów ich wpro-

Proponujemy, aby pierwszym działaniem

wadzania w życie w codziennej praktyce szkoły.

była analiza obecnej koncepcji (krok 1 i krok

Przyczyniać się to będzie do powstawania wysokiej

2) dotycząca wartości i koncepcji pedagogicz-

jakości stworzonych produktów końcowych.

nych będących podstawą codziennego działania

Ostatnim elementem, nad którym pracują

szkoły, a następnie diagnoza obecnego sposobu

uczestnicy w czasie kursu, jest ciągła refleksja nad

działania (krok 3 i krok 4). W diagnozie brany

strategiami budowania wspólnej wizji i tym, jak

jest także pod uwagę aktualny stan zasobów

przywództwo edukacyjne wspiera zarówno proces

i potrzeb.

budowania, jak i realizacji koncepcji. To myślenie

Takie działanie umożliwi określanie kierunku

jest stałym elementem spajającym wszystkie re-

działania, w tym zakresu zmiany, które powin-

alizowane ćwiczenia, zadania czy podsumowania.

ny się zdarzyć dla pełniejszej realizacji koncep-

W tym obszarze niezwykle ważną funkcję pełnią

cji szkoły/placówki. Aby jednak podjąć decyzję,

trenerzy przez dobór realizowanych w kursie

co rzeczywiście pojawi się w opracowanej kon-

metod i form oraz ciągłe wiązanie treści kursu

cepcji, potrzebne są rachunek „kosztów” zmia-

z praktyką szkolną i doświadczeń uczestników.

ny i określenie gotowości społeczności szkolnej
na takie zmiany (krok 7).
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Pełne brzmienie zadań projektowych znajduje
się w Załączniku nr 1 do niniejszego zeszytu.
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Platforma

Komunikacja uczestników kursu poza zjaz-

Uczestnicy modelowego pilotażu korzystali z plat-

dami (kontaktem bezpośrednim) zachodziła

formy internetowej jako narzędzia ułatwiającego

na wielu płaszczyznach. Wprowadzone zostały

komunikację uczestników kursu między zjazda-

3 poziomy komunikacji, a mianowicie:

mi. Każdy uczestnik otrzymał drogą elektroniczną nazwę użytkownika oraz hasło do platformy.

••Forum kursu (ogólne) dostępne dla wszystkich

uczestników kursu pilotażowego. Na tym fo-

Dane te pozwalały na dostęp do zasobów, które

rum umieszczane były aktualności projektu

zostały uczestnikom udostępnione. Logowanie

oraz komunikaty organizatorów dla uczest-

było możliwe przez stronę internetową projektu

ników. Po każdym zjeździe przekazywano in-

(www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl) lub bezpo-

formację o zadanach domowych wymaganych

średnio na platformie (www.doskonaleniewsieci.pl).

po danym zjeździe i przed kolejnym.

Wykorzystanie platformy w kursie miało
na celu realizację trzech celów, a mianowicie:

––komunikację uczestników między zjazdami,

••Forum warsztatowe (grupy) zostało podzielo-

ne na 4 grupy A, B, C, D (co odpowiadało po-

oraz komunikację organizatorów kursu i tre-

działowi na grupy szkoleniowe). Na tym forum

nerów z uczestnikami,

uczestnicy dzielili się refleksjami o przeczy-

––dostęp do zasobów kursu, tj. materiałów wykorzystywanych podczas sesji szkoleniowych,

zadań przed zajęciami i po nich, a także materiałów dodatkowych, takich jak materiały
filmowe czy lektury uzupełniające,

––posiadanie na platformie indywidualnej prze-

tanych lekturach, inspiracjach i refleksjach.
••Forum zadaniowe (tzw. grupa krytycznych

przyjaciół) – w ramach danej grupy (A, B, C, D)

forum zostało dodatkowo podzielone na podgrupy. Jest to tzw. grupa krytycznych przyja-

strzeni nazywanej Moje portfolio, gdzie każdy

ciół (5–6-osobowa grupa osób w ramach danej

uczestnik mógł gromadzić materiały, których

grupy A, B, C, D). Na tym forum dyskutowane

nie widzieli inni użytkownicy platformy. Cela-

były zadania domowe oraz odbywały się prace,

mi tej funkcjonalności były możliwość zebra-

które wymagały współpracy grupy zadaniowej.

nia dowodów uczenia się i rozwoju w trakcie
kursu, a także zapewnienie uczestnikom prze-

Poniżej znajduje się rys. 7, który obrazuje

strzeni, w której mogą mieć dostęp do całości

trzy wymienione powyżej cele wykorzystania

materiałów związanych z kursem.

platformy.

PLATFORMA WIEDZY
(PRZESTRZEŃ ZASOBÓW KURSU)

PLATFORMA KOMUNIKACJI
(PRZESTRZEŃ DYSKUSJI/REFLEKSJI)

MOJE PORTFOLIO (INDYWIDUALNA
PRZESTRZEŃ GROMADZENIA
DOWODÓW UCZENIA SIĘ)

Rys. 7. Modelowe wykorzystanie platformy w kursie – funkcjonalności
Źródło: opracowanie własne.
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Coaching koleżeński

A. Co to jest coaching grupowy?

W ramach projektu został przeprowadzony przez

Coaching grupowy to metoda grupowej pracy

Szkołę Liderów pilotaż coachingu grupowego dla

nad indywidualnym rozwojem i realizacją indy-

kandydatów na dyrektorów. Zebrane w jego ra-

widualnych celów zawodowych i/lub osobistych,

mach doświadczenia pozwalają przede wszyst-

która wykorzystuje:

kim stwierdzić, że coaching grupowy może być
istotnym elementem przygotowania kandydatów
na dyrektorów szkół/placówek.
Przeprowadzone sesje coachingowe pozwoliły
zweryfikować przyjęte założenia i wypracować
optymalny model coachingu grupowego w kształceniu przyszłych przywódców edukacyjnych.
Poniżej przedstawiamy:

––opis założeń przyjętych przed realizacją co-

achingu grupowego dla kandydatów na dyrektorów,

––informację, w jaki sposób te założenia zostały
zrealizowane w ramach pilotażu oraz jak zo-

stał on oceniony przez uczestników (wyniki
ewaluacji),

––wnioski i rekomendacje powstałe na podsta-

––zasady i narzędzia coachingowe,

––wsparcie innych członków grupy – ich doświadczenie, umiejętności, inspiracje,

––dynamikę grupową, wzajemne oddziaływania
członków grupy,

dzięki którym, uczestnicy:

––zyskują większą samoświadomość, odkrywają
pełniej swój potencjał,

––poszerzają spojrzenie na swoje wyzwania
i możliwe rozwiązania,

––skuteczniej realizują swoje cele i samodzielnie przeprowadzają zamierzone przez siebie
zmiany.
Istota tej metody to połączenie podejścia coachingowego z wykorzystaniem grupowego charakteru pracy.

wie doświadczenia pilotażowej edycji coachin-

Najważniejsze kwestie, konieczne przy plano-

gu co do optymalnego kształtu coachingu gru-

waniu i prowadzeniu sesji coachingu grupowego:

powego dla kandydatów na dyrektorów szkół

1. Wcześniejsze przygotowanie osób uczestni-

i placówek,

––rekomendowany model jego realizacji
w kształceniu kandydatów na dyrektorów.

I. Opis przyjętych założeń
Coaching grupowy jest coraz powszechniej stosowany. Jednak, w odróżnieniu od coachingu
indywidualnego, jest jeszcze skromnie opisany
w literaturze, rzadko prowadzi się badania dotyczące jego skuteczności . Nie zostały także wy2

pracowane powszechnie obowiązujące standardy
dotyczące coachingu grupowego.
Na podstawie dostępnych badań, literatury przedmiotu oraz własnej praktyki zespołu
przed realizacją pilotażu przyjęliśmy następującą definicję oraz założenia dotyczące coachingu
grupowego:

czących w coachingu

––Otrzymują informację o tym, czym jest coaching, jak będzie przebiegać proces.

––Świadomie podejmują decyzje o udziale
w coachingu.

2. Liczebność i skład grupy

––Optymalnie 6–10; maksymalnie do 12 osób.

––Grupy powinny być stworzone na nowo, ich
skład powinien być inny niż grup szkoleniowych.
3. Para osób prowadzących

––Trener/coach prowadzący – wysokie kompe-

tencje coachingowe, trenerskie i facylitacyjne;
doświadczenie w pracy coachingowej z dyrektorami szkół.

––Doświadczony dyrektor szkoły/placówki przygotowany do roli coacha.

4. Czas trwania
Każda sesja: 4 godziny
Liczba sesji:

––Powinien to być proces długotrwały, zapew-

niający możliwość wprowadzania zmian (ok.

2 S.W. Brown, A.M. Grant, From GROW to GROUP: theoretical
issues and a practical model for group coaching in organizations,
„Coaching: An International Journal of Theory, Research and
Practice” marzec 2010, t. 3, nr 1, s. 30–45.
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6 sesji).

––W pilotażu przeprowadzono proces składający się z 2 sesji. Prezentowane scenariusze
są dostosowane do takiej krótkiej formy, ale
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dają też możliwość dostosowania do procesu

b) Zbudowanie motywacji, zaangażowania

dłuższego.

do realizacji celów rozwojowych. Motywujący

5. Rola w procesie edukacyjnym dla kandy-

wpływ grupy.

datów dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych

c) Odkrycie i pełniejsze wykorzystanie swo-

Możliwe są dwa rozwiązania:

jego potencjału, kompetencji i możliwości.

––Coaching wzmacnia proces szkoleniowy i jest

Uświadomienie sobie swoich mocnych stron

narzędziem transferu zdobywanych podczas

i wartości, docenienie ich jako potencjału

szkoleń kompetencji przywódczych. Tematy

zmiany dzięki uzyskanym od grupy informa-

sesji coachingowych / obszary pracy są wy-

cjom zwrotnym.

znaczone przez tematy sesji szkoleniowych.

––Praca nad indywidualnymi wyzwaniami zwią-

d) Wypracowanie rozwiązań problemów. Zo-

zanymi z przygotowaniem do nowej roli. Obszar

baczenie nowych, niedostrzeganych dotych-

pracy jest wyznaczony przez obecne wyzwania

czas rozwiązań dzięki innym. Możliwości sko-

w podejmowaniu nowej roli, w mniejszym stop-

rzystania z doświadczeń innych, poznania ich

niu wynika z treści programu szkoleniowego.

rozwiązań i sposobów działania.

W obydwu przypadkach coaching jest istotną
częścią procesu rozwojowego, wymaga współ-

e) Poszerzanie perspektywy – dzięki konfron-

pracy między osobami prowadzącymi szkolenie

towaniu się z różnymi punktami widzenia.

i coachami. Wybór rozwiązania należy do orgaf) Poznanie metody pracy, możliwej do wy-

nizatora procesu kształcenia.
B. Najważniejsze warunki sukcesu coachingu

korzystania w swojej praktyce zarządzania
placówką.

grupowego

Doświadczenia zespołu prowadzącego coaching

g) Rozwój umiejętności komunikacyjnych

grupowy oraz dostępna literatura przedmiotu

i coachingowych.

pokazują, że kluczowe dla osiągania efektów
w ramach coachingu grupowego są warunki

h) Wzrost elastyczności. Poznawanie innych

przedstawione w tab. 3:

stylów komunikacji, zarządzania, zachowania.

C. Korzyści z udziału w coachingu grupowym

i) Zwiększenie odpowiedzialności za własny

Badania i doświadczenia osób prowadzących

rozwój i działania. Budowanie świadomości

coaching grupowy pokazują, że przynosi on ko-

własnego wpływu. Wzmocnienie poczucia

rzyści wynikające z zastosowania coachingowe-

wpływu i odpowiedzialności.

go podejścia, które są wzmacniane grupowym
j) Wprowadzanie zmian. Siła grupowego na-

charakterem pracy.
Najważniejsze z nich to:

cisku, która skłania do podejmowania działań.

a) Lepsze rozumienie własnych wyzwań. Zo-

Zwiększenie szansy na zmianę, dzięki pozna-

baczenie ich w kontekście wyzwań i proble-

niu innych perspektyw.

mów innych osób, „normalizacja”.
Tab. 3. Kluczowe warunki sukcesu coachingu grupowego
Dobrowolna i świadoma decyzja
o uczestnictwie.

Praca nad rzeczywistymi wyzwaniami
uczestników.

Wprowadzenie zasad i narzędzi
coachingowych.

Wykorzystanie grupowego charakteru pracy.

Równowaga między nastawieniem
na działanie i rozwój samoświadomości.

Wielkość grupy
6–10 osób.

Samodzielność uczestników i ich
odpowiedzialność za swój rozwój.

Proces, a nie pojedyncze zdarzenie.

Osoby prowadzące – kompetencje
coachingowe, trenerskie, facylitacyjne.

Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.
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II. Realizacja modelu w praktyce
Przedstawione powyżej rozumienie coachingu
grupowego i możliwych do osiągnięcia w jego
ramach korzyści odpowiada też na istotne potrzeby rozwojowe kandydatów na dyrektorów
szkół i placówek. Coaching grupowy może być
ważnym narzędziem wzmacniania przywództwa, również w edukacji. Został przeprowadzony
pilotaż wykorzystania coachingu grupowego dla
tej grupy, aby zweryfikować przyjęte założenia
i opracować optymalny model.
A. Pilotaż modelu coachingu grupowego

poczucie wpływu i motywacji do działania
i zmian w szkole).

––Poznanie nowej metody pracy i wspieranie
rozwoju zawodowego.

––Poszerzenie perspektywy – nowe spojrzenie
na własne wyzwania dzięki skorzystaniu z doświadczeń innych.

––Zdobycie umiejętności komunikacyjnych i coa
chingowych – zadawania pytań, formułowania celów.
W mniejszym stopniu pozwoliły także na
określenie konkretnych wyzwań rozwojowych,
otrzymanie pomocy w rozwiązaniu problemu

Pilotaż został przeprowadzony w ramach kursu

czy skłoniły do podjęcia konkretnych działań.

dla kandydatów na dyrektorów szkół i placówek

Dwie sesje okazały się jednak niewystarczające,

prowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

by w pełni uzyskać wsparcie w rozwiązaniu swo-

Składał się z dwóch sesji, które odbyły się pod-

jego problemu.

czas 9 i 10 zjazdu szkoleniowego (styczeń–marzec
2015 r.). Wzięło w nich udział 61 uczestniczek
i uczestników, którzy dobrowolnie zgłosili się
na zajęcia coachingowe. Zajęcia odbyły się w sześciu
grupach prowadzonych przez pary trenerskie skła-

Tylko 2% uczestników nie odczuło żadnych
istotnych efektów prowadzonych sesji.
Ocena metody

Na podstawie ocen uczestników można stwier-

dające się z doświadczonego coacha i trenera Szkoły

dzić, że elementy metody zostały właściwie do-

Liderów oraz dyrektora szkoły przygotowanego

brane, pozwoliły poznać i przećwiczyć w praktyce

w ramach projektu do prowadzenia coachingu.

model GROW, doświadczyć korzyści coachingu,

Sesje coachingowe trwały 4 godziny. Uczest-

rozwinąć umiejętności, sformułować swój cel

nicy zapoznali się z metodą coachingu i strukturą

rozwojowy. Dobrze sprawdziły się liczebność,

jego prowadzenia (model GROW), pracowali nad

nowy skład grup oraz czas trwania sesji.

swoimi wyzwaniami rozwojowymi w parach (peer
coaching) oraz w ramach sesji coachingowych
na forum. Osoby uczestniczące pracowały prze-

Możliwości zastosowania coachingu

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przydatność

de wszystkim nad wzmocnieniem swojej pozy-

coachingu. Widzą jego zastosowanie we włas-

cji liderskiej w szkole, by w konsekwencji stanąć

nym rozwoju, podkreślają przede wszystkim

do konkursu na jej dyrektora/dyrektorkę. Plano-

jego wzmacniającą poczucie wpływu i motywu-

wały działania wzmacniające poczucie wpływu

jącą do przeprowadzania zmian w szkole rolę

i odwagę do przeprowadzania zmian w szkole.

(70%). Rekomendują wykorzystanie coachingu

B. Jakie są rezultaty przeprowadzonych sesji?
Wyniki ewaluacji

w kształceniu kandydatów na dyrektorów szkół/
placówek (86%). Mają dużą gotowość do dalszego
udziału w sesjach coachingowych.
Dostrzegają także możliwość szerszego jego

Efekty sesji coachingowych

zastosowania w szkole: aż 88% uczestników de-

Coaching pozwolił na poznanie metody, wzmoc-

klaruje, że wykorzysta narzędzia coachingowe

nił motywację do wprowadzania zmian, posze-

w pracy z uczniami, a 68% w pracy z radą peda-

rzył spojrzenie na swoje wyzwania, rozwinął

gogiczną czy współpracownikami.

umiejętności.
Najważniejszymi rezultatami, jakie przyniosły
sesje coachingowe, są:
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III. Coaching – wnioski i rekomendacje

––Wzmocnienie poczucia wpływu i motywa-

Przeprowadzony pilotaż wprowadzenia coa-

cji uczestników (70% uczestników zadekla-

chingu grupowego do programu kształcenia

rowało, że coaching grupowy zwiększył ich

kandydatów na dyrektorów szkół i placówek
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oświatowych pokazuje, że może on być bardzo

odkrywają wartość coachingowego podejścia i za-

skutecznym wsparciem rozwoju przyszłych li-

czynają je stosować w codziennej pracy w szkole

derów edukacyjnych.

i zarządzaniu. Istotną wartością dodaną wpro-

Co za tym przemawia?

wadzania coachingu grupowego jest to, że przy-

Coaching grupowy to rozwiązanie, które:

czynia się do zmiany – w podejściu do wspiera-

A. Wzmacnia skuteczność edukacji przywódczej:

––Zapewnia niezbędną w każdym procesie edu-

kacji przywódczej indywidualizację, możliwość

nia innych w rozwoju (przez pytania, dawanie
samodzielności, unikanie podawania rozwiązań)
i zarządzaniu szkołą.
Jego szersze wykorzystanie może być istotnym

przełożenia uniwersalnych treści szkolenio-

czynnikiem zmiany w polskiej szkole.

wych na własne doświadczenia i dostosowania

Wyniki ewaluacji po przeprowadzonym pilotażu

ich do szczególnych indywidualnych potrzeb.

w pełni to potwierdzają, pokazując, że nawet w tak

––Zwiększa szanse na transfer zdobywanych

krótkim procesie została zbudowana gotowość uczest-

podczas szkoleń kompetencji do praktyki

ników do wykorzystywania coachingowego podejścia

zawodowej.

(88% uczestników deklaruje, że wykorzysta narzę-

––Umożliwia rozwiązywanie konkretnych problemów i wyzwań związanych z przygotowaniem do nowej roli.

––Buduje motywację i zaangażowanie. Daje po-

czucie wpływu i odpowiedzialności za własny
rozwój.

dzia coachingowe w pracy z uczniami, a 68% w pracy
z radą pedagogiczną czy współpracownikami).
D. Jest efektywne ekonomicznie i stosunkowo
proste do zastosowania w praktyce

Coaching grupowy jest efektywny ekonomicznie,

Przeprowadzony pilotaż pokazał, że aby w pełni

biorąc pod uwagę stosunek jego rezultatów (in-

wykorzystać te możliwości metody, konieczne jest

dywidualizacja procesu edukacyjnego, radzenie

wydłużenie coachingu grupowego, ściślejsze powią-

sobie z praktycznymi wyzwaniami, zastosowanie

zanie go z procesem szkoleniowym oraz wcześniejsze

coachingowego podejścia w szkole) do kosztów

przygotowanie uczestników do udziału w nim.

i czasu. Jest też organizacyjnie prosty do realizacji.

B. Umożliwia rozwój istotnych dla lidera edukacyjnego kompetencji

Specyfika metody, stosowane narzędzia umożli-

IV. Model coachingu grupowego
w kształceniu kandydatów na dyrektorów

wiają zdobywanie i rozwój kluczowych w roli przy-

szkół i placówek

perspektywy, refleksyjności, pogłębiania samo-

Przedstawiony niżej model prowadzenia coa-

stania ze wsparcia innych. Uczestnicy dostają kon-

na dyrektorów szkół i placówek został opraco-

wódcy edukacyjnego kompetencji: poszerzania
świadomości, wspierania innych w rozwoju, korzy-

kretne narzędzia: zadawania pytań, formułowania
celu rozwojowego, poszerzania perspektywy.

Coaching grupowy pozwala nie tylko rozwi-

chingu grupowego w kształceniu kandydatów
wany na podstawie wniosków z pilotażu.
Zostały w nim potwierdzone przyjęte założenia: definicja i możliwe do osiągnięcia efekty.

jać i wzmacniać te kompetencje, ale także do-

Doświadczenia przeprowadzonych sesji oraz

świadczyć korzyści z ich stosowania (w odniesie-

wyniki ewaluacji pozwoliły udoskonalić propo-

niu do pracy nad rozwojem własnym i innych).

nowany model, dostosować go do potrzeb przy-

Zwiększa to zdecydowanie szanse na ich wyko-

szłych przywódców edukacyjnych i wpisać w ca-

rzystywanie poza salą szkoleniową.

łościowy model ich kształcenia.

Pilotaż w pełni potwierdził te możliwości.
C. Skłania do zastosowania coachingowego

Prezentowany model powstał na użytek
kształcenia kandydatów na dyrektorów i w tej
grupie został sprawdzony. Widzimy możliwość

podejścia w szkole – w pracy z uczniami,

jego zastosowania zarówno w odniesieniu do po-

nauczycielami, rodzicami.

czątkujących dyrektorów, jak i tych doświadczo-

Uczestnicy coachingu grupowego zdobywają podstawowe kompetencje coachingowe,

nych. Poniższy model jednak został opisany jako
model kształcenia przyszłych dyrektorów.
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Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

Uczestnicy

Prowadzący

Czas na zmianę

Rola w procesie
edukacyjnym

Cele

Model GROW

Przebieg procesu

Narzędzia i techniki

Umiejętności
coachingowe

Rys. 8. Rekomendowany model prowadzenia coachingu grupowego w kształceniu kandydatów na dyrektorów szkół
i placówek – elementy modelu
Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.

Tab. 4. Rekomendowany model prowadzenia coachingu grupowego w kształceniu kandydatów na dyrektorów szkół
i placówek – elementy modelu w ujęciu szczegółowym
Elementy modelu

34

Opis

Uczestnicy

Przygotowani do udziału w coachingu grupowym
uczestnicy – kandydaci na dyrektorów szkół
Podejmują świadomą decyzję o udziale w coachingu.
Wiedzą, w czym będą uczestniczyli – mają jasną, rzeczową informację o coachingu już
na etapie rekrutacji do programu edukacyjnego dla kandydatów na dyrektorów.
Mają gotowość i wysoką motywację do pracy nad własnym rozwojem.

Prowadzący

Dobrze przygotowani prowadzący
• Kompetencje coachingowe, trenerskie i facylitacyjne.
• Praca w parach: doświadczony coach i doświadczony dyrektor – przygotowany do roli
coacha (szkolenie i praktyka).
Osoby prowadzące powinny być starannie dobierane i dysponować zarówno kompetencjami (coachingowe, trenerskie i facylitacyjne), jak i doświadczeniem pracy coachingowej
i pracy w oświacie, zwłaszcza z dyrektorami szkół.
W systemie oświaty nowa rola – coacha grupowego.

Czas na zmianę

Długotrwały proces dający szansę na zmianę – czas na zmianę
Co najmniej 6 sesji coachingowych, w stałym rytmie (np. co miesiąc).
Każda sesja trwa 4 godziny.
Zadania domowe utrwalające efekty sesji.

Rola w procesie edukacyjnym

Jasno określona rola coachingu w procesie edukacyjnym dla kandydatów na dyrektorów
• Narzędzie transferu zdobywanych podczas szkoleń kompetencji przywódczych.
Lub
• Praca nad indywidualnymi wyzwaniami związanymi z przygotowaniem do nowej roli.
Coaching jest istotną częścią procesu rozwojowego. Pozwala na indywidualizację uczenia
się, przekładanie uniwersalnych treści szkoleniowych na sytuację indywidualnych wyzwań
i doświadczeń.

Cele

Realne cele powiązane z celami kursu dla kandydatów
1. Doświadczyć pracy rozwojowej z użyciem narzędzi coachingowych.
• Poznać nową metodę pracy, możliwą do wykorzystania w swojej praktyce.
2. Uzyskać wsparcie:
• w poradzeniu sobie z kluczowymi wyzwaniami związanymi z podejmowaniem nowej roli
dyrektora/dyrektorki placówki oświatowej,
• w rozwoju kompetencji przywódczych.
3. Rozwinąć umiejętności przydatne w coachingu.

Model GROW

Jasna struktura pracy coachingowej
Wykorzystanie modelu GROW jako podstawowej struktury pracy.

Wprowadzenie Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Struktura materiałów (numeracja, struktura, zadania domowe, inne, wykorzystanie modelowe platformy)

Elementy modelu
Przebieg procesu

Opis
Przebieg procesu – ustrukturalizowany i elastyczny
Kolejne kroki
• Zbudowanie relacji służących rozwojowi w grupie.
• Wprowadzenie modelu GROW i podstawowych narzędzi.
• Określenie indywidualnych celów rozwojowych.
• Praca nad celami wykorzystująca różnorodne techniki.
• Ćwiczenie umiejętności coachingowych.

Narzędzia i techniki

Narzędzia i techniki, które wykorzystują coachingowe podejście i grupowy charakter pracy
• Peer coaching – uczestnicy pracują ze sobą w parach, każdy z nich jest na zmianę coachem
i osobą biorącą udział w coachingu.
• Krótkie sesje prowadzone przez coacha z jednostkami na forum grupy.
• Sesja coachingowa jednej osoby prowadzona na forum przez całą grupę, moderowana
przez coacha. Grupa występuje jako zbiorowy coach wobec jednej osoby.

Umiejętności coachingowe

Rozwój umiejętności coachingowych
• Ćwiczenia umiejętności uzupełniające zdobywane w praktyce kompetencje.
• Informacja zwrotna.
• Ewentualnie dla chętnych po zakończeniu kursu warsztat – jak wykorzystywać umiejętności coachingowe w szkole.

Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.

Opracowanie: Katarzyna Czayka-Chełmińska,

dyrektorów szkół. Badanie zostało przepro-

Fundacja Szkoła Liderów, na podstawie:

wadzone przez Aleksandrę Daszkowską-Ka-

1. Badania ewaluacyjnego przeprowadzonego

mińską w kwietniu 2015 roku.

wśród uczestników pilotażowego kursu dla
kandydatów i kandydatek na dyrektorów szkół
i placówek oświatowych w ramach projektu
„Przywództwo i zarządzanie w oświacie”. W badaniu przeprowadzonym w marcu 2015 roku
przez Iwonę Kanię wzięło udział 50 spośród
61 uczestników coachingu grupowego.
2. Badania opinii osób prowadzących – coa-

Załącznikami do modelu coachingu są:

••Załącznik 2: Scenariusze sesji coachingu grupowego w kształceniu kandydatów na dyrektorów szkół/placówek,
••Załącznik 3: Podstawowy model coachingu –
model GROW.

chów trenerów Szkoły Liderów oraz coachów
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Załącznik 1: Zadania projektowe

Załącznik 1: Zadania projektowe

Zadania projektowe między zjazdami to kolejne „kroki” przybliżające Cię do wykonania pro-

Poniżej znajdziesz spis oraz szczegółowe instruk-

jektu końcowego – koncepcji funkcjonowania

cje do zadań projektowych. Prosimy Cię o ich

i rozwoju pracy szkoły/placówki. Każde zadanie

wykonanie w szkole między kolejnymi zjazdami.

domowe powinno zostać omówione w grupie

Zachęcamy do zapoznania się z celami, formą oraz

krytycznych przyjaciół przed kolejnym zjazdem,

harmonogramem realizacji wszystkich zadań że-

efekt/produkt umieszczony na stronie kursu,

byś mogła/mógł uwzględnić je w swoim planie

a indywidualne refleksje zapisane w Dzienniku

pracy na najbliższe półrocze.

uczenia się.

Tab. 5. Zadania projektowe dla uczestników
Zjazd

Krok

Nazwa

Temat/treść

Produkt

1.
Przywództwo
2.
Gotowość
do uczenia się

1.

Jaki jest pomysł na szkołę/
placówkę?

Ustalanie wartości, analiza
istniejącej koncepcji.

Tekst „pomysł na szkołę”
do 200 słów.

3.
Współpraca

2.

Jaki jest pomysł na szkołę/
placówkę?

Ustalanie koncepcji pedagogicznych, analiza istniejącej
koncepcji.

Tekst „pomysł na szkołę”
do 200 słów.

4.
Równość

3.

Ustalam priorytety rozwoju
szkoły/placówki.

Analiza SWOT czynników
uczenia się.

Analiza SWOT i lista priorytetów rozwoju szkoły.

5.
Kontekst
przywództwa

4.

Przyglądam się swojej
szkole/placówce.

Profil, ocena stanu szkoły.

Diagnoza w obszarach
efekty pracy szkoły, wychowanie i opieka, szkoła
w środowisku, zarządzanie
lub diagnoza w obszarze
wymagań.

6.
Uczenie i rozwój

5.

Dbam o wychowanie
w szkole/placówce.

Analiza dokumentów programowych, programu wychowawczego, wymagań, zadań
wychowawczych szkoły.

Lista kontrolna dla spp,
tekst rekomendacje
do zmiany w spp.

7.
Rozwój

6.

Dbam o uczenie się
w szkole/placówce.

Analiza priorytetów z kroku
2, spotkanie z nauczycielami.

Wykaz wyzwań, jeden
priorytet, wykaz działań.

8.
Zmiana

7.

Wdrażam zmianę w szkole/
placówce.

Potrzeby i oczekiwania w obszarze warunków pracy.

Lista 3 działań do wdrożenia z analizą kosztów
i efektów oraz ryzyka –
1500 znaków.

9.
Współpraca

8.

Tworzę koncepcje pracy
szkoły/placówki.

Praca końcowa – koncepcja
pracy szkoły/placówki.

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 1: Zadania projektowe

Tab. 6. Krok 1. Jaki jest pomysł na szkołę/placówkę
Wartości

Współtworzenie wartości, otwartość, współpraca.

Kompetencje

Krytyczna analiza danych, widzenie helikopterowe – spojrzenie z dalszej perspektywy z uwzględnieniem różnych kontekstów.

Cel zadania

Odnalezienie w koncepcji pracy szkoły wartości istotnych dla wspólnoty szkolnej.

Efekty

• Ustalenie wartości istotnych dla nauczycieli uczących w szkole.
• Krytyczna analiza koncepcji pracy szkoły oraz wybranych dokumentów szkolnych.

Forma

Jaki mamy pomysł na szkołę – wartości (maksymalnie 200 słów).

Na kiedy do wykonania

Na III zjazd.

Opis zadania
a) instrukcja

1. Zorganizuj spotkanie nauczycieli, podczas którego ustalicie, jakie wartości są
dla Was istotne w Waszej pracy i w pracy szkoły. Stwórz listę takich wartości.
2. Dokonaj analizy istniejącej koncepcji pracy Twojej szkoły/placówki oraz wybranych dokumentów szkolnych pod kątem zawartych w nich wartości, które
określiliście jako istotne.

b) jak wygląda produkt

Lista wartości istotnych dla nauczycieli uczących w szkole.
Krótki opis (ok. 1000 znaków) zawierający wnioski z analizy:
• Które z wartości istotnych dla uczących w szkole są widoczne w koncepcji
pracy szkoły/placówki i wybranych dokumentach?
• Czy dostrzegasz rozbieżności w wartościach odnalezionych w dokumentach
i tych istotnych dla nauczycieli?
• Czy odnalezione wartości i elementy stanowią spójną całość?

Materiały do wykonania zadania

Koncepcja pracy szkoły, misja i wizja szkoły, inne wybrane dokumenty.

Komentarz dla prowadzącego

Ocena krytycznego przyjaciela; na III zjeździe dyskusja w parach nad przygotowanymi przez uczestników pomysłami według następujących pytań:
• Czy ustalone przez grupę nauczycieli wartości widoczne są w koncepcji pracy
szkoły? W jaki sposób?
• Co wyróżnia szkołę od innych placówek?

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 1: Zadania projektowe

Tab. 7. Krok 2. Jaki jest pomysł na szkołę/placówkę
Wartości

Otwartość, współpraca, kompetencja.

Kompetencje

Krytyczna analiza danych, widzenie helikopterowe – spojrzenie z dalszej perspektywy z uwzględnieniem różnych kontekstów.

Cel zadania

Odnalezienie w koncepcji pracy szkoły istotnych elementów koncepcji pedagogicznych.

Efekty

• Ustalenie elementów koncepcji pedagogicznych istotnych dla nauczycieli uczących w szkole.
• Krytyczna analiza koncepcji pracy szkoły oraz wybranych dokumentów szkolnych.

Forma

Jaki mamy pomysł na szkołę – wartości (maksymalnie 200 słów).

Na kiedy do wykonania

Na IV zjazd.

Opis zadania
a) instrukcja

1. Znajdź w koncepcji pracy szkoły i wybranych dokumentach szkolnych elementy
koncepcji pedagogicznych (esencjalizm, perenializm, progresywizm, rekonstrukcjonizm).
2. Zapytaj nauczycieli, jakie koncepcje są dla nich ważne w różnych obszarach
działania.

b) jak wygląda produkt

Krótki opis (ok. 1000 znaków) zawierający wnioski z analizy:
• Które z wybranych koncepcji pedagogicznych (esencjalizm, perenializm, progresywizm, rekonstrukcjonizm) widoczne są w koncepcji pracy szkoły/placówki?
• Czy odnalezione elementy stanowią spójną całość? W jakim stopniu odnalezione
elementy koncepcji pedagogicznych są zgodne z ustalonymi wcześniej wartościami? Uzasadnij swoją opinię.
• Czy dostrzegasz potrzebę zmiany w tym obszarze? Jaką?

Materiały do wykonania
zadania

Koncepcja pracy szkoły, misja i wizja szkoły, inne wybrane dokumenty.

Komentarz dla prowadzącego

Ocena krytycznego przyjaciela; na IV zjeździe dyskusja w parach nad przygotowanymi przez uczestników pomysłami według następujących pytań:
• W jaki sposób koncepcja odnosi się do poznanych koncepcji pedagogicznych?
• Co wyróżnia szkołę od innych placówek?

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 1: Zadania projektowe

Tab. 8. Krok 3. Ustalam priorytety rozwoju szkoły/placówki
Wartości

Otwartość, zaufanie, współpraca, uczenie się.

Kompetencje

Umiejętność analizy sytuacji w szkole oraz formułowania i wyboru priorytetów
rozwoju szkoły/placówki, wykorzystywanie danych do podejmowania decyzji,
tworzenie przestrzeni do uczenia się na błędach.

Cel zadania

Wykorzystanie metodologii SWOT w celu podniesienia kompetencji w zakresie
zarządzania strategicznego w szkole.
Przeprowadzenie analizy czynników wewnątrzszkolnych (wnętrza szkoły) i środowiskowych (otoczenia) wpływających na uczenie się uczniów, niezbędnych
do ustalenia priorytetów szkoły.

Efekty

• Analiza SWOT szkoły dotycząca czynników warunkujących uczenie się uczniów.
• Lista priorytetów rozwoju szkoły (w zakresie rozwoju szans lub redukcji zagrożeń).

Forma

Samodzielne przeprowadzenie badań z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych oraz analiza zebranego materiału.
Wykorzystanie zastanych danych.
Praca grupowa w zespole roboczym we własnej szkole z udziałem osób pełniących
różne funkcje (np. osoba z dyrekcji, pedagog, nauczyciele).

Na kiedy do wykonania

Na V zjazd.

Opis zadania
a) instrukcja

Zgodnie z instrukcją podaną poniżej tabeli.

b) jak wygląda produkt

Efektem pracy będzie macierz SWOT w zdefiniowanym obszarze i lista priorytetów.

Materiały do wykonania
zadania

Można przygotować matrycę SWOT w wersji online tak, żeby poszczególne schematy SWOT były dostępne do zapoznania się dla członków grupy.
Przykładowy SWOT szkoły/placówki.

Komentarz dla prowadzącego

Omawiając zadanie, warto się skupić na następujących pytaniach:
• Czy właściwie rozmieszczono poszczególne stwierdzenia (szanse / silne strony
oraz zagrożenia / słabe strony)?
• Czy autor potrafi wskazać źródła informacji będące podstawą stwierdzeń?
• Czy autor potrafi uzasadnić wybór priorytetów?
• Czy dobrze oszacowano nakłady na realizację priorytetów?
Warto doprowadzić do dyskusji grupowej nad priorytetami – porównując sytuację
różnych szkół/placówek.

Źródło: opracowanie własne.

Instrukcja
I. Sporządź analizę SWOT szkoły/placówki,

w której pracujesz w zakresie czynników warunkujących uczenie się uczniów. Uwzględnij zarówno czynniki wewnętrzne związane

••słabe strony – W (Weaknesses) – czynniki we-

wnętrzne (cechy szkoły), stanowiące słabość,
barierę, wadę w sferze uczenia się uczniów,

••szanse – O (Opportunities) – czynniki zewnętrz-

ne (cechy otoczenia), nowe możliwości, pozy-

z funkcjonowaniem szkoły/placówki, jak

tywne tendencje stwarzające dla szkoły szansę

i czynniki związane z otoczeniem szkoły.

korzystnej zmiany w sferze uczenia się uczniów,

Zgodnie z zasadami analizy SWOT weź pod
uwagę:
••mocne strony – S (Strengths) – czynniki we-

••zagrożenia – T (Threats) – czynniki zewnętrz-

ne (cechy otoczenia), pojawiające się ograniczenia, negatywne tendencje stwarzające dla

wnętrzne (cechy szkoły), stanowiące atut,

szkoły niebezpieczeństwo zmiany niekorzyst-

przewagę, zaletę w sferze uczenia się uczniów,

nej w sferze uczenia się uczniów.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie
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Wykorzystaj dane z EWD, raporty dotyczące
oświaty z różnych poziomów, materiały FRSE,

II. Wybierz najważniejsze zagrożenie i zapla-

nuj priorytety działania mające mu przeciw-

wywiady z przedstawicielami społeczności lo-

działać (strategia nastawiona na unikanie

kalnej, wizyty studyjne, wyniki ewaluacji ze-

porażki).

wnętrznej/wewnętrznej szkoły placówki, studia
literaturowe. Możesz zaplanować własne badania

III. Wybierz największą szansę i zaplanuj priorytety działania pozwalające ją wykorzystać

ilościowe (np. ankietowe) lub jakościowe (np. wy-

w szkole (strategia nastawiona na zwycię-

wiady z uczniami, rodzicami, pracodawcami, na-

stwo).

uczycielami, samorządowcami, pracownikami
kuratorium, grupy fokusowe).

W punktach II i III kieruj się następującymi
kryteriami:

Uwzględnij obszary związane ze wszystkimi
istotnymi grupami w szkole (nauczyciele, pracownicy administracyjni, uczniowie, rodziny/
opiekunowie uczniów). Szczególną uwagę poświęć aspektom funkcjonowania nauczycieli –
dane tu zebrane będą stanowić materiał bazowy
do pracy w dalszych krokach (kolejnych zadaniach projektowych).

••istotność ze względu na horyzont czasowy
(najbliższe 12 miesięcy),

••potencjalna waga wpływu na funkcjonowanie
szkoły/placówki,

••zasoby potrzebne do realizacji (materialne,
nakład pracy, wiedza).

Tab. 9. Krok 4. Przyglądam się swojej szkole (profil szkoły/placówki)
Wartości

Zrównoważony rozwój, współpraca, otwartość.

Kompetencje

Myślenie strategiczne.
Budowanie systemu zarządzania szkołą opartego na współpracy.

Cel zadania

Samoocena pracy szkoły przez różnych interesariuszy: uczniów, nauczycieli,
rodziców i/lub pracowników administracji i obsługi.

Efekty

Diagnoza pracy szkoły w obszarach:
• efekty pracy szkoły,
• wychowanie i opieka,
• szkoła w środowisku,
• zarządzanie szkołą.

Sposób wykonania zadania

Spotkanie informacyjne, grupy fokusowe, panel, podczas którego nastąpi ustalenie profilu szkoły.

Na kiedy do wykonania

Na VI zjazd.

Opis zadania
a) instrukcja

Wykorzystaj instrukcję dla uczestników zamieszczoną poniżej tabeli.

b) jak wygląda produkt

Produkt stanowi profil szkoły przygotowany według formatki dla uczestników.

Materiały do wykonania zadania

Instrukcja dla uczestników oraz formatka do profilu szkoły.

Komentarz dla prowadzącego

• Czy profil szkoły (klasy) pokazuje jej specyfikę?
• Czy profil szkoły (klasy) nosi znamiona diagnozy (wsparcie w danych o szkole/
klasie)?
• Czy zamiast wniosków nie pojawiły się rozwiązania konkretnych problemów
w szkole (klasie)?

Źródło: opracowanie własne.
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Instrukcja dla uczestników
To zadanie możesz przeprowadzić:

Uwaga
Jeśli ograniczasz zadanie do wykonania profilu
w swojej klasie, to na spotkanie informacyjne zaproś:

a) Ustalając profil całej szkoły.

dwóch nauczycieli uczących w klasie, uczniów z samorządu klasowego, przedstawicieli rodziców Twojej

b) Ustalając profil szkoły w odniesieniu
do klasy, w której jesteś wychowawcą lub
nauczycielką(em).

klasy. Możesz też każdą z grup osobno poinformować
o celu i przebiegu takiego sposobu zbadania szkoły
(np. uczniów podczas godziny wychowawczej, rodziców podczas zebrania, nauczycieli podczas spotkania

Instrukcja, którą prezentujemy poniżej, dotyczy

zespołu uczącego w jednej klasie).

określenia profilu całej szkoły. Jeśli zdecydujesz się
ograniczyć wykonanie zadania do ustalenia profilu wybranej klasy, postępuj zgodnie z instrukcją
dla szkoły, dostosowując sposób przeprowadzenia
kolejnych etapów (skorzystaj wtedy z podpowiedzi
umieszczonych w instrukcji kursywą).
Jak zbadać moją szkołę, czyli ustalanie profilu
szkoły.

1. PRZYGOTOWANIA:

1. ETAP PIERWSZY: Zebrania grup fokuso-

wych – rodziców, uczniów, nauczycieli i/lub
pracowników administracji i obsługi.

Każda z grup umawia się wtedy, kiedy jest jej
najwygodniej, i spotyka w ustalonym terminie.
Dyrektor zapewnia salę na zebranie. Każde spotkanie przebiega według schematu:
a) Omówienie mapy szkoły.
Rozdajemy formatkę do profilu szkoły. Przedstawiciele grupy, którzy brali udział w spotkaniu

a) Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie

przygotowawczym, wyjaśniają mapę szkoły (4 ob-

profilu szkoły przygotowują harmonogram

szary – efekty pracy szkoły; nauczanie i uczenie

opracowania profilu. Umieszczają w nim: daty

się, wychowanie; szkoła w środowisku; zarządza-

wszystkich spotkań, miejsce spotkania, osoby

nie szkołą) i zadanie grupy.

odpowiedzialne za przebieg poszczególnych

Opcjonalnie ćwiczenie: W parach uczestnicy

etapów, planowaną liczbę osób na danym

określają, co to dla nich znaczy dobra szkoła. Każ-

spotkaniu.

da para zapisuje dwa–trzy zdania na osobnych
samoprzylepnych karteczkach (po jednym zda-

b) Zwołanie zebrania informacyjnego. W ze-

niu). Pary łączą się w czwórki i wspólnie decydują,

braniu powinni brać udział: dyrektor szkoły

w którym miejscu na mapie szkoły przykleić daną

(uczestnik kursu dla kandydatów na dyrekto-

karteczkę (z cechą dobrej szkoły).

rów szkół), dwóch nauczycieli, przewodniczący samorządu szkolnego i drugi uczeń, którego

b) Dyskusja na temat obszarów.

wybierze przewodniczący, przewodniczący

Uczestnicy przyglądają się mapie szkoły i dysku

rady rodziców i inny rodzic lub/oraz dwóch

tują o tym, jak wygląda sytuacja w ich szkole w każ-

przedstawicieli administracji i obsługi szkoły

dym obszarze i dziale, oraz znajdują uzasadnienie

(w większych szkołach).

(dlaczego tak uważają). Jeśli grupa jest duża, można
podzielić ją na podgrupy (4–6 osób), w których

c) Przeprowadzenie spotkań grup fokuso-

odbędzie się dyskusja, a następnie wspólnie ustalić

wych. Należy zadbać, aby spotkania odbywały

wnioski. Należy pamiętać o wyborze dwóch osób,

się z zachowaniem dyskrecji i szeroko rozu-

które zapiszą wszystkie istotne argumenty.

mianego bezpieczeństwa uczestników. Trzeba również ustalić termin zbiorczej dyskusji

c) Ustalenie profilu w grupie fokusowej.

o profilu szkoły (dyskusji panelowej). Można

Wszyscy uczestnicy spotkania dyskutują i ustalają

także opracować pisemną instrukcję dla ucz-

ostateczny wynik profilu (wybrana osoba nano-

niów i rodziców dotyczącą spotkań poszcze-

si kropki na mapę). Należy rozważyć wszystkie

gólnych grup.

argumenty i zapisać je. W razie niemożności

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie

45

Załącznik 1: Zadania projektowe

uzgodnienia jednego profilu grupa przygotowuje

czemu widać podobieństwa i różnice w ocenie

więcej plakatów z profilami.

tego samego zjawiska.

d) Wybór reprezentantów grupy (2–3 osoby)
do dyskusji panelowej o profilu szkoły.

b) Rozpoczęcie spotkania. Omówienie wszystkich wyników grup fokusowych.

Osoby wybrane na reprezentantów grup nie mu-

Dyrektor lub osoba wyznaczona do prowadze-

szą być wybrane ani demokratycznie, ani staty-

nia panelu rozpoczyna spotkanie, wskazując ko-

stycznie. W grupie uczniowskiej nie musi być

lejność wypowiedzi. Każdy dział omawiany jest

samorząd szkolny, a w grupie rodziców nie musi

osobno. Przedstawiciele grup prezentują i uza-

być przedstawiciel rady rodziców. Do grupy ucz-

sadniają swoje stanowisko (miejsce postawionych

niów warto powołać zarówno uczniów dobrych,

kropek), pomagając sobie wcześniej opracowany-

jak i mających trudności w nauce. Ważne, aby

mi przez grupę argumentami.

były to osoby dostatecznie odważne, aby wyrazić
swoją opinię. Powinny to być osoby, które mają

Opcjonalnie: Po każdej rundce czas na komentarze, wątpliwości, pytania.

coś do powiedzenia na temat szkoły i które ukażą

Jeśli grupa dyskutujących jest zbyt liczna,

słuchaczom perspektywę reprezentowanej przez

można zrobić stół panelowy, przy którym bę-

siebie społeczności.

dzie się toczyła dyskusja, a reszta osób będzie się
przysłuchiwała dyskusji panelowej i ewentual-

e) Przygotowanie i wywieszenie plakatu

nie pomagała swoim przedstawicielom (należy

w ustalonym wcześniej miejscu w szkole.

opracować zasady, według których miałoby się

Czas dla całej społeczności szkolnej na przyj-

to odbywać).

rzenie się plakatom grup (około tygodnia). Etap
pierwszy w uzasadnionych przypadkach może
zostać skrócony.
Uwaga

c) Określenie mocnych i słabych stron szkoły.
Uczestnicy wybierają działy, w których ocena
wszystkich grup jest wysoka. Ustalają, jakie są
mocne strony szkoły.

Jeśli ograniczasz zadanie do przeprowadzenia
profilu w swojej klasie, to w skład grup fokusowych wchodzą odpowiednio: uczniowie tej klasy,

d) Stworzenie wspólnego dokumentu – Nasze
mocne i słabe strony.

rodzice danej klasy, nauczyciele uczący w danej

Dyrektor wykorzystuje ten dokument do formu-

klasie. Rezultatem pracy grup fokusowych jest

łowania silnych i słabych stron (można wyko-

ustalenie profilu dla klasy, o której rozmawiają.

rzystać go także do tworzenia planu ewaluacji

Powstałe plakaty wywieszamy w klasie. Stosu-

wewnętrznej szkoły).

jemy podobne kryteria wyboru reprezentantów
grup do klasowej dyskusji panelowej.
1. ETAP DRUGI: Panel – spotkanie wszystkich

grup razem (albo przedstawicieli, jeśli grupy
są bardzo liczne).

Uwaga

Jeśli ograniczasz zadanie do stworzenia profilu
w swojej klasie, to rezultatem będzie ustalenie
mocnych i słabych stron szkoły w odniesieniu
do wybranej klasy. Powstały dokument może być
wykorzystany do planowania pracy w tej klasie

a) Przygotowanie i prezentacja plakatów.
Plakaty grup fokusowych zostają powieszone
koło siebie. Oprócz tego wszystkie wyniki zostają naniesione na jeden plakat (wyniki każdej
z grup zostają zaznaczone innym kolorem), dzięki
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przez zespół nauczycieli uczących, wychowawcę.
Opracowanie własne na podstawie materiału Centrum
Edukacji Obywatelskiej: http://www.ceo.org.pl/sites/

default/files/news-files/iia_mat7_instrukcja_do_profilu.pdf.
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Tab. 10. Formatka profil szkoły
OCENA
––

–

TENDENCJA
+

++

k

g

m

I. EFEKTY PRACY SZKOŁY
1. Wyniki nauczania.
2. Aktywność uczniów.
3. Rozwój osobisty i społeczny.
II. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ, WYCHOWANIE
1. Proces nauczania i uczenia się.
2. Pomoc w pokonywaniu trudności.
3. Organizacja procesu edukacyjnego.
4. Proces kształtowania postaw.
III. SZKOŁA W ŚRODOWISKU
1. Rodzice w szkole.
2. Współpraca ze społecznością lokalną.
3. Świat pracy i absolwenci.
IV. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
1. Szkoła jako miejsce nauki.
2. Organizacja pracy szkoły.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Źródło: opracowanie własne.

Wnioski z dyskusji panelowej:
••…
••…
••…
••…
••…
••…

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Przywództwo edukacyjne: model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Wprowadzenie

47

Załącznik 1: Zadania projektowe

Tab. 11. Krok 5. Dbam o wychowanie w szkole/placówce.
Wartości

Refleksyjność, praworządność, odpowiedzialność.

Kompetencje

Krytyczna analiza danych, widzenie helikopterowe – spojrzenie z dalszej perspektywy z uwzględnieniem różnych kontekstów.

Cel zadania

Refleksja nad zadaniami szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki.
Analiza szkolnych dokumentów dotyczących nauczania, wychowania i profilaktyki.

Efekty

Uczestnik szkolenia zna etapy i elementy budowania szkolnych programów
na przykładzie szkolnego programu profilaktyki.
Wie, jakie dokumenty szkolne regulują pracę w szkole.
Wiąże dokumenty programowe z koncepcją pracy szkoły.

Forma

Praca pisemna.

Na kiedy do wykonania

Na VII zjazd.

Opis zadania
a) instrukcja

• Po przeczytaniu materiału Szkolny program profilaktyki poddaj analizie program
profilaktyki, który został stworzony w Twojej szkole. W analizie pomoże Ci Lista
kontrolna – szkolny program profilaktyki.
• Przejrzyj szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy
i program profilaktyczny, poszukując w nich wartości i elementów koncepcji
pedagogicznych, które zdiagnozowałeś w kroku 1 i 2.
• Oszacuj spójność tych dokumentów z koncepcją, zaproponuj zmiany, które
mogłyby tę spójność zwiększyć.

b) jak wygląda produkt

Rezultatem pracy są:
• wypełniona lista kontrolna,
• spis rekomendacji, które powinny być uwzględnione do tworzenia programów
w przyszłym roku.

Materiały do wykonania zadania

1.
2.
3.
4.

Komentarz dla prowadzącego

• Czy zaproponowane rekomendacje są adekwatne do wskazań i braków wskazań na liście kontrolnej?

Szkolny zestaw programów nauczania.
Szkolny program wychowawczy.
Szkolny program profilaktyki.
Lista kontrolna – szkolny program profilaktyki.

Źródło: opracowanie własne.
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Szkolny program profilaktyki (ekstrakt)

znaleźć kilka alternatywnych sposobów działa-

W budowaniu szkolnego programu profilakty-

nia). Określając je, należy brać pod uwagę trzy

ki można wskazać trzy etapy. Pierwszy polega

elementy:

na identyfikacji i opisie problemu, którego ma
dotyczyć. Z natury programów profilaktycznych
wynika, że koncentruje się on na problemach
związanych z zagrożeniami dla rozwoju dzieci
i młodzieży we wszelkich jego sferach (emocjonalnym, społecznym, poznawczym, duchowym).

••osoby objęte działaniami (uczniów, rodziców,
nauczycieli),

••rodzaj prowadzonych działań (informacyjne,
edukacyjne, interwencyjne, o charakterze

Zwykle przeżywane trudności manifestowane są

działań alternatywnych, o charakterze zmian

przez zachowania, które stanowią ryzyko prawid-

w środowisku),

łowego rozwoju. Wyodrębnienie niepokojących
nas objawów (zachowań) jest podstawą trafnego nazwania problemu (interpretacji) i przed-

••zawartość tematyczną prowadzonych działań
(treść działań).

stawienia go w teoretycznej perspektywie ich
występowania.

Następnie przechodzimy do opracowania

Po przeprowadzeniu identyfikacji problemu

szczegółowego planu realizacji programu. Podej-

przystępujemy do diagnozy. Celem tego etapu

mując decyzję o konstrukcji planu, powinniśmy

jest w miarę możliwości wyczerpujące ustalenie

brać pod uwagę:

tych aspektów funkcjonowania psychospołecznego uczniów, które pomogą nam w poznaniu źródeł powstawania i mechanizmów dysfunkcji oraz
w zaprojektowaniu działań profilaktycznych.
Prowadząc diagnozę sytuacji, można przeprowadzić w szkole badania lub w wypadku niektórych
problemów (np. uzależnienia, agresja) można

••parametry czasowe – czas potrzebny do reali-

zacji poszczególnych działań i realizacji całego
programu,

••kolejność realizacji poszczególnych elementów programu – ustalenie, które działania zo-

skorzystać z opublikowanych badań na próbach

staną zrealizowane w fazie wstępnej (działania

ogólnopolskich. W diagnozie warto uwzględnić

tworzące warunki do zmiany), które w fazie

wpływ czynników ryzyka i czynników chronią-

zasadniczej (działania o charakterze podsta-

cych na ryzykowne zachowania uczniów.

wowym), a które w fazie końcowej (działania

W trzecim etapie konstruowania programu,
korzystając z ustaleń, przystępujemy do określenia celów, zadań i działań programu. Wskazując
cel, do którego ma zmierzać realizacja programu,
należy wziąć pod uwagę (1) założenia teoretyczne
przyjęte w próbie zrozumienia problemu, (2) za-

o charakterze reasumującym i dostarczające
informacji zwrotnej),
••harmonogram realizacji programu – określe-

nie konkretnych dat realizacji poszczególnych
elementów programu.

lecenia wynikające z analizy danych zgromadzonych w procesie diagnostycznym, (3) uwzględnić

Program profilaktyki powinny zawierać

przejawy dysfunkcjonalności zidentyfikowane

procedury ewaluacyjne służące ocenie sku-

w badanych grupach. Osiągnięcie wyznaczonego

teczności prowadzonych działań. Takiej ocenie

celu może nastąpić w wyniku realizacji określo-

mogą być poddane cztery elementy programów

nych zadań, z których każde odnosi się do jednego

profilaktycznych:

aspektu problemu. Wyznaczając zadania, należy
pamiętać, aby koncentrować się na tych, które
w znaczący sposób wiążą się z celem programu.
W następnym kroku przekształcamy zadania

1. zasoby, jakie są używane w trakcie realizacji
programu,
2. zastosowane strategie oddziaływań profilaktycznych,

służące osiągnięciu celu programu na konkret-

3. osiągnięte wyniki bezpośrednie,

ne działania (zwykle dla jednego zadania można

4. osiągnięte wyniki odroczone.
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Lista kontrolna – szkolny program
profilaktyki

ważne aspekty jego konstruowania. Nie oznacza

Poniżej znajduje się lista kontrolna pozwalająca

nione aspekty. W wypadku nieuwzględnienia

na sprawdzenie, czy w szkolnym programie profi-

jakiegoś aspektu należy rozważyć, czy jego brak

laktyki (SPP) zostały wzięte pod uwagę wszystkie

jest uzasadniony merytorycznie czy też nie.

to, że SPP musi uwzględniać wszystkie wymie-

Tab. 12. Lista kontrolna
Szkolny program profilaktyki – lista kontrolna

Tak

Nie

Czy wymienione są zachowania będące objawami problemu?
Czy określony został problem?
Czy przestawiona została teoretyczna perspektywa rozumienia problemu (źródła i mechanizmy)?
Czy przeprowadzono badania diagnozujące problem w szkole?
Czy wykorzystano zewnętrzne badania na próbach ogólnopolskich?
Czy na podstawie badań sformułowano zalecenia do programu?
Czy sformułowano (adekwatny) cel programu?
Czy sformułowano (adekwatne) zadania programu?
Czy w programie uwzględniono działania skierowane do wszystkich uczniów w szkole (profilaktyka
uniwersalna)?
Czy w programie uwzględniono działania skierowane do uczniów, którzy są w stopniu wyższym niż
przeciętny narażeni na rozwój problemu (profilaktyka selektywna)?
Czy w programie uwzględniono działania skierowane do uczniów, którzy są szczególnie zagrożeni
rozwojem problemu z powodu uwarunkowań biologicznych, psychologicznych czy społecznych lub
u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń (profilaktyka wskazująca)?
Czy zaprojektowane działania kierowane są do nauczycieli?
Czy zaprojektowane działania kierowane są do rodziców?
Czy zaprojektowane działania wykorzystują działania informacyjne?
Czy zaprojektowane działania wykorzystują działania edukacyjne?
Czy zaprojektowane działania wykorzystują działania interwencyjne?
Czy zaprojektowane działania wykorzystują działania o charakterze działań alternatywnych?
Czy zaprojektowane działania wykorzystują działania o charakterze zmian w środowisku?
Czy przedstawiona została zawartość tematyczna prowadzonych działań (treść działań)?
Czy w programie uwzględniono działania wzmacniające wpływ czynników chroniących?
Czy w programie uwzględniono działania osłabiające wpływ czynników ryzyka?
Czy harmonogram zawiera parametry czasowe i kolejność realizacji poszczególnych działań?
Czy zaplanowano ewaluację programu?
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 13. Krok 6. Dbam o uczenie się w szkole/placówce
Wartości

Uczenie się, zmiana, podnoszenie jakości uczenia się, współpraca.

Kompetencje

Dostrzeganie obszarów, w których niezbędne są zmiany. Umiejętność współpracy
w zespole (w tym: komunikatywność, moderowanie dyskusji, umiejętność wykorzystania technik kierowania pracą zespołu).

Cel zadania

Refleksja nad wyzwaniami w zakresie uczenia się i przygotowanie działań mających
na celu lepszą organizację uczenia się. Ustalenie priorytetów w zakresie organizowania procesu uczenia się.

Efekty

Uwspólnienie myślenia o procesie uczenia się. Ustalenie wyzwań związanych
z uczeniem się. Wybranie priorytetów oraz zaplanowanie działań związanych z podniesieniem jakości procesu uczenia się.

Sposób wykonania zadania

Spotkanie robocze z nauczycielami szkoły/placówki, w której pracujesz, dyskusja.

Na kiedy do wykonania

Na VIII zjazd.

Opis zadania
a) instrukcja

1. Na podstawie problemów zdiagnozowanych w SWOT i profilu szkoły opracuj
listę wyzwań obejmujących proces uczenia się. W ustalanie listy zaangażuj innych
nauczycieli. Od Ciebie zależy, czy będzie to zespół przedmiotowy, wychowawczy
czy jakikolwiek inny, którego jesteś członkiem/członkinią.
2. Wspólnie wybierzcie jeden priorytet i krótko uzasadnijcie jego wybór.
3. Zaplanujcie działania, pamiętając zarówno o silnych i słabych stronach Waszej
szkoły (w tym kadry). Plan powinien zawierać konkretne zadania do wykonania.
Pomocne może być również przygotowanie harmonogramu i sposobu monitorowania postępu w realizacji planu.
4. Napisz uzasadnienie wyboru danego priorytetu – dlaczego akurat to działanie
wybraliście jako priorytetowe?

b) jak wygląda produkt

• Lista wybranych wyzwań związanych z procesem uczenia się.
• Wybrany priorytet (z uzasadnieniem).
• Propozycja działań.
• Uzasadnienie wyboru priorytetów.

Materiały do wykonania
zadania

Lista problemów zdiagnozowanych w analizie SWOT i profilu szkoły.

Komentarz dla prowadzącego

• Czy wybrane priorytety wynikają z danych zebranych za pomocą SWOT i profilu
szkoły?
• Czy wybrane priorytety obejmują problemy związane z procesem uczenia się?
• Czy przedstawione uzasadnienie jest logiczne i przekonujące?
• Czy zaproponowane działania odpowiadają na problem i są możliwe do wdrożenia?

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 14. Krok 7. Wdrażam zmianę w szkole/placówce
Wartości

Odpowiedzialność, szacunek, odwaga, partycypacja.

Kompetencje

Koncentracja na wizji, świadomość otoczenia społecznego, dostrzeganie obszarów, w których niezbędne są zmiany, komunikatywność, umiejętność pracy
zespołowej (w tym kierowanie dyskusją, umiejętność wykorzystania technik
kierowania pracą zespołu).

Cel zadania

Oszacowanie kosztów proponowanych zmian i prognozowanie efektywności ich
wdrażania.

Efekty

Podjęcie decyzji o wyborze obszarów do zmiany i ustalenie ich priorytetów.

Sposób wykonania zadania

Spotkanie zespołu liderskiego: wybranych nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej. Dyskusja.

Na kiedy do wykonania

Na IX zjazd.

Opis zadania
a) instrukcja

Zaproś przedstawicieli różnych obszarów działania szkoły (nauczycieli, rodziców
i uczniów).
Przedstaw zebrane wszystkie potrzeby, priorytety, propozycje zmian wypracowane w Twoich poprzednich pracach rozwojowych i razem ustalcie kategorie,
obszary tych postulatów.
Razem lub w podgrupach oszacujcie prognozę efektywnego wdrożenia tych
zmian, korzystając z diagramu sił wzmacniających i osłabiających. Na tej podstawie wskażcie kolejność wprowadzania koniecznych zmian.

b) jak wygląda produkt

Efektem pracy będzie harmonogram najistotniejszych, proponowanych zmian
z uzasadnieniem takiego wyboru.
Omówienie nie może przekroczyć 1500 znaków ze spacjami.

Materiały do wykonania zadania

Materiał wypracowany we wszystkich poprzednich pracach projektowych.
Formatka Obszar I Moduł 4.1 Diagram analiza pola sił.

Komentarz dla prowadzącego

Czy zaproponowane działania rzeczywiście mogą wpłynąć na dobrostan ucznia?
Czy koszty i zasoby niezbędne do podjęcia działań zostały określone poprawnie?

Źródło: opracowanie własne.

Krok 8. Tworzę koncepcję pracy szkoły/
placówki

stąd zachęcamy do autorskiego podejścia do tego

Ostatni projekt w kursie polega na opracowaniu

istotne aspekty – wartości, ich realizację w szko-

koncepcji pracy i funkcjonowania szkoły.

le, sposób diagnozy sytuacji zastanej, wdrażania

zadania.
Ważne jest, aby przemyśleć sobie wszystkie

Koncepcję przedstawisz na ostatnim – X zjeź-
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zmian wynikających z wniosków.

dzie i otrzymasz do niej informację zwrotną. Kon-

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas całe-

cepcja pracy i funkcjonowania szkoły kandydata

go kursu oraz wykonywanie poprzednich zadań

na dyrektora(kę) nie ma ściśle określonej formy,

pomogą Ci w realizacji tego projektu.
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Załącznik 2:
Scenariusze sesji coachingu
grupowego w kształceniu
kandydatów na dyrektorów
szkół/placówek

5. Rola w procesie edukacyjnym dla kandydatów dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych.
Możliwe są dwa rozwiązania:

––Coaching wzmacnia proces szkoleniowy i jest
narzędziem transferu zdobywanych podczas

szkoleń kompetencji przywódczych. Tematy
sesji coachingowych / obszary pracy są wy-

Warunki prowadzenia sesji
coachingowych

znaczone przez tematy sesji szkoleniowych.

––Praca nad indywidualnymi wyzwaniami zwią-

zanymi z przygotowaniem do nowej roli. Ob-

Szczegółowe warunki, które powinien spełniać

szar pracy jest wyznaczony przez obecne wy-

proces coachingu grupowego, zostały przedsta-

zwania w podejmowaniu nowej roli, w mniej-

wione w Podstawowym modelu coachingu – mo-

szym stopniu wypływa z treści programu

delu GROW. Najważniejsze kwestie konieczne

szkoleniowego.

przy planowaniu i prowadzeniu sesji coachingu

W obydwu wypadkach coaching jest istotną częś-

grupowego:

cią procesu rozwojowego, wymaga współpracy
między osobami prowadzącymi szkolenie i coa-

1. Wcześniejsze przygotowanie osób uczestni-

chami. Wybór rozwiązania należy do organiza-

czących w coachingu.

tora procesu kształcenia.

ching, jak będzie przebiegać proces.

Scenariusze sesji coachingu grupowego

w coachingu.

Prezentowane scenariusze stanowią raczej pro-

––Otrzymują informację o tym, czym jest coa––Świadomie podejmują decyzje o udziale

pozycję, w jaki sposób mogą być prowadzone sesje
2. Liczebność i skład grupy.

––Optymalnie 6–10; maksymalnie do 12 osób.

––Grupy powinny być stworzone na nowo, ich

coachingu grupowego, niż zamknięty i skończony
schemat. W naszym przekonaniu realizowany
scenariusz i sposób jego prowadzenia w wypadku

skład powinien być inny niż grup szkolenio-

sesji coachingu grupowego powinien być bardzo

wych.

elastyczny, dostosowany do tego, co się dzieje
w grupie, potrzeb jej uczestników. I wyznaczony

3. Para osób prowadzących.

––Trener/coach prowadzący – wysokie kompe-

przez doświadczenie coachingowe i styl pracy
osoby prowadzącej. Od niej zależy wybór naj-

tencje coachingowe, trenerskie i facylitacyjne;

bardziej odpowiednich metod pracy i ich układu.

doświadczenie w pracy coachingowej z dyrek-

Przedstawione scenariusze mogą stanowić inspi-

torami szkół.

rację do wypracowania przez osoby prowadzące

––Doświadczony dyrektor szkoły/placówki przygotowany do roli coacha.

własnych rozwiązań.
W poniższych scenariuszach przyjęto założenie, że proces zamyka się w ramach 2 sesji, a ob-

4. Czas trwania.
Każda sesja: 4 godziny
Liczba sesji:

––Powinien to być proces długotrwały, zapew-

niający możliwość wprowadzania zmian (ok.
6 sesji).

––W pilotażu przeprowadzono proces składający się z 2 sesji. Prezentowane scenariusze
są dostosowane do takiej krótkiej formy, ale
dają też możliwość dostosowania do procesu
dłuższego.

szarem pracy są wyzwania kandydatów na dyrektorów w podejmowaniu nowej roli.

Scenariusz I sesji
Cele
1. Poznać metodę coachingu i podstawową
strukturę jego prowadzenia.
2. Doświadczyć pracy rozwojowej z użyciem
narzędzi coachingowych.
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3. Uzyskać wsparcie w lepszym zrozumieniu
swoich wyzwań w podejmowaniu roli dyrektora/roli liderskiej w szkole i poszerzyć perspektywę w patrzeniu na te wyzwania.
Czas
4 godziny zegarowe
Zastosowane metody

2. Wprowadzenie struktury GROW – modelu,
którym będziemy się posługiwać podczas
wszystkich sesji.

––Treści: model GROW – schemat, cele poszczególnych etapów, kluczowe pytania na każdym
z nich.

––Demonstracja metody.

––Metoda do wyboru:

––Praca w parach – Peer coaching.

••demonstracja sesji prowadzonej metodą

––Miniprezentacja.

––Sesja prowadzona na forum grupy.
––Ćwiczenia umiejętności.

Przebieg sesji
I. Wprowadzenie.

1. Przywitanie, przedstawienie się osób prowadzących (z uwzględnieniem ich doświadczenia
coachingowego oraz w systemie edukacji).
2. Przedstawienie się i integracja osób uczestniczących (dowolna krótka forma, z ewentualnym pytaniem o wcześniejsze doświadczenia
z coachingiem).
3. Cele i przebieg sesji. Przedstawienie przez
osobę prowadzącą.
4. Zasady sesji.
Wypracowanie przez grupę, ze szczególnym

GROW przez prowadzących (bardzo krótka sesja), ze stopklatkami po każdym etapie
i omówieniem go z grupą,

••przekonujący przykład sesji z własnej praktyki

przedstawiony przez osobę prowadzącą, pokazany w wyrazisty sposób, z zaakcentowaniem
każdego etapu i jego omówieniem.

––Materiał pomocniczy: Model GROW – materiał
dla uczestniczek i uczestników.

3. Pytania w coachingu.

––Treści: rola pytań w coachingu, podstawowe
zasady zadawania pytań, pytania na każdym
etapie struktury GROW.

––Metoda: omówienie pytań zadawanych podczas demonstracji lub odniesienie do pytań

uwzględnieniem: poufności, zasady mówienia

zawartych w materiale o strukturze GROW.

we własnym imieniu / od siebie oraz odpowie-

Wyprowadzenie podstawowych zasad stawia-

dzialności za własny rozwój.

nia pytań (otwarte, niesugerujące, nastawione

II. Coaching jako metoda rozwoju.

1. Krótkie wprowadzenie do coachingu.

––Treści: czym jest, co daje ludziom, czego mogą
się spodziewać, uczestnicząc w nim.

––Metoda wybrana przez osobę prowadzącą:

na lepsze rozumienie swojej sytuacji, skoncentrowane na celu).
III. Coaching w praktyce. Cel coachingowy.

1. Moje wyzwania w przygotowaniu do roli
dyrektora.
Peer coaching – rozmowa w parach, na zmianę:

••miniprezentacja,

jedna osoba przedstawia swoje wyzwania, druga

••film,

wanymi zasadami. Cel: lepiej zrozumieć wyzwa-

••dyskusja wychodząca od skojarzeń z coachingiem osób uczestniczących.

––Materiał pomocniczy: „Informacje o coachin-

zadaje jej pytania zgodnie z wcześniej wypraconia i wyłonić najważniejsze 2–3. Wybrać najważniejsze, najpilniejsze. Po 10 minutach zmiana.
2. Sformułowanie celu coachingowego.

––Krótkie wprowadzenie na temat celu coachin-

gowego (etapu G) – jak powinien być sformu-

gu grupowym”, plakat z definicją, ewentualnie

łowany (konkretny, pozytywny, taki, na któ-

film.

ry osoba ma wpływ, angażujący – atrakcyjny/

––Na zakończenie pytanie do uczestników:
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Jak możecie skorzystać z coachingu? Co może Wam
dać? Czego potrzebujecie, by z niego skorzystać?

istotny). Przypomnienie użytecznych na tym
etapie pytań.
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––Peer coaching. Rozmowa w dotychczasowych
parach. Przejście od wyzwania do celu coa-

chingowego. Pomóżcie sobie wzajemnie sformułować swój cel.

––Peer coaching. Zmiana par. Przedstawcie sobie

wzajemnie swoje cele. Sprawdźcie, czy są one
postawione w sposób zgodny z wcześniej zaprezentowanymi kryteriami. Pomóżcie sobie
wzajemnie, aby cel spełniał te kryteria.

––Przedstawienie swoich celów na forum grupy.

Poszerzanie pespektywy i plan działania
1. Minisesje dla chętnych, prowadzone na forum grupy.
Osoba coachowana krótko przedstawia cel,
sytuacje i wypracowane przez siebie rozwiązania.
Grupa dzieli się swoimi pomysłami na rozwiązanie, doświadczeniami, skojarzeniami.
2. Peer coaching. Podsumowanie w parach wykonanej przez siebie pracy rozwojowej. Sfor-

Ewentualna informacja zwrotna. Wyłonienie

mułowanie zadania domowego: przygotowa-

jednej osoby, która jest gotowa pracować

nie planu działania.

na forum grupy.
IV. Badanie rzeczywistości i wypracowanie
opcji.

1. Krótkie wprowadzenie dotyczące pytań
na temat etapu R (cele i użyteczne pytania).
2. Sesja prowadzona na forum z osobą, która się
zgłosiła do pracy:

––Wprowadzenie: Jak będziemy pracować? Jak
został sformułowany cel? Ewentualnie prze-

formułowanie celu – poprowadzone przez
trenera.

––Etap R (Badanie rzeczywistości) – pytania

zadawane przez uczestników grupy (przypo-

V. Zakończenie.

1. Podsumowanie: Co zrobiliśmy. Co Wam to dało?

2. Rundka na zakończenie: Z czym kończycie.

Scenariusz II sesji
Cele
1. Doświadczyć pracy rozwojowej z użyciem
narzędzi coachingowych.
2. Uzyskać wsparcie w wypracowaniu rozwiązania kluczowych wyzwań związanych z podjęciem nowej roli.

mnienie jeszcze raz, czemu służą te pytania)

3. Wzmocnić/rozwinąć umiejętności przydatne

oraz trenera-coacha. Na koniec: osoba coa-

w coachingu: formułowania celu, zadawania

chowana sprawdza, czy i jak zmieniło się jej

pytań, poszerzania perspektywy.

rozumienie sytuacji, i definiuje, nad czym chce
pracować (Co chcesz zmienić? Na co masz wpływ?
Co chcesz rozwinąć/wzmocnić w sobie?)
––Etap O (Opcje). Etap przeprowadzony we
wstępnej części przez trenera-coacha. Po wy-

pracowaniu rozwiązań przez osobę coachowaną pytania zadają uczestnicy. Dzielą się
też swoimi pomysłami, doświadczeniami,
skojarzeniami…

––Podsumowanie: Pytanie do osoby coachowa-

nej: Co bierzesz dla siebie? Do pozostałych osób
w grupie – Co bierzecie z tej sesji dla siebie?

3. Peer coaching w nowych parach. Osoby przedstawiają sobie sformułowane wcześniej cele
coachingowe. Wzajemnie pomagają sobie
zbadać rzeczywistość i wypracować opcje.
4. Podsumowanie trzech etapów procesu.

Zastosowane metody
1. Peer coaching.

2. Ćwiczenie umiejętności.
3. Sesje prowadzone na forum grupy.

Przebieg sesji
I. Wprowadzenie do sesji.

1. Przywitanie, odnowienie relacji, odniesienie się do poprzedniej sesji, coś na szybką
integrację.
2. Cele.
3. W jaki sposób będziemy pracować: krótkie
omówienie programu.
4. Bardzo krótkie przypomnienie GROW.
II. Moje wyzwania. Cel coachingowy na tę sesję.
1. Peer coaching.

––Podsumowanie pracy wykonanej podczas po-

przedniej sesji i w ramach zadania domowego.
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Co się zmieniło? Co wymaga zmiany/dalszej
pracy?
––Jak teraz rozumiem swoje wyzwania? Wybór
nowego wyzwania do pracy lub pogłębienie
pracy nad poprzednim celem.

––Sformułowanie celu coachingowego na tę sesję.

––Sprawdzenie, czy sformułowany cel spełnia
kryteria celu coachingowego.

2. Przedstawienie swoich celów na forum grupy. Ewentualna informacja zwrotna. Wyłonienie jednej osoby / dwóch osób, które są
gotowe pracować na forum grupy.
III. Sesje coachingowe prowadzone na forum
grupy – badanie rzeczywistości i opcje.

Wykorzystujemy schemat z poprzedniej sesji
(zgodnie z pkt. IV).
1. Trzy etapy: Ewentualne doprecyzowanie
celu, badanie rzeczywistości i opcje.
2. Podsumowanie: Co bierzesz dla siebie? Pytanie
do osoby coachowanej i grupy.
3. Podsumowanie merytoryczne: Skuteczne
pytania na każdym etapie. Co to są mocne
pytania?
IV. Badanie rzeczywistości.
1. Peer coaching.

––Przeprowadzenie etapu R.

––Wykorzystanie mocnych pytań.

––Podsumowanie etapu R: Jak brzmi cel / co się
ma zmienić?
2. Podsumowanie etapu na forum grupy.

––Jak się zmieniło Wasze rozumienie celu? Nad
czym pracujecie?
––Jakie pytania okazały się szczególnie użyteczne?
Jakie pytania okazały się mocnymi pytaniami?
V. Rozwiązania/opcje

1. Krótkie wprowadzenie: Jak pracujemy nad

2. Ćwiczenie na pytania w wypracowaniu opcji.

––Trener przygotowuje listę pytań poszerzających perspektywę, typu: Co by zrobił na Twoim
miejscu Twój autorytet? Co byś zrobił, gdybyś
miał nieograniczone środki? Itp.
––Każdy uczestnik spotyka się przez 1 minutę
z osobą, która zadaje jedno pytanie. W efekcie
odpowiada na serię pytań.

––Podsumowanie: Co Wam dały te pytania, co zobaczyliście?
3. Peer coaching.

––W parach osoby pracują nad etapem Opcje.
––Krótkie podsumowanie na forum.

4. Poszerzanie perspektywy, minisesje w małych grupach.

––Osoba coachowana krótko przedstawia cel, sy-

tuacje i wypracowane przez siebie rozwiązania.

––Grupa dzieli się swoimi pomysłami na rozwiązanie, doświadczeniami, skojarzeniami.

Plan działania
1. Wprowadzenie: jak przeprowadzić ostatni
etap coachingu – plan działania. Użyteczne
pytania.
2. Peer coaching.

––Opracujcie wspólnie plany działania w odnie-

sieniu do wyznaczonych celów coachingowych.

––Co będzie pierwszym krokiem?
VI. Podsumowanie sesji.

1. Podsumowanie przeprowadzonej pracy
rozwojowej: Co przed Tobą, jakie kroki wykonasz? Wzmocnienie motywacji i gotowości
do działania.

2. Przypomnienie treści, jakie pojawiły się podczas obydwu sesji.
3. Rundka: Co bierzesz z tej sesji? Co bierzesz
z coachingu?

opcjami. Jakie pytania mogą się tu przydać?
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Załącznik 3:
Podstawowy model coachingu – model GROW
GROW to najbardziej popularny model prowadzenia coachingu, który został opracowany przez Johna
Whitmore’a.

Goal

Reality

Options

Will Do

CEL

RZECZYWISTOŚĆ

OPCJE

WYBÓR

Rys. 9. Model prowadzenia coachingu
Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów

Tab. 15. Cztery kroki modelu
Krok 1

Ustalenie głównego celu

CEL

Co chcesz osiągnąć?

Krok 2

Opis rzeczywistości

RZECZYWISTOŚĆ

Jaka jest sytuacja?

Krok 3

Wypracowanie możliwych rozwiązań

OPCJE

Jakie są możliwe rozwiązania?

Krok 4

Podsumowanie i wybór działania

WYBÓR

Co zrobisz? Kiedy? Jak?

Etap

Cele

Przebieg

Pytania

Goal
CEL

Zbudować relację służącą
rozwojowi.
Zbudować zaangażowanie.
Ustalić cel i oczekiwania.

Uzgodnij sposób pracy i jej
zasady.
Uzgodnij konkretny temat i cel
rozmowy.
Ustal, jaki jest cel
długoterminowy.

Co chcesz osiągnąć?
Jakiego wyniku oczekujesz?
Jak zorientujesz się, że już
to osiągnąłeś?

Reality
RZECZYWISTOŚĆ

Zdiagnozować problem lub
sytuację.
Zrozumieć przyczyny.
Określić potrzeby osoby
wspieranej.
Nazwać jej potencjał.

Poproś o opisanie obecnej
sytuacji.
Unikaj założeń lub je sprawdzaj.
Pokaż zasoby osoby wspieranej.
Przekaż konkretną informację
zwrotną.
Pomijaj nic niewnoszące
opowieści.

Co się obecnie dzieje?
Jakie są symptomy tej sytuacji?
Gdzie i kiedy to zauważasz?
Co już zrobiłaś(eś)?

Options
OPCJE

Określić możliwe rozwiązania.
Sprawdzić ich konsekwencje.
Poszerzyć perspektywę.

Stwórzcie razem listę możliwych
opcji.
Zachęcaj osobę coachowaną
do proponowania rozwiązań.
Ostrożnie proponuj własne
wyjaśnienia.

Jakie istnieją możliwości działania?
Jakie alternatywne rozwiązania są
dostępne?
O czym jeszcze możesz pomyśleć?

Will do
WNIOSKI

Wybrać rozwiązanie.
Określić plan działania.
Zaangażować osobę wspieraną
w realizację planu.
Podsumować.

Skłoń do podjęcia zobowiązania.
Ustal, jakie mogą się pojawić
przeszkody i jak je przezwyciężyć.
Ustal harmonogram konkretnych
działań.

Jaki będzie twój pierwszy krok?
Co może temu przeszkodzić?
Na jakie wsparcie możesz liczyć?
Jakie zobowiązania podejmiesz?
Do kiedy?

Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów
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Krok I

Goal
CEL

Rys. 10. Model prowadzenia coachingu – krok I
Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.

Cele
1. Zbudować relację służącą rozwojowi.
2. Zbudować zaangażowanie.
3. Ustalić cel coachingu i oczekiwania.
Sformułowanie celu w kategoriach rezultatu jest kluczowym zadaniem na tym etapie. Często wiąże
się to z przeformułowaniem wyzwania czy problemu. Coach pomaga określić, co klient chce uzyskać,
a nie czego chce uniknąć.
Tab. 16. Zadania coucha w I kroku
Co robi coach?

Możliwe pytania

Pyta o:
– oczekiwania wobec sesji,
– cel, jaki stawia sobie klient.

• Co chcesz osiągnąć?
• Jaki jest Twój cel?
• Co chcesz zmienić?
• Czym chcesz się dziś zająć?
• Czym chciał(a)byś zakończyć tę sesję?
• Co chciał(a)byś osiągnąć w trakcie sesji?
• Po czym poznasz, że to była dobra sesja?
• Co chciał(a)byś czuć na koniec sesji?

Wspiera w przeformułowaniu
problemu w cel.

• Wiem już, czego nie chcesz. Czego zatem chcesz?

Pomaga skonkretyzować cel.

• Co znaczy dla Ciebie…
• Kiedy chcesz go osiągnąć?

Sprawdza jego znaczenie
i sposób weryfikacji.

• Co sprawia, że dążysz do tego?
• Jakie korzyści przyniesie Ci osiągnięcie tego celu?
• Co możesz stracić, realizując ten cel?
• Po czym poznasz, że osiągnąłeś(ęłaś) swój cel?
• Skąd będziesz wiedzieć, że problem jest rozwiązany?

Uzgadnia zasady i sposób pracy.

• Czego oczekujesz ode mnie?
• W jaki sposób mamy pracować, aby to przyniosło efekty?

Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.
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Krok II

Reality
RZECZYWISTOŚĆ

Rys. 11. Model prowadzenia coachingu – krok II
Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.

Cele
1. Zdiagnozować problem lub sytuację.
2. Zrozumieć przyczyny.
3. Określić potrzeby osoby wspieranej.
4. Nazwać jej potencjał.
Analiza i rozumienie sytuacji pogłębia samoświadomość klienta. Jest źródłem twórczego napięcia
między stanem pożądanym i obecnym. Pozwala odkryć zasoby i potrzeby rozwojowe. Często prowadzi
do sformułowania na nowo celu coachingowego.
Tab. 17. Zachowanie coacha w II kroku
Co robi coach?

Możliwe pytania

Pyta i pomaga zrozumieć sytuację.

• Jak jest teraz?
• Jakie działania już podjąłeś(ęłaś)?
• Jakich działań jeszcze nie podjąłeś(ęłaś)?
• Co działa?
• Co nie działa?
• Na czym polega Twój wpływ, jaki jest wpływ innych?

Identyfikuje korzyści i koszty sytuacji.

• Co zyskujesz na zachowaniu status quo?
• Co tracisz?

Sprawdza, jak się ma obecna sytuacja
do celu.

• Jak sytuacja ma się do celu?
• Jeżeli idealną sytuację określić liczbą 10, to jakbyś ocenił(a) obecną
w skali od 1 do 10?
• Czego potrzebujesz, by osiągnąć cel?
• Jakiego postępu już dokonałeś(aś)?

Określa zasoby i potrzeby rozwojowe.

• Co masz? Jakie kompetencje, jaką wiedzę…?
• Czego Ci brakuje?

Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.
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Krok III

Options
OPCJE

Rys. 12. Model prowadzenia coachingu – krok III
Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.

Cele
1. Określić możliwe rozwiązania.
2. Poszerzyć perspektywę.
3. Wybrać rozwiązania.
Ten etap służy wygenerowaniu potencjalnych rozwiązań i przeanalizowaniu ich użyteczności. Coach
pomaga klientowi dostrzec różne możliwości i sprawdzić ich konsekwencje.
Tab. 18. Zachowanie coacha w III kroku
Co robi coach?

Możliwe pytania

Wspiera w poszukiwaniu rozwiązania.

• Co możesz zrobić, aby osiągnąć cel?
• Co mógłbyś(mogłabyś) zrobić, aby przybliżyć się do celu?

Skłania do generowania nowych pomysłów.

• Podaj mi pięć wariantów rozwiązania tego problemu.
• Co jeszcze możesz zrobić?
• Jakie widzisz inne możliwości dojścia do celu?
• Gdybyś nie był(a) niczym ograniczony(a), co byś zrobił(a)?

Wprowadza nowe punkty widzenia.

• Gdybyś zdecydował(a) się na radykalne rozwiązania, co byś zrobił(a)?
• Jakie działania w tej sytuacji podjąłby ktoś inny – szef, współpracownik,
osoba, którą cenisz?

Odwołuje się do posiadanych zasobów.

• Co robiłeś(aś) w przeszłości w podobnej sytuacji?
• Co się sprawdzało?
• Jakie kroki możesz podjąć?

Pomaga przeanalizować rozwiązania.

• Jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości?
• Która z opcji / które z rozwiązań zapewni najlepsze rezultaty?
• Które z rozwiązań jest Ci najbliższe?

Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.
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Krok IV

Will Do
WYBÓR

Rys. 13. Model prowadzenia coachingu – krok IV
Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.

Cele
1. Określić plan działania.
2. Zaangażować osobę wspieraną w realizację planu.
3. Podsumować.
Na tym etapie klient podejmuje decyzje, jakie działania podejmie.
Tab. 19. Zachowanie coacha w IV kroku
Co robi coach?

Możliwe pytania

Wspiera w podjęciu decyzji.

• Która z opcji jest dla Ciebie najlepsza?
• Co chcesz zrobić w związku z tym?
• Co skłania Cię do takiego wyboru?

Pomaga przełożyć ją na konkretne kroki.

• Jaki będzie Twój pierwszy krok?
• Od czego zaczniesz?
• Jakie będą następne działania?
• Do kiedy to zrobisz?
• W jaki sposób zdobędziesz potrzebne wsparcie?

Określa wskaźniki.

• Po czym poznasz, że osiągnąłeś(ęłaś) cel?
• Co będzie dla Ciebie sukcesem?

Wzmacnia w podjęciu działania.

• Na skali od 1 do 10 określ swoje zaangażowanie.
• Co sprawi, że przesuniesz się o 1 punkt?

Źródło: Model coachingu grupowego, opracowanie: Fundacja Szkoła Liderów.
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Wprowadzenie do kursu: Cele i założenia. VI.1.1

Dzień 1
Wprowadzenie do kursu:Cele i założenia.

E
Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 4

Prezentacja: sesja otwierająca wprowadzenie do kursu (Obszar VI Moduł

Kurs przywództwa edukacyj-

1.1 Zał. 4 Kurs przywództwa edukacyjnego: warunki sukcesu)

nego: warunki sukcesu

VI.1.1

Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli
liderskiej.
Zagadnienie 1: Wprowadzenie do kursu – integracja grupy

A

Cel sesji: Integracja grupy, zebranie oczekiwań i poznanie
motywacji OU, ustalenie zasad pracy.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Integracja grupy
OP (osoba prowadząca) proponuje przedstawienie się osób w parach

G

z wykorzystaniem pytań: Jak mam na imię? Skąd jestem? Co robię w ży-

Co spowodowało, że tu

ciu zawodowym? Co spowodowało, że tu jestem? Po krótkiej rozmowie

jestem?

w parach OU (osoby uczestniczące) przedstawiają siebie nawzajem.
Dobrze, by pytania pojawiły się na slajdzie lub zostały przygotowane
na flipcharcie.
Po tym przedstawieniu się OP rozdaje uczestnikom tabelę do gry
bingo (Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 1 Bingo) i prosi, aby OU, poruszając
się po sali, znaleźli osoby odpowiadające opisowi w komórkach ta-

E

belki i zebrali imiona OU w odpowiednich komórkach. OU powinny

Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 1

jak najszybciej odnaleźć trzy różne osoby, które pasują do określeń

Bingo

w poszczególnych okienkach tabeli. Dla ułatwienia w taki sposób,
aby wypełnić imionami tych osób trzy pola w jednej linii (poziomo,
pionowo lub po skosie – jak w grze kółko i krzyżyk). Po zakończeniu
zadania uczestnicy zajmują miejsca. OP może poprosić, by jedna osoba
lub dwie osoby przeczytały swoją kartkę (np. ten, kto pierwszy zebrał
imiona w trzech komórkach).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO

5

VI.1.1 Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli liderskiej

3. Poznanie oczekiwań i motywacji OU
G

OP rozdaje uczestnikom po 3 kartki samoprzylepne (każda innego ko-

Co chciałabym/chciałbym

loru). Prosi OU o zastanowienie się nad pytaniami (zapisanymi na fli-

osiągnąć dzięki kursowi?

pcharcie): Dlaczego tu jestem? Co chciałabym/chciałbym osiągnąć dzięki
kursowi? Czego oczekuję od procesu uczenia się podczas kursu? Odpowiedź
na każde z pytań OU zapisują na osobnych kartkach samoprzylepnych.
OP każdemu pytaniu przyporządkowuje jeden kolor. Następnie OU

E

czytają swoje odpowiedzi i przyklejają kartki samoprzylepne z odpowiedziami na flipcharcie w odpowiednim miejscu. OP porząd-

Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 2

kuje je i komentuje, odwołując się do programu kursu zapisanego

Kurs dla dyrektorów szkół/

w przewodniku, który OU otrzymali w czasie rekrutacji. Przewodnik

placówek. Cele i założenia

zawiera obszary, kompetencje i cele (Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 2 Kurs
dla dyrektorów szkół/placówek. Cele i założenia). W trakcie rozmowy
o celach i oczekiwaniach OU mogą przeglądać przewodnik, zapoznają
się z różnorodnością obszarów przyjętych do rozwoju.
4. Wyjaśnienie zasad refleksji na metapoziomie
OP wyjaśnia, że w czasie szkolenia OU będą nabytą wiedzę i zdobyte
umiejętności odnosili do zadań, jakie stoją przed przywódcami. Refleksja będzie prowadzona w trzech wymiarach:
osobistym, obejmującym indywidualne uczenie się (ja i moje uczenie się). W tym zakresie pomocne będą pytania: Czego się nauczyłam/
nauczyłem? Czego się dowiedziałam/dowiedziałem o sobie?
grupowym (my jako grupa, my w procesie grupowym). W tym zakresie pomocne będą pytania: W jaki sposób to, czego się nauczyłam/
nauczyłem, wpływa na to, co się dzieje w grupie? Jaki jest wpływ sposobu pracy na to, co się dzieje w grupie? Jak to, co dzieje się w grupie,
oddziałuje na mój proces uczenia się?

F
Materiały szkoleniowe:

środowiskowym (środowisko i otaczający świat). W tym zakresie
pomocne będą pytania: Co z tego, czego się nauczyłam/nauczyłem,
wykorzystam w swojej pracy? Jaki będzie mój pierwszy krok do wykorzystania wiedzy i umiejętności z kursu?

• Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 1
Bingo

5. Ustalenie zasad pracy podczas kursu

• Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 2
Kurs dla dyrektorów szkół/

OP wypracowuje z grupą zasady pracy obowiązujące grupę podczas

placówek. Cele i założenia

zjazdów. OP tworzy z grupą kontrakt, który jest elastyczny – można

• Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 3

go zmieniać w trakcie trwania zjazdów. OP powinna zadbać o to, by

Lista obowiązków uczestni-

w kontrakcie znalazły się odniesienia do procesu uczenia się w aspek-

ków kursu

cie jednostki, grupy. OP prosi, by w parach porozmawiać o tym,
co sprzyja ich procesowi uczenia się. Pomocne mogą być zapisane

6

Materiały biurowe:

na flipcharcie lub slajdzie pytania: Co pomaga mi w nauce? Co utrudnia

• np. flipchart, 10 flamastrów

mój proces uczenia się? Kiedy moje uczenie się jest najbardziej efektywne?

• karteczki samoprzylepne

OP zbiera odpowiedzi zapisane na kartkach samoprzylepnych, grupu-

w różnych kolorach

je odpowiedzi, przedstawia je, a potem przechodzi do zapisanie zasad

Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
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współpracy w kontrakcie. Warto podkreślać, że wspólnie będziemy się

G

uczyć, tworząc zespół uczący się, dlatego tak ważne staje się spisanie

Kiedy moje uczenie się jest

zasad, by środowisko, jakie stworzymy, było przyjazne dla wszystkich.

najbardziej efektywne?

Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli
liderskiej.

VI.1.2

Zagadnienie 2: Ja jako lider/liderka

A 	

Cel sesji: Wzmocnienie identyfikacji z rolą liderską i świadomości
swojego potencjału w tej roli.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Moja droga liderska
OP zaprasza do ćwiczenia, którego celem jest przyjrzenie się sobie,
rozpoznawanie i nazywanie swoich mocnych stron. Uświadomienie
ich sobie przez OU jest niezwykle ważne zarówno w efektywnym
korzystaniu z kursu „Przywództwo edukacyjne”, jak i w pełnieniu
przez nich funkcji przywódcy edukacyjnego.
OU losują jedną monetę i sprawdzają, w którym roku została ona
wybita. OP prosi, aby każdy przypomniał sobie o jednym wydarzeniu z tego okresu (stosunkowo blisko roku wydania monety). Jeśli
to możliwe, niech przypomną sobie, co takiego wydarzyło się w tym
roku, co zapowiadało, że zostaną nauczycielami. Zamiast monet można zaprosić OU do przypomnienia sobie zdarzenia, które wystąpiło
w przeszłości, gdy nie byli jeszcze nauczycielami, zdarzenia, które
mogło zapowiadać, że wybiorą pracę nauczyciela).
OU dobierają się w pary. W parach opowiadają sobie nawzajem historie, sytuacje, w których po raz pierwszy przyjęli odpowiedzialność
za innych i/lub nadali kierunek pracy grupy. OP wyjaśnia, że chodzi
o sytuacje, kiedy pierwszy raz wzięli sprawy w swoje ręce i poczuli
się przywódcami. W historiach powinna się pojawić zapowiedź tego,
kim są teraz. Zadaniem osoby słuchającej jest nazwanie silnych stron
i cech, które są ważne w pełnieniu funkcji przywódcy edukacyjnego.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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VI.1.2 Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli liderskiej

E

OU rozdaje materiał „Moja droga liderska” (Obszar VI Moduł 1.2 Zał. 1
Moja droga liderska). Prosi OU, aby nadali tytuły swoim historiom

Obszar VI Moduł 1.2 Zał. 1

i zapisali w lewej części materiału talenty, mocne strony, jakie się

Moja droga liderska

ujawniły w tych historiach.
Następnie OU zmieniają pary. Nowe zadanie polega na przypomnieniu sobie tego, co miało największe znaczenie dla podjęcia decyzji
o byciu przywódcami edukacyjnymi. Mogą to być wydarzenie, historia
lub konkretny obraz. Zadaniem osoby słuchającej – podobnie jak
wcześniej – jest rozpoznanie i nazwanie zasobów, które się ujawniły
w tej historii. Po wysłuchaniu historii i rozmowie o mocnych stronach
OU nadają tytuł swojej historii i zapisują własne talenty w prawej
części materiału „Moja droga liderska”.
3. Podsumowanie
OU ponownie łączą się w kolejne pary i odpowiadają na pytanie: Które

G

ze swoich mocnych stron wykorzystujecie w pracy w szkole i jak to się
dzieje? OP wyjaśnia, że przywództwo edukacyjne, którym będą się

Które ze swoich mocnych

zajmować podczas kursu, nie zakłada, że istnieją jeden, uniwersalny

stron wykorzystuję w pracy

model przywództwa lub ściśle określona, zamknięta lista kompeten-

w szkole/placówce?

cji, jakie musi mieć dobry przywódca edukacyjny. Występuje jednak
zestaw podstawowych obszarów działania, zadań w roli lidera i kompetencji, które stanowią nasz model przywództwa edukacyjnego.
To on właśnie będzie punktem odniesienia do pracy nad rozwojem
w roli lidera. Ważne jest rozwijanie swojej samoświadomości w odniesieniu do obszarów działania przywódcy edukacyjnego i świado-

F

mego podejmowania decyzji. To szczególnie istotne w kontekście
wyzwań, jakie stoją przed każdym przywódcą, który odpowiada
za wprowadzanie nowego aspektu do szkoły.

Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 1.2 Zał. 1
Moja droga liderska

Przywództwo edukacyjne nie zakłada, że istnieją jeden, uniwersal-

Materiały biurowe:

petencji, jakie musi mieć dobry przywódca edukacyjny. Pojawia

• flipchart

się jednak zestaw podstawowych obszarów działania, zadań w roli

• 10 flamastrów

lidera i kompetencji, które stanowią nasz model przywództwa

• monety (ok. 30 sztuk)

edukacyjnego. To on właśnie będzie punktem odniesienia do pracy

dostosowane pod wzglę-

nad rozwojem w roli lidera.

ny model przywództwa lub ściśle określona, zamknięta lista kom-

dem daty wybicia do wieku
uczestników
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VI.1.3

Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli
liderskiej.
Zagadnienie 3: Cykl Kolba

A

Cel sesji: Poznanie cyklu Kolba jako metody, na podstawie której
zbudowane są scenariusze zajęć.

B

Czas: 30 minut

D

Sposób pracy: warsztat

1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Cykl Kolba
OP nawiązuje do doświadczenia z poprzedniej sesji. Podkreśla, że wy-

E

chodziliśmy od odległego doświadczenia, uruchamialiśmy wspomnie-

Obszar VI Moduł 1.3 Zał. 1

nie i przeżycie, tworzyliśmy zestaw mocnych stron i zastanawialiśmy

Cykl Kolba

się nad ich obecnym wykorzystaniem w pracy w szkole. OP prezentuje,
na czym polega uczenie się przez doświadczenie (Obszar VI Moduł
1.3 Zał. 1 Cykl Kolba). Opisuje cykl Kolba. Informuje, że w związku
metodzie uczenia się, ważne jest, aby OU dobrze rozumieli sekwencję

F

tak prowadzonego procesu uczenia się.

Materiały szkoleniowe:

z tym, że wiele elementów kursu będzie opartych właśnie na takiej

• Obszar VI Moduł 1.3 Zał. 1

3. Podsumowanie

Cykl Kolba

Na zakończenie refleksja z metapoziomu (odwołanie się do pytań

Materiały biurowe:

z 1 sesji, plakat).

• flipchart
• 10 flamastrów

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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II.1.1 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

II.1.1

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 1: Proces uczenia się w centrum myślenia dyrektora/
przywódcy

A
B
D

Cel sesji: Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat projektowania
procesów uczenia się i zarządzania nimi.
Czas: 90 minut
Sposób pracy: wykład z elementami warsztatu – proces uczenia się
w centrum uwagi dyrektora/przywódcy

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
OP przedstawia kluczowe pojęcia związane z tematyką warsztatu.
OU oglądają wykład.
Temat sesji: Proces uczenia się w centrum myślenia dyrektora/
przywódcy.
Prowadzący: dr hab. Roman Batko.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=So9FkOpzE-Q.
3. Ćwiczenie: Tworzenie modelu procesu
E

OU w czteroosobowych grupach zastanawiają się, jakie czynniki wpływają na proces uczenia się uczniów (rezultaty zapisują na kartkach

Obszar II Moduł 1.1 Zał. 1

papieru, połowie arkusza A4). Kartki są przyklejane na (przygotowany

Model procesu uczenia się

przed zajęciami przez OP) plakat ze schematem (Obszar II Moduł

uczniów powiązanego z oto-

1.1 Zał. 1 Model procesu uczenia się uczniów powiązanego z otocze-

czeniem

niem). Jednym z celów ćwiczenia jest zwrócenie uwagi OU na powiązania szkoły z zewnętrznym otoczeniem. Rezultaty „na wyjściu”

E

10

wynikają z tego, co zastajemy „na wejściu”. Należy omówić czynniki,
które wskazali OU, i zastanowić się nad tym, dlaczego te czynniki są

Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2

dla nich ważne. Na ścianie z plakatem powstaje duża mapa ze sche-

Wymagania państwa

matu na plakacie i kartek przygotowanych przez zespoły.

E

OP omawia utworzony model procesu, odwołując się do wymagań

Obszar II Moduł 1.1 Zał. 1

państwa jako standardów pracy szkoły wynikających z uzgodnio-

Model procesu uczenia się

nych przez państwo wartości (Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2 Wymagania

uczniów powiązanego z oto-

państwa, Obszar II Moduł 1.1 Zał. 1 Model procesu uczenia się ucz-

czeniem

niów powiązanego z otoczeniem). Może także zadać pytania: W jakim

Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
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miejscu tego modelu umieścimy wymagania państwa? Jak wymagania

G

państwa modelują proces uczenia się uczniów?

Jak wymagania państwa
modelują proces uczenia się

4. Podsumowanie
OP podsumowuje sesję, odwołując się do zaproponowanego modelu:

uczniów?

1. Ja i mój proces uczenia się (refleksja indywidualna) z pytaniem:

G

Czego się nauczyłam/nauczyłem na sesji/sesjach? Co jest dla mnie najważ-

Jak zorganizowano proces

niejsze? 2. My i nasze relacje (proces grupowy) z pytaniem: Co zdarzyło

uczenia się, jak mogę to wyko-

się w procesie grupowym? 3. Środowisko (otoczenie, przestrzeń, spo-

rzystać w uczeniu się?

sób pracy) z pytaniem: Jak zorganizowano proces uczenia się, jak mogę
to wykorzystać w uczeniu się?
OP kończy pytaniem: Co z tych trzech poziomów refleksji zabieram
do pracy w swojej szkole? Można także pominąć zaproponowaną wyżej
rundkę z trzema poziomami i zakończyć pytaniem: Co z sesji zabieram
ze sobą?
Zadanie rozwojowe
Cel zadania:Refleksja nad procesami wspierającymi uczenie się,
gdyż właściwe zorganizowanie tych procesów w szkole jest gwarancją sukcesu uczniów.
Opis zadania: Przeczytać tekst Danuty Sterny, Jacka Strzemiecznego – Organizacja procesów edukacyjnych dla wspierania uczenia
się, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012,
s. 126–139 — dostępny na platformie.

F
Materiały szkoleniowe:

a. Proszę scharakteryzować procesy uczenia się i nauczania, zwracając uwagę na główne różnice.

• Obszar II Moduł 1.1 Zał. 1
Model procesu uczenia się
uczniów powiązanego z oto-

b. Jakie cechy powinno mieć środowisko szkolne sprzyjające pro-

czeniem

cesowi uczenia się?

• Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2
Wymagania państwa

c. Jakie warunki powinny być spełnione, aby można było mówić
o procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia się nauczycieli?

Wideo:
• https://www.you-

d. Proszę omówić wybrane strategie nauczania.

tube.com/watch?v=So9FkOpzE-Q

Forma:notatka w Dzienniku uczenia się, weź udział w dyskusji
na forum.

Materiały biurowe:
• pisaki/kreda, arkusze A3

Na kiedy do wykonania:do kolejnego zjazdu.

• długopisy, kartki samoprzylepne

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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II.1.5 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

II.1.5
A

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 5: Etapy, warunki uczenia się

Cel sesji: Podjęcie przez OU refleksji nad istotnymi elementami
procesu uczenia się oraz poznanie strategii dobrego uczenia się.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Refleksja nad elementami składowymi procesu uczenia się
OP odwołuje się do poprzedniej sesji i elementu plakatu odnoszącego się do szkoły i nauczycieli jako odpowiedzialnych za organizację
procesu uczenia sie. OP prosi OU o przypomnienie sobie doświadczeń
dotyczących pracy z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności
w uczeniu się. Przypominając sobie doświadczenia, OU notują swoje
spostrzeżenia co do tego, w których momentach uczenia się uczniowie mieli trudności, a w których było widać wyraźnie ich sukcesy
w uczeniu się. Można wówczas opierać się również na własnym doświadczeniu jako osoby uczącej się. Następnie OU łączą się w czwórki.
Każda z czwórek otrzymuje kartki A5 (przecięte na pół A4) i mazaki.
Mają na nich wypisać elementy procesu uczenia się. Pomaga w tym
spojrzenie w perspektywie kolejnych kroków, jakie podejmujemy /
podejmują uczniowie, aby się czegoś nauczyć. Przydatne mogą się
okazać pytania: Kiedy rozpoczyna się proces mojego własnego uczenia się?
G

Co musi się zdarzyć, by proces uczenia się został zapoczątkowany? Kiedy
uczenie się zakończy się pełnym sukcesem, a kiedy połowicznym (wiedza

Co musi się zdarzyć, by proces

i umiejętności zostaną jedynie w pamięci krótkotrwałej)? Przed wykona-

uczenia się został zapocząt-

niem ćwiczenia podkreślamy, że chodzi nam o elementy wewnętrzne

kowany?

tego procesu (o jego zapoczątkowanie i przebieg nabywania wiedzy
i umiejętności, w tym uwarunkowania trwałości). Zewnętrznymi
czynnikami sprzyjającymi procesowi zajmiemy się jeszcze w dalszej
części sesji. Po wypracowaniu elementów grupy przedstawiają rezultaty pracy. OP pilnuje, by pojawiły się zapisy nazywające elementy,
a nie warunki procesu. Ewentualnie komentuje i naprowadza pytaniami. Poszczególne elementy zawieszamy na ścianie. To ważny
moment, ponieważ mapę będziemy uzupełniać o warunki, a do całości
(a zwłaszcza do elementów procesu) będziemy się jeszcze wielokrotnie odwoływać.
Następnie OP prosi, aby OU zastanowili się nad tym, jakie warunki
(zewnętrzne) muszą być zapewnione, aby uczenie się zakończyło
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się sukcesem. OP dba o to, by OU nie powtarzali treści dotyczących
procesu uczenia się (np. zamiast „nabudowuję wiedzę na tym, co już
wiem/umiem”, co jest elementem/etapem procesu, powinno pojawić
się stwierdzenie „nauczyciel przygotowuje zadania, które pozwalają nabudowywać wiedzę na istniejących już fundamentach”). OU
zapisują warunki zewnętrzne na kartkach A5 (dobrze, by były w innym kolorze, łatwiej będzie odróżnić elementy/etapy od warunków
zewnętrznych).
OP prosi o powieszenie kartek na ścianie – zostaje stworzona mapa
procesu uczenia się. Kartki, które się powtarzają, naklejane są obok
siebie lub na siebie. Tworząc mapę, możemy pokazać powiązania
między procesem a czynnikami zewnętrznymi, które umożliwiają
uczenie się.
3. Ćwiczenie: Model Johna Kellera
Następnie OP rozdaje materiał model Kellera (Obszar II Moduł 1.5

E

Zał. 1 Model Johna Kellera (ARCS)) i wprowadza model. Przedstawiona

Obszar II Moduł 1.5 Zał. 1

tabela zawiera najważniejsze aspekty wzmacniające motywację

Model Johna Kellera (ARCS)

w procesie uczenia się. Mają one wpływ na najważniejsze elementy
procesu uczenia się. Są istotne zarówno w uczeniu się dzieci, jak
i dorosłych – ich geneza łączy się z analizą doświadczeń dorosłych
uczących się. Każda z czwórek otrzymuje do refleksji jedną z kolumn
w tabeli. Zastanawia się, co w związku z zaprezentowanym modelem
można dopisać do mapy wiszącej na ścianie. Grupa notuje to na kolejnej kartce A5 i przykleja na ścianie. OP podsumowuje pracę, omawiając mapę, zwracając uwagę na wszystkie elementy, które się pojawiły. Podkreśla, że w pracy domowej będziemy o nich czytać w kontekście znaczących obecnie koncepcji edukacyjnych, takich jak: konstruktywizm, kognitywizm, neurodydaktyka.
Główne aspekty wzmacniające motywację w procesie uczenia się
mają wpływ na najważniejsze elementy procesu uczenia się. Są
istotne zarówno w uczeniu się dzieci, jak i dorosłych – ich genezą
jest analiza doświadczeń dorosłych uczących się.

4. Poznanie pięciu strategii dobrego uczenia się i odniesienie ich
do szkolnej praktyki

OP zaznacza, że za chwilę odniesiemy widoczne na mapie elementy
do pięciu strategii efektywnego uczenia się, wynikających z oceniania
kształtującego. Doświadczenia nauczycieli pracujących zgodnie z filozofią oceniania kształtującego stały się podstawą programu Keeping
Learning on Track, będącego inicjatywą Educational Testing Service.
Zasadnicze działanie trenerki/trenera polega na przygotowaniu plakatów, na których pojawia się pięć haseł – pięć strategii efektywnego
uczenia się: 1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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II.1.5 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

i kryteriów sukcesu. 2. Organizowanie w klasie dyskusji, formułowanie
pytań i zadań dających informacje, jak uczniowie się uczą. 3. Udzielanie
uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny
rozwój. 4. Stwarzanie uczniom możliwości, by uczyli się od siebie nawzajem
(stanowią dla siebie „źródła uczenia się / zasoby edukacyjne”). 5. WspoE
Obszar II Moduł 1.5 Zał. 2

maganie uczniów, by odpowiedzialnie planowali proces własnego uczenia
się (Obszar II Moduł 1.5 Zał. 2 Strategie uczenia się wynikające z oceniania kształtującego).

Strategie uczenia się wynikające z oceniania kształtującego

Pięć strategii efektywnego uczenia się: 1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. 2. Organizowanie
w klasie dyskusji, formułowanie pytań i zadań dających informacje, jak
uczniowie się uczą. 3. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych,
które umożliwiają im widoczny rozwój. 4. Stwarzanie uczniom możliwości, by uczyli się od siebie nawzajem (stanowią dla siebie „źródła
uczenia się / zasoby edukacyjne”). 5. Wspomaganie uczniów, by odpowiedzialnie planowali proces własnego uczenia się.

OP zaprasza OU do refleksji nad strategiami dobrego uczenia się
w kontekście dorosłych uczących się. Na ścianie mamy mapę elementów procesu uczenia się oraz warunków, które ten proces umożliwiają. OP dzieli OU na pięć grup i każdej z nich przydziela jedną
G

ze strategii. Prosi o wykorzystanie elementów mapy i przyporządkowanie ich do każdej ze strategii. Jeżeli dany element mapy pasuje

Najważniejsze dla mnie było…

do wielu strategii, to OU mogą go powielić. OU mogą też odnosić

Dowiedziałem się, że…

się do własnego doświadczenia jako dorosłych uczących się. Można

Jestem zaskoczony tym…

wykorzystać również przykłady realizacji tej strategii. Następnie OU
prezentują swoje plakaty.
5. Podsumowanie
OP odnosi się do dalszych etapów procesu uczenia się, jaki nastąpi
w trakcie zjazdu. Pojawią się w nim warsztaty pogłębiające pracę
ze strategiami uczenia się. Jako podsumowanie można zastosować
zdania niedokończone: Najważniejsze dla mnie było… Dowiedziałem się,
że… Jestem zaskoczony tym…

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar II Moduł 1.5 Zał. 1 Model Johna Kellera (ARCS)
• Obszar II Moduł 1.5 Zał. 2 Strategie uczenia się wynikające z oceniania
kształtującego
Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki, kartki A4
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Obszar V Moduł 1: Koncepcja pracy szkoły opartej na wartościach. V.1.1

V.1.1

Obszar V Moduł 1: Koncepcja pracy szkoły opartej
na wartościach.
Zagadnienie 1: Cele i zadania szkoły

A

Cele sesji: Sprecyzowanie przez OU celów i zadań szkoły/oświaty.
Zapoznanie OU z dokumentami określającymi powyższe cele
i zadania szkoły.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
OU łączą się w pary i rozmawiają przez chwilę, odpowiadając na py-

G

tanie: Jakie cele i zadania realizuje moja szkoła? OU wypisują cele

Jakie cele i zadania realizuje

i zadania swoich szkół i materiał ten na razie pozostawiają bez

moja szkoła?

refleksji. Wrócą do niego pod koniec sesji (10 minut) (zob. Obszar
V Moduł 1.1 Zał. 1 Cele i zadania szkoły).

E
Obszar V Moduł 1.1 Zał. 1

3. Ćwiczenie: Inspiracje do budowania celów i zadań szkoły

Cele i zadania szkoły

OU wspólnie oglądają film (Film Pozwólcie nam się uczyć, http://www.

E

youtube.com/watch?v=hMl-wYqwX9I) będący inspiracją do kolejnego

Film Pozwólcie nam się uczyć,

kroku, rozmowy na temat celów. Po filmie OP dzieli uczestników

http://www.youtube.com/

na cztery grupy, w których OU zainspirowane materiałem filmo-

watch?v=hMl-wYqwX9I

wym tworzą cele i zadania współczesnej szkoły. Grupy prezentują
własne ustalenia. Pozostają w tych samych grupach (4), a każda
grupa otrzymuje jeden (inny) dokument. Zadaniem grup jest od-

G

powiedź na pytanie: Jakie cele widać w dokumentach strategicznych

Jakie cele widać w dokumen-

Polski i Unii Europejskiej? Jakie są różnice? Z czego wynikają? Na czym

tach strategicznych Polski

polegają? Grupy pracują na fragmentach dwu dokumentów: Strate-

i Unii Europejskiej?

gia Europa 2020 i Strategia Rozwoju Kraju 2020, oraz wypisują cele
i zadania wynikające z otrzymanych do analizowania fragmentów
dokumentów. Jeśli nie mamy zbyt wiele czasu, dwie grupy dostają
jeden z nich, a dwie – kolejny. Grupy przedstawiają swoją pracę.
4. Podsumowanie
Następnie OU wracają do tych, z którymi na początku pracowali

G

w parze, i rozmawiają ze sobą, odpowiadając na pytanie: Jak teraz

Jak teraz widzę cele swojej

widzę cele swojej szkoły, co się zmieniło? Podsumowując sesję, OP

szkoły, co się zmieniło?

odwołuje się do stworzonego na poprzednich sesjach modelu

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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V.1.1 Obszar V Moduł 1: Koncepcja pracy szkoły opartej na wartościach

procesu uczenia się i wykładu R. Batko. Na koniec można zadać pytania: Co z tej sesji wynoszę dla siebie? Co w tej sesji wydarzyło się w moich
relacjach z grupą? Jak chciałabym/chciałbym wykorzystać wiedzę z tej
sesji w swojej szkole/placówce?

F
Materiały szkoleniowe
• Obszar V Moduł 1.1 Zał. 1 Cele i zadania szkoły
• Film Pozwólcie nam się uczyć
http://www.youtube.com/watch?v=hMl-wYqwX9I
Materiały biurowe: flipchart, markery
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Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar I Moduł 2: Zarządzanie przez wartości. I.2.1

Dzień 2
Obszar I Moduł 2: Zarządzanie przez wartości.
Zagadnienie 1: Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji

A

I.2.1

Cel sesji: Wskazanie uczestnikom wartości jako fundamentu
istnienia, działania, realizacji celów. Ukazanie roli wartości
w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania:Refleksja nad wartościami w organizacji i przygotowanie się OU do dyskusji na ten temat.
Opis zadania:OU wyszukują w sieci hasła:
•• hierarchia wartości,
•• system wartości,

•• wartości w życiu człowieka.

Następnie zastanawiają się nad wartościami, które są ważne dla nich
jako osób pracujących w szkole/placówce oświatowej.
Forma, sposób przekazania zadania uczestnikom: listem
elektronicznym.
Kiedy do wykonania / ile przed sesją zjazdową kursu: to jest zadanie przed pierwszym zjazdem. Jeżeli jest taka możliwość, należy
powiadomić OU co najmniej tydzień przed zjazdem.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Katalog wartości
OP przygotowuje sześć kartek formatu A4 z zapisanymi hasłami:
wartości uniwersalne, wartości w życiu jednostki, wartości w życiu szkoły. Ta sama kategoria pojawia się dwukrotnie. Następnie
dzieli OU na sześć grup (dwie grupy mają te same wartości). Każda
grupa tworzy katalog wartości, jakie dostrzega w danej kategorii.
Kiedy grupy zapiszą na plakacie listę wartości, OP prosi, by przedyskutowali listę i wspólnie wybrali pięć najważniejszych spośród
zapisanych na plakacie. Grupy prezentują pięć wybranych wartości,

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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I.2.1 Obszar I Moduł 2: Zarządzanie przez wartości

odpowiadając jednocześnie na pytanie: Jaką strategię wyboru pięciu
wartości przyjęli? Po prezentacji dokonanej przez grupy OP przedstawia dwa slajdy PP z wartościami zapisanymi w Ustawie o systemie
E

oświaty, realizowanymi przez system edukacji (Obszar I Moduł 2.1 Zał.
1 Prezentacja wartości).

Obszar I Moduł 2.1 Zał. 1
Prezentacja wartości

G
Jakie wartości są obecne

OP prowokuje OU do refleksji, pytając: Jakie wartości są obecne w Waszych szkołach/placówkach? Spróbujcie myśleć o nich nie jako deklarowanych, lecz rzeczywistych. OU notują odpowiedzi i chętni dzielą się
swoimi przemyśleniami z innymi na forum (5 minut).

w Waszych szkołach/placówkach?

Następnie OU zasiadają w kręgu, OP rozdaje załącznik z wymaganiami
państwa (Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2 Wymagania państwa) i prosi OU

E

o krótkie zastanowienie się, jakie wartości mogą być ważne dla szkoły
i wynikają z wymagań państwa. OP organizuje dyskusję na forum

Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2

oraz zapisuje na plakacie omawiane przez OU wartości, w ten sposób

Wymagania państwa

powstaje katalog, który dokleja do wcześniej stworzonej galerii.
3. Ćwiczenie: Cele i zadania a wartości w szkole
OP nawiązuje do poprzedniej sesji i przypomina, czym się zajmowaliśmy, a następnie prosi, by OU przywołały sobie cele szkoły, które były
omawiane na poprzedniej sesji. Proponuje, by każda osoba wymieniła
trzy działania, które w jej szkole są podejmowane w celu realizacji
wyznaczonych celów. Następnie prosi, by wśród nich wskazali działania spójne z wartościami. Jeśli są osoby chętne do przedstawienia
zapisanych refleksji na forum, dzielą się nimi z innymi. OP zwraca
uwagę na konieczność łączenia tych trzech porządków.
4. Podsumowanie
OP podsumowuje stwierdzeniem, że wyboru wartości ważnych dla
placówki powinny dokonać wszystkie OU w życiu szkoły: nauczyciele,
pracownicy, uczniowie, rodzice. Wspólne ich uzgodnienie będzie
warunkiem ich realizacji.

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar I Moduł 2.1 Zał. 1

Wyboru wartości powinny dokonać wszystkie osoby uczestniczące w życiu szkoły/placówki: nauczyciele, pracownicy, uczniowie,
rodzice. Wspólne ich uzgodnienie będzie warunkiem ich realizacji.

Prezentacja wartości
• Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2
Wymagania państwa
Materiały biurowe:

Zadanie rozwojowe
Cel zadania: Pogłębienie refleksji na temat wartości w organizacji.

• flipchart, kilka flamastrów,
rzutnik multimedialny

Opis zadania:Przeczytać rozdział 5 J. Lachowskiego – Jan Lachowski — „Droga ważniejsza niż cel” (dostępny online:www.slawomirlachowski.pl/drogawazniejszanizcel/Rozdzial5.pdf).
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Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar I Moduł 2: Zarządzanie przez wartości. I.2.2

a. Jak w kontekście kierowania szkołą można rozumieć słowa:
„Nadrzędne wartości są niezbędne do osiągnięcia trwałej wielkości przedsiębiorstwa, ale wydaje się bez znaczenia, jakie to są

G

wartości”?

Jakie mogą być konsekwencje
wprowadzenia w Twojej szko-

b. Jakie kategorie wartości mogą dominować w szkołach i dlaczego?

le/placówce zarządzania przez
wartości?

c. Jak sądzisz, dlaczego praca zespołowa jest najważniejszą wartością w skali międzynarodowej według raportu Corporate Values
Index 2009?

F

d. Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia w Twojej szkole/

Literatura:

placówce zarządzania przez wartości?

G. Hofstede, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo

Forma:notatka w Dzienniku uczenia się lub notatka na forum

Ekonomiczne, Warszawa

ogólnym.

2000

Kiedy do wykonania:przed kolejnym zjazdem.

Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki

I.2.2

Obszar I Moduł 2: Zarządzanie przez wartości.
Zagadnienie 2: Zarządzanie przez wartości

A

Cel sesji: Ukazanie uczestnikom roli wartości w zarządzaniu jako
czynnika sukcesu. Opracowanie przez OU modelu wprowadzenia
zarządzania przez wartości w szkole.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Model zarządzania przez wartości
OP rozpoczyna od wskazania, że zarządzanie przez wartości to proces,
który można uruchomić po sformułowaniu koncepcji funkcjonowania szkoły, określeniu jej strategicznych celów i wybraniu wartości

G

ważnych dla społeczności. Następnie OP dzieli OU na pięć grup i prosi

W jaki sposób mogę wyko-

o zapoznanie się z modelami zarządzania przez wartości opisanymi

rzystać wiedzę o znaczeniu

przez Bogdana Nogalskiego i Artura Dunala. Później OU wspólnie

wartości w mojej szkole/pla-

odpowiadają na pytanie: Jakie można podjąć działania, które pozwoliłyby

cówce?

wprowadzić zarządzanie przez wartości w ich placówkach oświatowych?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO

19

V.4.2 Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne

F

(Np. ustalenie listy wartości; uwspólnienie/uzgodnienie wartości;

Literatura:

działania spójne z wartościami). Grupy przygotowują propozycje,

• G. Hofstede, Kultury i or-

które pozwolą im na wprowadzenie takiego sposobu zarządzania.

ganizacje, Polskie Wydawni-

Zapisują wypracowany przez siebie model na plakacie. Oprócz kro-

ctwo Ekonomiczne, Warsza-

ków do realizacji działań grupy notują szanse i trudności/bariery

wa 2000

wynikające z takiego zamierzenia, a następnie na forum prezentują

• Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2

wyniki i dzielą się refleksją.

Wymagania państwa

3. Posumowanie
Materiały biurowe:
• flipchart

W podsumowaniu OP prosi o zastanowienie się nad pytaniami: Jakie

• mazaki

znaczenie ma dla mnie dyskusja na temat zarządzania przez wartości?
Jakie wartości widoczne są w pracy naszej grupy? W jaki sposób mogę
wykorzystać wiedzę o znaczeniu wartości w mojej szkole?

V.4.2
A

Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne.
Zagadnienie 2: Prawne podstawy przywództwa

Cel sesji: Pogłębienie wiedzy na temat podstawowych aktów
prawnych regulujących status dyrektora szkoły.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wykład
OU oglądają filmy ze strony internetowej.
Temat sesji:Podstawy prawne przywództwa cz. 1.
Prowadzący:Antoni Jeżowski.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=K5c_6adFZCM.
Temat sesji:Podstawy prawne przywództwa cz. 2.
Prowadzący:Antoni Jeżowski.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=tnd5SeSF9CE.
3. Dyskusja
Na podstawie filmu OP prowadzi dyskusję ogólną lub organizuje
dyskusję w wybrany przez siebie sposób. Wykorzystać można pytania: Czego inspirującego dowiedzieliście się z wykładu? Co było dla
Was szczególnie ważne? O czym do tej pory nie wiedzieliście? W jakich
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Obszar I Moduł 1: Przywództwo edukacyjne. I.1.1

sytuacjach zdobyta wiedza będzie pomocna? Jak wiedza z zakresu prawa
wspiera zagadnienia omawiane na poprzednich sesjach?
4. Podsumowanie
OP zbiera pytania, wątpliwości podane w toku dyskusji. Informuje
również OU, że wszelkie pytania można umieszczać na platformie,
gdzie będzie można uzyskać ekspercką odpowiedź.

I.1.1

Obszar I Moduł 1: Przywództwo edukacyjne.
Zagadnienie 1: Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia,
paradygmaty

A

Cel sesji: Poznanie przez OU różnych sposobów rozumienia roli
przywódcy, odmiennych stylów, różnych konsekwencji działań
przywódców i konieczności reagowania na sytuację.

B

Czas: 135 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi

G
Kiedy stajemy się przywódca-

2. Rozmowa w parach, praca z tekstem „Różnica między przywództwem

mi, a kiedy menadżerami?

a zarządzaniem”

OP organizuje rozmowę w parach na temat: Czym różni się przywództwo
od zarządzania? Następnie prosi o głośne wypowiedzi, które spisuje
na plakacie. Po wyczerpaniu pomysłów OP rozdaje materiał (Obszar

G

I Moduł 1.1 Zał. 1 Przywództwo i zarządzanie) i prosi o sprawdzenie,

Czym różni się przywództwo

w jakim stopniu podane wyjaśnienia uzupełniają to, co zostało już

od zarządzania?

powiedziane. Warto podkreślić, że przywództwo i zarządzanie to nie
dwa rywalizujące pojęcia, lecz uzupełniające się obszary, których

obecność jest niezbędna do funkcjonowania organizacji (15 minut).
Opcjonalnie można zastosować technikę głośnego czytania tekstu,

E

zaznaczając, że każda osoba odczytuje w danym podejściu jeden aka-

Obszar I Moduł 1.1 Zał. 1

pit tekstu, nikt nie wyznacza osoby czytającej. OP pracują w parach,

Przywództwo i zarządzanie

wypunktowując różnice i podobieństwa. OP wysłuchuje OU i spisuje
na plakacie uwagi.
OP dzieli OU na pięć grup. Każda z nich proszona jest o przygotowanie
„tysiąca definicji” przywództwa. Ważne, aby zachęcić do tworzenia jak
największej liczby definicji, gdyż zwykle na początku pracy podaje się

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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I.1.1 Obszar I Moduł 1: Przywództwo edukacyjne

definicje znane i banalne, a dopiero na kolejnych etapach zaczyna się
E

zauważać dodatkowe elementy przydatne przy definiowaniu znanych
zagadnień. W celu podsumowania tego fragmentu ćwiczenia OP prosi

Obszar I Moduł 1.1 Zał. 2

o podanie kilku przykładów najbardziej nietypowych, innowacyjnych

Definicje przywództwa i „de-

definicji przywództwa, a następnie rozdaje materiał (Obszar I Moduł

finiujące soczewki”

1.1 Zał. 2 Definicje przywództwa i „definiujące soczewki”). OP prosi
OU, aby zapoznały się z przedstawionymi teoriami i zastanowiły,
co jest najważniejszym elementem przywództwa ujętym w danej
definicji (cechy osobowości, zasady postępowania, zachowania, motywacja, sytuacje, w których zachodzi). Podsumowując rozmowy zespołowe w całej grupie warsztatowej, OP pyta: Jakie podejście wydaje się
najbardziej pomocne w myśleniu o współczesnych przywódcach? Definicje
z ćwiczenia „tysiące definicji” należy zachować na kolejne spotkanie.
3. Ćwiczenie symulacyjne: Robotnicy
OP dzieli OU na 3 grupy i kilku obserwatorów. Wszystkie OU powinny
być uczestnikami ćwiczenia albo obserwatorami. Każdy zespół musi
ustalić, kto będzie przywódcą (jest tylko jeden przywódca, pozostali
to pracownicy). OP przekazuje przywódcom zadanie i ustala kolejność
pracy zespołów.
OP prosi pierwszy zespół o zajęcie miejsca (na stojąco dookoła stołu
ustawionego tak, aby pozostali dobrze widzieli, co się dzieje). Na stole
powinny się znaleźć różne drobne przedmioty. OP informuje OU,
że przywódca może widzieć i mówić, ale nie może dotykać przedmiotów leżących na stole, pracownicy natomiast powinni mieć zasłonięte
oczy albo prosimy, żeby je zamknęli i nie podglądali, ponieważ oni
mogą dotykać przedmiotów, ale nie mogą widzieć tego, co się dzieje.
OP informuje zespół, że jego zadaniem jest zbudowanie makiety
czegoś (np. Rynku Głównego w Krakowie, wesołego miasteczka,
elektrowni atomowej itp.). Zespół pracuje nie dłużej niż 5–6 minut
– koniecznie należy o tym poinformować przed ćwiczeniem. Po wykonaniu zadania przez pierwszy zespół bez żadnego komentarza
zapraszamy do stołu po kolei dwa kolejne zespoły. Pozostałych OU
prosimy o notowanie obserwacji dotyczących relacji przełożony–
podwładni (30 minut).
Po wykonaniu zadań przez trzy zespoły OP prosi OU o podzielenie się
ich odczuciami, jakie się pojawiły podczas ćwiczenia. Należy zadbać
o to, aby najpierw mówili „robotnicy”, a dopiero potem „przywódcy”. Następnie OP prosi o opinie obserwatorów. OP słucha uważnie
i zapisuje na kartce wnioski, które uzna za przydatne do pokazania
odmienności stylów przewodzenia. Podsumowując, odnosi się do stylów, zwracając uwagę nie tylko na skuteczność przyjętych stylów, ale
także na emocje towarzyszące wykonywaniu zadania i wpływowi
sposobu zarządzania na zadanie i pracowników (20 minut).
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4. Ćwiczenie:Cztery paradygmaty przywództwa
Przy użyciu metody jigsaw OP wprowadza cztery paradygmaty przywództwa (klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, organiczny) (Obszar

E

I Moduł 1.1 Zał. 3 Paradygmaty przywództwa) (40 minut). OP dzieli OU

Obszar I Moduł 1.1 Zał. 3

na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje tekst obejmujący jeden para-

Paradygmaty przywództwa

dygmat. W grupie OU czytają tekst, a następnie przygotowują wspólnie najważniejsze informacje, jakie przedstawiciele grupy prezentują
jako eksperci innym uczestnikom. Można podać pytania pomocnicze:
Jakie cechy wyróżniają ten paradygmat? Jeśli jest czas, proponujemy, by
każda grupa ekspertów opracowała po dwa pytania kontrolne w celu
sprawdzenia, czy inni nauczyli się wystarczająco dużo.
Następnie tworzymy nowe grupy tak, by w każdej nowej grupie

F

znalazła się jedna osoba z grup eksperckich. Eksperci przekazują

Literatura:

wiedzę innym. Potem wracamy do grup eksperckich i zadajemy py-

G.C. Avery, Przywództwo

tania (najlepiej konkretnym wylosowanym osobom). Z metapoziomu

organizacyjne. Paradygmaty

omawiamy metodę pracy. Oceniamy zaangażowanie i efektywność.

i studia przypadków, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne,

5. Podsumowanie

Warszawa 2009

Sesję kończy dyskusja o tym, jakie style widoczne były podczas ćwi-

Materiały szkoleniowe:

czenia w odniesieniu do wiedzy z zakresu czterech paradygmatów.

• Obszar I Moduł 1.1 Zał. 3

Pytania: Jakie różnice dostrzegacie? Jakie plusy i minusy widzicie? Kiedy

Paradygmaty przywództwa

jaki styl stosować? Konkluzja, do której dąży OP: styl przywództwa za-

• Obszar I Moduł 1.1 Zał. 2

leży od kontekstu, nie ma najlepszych stylów gwarantujących sukces,

Definicje przywództwa i „de-

czy też czystych ich wersji — zawsze jakieś wersje mieszane. Na zakoń-

finiujące soczewki”

czenie pomocne mogą się stać pytania: Kiedy stajemy się przywódcami,

• Obszar I Moduł 1.2 Zał. 1

a kiedy menadżerami? Jakie cechy są przydatne i kiedy?

Przywództwo i zarządzanie
Materiały biurowe:
• różne przedmioty do pracy
zespołów: drobne przedmiotu, plastikowe kubki, butelki,
pudełka + apaszki do zawiązywania oczu (5–6 sztuk)
• flipchart, mazaki

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO
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VI.7.1 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

VI.7.1
A

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 1: Dziennik uczenia się

Cel sesji: Indywidualna analiza procesu uczenia się. Pogłębienie
refleksji nad poszczególnymi częściami kursu. Przeniesienie
doświadczeń z kursu na pracę w szkolę, z nauczycielami i uczniami.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat, indywidualna praca

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
OP zachęca do pracy z Dziennikiem uczenia się poprzez omówienie

E

jego zawartości (Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1 Dziennik uczenia się).

Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1

Umożliwia on spisanie własnych refleksji na temat danego doświad-

Dziennik uczenia się

czenia rozwojowego, nazwanie najistotniejszych rzeczy. OP przedstawia przykładowe pytania: Z czym kończysz szkolenie/sesję (wiedza,
umiejętności, refleksje, pomysły)? Co było dla Ciebie najistotniejsze? Jakie
kompetencje u siebie potwierdziłeś(aś), a jakie warto uzupełnić? Jak oceniasz możliwość zastosowania nowych struktur/wiedzy/narzędzi w swojej
pracy? Czy jest coś, co zrobisz po tym doświadczeniu, jeśli tak – to co to będzie? Czego potrzebujesz od kolegów/szkoły, żeby stosować tę metodę?
OP podkreśla, że Dziennik uczenia się może być wykorzystywany
do autorefleksji po każdym module tematycznym, np. po jednym
dniu zjazdu lub po całym zjeździe (jeśli dotyczył jednego obszaru,
np. prawa). Przykładowe pytania związane z następującymi po sobie
sesjami w pierwszym dniu: Kim jestem, dlaczego tu jestem, co wiem

G

o przywództwie? Jakie są moje wspomnienia dotyczące przywództwa, jakie
z nich wynikają informacje o mnie? Kiedy zrozumiałam(łem), że mogę

Jakie są moje wspomnienia

brać taką odpowiedzialność? W jakim środowisku funkcjonuje szkoła?

dotyczące przywództwa, jakie

Co wpływa na to, jak działa?

z nich wynikają informacje
o mnie?

OU rozmawiają najpierw w parach, dopowiadając na wybrane pytania, a następnie wypełniają Dziennik… W rundce zamykającej na forum dzielą się najistotniejszą dla siebie informacją.

G

Na zakończenie pierwszego zjazdu należy utworzyć grupy „krytycz-

W jakim środowisku funkcjo-

nych przyjaciół”, których zadaniem będzie zbudowanie możliwości

nuje szkoła/placówka?

wymiany opinii, uzyskania informacji zwrotnej czy wsparcia przez

Co wpływa na to, jak działa?

cały czas trwania kursu. W tej grupie uczestnicy będą się dzielić
pierwszymi wersjami zadań domowych, wnioskami z prowadzenia
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.1

Dziennika uczenia się czy też wykonywać niektóre zadania. Warto
dobierać grupy w ten sposób, aby ułatwić im porozumiewanie się
między zjazdami (nie tylko online).
ZADANIA ROZWOJOWE po pierwszym zjeździe
Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach realizowanych
w pierwszym zjeździe OU wykonują dodatkowo zadanie projektowe
nr 1 oraz piszą eseje na tematy:
1. Przywództwo – jak rozumiem ten termin, czy i jak zmieniło się

G

moje rozumienie po pierwszym spotkaniu, po całym kursie, czym jest

Czym jest przywództwo

przywództwo edukacyjne? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?

edukacyjne?

2. Współpraca – jak rozumiem ten termin, czego dowiedziałem(am) się
o swoich mocnych i słabych stronach jako członka/członkini zespołu. Czego dowiedziałem się o swoich mocnych i słabych stronach jako członek
zespołu po pierwszym spotkaniu? Jak jest odpowiedzialność dyrektora?

G

3. Szkoła – czym jest szkoła, jak zmieniło się moje rozumienie szkoły

Czym jest szkoła, jak zmieniło

we współczesnym świecie po pierwszym spotkaniu? Jaka jest odpowie-

się moje rozumienie szkoły we

dzialność dyrektora?

współczesnym świecie?

4. Uczenie się – jak rozumiem ten termin, czego dowiedziałem się
o sobie jako osobie uczącej się (swoje uwagi możesz odnieść do wyników
jakie uzyskałeś/uzyskałaś, wypełniając kwestionariusz „Mój styl uczenia
się”), kto jest odpowiedzialny, gdzie zachodzi? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?
5. Rozwój – jak rozumiem ten termin, co decyduje o rozwoju ludzi, jak
zapewnić prawidłowy rozwój, czy coś się zmieniło w Twoim myśleniu
w wyniku zajęć na kursie? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?
6. Lider – jak rozumiem ten termin, kto moim zdaniem powinien być

G

liderem we współczesnej szkole, jaką rolę powinien pełnić? Jaka jest

Kto powinien być liderem we

odpowiedzialność dyrektora?

współczesnej szkole?

Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1
Dziennik uczenia się
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Kurs przywództwa edukacyjnego: warunki sukcesu

Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 4

Kurs przywództwa
edukacyjnego: warunki sukcesu
Struktura prezentacji
1.
2.
3.
4.

Nasz kurs
Edukacja jako mechanizm naprawy świata
Przywództwo i przywództwo edukacyjne
Nasz kurs

Dokąd zmierzamy? Nasze cele
••Stworzenie modelu przywództwa.
••Doprecyzowanie pożądanych wartości i kompetencji.
••Uzgodnienie wizji szkoły (i świata).
••Dobranie narzędzi, schematów, metod, technik (np. refleksja, informacja zwrotna, różnicowanie).
••TU i TERAZ: Współpraca (planowanie, działanie, rozmowy, dyskusje, starcia, uzgodnienia…).

Czym jest ta inicjatywa?
••Próba zastanowienia się, co jest potrzebne,
a co jest możliwe.
••Próba stworzenia schematów i narzędzi do
tego, co jest potrzebne (pamiętając o tym, co
możliwe).
••Spotkaniem doświadczonych profesjonalistów, którzy gotowi są do podzielenia się tym
doświadczeniem.

Jaka szkoła? Jacy ludzie?
Jakie społeczeństwo?

30

••Ucząca się wspólnota doceniająca uczenie nieformalne.
••Uwzględniająca wartości, doceniająca uczniów-obywateli.
••Budująca profesjonalizm na uczeniu się przez
doświadczenie, sieci współpracy.
••Skoncentrowana na tym, co ważne (nierówności), odpowiedzialna.
••Rozumiejąca wiedzę jako zasób „kolektywny”,
a uczenie się jako zachodzące we współpracy
i dialogu.

Założenia decydujące o szkolnej
praktyce
••Dzieci mają deficyty, ale szkoła to naprawi.
••Uczenie się zachodzi w głowie (nie w całym
ciele).
••Wszyscy uczą się w takim sam sposób.
••Uczenie się zachodzi w szkole (nie w świecie).
••Są mądre i głupie dzieci.
••Szkoły prowadzone są przez specjalistów/
kontrolerów.
••Wiedzę można/należy kategoryzować.
••Szkoły mówią „prawdę”.
••Uczenie się to proces indywidualny, wzmacniany przez konkurencję.

Założenia decydujące o szkolnej
praktyce. Uczenie się:
••Zależy od uczącego się (wiedza o uczeniu się).

••Skoncentrowana na uczeniu się i rozwoju.

••Musi brać pod uwagę wcześniejszą wiedzę.

••Otwarta: ucząca dla demokracji (co to znaczy?),
partycypacji, autonomii, współpracy, zaufania.

••Wymaga integracji z wcześniejszymi strukturami.

Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Kurs przywództwa edukacyjnego: warunki sukcesu

••Wymaga organizowania wiedzy, nie „ilości”
(struktura).
••Zależy od równowagi między informacją a możliwością nabywania umiejętności metarefleksji.
••Jest ograniczane przez nasze możliwości
(pamięć).
••To wynik interakcji między emocjami, motywacją i procesami poznawczymi.
••Konieczna jest możliwość transferu między
szkołą a „rzeczywistością”.

Globalne wyzwania a edukacja
••Zmiany klimatyczne.
••Społeczne i ekonomiczne nierówności.
••Walka o zasoby i permanentny kryzys ekonomiczny.
••Rozbieżność między tymi, którzy „dają radę”,
i tymi, którzy „nie radzą sobie”.
••Naruszane wolności i radykalne ideologie,
ksenofobia.
••Szkodliwe wyobrażenia sukcesu i rozwoju.
••Trudne rezultaty odkryć naukowych.
••Więcej wykształconych, ale słabo opłacanych
pracowników (edukacja, praca, życie).

Jak działają instytucje oświatowe?
••Czy pomagają zrozumieć wyzwania?
••Czy pozwalają doświadczyć demokracji?
••Czy zachęcają do dialogu, zaangażowania
i zmiany?
••Czy wspierają szacunek do praw dla wszystkich?
••Czy absolwenci są osobami umiejącymi uczyć
się przez całe życie?

Potrzebujemy uczących się wspólnot
••Nauczyciele i uczniowie partnerami (a wszyscy nauczyciele to też uczniowie, a uczniowie
to nauczyciele).
••Główna zasada: uczenie się i rozwój.
••Istnieje przestrzeń na intelektualny i fizyczny
rozwój.
••Uczenie się zachodzi we współpracy i dialogu,
każdy może pracować lepiej.
••Dla instytucji ważniejsze są cele edukacyjne
niż administracyjne, działają w systemie naczyń połączonych.
••Dzielimy się władzą, każdy ma prawo do rozwoju i udziału.

Czy i jak przywódcy mogą pomóc?
••Rozumienie kontekstu (w skali makro i szkoły).
••Rozumienie procesu uczenia się.
••Wspieranie procesu uczenia się.
••Rozmowa o wartościach w społeczeństwie.
••Rozumienie oczekiwań i zadań szkoły.

Nie ma rozwiązań uniwersalnych, ale…
••Inwestujmy w przywództwo!!!
••Nauczanie i przywództwo postrzegane jako
pełnowartościowe zawody.
••Przeniesienie środka ciężkości i odpowiedzialności za jakość z centrum systemu do szkół.
••Koncentracja na uczeniu się w ramach interakcji w szkole, budowaniu samozarządzających
się zespołów, wspieraniu finansowanych przez
system innowacji i eksperymentów.
••Kreatywność wewnątrz szkoły głównym motorem poprawy wyników (Mourshed, Chijioke,
Barber, 2010).
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Kurs przywództwa edukacyjnego: warunki sukcesu

Przywództwo
••Najczęściej definiuje się je jako proces wpływania na innych dla wspólnego osiągania celów lub jako zestaw cech.
••Proces grupowy – funkcję przywódczą pełni
się tylko w grupie, zrozumieć ją można w kontekście relacyjnym, ale rozważania teoretyczne oraz praktyczne wymagania koncentrują
się na jednostce.
••Wraz ze wzrastającym tempem zmian coraz
silniej wyczuwa się potrzebę (i deficyt) przywództwa – zmiana modelu mentalnego.

Przywództwo a uczenie się – „stary”
paradygmat
••Przywództwo: elita prowadzi, ważne indywidualności, wysoki status, wyznaczanie, specjalne cechy, kontrola, najlepsze rozwiązania
mogą być stosowane wszędzie.
••Uczenie się: zachodzi w klasie, prowadzone
jest przez nauczyciela, polega na transferze
informacji, możliwe do odtworzenia przez
testy, zgodne z normami.

Przywództwo a uczenie się – „nowy”
paradygmat
••Przywództwo: wpływanie na innych, branie
inicjatywy, „usługiwanie”, podejmowanie decyzji, modelowanie zachowań, dokonywanie
moralnych wyborów, adekwatne do sytuacji.
••Uczenie się: stawianie pytań, podejmowanie
prób zrozumienia, testowanie pomysłów, odzwierciedlanie emocji i myśli, myślenie o myśleniu, kreowanie tożsamości, podejmowanie
decyzji.

Od przywództwa do przywództwa
edukacyjnego
••Uzewnętrznia się przez udział innych osób
i działanie służące uczeniu się, „dzieli się”
władzą, pomaga innym uwierzyć w siebie.
••Przywództwo to umiejętność wyzwalania
w innych zdolności do wykonywania zadań,
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jak najlepiej, z poczuciem sensowności, godności, szacunku dla innych i zadowolenia.
••Należy zmienić nawyk brania odpowiedzialności „za wszystko” na odpowiedzialność
za jak najlepsze warunki rozwoju i działania
współpracowników (Blanchard, 2007).

Przywództwo – mentalne bariery
••Zagrożenia wynikające z racjonalnego modelu.
••Wyobrażenia, emocje, język.
••Paradygmat: przywództwo indywidualne,
ważne cechy.
••Instytucje nie procesy czy sieci.
••Posłuszeństwo czy relacje i odpowiedzialność.
••Potrzeba stałości wobec „płynności”.

„Przywódca edukacyjny”
••Koncentruje się na uczeniu, zachęca do wykorzystania potencjału.
••Niekoniecznie ma wizję, ale wspólnie ją tworzy.
••Ma wiedzę ważną dla projektowania sytuacji
sprzyjających uczeniu się.
••Dzieli się przywództwem/władzą i pomaga
innym uwierzyć w siebie.
••Buduje relacje, sojusze, sieci.
••Docenia i umie pracować z różnorodnością.
••Krytycznie myśli o kontekście (lokalnym i globalnym).
••Korzysta z technologii.

Przywództwo dla uczenia się
Specyficzna praktyka edukacyjna, która angażuje
wszystkich w dialog, zachęca do koncentrowania
się na uczeniu się, organizuje warunki wspierające uczenie się.
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Kurs przywództwa edukacyjnego: warunki sukcesu

Odwoływanie się
do kompetencji
(standard)
Różnorodność

Wrażliwość na kontekst

(autonomia)

(adekwatność)
PRZYWÓDZTWO
(elementy)
Służebność, refleksyjność,

Partycypacja, dialog,

skupianie się na wartościach

współpraca (kultura)

(wartości)
Uczenie się i rozwój
(profesjonalizm)

Rys. 1. Jak rozumieć przywództwo edukacyjne?
Źródło: opracowanie własne.

Długotrwały proces

Budujący wspólnotę uczących się

Tożsamy z przewodzeniem
procesowi uczenia się

Zaprojektowany, aby zachęcić
do partycypacji w procesie
podejmowania decyzji

Umożliwiający odkrywanie
potencjału innych.
Kompetencje

Umożliwiający wykonywanie
zadań (sensownie i z szacunkiem).
Wartości
Rys. 2. Z czego budować przywództwo?
Źródło: opracowanie własne.
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Kurs przywództwa edukacyjnego: warunki sukcesu

Przywództwo dla uczenia się
••Uczenie się indywidualne (uczniów i nauczy-

WARTOŚCI
DEMOKRATYCZNE

CEL MORALNY

cieli).

••Uczenie się zespołowe (grupowe, profesjo-

DANE

DYSKURS

TEORIE

nalne).

••Uczenie się organizacyjne.
••Uczenie się systemowe (J. MacBeath).

Kluczowe zadania (model mentalny)
Wiedza – od przekazywania i sortowania do uczenia się.

ZASADY

PRAKTYKA

Rys. 3. Przywództwo jako dyskurs
Źródło: opracowanie własne.

Przywództwo. Gdzie jesteśmy?
••Brak systemu identyfikowania, zachęcania
i wspierania w rozwoju szkolnych liderów.

Cel moralny – wszyscy i dobrze.
Zaufanie – zaczynamy od relacji.

••Brak systemu monitorowania i wspierania
uczących się lub doświadczonych dyrektorów
w rozwoju i karierze.

Działanie – refleksja, badania i dane.
Rozwój – wsparcie dla innych.
Odpowiedzialność lidera – projektowanie rzeczywistości.

••Brak ścieżki kariery umożliwiającej rozwój.
••Brak standardów, dyskursu, języka…
••Blisko 58% dyrektorów przyznaje, że nie ma
przygotowania w tym zakresie.

Łączność – budowanie i uczestniczenie w sieciach.

Elementy jako konstytuujące zasady
••Koncentracja na uczeniu się i rozwoju.
••Kontekstowość.
••Partycypacja.
••Różnorodność i autonomia.
••Refleksyjność.

Płaszczyzny rozwoju i działania (role)

Dokąd zmierzamy? Cel projektu
Wzmocnienie systemu zarządzania oświatą przez
wypracowanie i rekomendowanie do wykorzy-

stania kompleksowych rozwiązań w zakresie
kształcenia, doskonalenia i wsparcia dyrektorów
szkół i placówek od roku 2016.

Dokąd zmierzamy? Metacel projektu
Wprowadzenie zmiany w systemie edukacji,
dzięki działaniom (efektywnych) przywódców
edukacyjnych, w celu skoncentrowania wysiłku
na tworzeniu jak najlepszych warunków procesu
uczenia się i rozwoju.

Intelektualista – krytyczny obserwator.

Budowanie, dzięki szkoleniom i wsparciu, kapitału (profesjonalnego) ułatwiającego prowa-

Obywatel – zaangażowany obywatel (aktywista).

dzenie polityki oświatowej, zmianę w szkołach
i w społeczeństwie.

Profesjonalista – perfekcjonista metodyk i analityk.
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Kurs przywództwa edukacyjnego: warunki sukcesu

Tab. 1. Równoległe światy

Tab. 2. Środowisko i metody

Racjonalny model
kształcenia

Uwarunkowania
systemowe

Cele

Rekrutacja (kształcenie)

Wartości i kompetencje

Selekcja (praca)

Treści

Kultura pracy, współpraca
(np. coaching, mentoring)

Metody

Prawo a współpraca
(struktura)

Scenariusze

Formy (sieci itp.)

Materiały

Nowe technologie

Źródło: opracowanie własne.

Rozwój przywódców (założenia)
Uczenie się dorosłych:

••Wiąże się z praktyką/pracą, doświadczeniem,
interakcją, zmianą – musi być odpowiednie
dla szkoły.
••Wymaga refleksji i jej wykorzystania w pracy
nad własnymi założeniami (studia przypadku,
lektura, praca własna).
••Wymaga dbałości o wartości i planowanie
własnej pracy.

Lektura

Szkolenia

Doświadczenia

Rozmowy/fora

Codzienna praktyka

Studia przypadku

Współpraca

Zasoby

Refleksja

Informacja zwrotna

Wprowadzanie zmian

Indywidualna nauka

Źródło: opracowanie własne.

UCZENIE SIĘ
PRZYWÓDZTWA

P.
DLA ROZWOJU
SPOŁECZNEGO

PRZYWÓDZTWO
P.
DLA UCZENIA SIĘ

P.
DLA ROZWOJU
PRACOWNIKÓW

P.
DLA SPRAWNEGO DZIAŁANIA ORGANIZACJI
Rys. 4. Obszary przywództwa edukacyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Zmiana, ewolucja i działanie mogą zapewnić człowiekowi duchowy i materialny postęp, tymczasem
poruszanie się wzdłuż wytartych kolein, szukanie

••Zachodzi w grupie, we współpracy i w miejscu

pracy (rozmowy / fora / informacja zwrotna,

tego, co już znane, i flirt z bezczynnością – przeciwnie, są stanem, którego należy unikać.

rozwiązywanie problemów, realizowanie
zadań).

Anne Fadiman, Ex libris. Wyznania czytelnika, Świat
Literacki, Warszawa 2004.

••Prowadzi do rozwoju własnego i innych
(orientacja na uczącego się).
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Lista obowiązków uczestników kursu

Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 3

••osiem dużych zadań, składających się na projekt końcowy kursu (projekt koncepcji pracy

Lista obowiązków uczestników
kursu
Kurs dla kandydatów na dyrektorów
szkół/placówek

Obowiązki formalne uczestników kursu
1. Obecność

••Terminy zjazdów.
••Dopuszczamy możliwość nieobecności na jednym zjeździe.

2. Dokumenty PEFS i inne kwestie formalne

••„Bycie” w stałym kontakcie z opiekunem

grupy w zakresie kwestii organizacyjnych
i administracyjnych.

3. Zadania domowe

••dwa rodzaje zadań domowych.
••Zadania przed zajęciami i po zajęciach.
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szkoły).
••Obowiązkiem każdego uczestnika/uczestniczki kursu jest rzetelne podchodzenie do zadań

domowych oraz każdorazowe przygotowanie
się do zajęć.
4. Platforma

••Każdemu uczestnikowi kursu zostało założone
konto na platformie.

••Platforma będzie zawierała wszystkie informacje merytoryczne i szkoleniowe kursu.

••E-portfolio ➔ miejsce, gdzie każdy będzie gro-

madził dowody swojego uczenia się (w szczególności zadania domowe) i będzie mógł je
przeglądać.

••Forum na dwóch poziomach (I poziom cała

grupa, II poziom – grupki pięciu, sześciu osób).
W wypadku każdego wpisu na forum użytkownik ma możliwość wyboru, na którym
forum chce opublikować post.

Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Bingo

Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 1

Bingo
Tab. 3. Zdobądź podpis kogoś, kto…
Jest nauczycielem od co najmniej
pięciu lat.

Miał ucznia, który brał udział w olimpiadzie przedmiotowej.

Stosuje elementy oceniania kształtującego.

Dojeżdża do pracy na rowerze.

Jechał ponad 2 godziny na dzisiejsze
spotkanie.

Uczestniczył w tym roku w jakimś
szkoleniu rozwijającym profesjonalne
umiejętności.

Uczył się języka włoskiego.

Uczy na swoich lekcjach twórczego
myślenia.

Miał kiedyś w klasie ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Źródło: opracowanie własne.
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Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek. Cele i założenia

Wartości i kompetencje

Obszar VI Moduł 1.1 Zał. 2

Kurs dla kandydatów
na dyrektorów szkół/placówek.
Cele i założenia
Cele projektu
••Opracowanie koncepcji nowego sposobu

przygotowania, kształcenia i doskonalenia
dyrektorów(ek) szkół/placówek w Polsce.

••Przeprowadzenie pilotażowych cykli kształ-

cenia w trzech grupach: dla osób przygotowujących się do objęcia stanowiska dyrektora
szkoły/placówki; dla osób rozpoczynających
pierwszą kadencję oraz dla grupy doświadczonych dyrektorów z wieloletnim stażem.

••Zdefiniowanie ról i zadań przywódców eduka-

cyjnych oraz uzgodnienie sposobu ich kształ-

••Na podstawie przeglądu literatury, badania

potrzeb polskich dyrektorów(ek) szkół/placówek oraz konsultacji z ekspertami przygotowano model kompetencyjny dyrektora szkoły
(uporządkowany według sześciu obszarów).

••Model kompetencyjny osadzono w systemie

wartości istotnych dla edukacji i przywództwa.

••Dobrano zagadnienia i opracowano zadania

pozwalające na kształtowanie wybranych
kompetencji.

••Zadanie uczestników kursu polega na udzieleniu informacji zwrotnej o przydatności kursu.

Założenia na temat procesu uczenia się
• Działamy zgodnie z budowanym modelem
przywództwa.

cenia, doskonalenia i wspierania.
• W każdej sytuacji świadomie uwzględniamy
uzgodnione wartości (przypominamy sobie
Polityka oświatowa –
dyrektor jako lider
w środowisku

Zarządzanie
uczeniem się

o tym).
• Bierzemy pod uwagę wyzwania współczes-

Przywództwo
w szkole/placówce

Zarządzanie
ludźmi

ności i oczekiwania wobec szkoły (to nasze
zadania).
• Ustalamy kompetencje i obowiązki dyrekto-

Zarządzanie
strategiczne w kontekście
społecznym, prawnym
i ekonomicznym

Zarządzanie
własnym rozwojem
zawodowym

Rys. 5. Przywództwo edukacyjne – sześć obszarów
kompetencji
Źródło: opracowanie własne.

rów.
• Świadomie i refleksyjnie stosujemy odpowiednie metody (np. współpraca).
••Odnosimy się do priorytetów polityki i praktyki edukacyjnej (egzaminy, EWD, ewaluacja
itp.).

OBSZAR

••Uczymy się przez doświadczenie i w rzeczy-

wistym świecie, dzięki współpracy z innymi

MODUŁ

(action research, krytyczni przyjaciele).

TEMATY LEKCJI
Rys. 6. Struktura materiałów
Źródło: opracowanie własne.
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Moja droga liderska

Obszar VI Moduł 1.2 Zał. 1

Moja droga liderska

Pierwsze
doświadczenia
liderskie

Decyzja
Chcę być
dyrektorem(ką)

Rys. 7. Moja droga liderska
Źródło: opracowanie własne.
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Cykl Kolba

Obszar VI Moduł 1.3 Zał. 1

Cykl Kolba składa się z 4 etapów:

Doświadczenie – osobiste doświadczenie, dozna-

nie. Wykreowanie w grupie nowej sytuacji lub

Cykl Kolba

opieranie się na wcześniejszych doświadczeniach
uczestników.

Cykl Kolba opisuje uczenie się przez doświadczenie. W związku z tym, że wiele elementów
kursu będzie opartych właśnie na takiej metodzie

Refleksja – obserwacje i wnioski z doświadcze-

nia – co się wydarzyło i dlaczego. Na tym etapie

uczenia, ważne jest, aby uczestnicy kursu dobrze

bazuje się na potencjale grupy, skłania się uczest-

rozumieli sekwencję tak prowadzonego procesu

ników do analizy tego, czego doświadczyli.

uczenia się.

Tworzenie teorii – refleksje z poprzedniego eta-

pu zostają wzbogacone o elementy teoretyczne.

Doświadczenie

Celem jest umiejscowienie nabytej wiedzy i świa-

ZRÓB COŚ

domości w szerszym kontekście.

Refleksja

Zastosowanie

POMYŚL
O TYM

ZRÓB TO
INACZEJ

Zastosowanie – na tym etapie uczestnicy w spo-

sób aktywny wykorzystują wiedzę, którą zdobyli.
Inicjują nowe działania, korzystają z rezultatów
szkolenia.

Teoria

NADAJ TEMU
ZNACZENIE
Rys. 8. Cykl Kolba
Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Kazimierska, I. Lachowicz, L. Piotrowska, Uczenie się dorosłych
– cykl Kolba, www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/2_1/uczenie_sie_doroslych.pdf.
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Model procesu uczenia się uczniów powiązanego z otoczeniem

Obszar II Moduł 1.1 Zał. 1

Model procesu uczenia się uczniów powiązanego z otoczeniem
Polityka

Proces

Wartości

POTRZEBY
(wejścia)

Reguły i wymagania
(prawo zewnętrzne i wewnętrzne,
strategia, plany, umowy,
specyfikacje, normy itp.)

Cele/wskaźniki

→→→

CZYNNOŚCI

Badania

(Procedury, dobre praktyki)

LUDZIE

(Finanse, infrastruktura,
wiedza)

ZASOBY

PRODUKTY/
USŁUGI
(wyjścia)

Dobro
wspólne

Monitoring i analiza

TECHNOLOGIA
(Systemy IT)

Kultura
Rys. 9. Model procesu uczenia się uczniów powiązanego z otoczeniem
Źródło: R. Batko, Czym jest dla mnie humanistyczne zarządzanie?, [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł (red.), Zarządzanie – kultura, media, dziedzictwo, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2012.
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Wymagania państwa

Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2

Wymagania państwa
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560)

Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B
Tab. 4. Wymagania wobec przedszkoli1
Wymaganie

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

1. Przedszkole realizuje
koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
dzieci.

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę
pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę
pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci są zorganizowane
w sposób sprzyjający
uczeniu się.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
są planowane, monitorowane i doskonalone.
Wnioski z monitorowania są wykorzystywane
w planowaniu i realizowaniu tych procesów.
Stosowane metody pracy są dostosowane
do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tych procesów. W przedszkolu stosuje
się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi dzieci.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie
programowej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego
możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża
wnioski z tych analiz.

Wdrażane wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności
i zainteresowań.
Modyfikowane w przedszkolu programy
wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich
zainteresowań.

4. Dzieci są aktywne.

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone
w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych
aktywności.
Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Dzieci inicjują i realizują działania
na rzecz własnego rozwoju. Dzieci
uczestniczą w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej.

1 Dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

5. Respektowane są
normy społeczne.

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich
zachowań się od nich oczekuje.
Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Podejmuje się działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane.

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami,
analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się
ich skuteczność oraz, w razie potrzeb,
modyfikuje.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością
w działaniu i relacjach społecznych.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji.

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację
społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane
w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom,
zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
przedszkola.

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu
i realizowaniu procesów
edukacyjnych.

Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują
efekty swojej pracy.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem
w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.

8. Promowana jest
wartość wychowania
przedszkolnego.

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu
oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole
informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole
działań.

Przedszkole promuje w środowisku
lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie
rodziców na temat swojej pracy.
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami
na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci
i przedszkola.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Wymaganie

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

10. Wykorzystywane
są zasoby przedszkola
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jego działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym.

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca przedszkola z instytucjami
i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie
na rozwój dzieci.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia
wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych.

W przedszkolu analizuje się wyniki badań
zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Nauczyciele planują i podejmują działania
edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem
wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych
oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej.
Działania prowadzone przez przedszkole są
monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb
– modyfikowane.

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki
badań zewnętrznych i prowadzi badania
wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb
przedszkola, w tym badania osiągnięć
dzieci, które zakończyły wychowanie
przedszkolne.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego
rozwojowi.

Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki
do rozwoju dzieci. Zarządzanie przedszkolem
sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

Zarządzanie przedszkolem prowadzi
do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników
przedszkola oraz rodziców w procesie
podejmowania decyzji dotyczących
przedszkola.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania
zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego
potrzeb.

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 5. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek
kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego2
Wymaganie
1. Szkoła lub placówka
realizuje koncepcję
pracy ukierunkowaną
na rozwój uczniów.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą
przez radę pedagogiczną własną koncepcją
pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe
uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana
uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki
jest przygotowywana, modyfikowana
i realizowana we współpracy z uczniami
i rodzicami.

2 Nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Procesy edukacyjne
są zorganizowane
w sposób sprzyjający
uczeniu się.

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole
lub placówce służy rozwojowi uczniów.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie ucznia o jego postępach w nauce
oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się
i planować ich indywidualny rozwój. Nauczyciele
kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę
sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego
uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Organizacja procesów edukacyjnych
umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka
organizacja procesów edukacyjnych
pomaga uczniom zrozumieć świat oraz
lepiej funkcjonować w społeczności
lokalnej.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny
rozwój. Uczniowie uczą się od siebie
nawzajem.
W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

3. Uczniowie nabywają
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

W szkole lub placówce realizuje się podstawę
programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów
jej realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje
osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem
jego możliwości rozwojowych, formułuje się
i wdraża wnioski z tych analiz.

Wdrażane wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia
się i osiągania różnorodnych sukcesów
edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy
osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie odnoszą sukces na wyższym
etapie kształcenia lub na rynku pracy.

4. Uczniowie są aktywni.

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają
każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności.

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne
działania na rzecz własnego rozwoju,
rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby.

5. Respektowane są
normy społeczne.

Działania szkoły lub placówki zapewniają
uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji
przedsięwzięć będących wynikiem działań
samorządu uczniowskiego.
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub
placówce są uzgodnione i przestrzegane przez
uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz,
w razie potrzeb, modyfikuje.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Wymaganie
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

6. Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji.

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe,
sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną
każdego ucznia.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju
lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych
potrzeb każdego ucznia.
Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi
podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc
uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją
społeczną.
W szkole lub placówce są realizowane działania
antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

W szkole lub placówce są prowadzone
działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu
do każdego ucznia.
W opinii rodziców i uczniów wsparcie
otrzymywane w szkole lub placówce
odpowiada ich potrzebom.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu
i realizowaniu procesów
edukacyjnych.

Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący
w jednym oddziale, współpracują ze sobą
w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu
i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu
procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje
w wyniku ustaleń między nauczycielami.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem
w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.

8. Promowana jest
wartość edukacji.

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający
uczeniu się.
W szkole lub placówce prowadzi się działania
kształtujące postawę uczenia się przez całe
życie.

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.
Działania realizowane przez szkołę lub
placówkę promują wartość edukacji
w społeczności lokalnej.

9. Rodzice są partnerami
szkoły lub placówki.

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje
opinie rodziców na temat swojej pracy.
W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły
lub placówki i uczestniczą w podejmowanych
działaniach.

W szkole lub placówce są realizowane
inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju
uczniów oraz szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane
są zasoby szkoły lub
placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego
i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz
ich wzajemnego rozwoju. Szkoła lub placówka
w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym.

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

11. Szkoła lub placówka,
organizując procesy
edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy wyników sprawdzianu3, egzaminu gimnazjalnego4,
egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

W szkole lub placówce analizuje się wyniki
sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą
do formułowania wniosków i rekomendacji,
na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania.
Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie
potrzeb – modyfikowane.

W szkole lub placówce wykorzystuje się
wyniki badań zewnętrznych i prowadzi
badania wewnętrzne, odpowiednio
do potrzeb szkoły lub placówki, w tym
badania osiągnięć uczniów i losów
absolwentów.

12. Zarządzanie szkołą
lub placówką służy jej
rozwojowi.

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje
się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych
zadań warunków.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz
doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub
placówki.

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja
udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów
i rodziców w procesie podejmowania
decyzji dotyczących szkoły lub placówki.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania
zapewniające szkole lub placówce
wspomaganie zewnętrzne odpowiednie
do jej potrzeb.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).

3 Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej.
4 Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.
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Tab. 6. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych
Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

1. Placówka realizuje
koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
wychowanków i umożliwiającą organizację
pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów.

Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
podejmowanych działań. W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków. Czas
spędzany przez wychowanków w placówce jest
efektywnie wykorzystywany.

Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z wychowankami
i rodzicami.
Działania podjęte w wyniku wdrażania
wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki uwzględniają opinie
wychowanków w celu doskonalenia
podejmowanych działań.
W placówce stosuje się nowatorskie
rozwiązania służące rozwojowi wychowanków.
Dokonuje się analizy efektywności
wykorzystania czasu spędzanego przez
wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb.

2. Placówka wspomaga
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia
korzystanie z różnych
form wypoczynku
i organizacji czasu
wolnego.

W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby
oraz możliwości wychowanków w celu podejmowania skutecznych działań wspierających ich
rozwój.
Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań́,
odpowiada potrzebom wychowanków i daje im
możliwość wyboru różnorodnych aktywności.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
W placówce kształtuje się umiejętność spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
placówki.

Wdrażane wnioski z diagnozy i analizy
potrzeb oraz możliwości wychowanków zapewniają skuteczność działań
placówki i przyczyniają się do rozwoju
zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
W placówce ocenia się skuteczność
podejmowanych działań. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana,
umożliwia wychowankom odkrywanie
i rozwijanie ich zdolności.
Wychowankowie inicjują i realizują
różnorodne działania na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju placówki.
Wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla własnego rozwoju.

3. Respektowane są
normy społeczne.

Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
między wszystkimi członkami społeczności
placówki są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce
są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące
zadania placówki oraz rodziców.

W placówce, wspólnie z wychowankami
i rodzicami, analizuje się podejmowane
działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań.
Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie
potrzeb, modyfikuje.

Wymaganie
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

4. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym wpływa korzystnie na rozwój
wychowanków.
W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy, z uwzględnieniem
specyfiki jej działania, pozyskuje się
i wykorzystuje informacje ze środowiska
lokalnego, dotyczące jej oferty.

5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu
wartości edukacji.

Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia
klimatu sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia się przez całe życie.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej
i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób
realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Placówka wykorzystuje informacje
o efektach pracy z wychowankami
do promowania realizowanych działań
i wartości edukacji.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz, w miarę
możliwości, wychowanków i rodziców
w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 7. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych
Wymaganie
1. Placówka realizuje
koncepcję pracy.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji
korzystających z jej oferty, specyfikę pracy
placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania
środowiska lokalnego.
Koncepcja pracy placówki jest znana osobom,
instytucjom i organizacjom korzystającym
z oferty placówki.

Charakterystyka wymagania
na poziomie B
Realizowana koncepcja pracy placówki
jest monitorowana i, w razie potrzeb,
modyfikowana z uwzględnieniem
oczekiwań osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Procesy edukacyjne
są zorganizowane
w sposób sprzyjający rozwojowi osób,
instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki.

Planowanie procesów edukacyjnych w placówce
służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
W realizacji zadań stosuje się różne formy
i metody pracy dostosowane do potrzeb osób,
instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki.
Placówka pozyskuje informacje od osób,
instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty
placówki, na temat podejmowanych przez
placówkę działań.

W placówce stosuje się nowatorskie
rozwiązania służące rozwojowi osób,
instytucji i organizacji korzystających
z oferty placówki.
Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki są
wykorzystywane do doskonalenia
procesów edukacyjnych i prowadzonych
przez placówkę działań.

3. Placówka zaspokaja potrzeby osób,
instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki.

Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej
cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających.
Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki.
W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki wsparcie otrzymywane
w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne.

Doskonali się ofertę placówki
z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki oraz
pozyskanych od nich opinii dotyczących
pracy placówki.
Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki
do własnego rozwoju.

4. Procesy edukacyjne
są efektem współpracy
nauczycieli i innych
osób realizujących
zadania placówki.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian
dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych
(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami i innymi osobami realizującymi
zadania placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki wspomagają się w organizowaniu
i realizacji procesów edukacyjnych.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.

5. Promowana jest
wartość edukacji.

W placówce prowadzi się działania kształtujące
postawę uczenia się przez całe życie.
W placówce prowadzi się działania promujące
wartość edukacji, skierowane do osób, instytucji
i organizacji korzystających z oferty placówki
oraz nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

Realizowane przez placówkę działania
wzmacniają odpowiedzialność za własny
rozwój osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
Działania realizowane przez placówkę
promujące wartość edukacji wpływają
na rozwój lokalnej społeczności.

6. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę
zasoby środowiska lokalnego wpływają
na rozwój osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.

Wymaganie
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia
wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych.

W placówce analizuje się wyniki badań
zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków
i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje i podejmuje
działania.
Realizacja oferty i działania podejmowane
w placówce są monitorowane i analizowane,
a w razie potrzeb – modyfikowane.

Placówka doskonali własną pracę
z uwzględnieniem systematycznie
pozyskiwanych informacji na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które
skorzystały z oferty placówki.

8. Zarządzanie
placówką służy jej
rozwojowi.

Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych placówki.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej
i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób
realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie
oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji
i organizacji korzystających z oferty placówki
oraz odpowiednie warunki jej realizacji.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 8. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Wymaganie
1. Planuje się i organizuje pracę w sposób
sprzyjający osiąganiu
celów placówki.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby
oraz możliwości wychowanków.
Wyniki tych analiz i diagnoz są uwzględniane
przy planowaniu, organizowaniu, realizowaniu
i modyfikowaniu działań placówki.
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.

Działania podjęte w efekcie wdrażania
wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pracują wspólnie
z wychowankami nad doskonaleniem
podejmowanych działań.
Placówka podejmuje innowacyjne
działania w zakresie umożliwiania wychowankom rozwijania zainteresowań
i uzdolnień lub specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania.
Dokonuje się analizy efektywności
wykorzystania czasu spędzanego przez
wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb.
Wnioski z tych analiz przyczyniają się
do podniesienia efektywności pracy
placówki.
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Respektowane są
normy społeczne.

Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
między wszystkimi członkami społeczności
placówki są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce
są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące
zadania placówki oraz rodziców.
Podejmuje się działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane.
Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie do potrzeb
wychowanków i sprzyjają kształtowaniu
i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań.
Wychowankowie współpracują ze sobą.

W placówce ocenia się skuteczność
podejmowanych działań. Ocena ta jest
uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu kolejnych działań. Podejmowane działania zaspokajają
potrzeby każdego wychowanka.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach
społecznych.
Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących
zadań placówki.

3. Nauczyciele i inne
osoby realizujące zadania placówki wspólnie
podejmują działania
odpowiednie do jej
funkcji.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
działań służących realizacji zadań placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki monitorują jakość podejmowanych
działań. Wnioski z monitorowania są wspólnie
analizowane i wykorzystywane w planowaniu,
organizowaniu i realizowaniu działań.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu
procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje
w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi
osobami realizującymi zadania placówki.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.

4. Placówka wspomaga
rozwój wychowanków,
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji.

W placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację
społeczną każdego wychowanka.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki stwarzają sytuacje, w których zachęcają
wychowanków do podejmowania różnorodnych
aktywności, z uwzględnieniem rozpoznanych
możliwości psychofizycznych każdego wychowanka i jego potrzeb rozwojowych.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
Placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc wychowankom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją
społeczną.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
placówki.

W placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne
wychowanków. Działania te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego
wychowanka.
Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących
zadań placówki.
Wychowankowie inicjują i realizują
różnorodne działania na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju placówki. Mają wpływ
na organizację pracy placówki.
W opinii rodziców i wychowanków
wsparcie otrzymywane w placówce
odpowiada ich potrzebom.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

5. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka wspiera rodziców w wychowaniu
i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich dzieci.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Placówka realizuje inicjatywy zgłaszane
przez rodziców na rzecz rozwoju wychowanków i placówki.
Rodzice pozytywnie oceniają efekty
wsparcia udzielonego im przez placówkę.
Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę
zasoby środowiska lokalnego wpływają
na rozwój wychowanków i placówki.

6. Zarządzanie
placówką służy jej rozwojowi i promowaniu
wartości edukacyjnych
i wychowawczych.

Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia
klimatu sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia się przez całe życie.
W placówce wspiera się wychowanków w przyjmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki
w procesie podejmowania decyzji dotyczących
placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Placówka jest pozytywnie postrzegana
w środowisku lokalnym.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 9. Wymagania wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki5
Wymaganie
1. Placówka realizuje
koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
wychowanków.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego. Koncepcja pracy placówki jest znana
rodzicom i przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana
we współpracy z rodzicami.

5 Ilekroć w części VI jest mowa o wychowankach, należy przez to rozumieć także uczniów szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób
sprzyjający osiąganiu
celów placówki.

Planowanie działań w placówce odpowiednio
do rodzaju placówki: profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, prozdrowotnych,
rekreacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, w tym wynikających
z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla wychowanków,
służy rozwojowi wychowanków.
Działania realizowane w placówce są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane w celu
podniesienia efektywności pracy placówki.
Wychowankowie znają stawiane przed nimi cele
uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie wychowanków o ich postępach
oraz ocenianie pomagają wychowankom uczyć
się i planować ich indywidualny rozwój.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki motywują wychowanków do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych
sytuacjach.
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pracują wspólnie
z wychowankami, z uwzględnieniem ich
możliwości, nad doskonaleniem podejmowanych działań.
W placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację
procesu edukacji i terapii w odniesieniu
do każdego wychowanka.
Organizacja procesów edukacyjnych
umożliwia wychowankom powiązanie
różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów
edukacyjnych pomaga wychowankom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.
Wychowankowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu
uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój.
Wychowankowie uczą się od siebie
nawzajem.

3. Wychowankowie
nabywają wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie programowej.

Działania służące nabywaniu wiedzy i umiejętności dostosowuje się do zdiagnozowanych
potrzeb i możliwości wychowanków.
Rozwój wychowanków planuje się indywidualnie, z uwzględnieniem postępów każdego
wychowanka. Nauczyciele stosują różnorodne
metody pracy, z uwzględnieniem możliwości,
zdolności i sposobów uczenia się wychowanków.
W szkole funkcjonującej w placówce realizuje się programy nauczania uwzględniające
dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne każdego
wychowanka, jego możliwości i zdolności. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej
realizacji.
Wychowankowie nabywają̨ wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
i możliwościami.
W placówce, odpowiednio do jej specyfiki,
monitoruje się proces nabywania wiedzy i umiejętności przez wychowanków w odniesieniu
do potrzeb i możliwości każdego wychowanka.

Placówka podejmuje nowatorskie
rozwiązania, innowacje i eksperymenty
w zakresie rozwijania zainteresowań
i uzdolnień, organizacji nauki, metod
pracy i wychowania.
Zebrane informacje o losach byłych wychowanków potwierdzają skuteczność
podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

4. Wychowankowie są
aktywni.

Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego wychowanka do podejmowania
różnorodnych aktywności, odpowiednio do ich
możliwości.

Wychowankowie są, odpowiednio
do swoich możliwości, samodzielni
w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju placówki.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

5. Respektowane są
normy społeczne.

Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
między wszystkimi członkami społeczności
placówki są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce
są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, pracowników placówki oraz rodziców.
Podejmuje się działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Realizacja tych
działań jest monitorowana oraz, w razie potrzeb,
modyfikowana.
Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie do potrzeb
wychowanków i sprzyjają kształtowaniu
i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań.
Wychowankowie współpracują ze sobą w miarę
swoich możliwości.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
placówki.

W placówce ocenia się skuteczność
podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych,
edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ocena ta jest uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu
i modyfikowaniu kolejnych działań.
Podejmowane działania zaspokajają
potrzeby każdego wychowanka.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach
społecznych.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, biorą udział w procesie
podejmowania decyzji dotyczących
zadań placówki.

6. Nauczyciele i inne
osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu
i realizowaniu działań
odpowiednich do jej
funkcji.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
podejmowanych działań. Wprowadzanie zmian
dotyczących przebiegu procesów zapewniających realizację zadań placówki (planowanie,
organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie)
następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.

7. Promowana jest
wartość edukacji.

W placówce prowadzi się działania kształtujące
pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.
W placówce prowadzi się działania kształtujące
postawę uczenia się przez całe życie.

Placówka wykorzystuje informacje o losach byłych wychowanków do promowania wartości edukacji.
Działania realizowane przez placówkę
promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.

8. Rodzice są partnerami placówki.

Placówka, z uwzględnieniem jej specyfiki, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat
swojej pracy.
W placówce współpracuje się z rodzicami
na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach placówki
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Placówka wspiera rodziców w wychowaniu
i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich dzieci.

W placówce są realizowane inicjatywy
rodziców na rzecz rozwoju wychowanków oraz placówki.
W placówce w sposób zaplanowany,
systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, wspiera się
rodziców w działaniach na rzecz rozwoju
ich dzieci. Rodzice dostrzegają efekty
tego wsparcia.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

9. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci
i młodzieży, odpowiednio do potrzeb dzieci
i młodzieży i ich sytuacji społecznej.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym służy zwiększaniu szans edukacyjnych wychowanków, z uwzględnieniem indywidualizacji podejmowanych
wobec nich działań.
Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Placówka jest pozytywnie postrzegana
w środowisku lokalnym.

10. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia
wnioski z analiz badań
zewnętrznych i wewnętrznych.

W szkole funkcjonującej w placówce, w której
uczniowie przystępują do sprawdzianu6 lub
egzaminów7, analizuje się wyniki sprawdzianu
i egzaminów.
W placówce analizuje się wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków
i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
planują i podejmują działania.
Działania prowadzone przez placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb –
modyfikowane.

Działania podjęte w efekcie wdrażania
wniosków z zewnętrznych i wewnętrznych badań oraz analiz przyczyniają się
do rozwoju placówki.

11. Zarządzanie
placówką służy jej
rozwojowi.

Dyrektor zapewnia warunki do realizacji zadań
placówki. Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki oraz wychowanków
i rodziców w procesie podejmowania
decyzji dotyczących placówki.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania
zapewniające placówce wspomaganie
zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).

6 Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
7 Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
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Model Johna Kellera (ARCS)

Obszar II Moduł 1.5 Zał. 1

Model Johna Kellera (ARCS)
Tab. 10. Model Johna Kellera – najważniejsze aspekty wzmacniające motywację w procesie uczenia się
Uwaga – to, czego się
uczę, ciekawi mnie

Znaczenie, związek –
to, czego się uczę, jest
przydatne

Ufność, przekonanie –
sądzę, że potrafię się
nauczyć

Zadowolenie – widzę swoje
postępy w uczeniu się

Zaangażowanie umysłu/
zmysłów dzięki zaskakiwaniu, zaciekawianiu.

Nastawienie na realizację istotnych celów oraz
wykorzystanie adekwatnych
metod, aby uczący się mógł
zobaczyć korzyść z osiągnięcia celu takimi właśnie
metodami.

Jawność kryteriów
sukcesu dzięki ukazaniu
wymagań i kryteriów lub
stworzeniu ich razem
z uczącymi się.

Wewnętrzne wzmocnienie dzięki zadowoleniu
uczących z osiągania kolejnych celów/widocznych
postępów.

Rozbudzenie ciekawości/
pobudzanie kreatywnego
myślenia przez zadawanie
pytań lub konieczność
rozwiązania problemów.

Dopasowanie celów do potrzeb i motywacji uczących
się.

Możliwość osiągnięcia
sukcesu dzięki zapewnieniu właściwego poziomu
trudności, stanowiącego
zarazem wyzwanie dla
uczących się.

Zewnętrzne wzmocnienie
dzięki otrzymywanej informacji zwrotnej – motywującej do dalszych wysiłków
i podkreślającej dotychczasowe sukcesy.

Zapewnienie uczącemu
się zróżnicowanych
materiałów i metod pracy,
aby odpowiedzieć na jego
potrzeby i uwzględnić
style uczenia się.

Ukazanie związku między treściami w sposób
zrozumiały i uwzględniający
dotychczasowe doświadczenie i wartości istotne dla
uczących się.

Wzmacnianie odpowiedzialności za uczenie się –
ukazanie związku między
sukcesami uczących się
a ich osobistymi predyspozycjami i umiejętnościami.

Poczucie sprawiedliwej
oceny wysiłków dzięki
konsekwentnemu przestrzeganiu i odwoływaniu
się do ustalonych zasad
i kryteriów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Kocurek, I. Sołtysińska, M. Świeży, I. Wachna-Sosin, Nowe formy wspomagania szkół, z. 3, http://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/1_1/zeszyt%203%20Nowe%20formy%20wspomagania%20szk%C3%b3%C5%82.pdf.
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Obszar II Moduł 1.5 Zał. 2

Strategie uczenia się wynikające
z oceniania kształtującego
STRATEGIE UCZENIA SIĘ WYNIKAJĄCE
Z OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
Na podstawie książki Danuty Sterny
Uczę się w szkole

STRATEGIA I

Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się
i kryteriów sukcesu.

Z PERSPEKTYWY UCZNIA:

Lepiej się uczę, jeśli wiem, po co i czego
mam się nauczyć.

Co powinno się wydarzyć w klasie, aby realizowana była 1. strategia?
••Uczniowie otrzymują cele i kryteria sukcesu
podczas lekcji.
••Uczniowie oceniają, w jakim stopniu cele i kryteria zostały zrealizowane podczas lekcji.
••Uczniowie wskazują kryteria, które nie zostały
spełnione w ich przypadku.
••Uczniowie uczą się samodzielnie formułować
cele i kryteria.
••Uczniowie otrzymują odpowiedź na pytanie,
po co uczą się danego zakresu wiedzy czy
umiejętności.
••Rodzice wspierają uczniów w nauce na podstawie kryteriów sukcesu.

STRATEGIA II

Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań
i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się
uczą.

Z PERSPEKTYWY UCZNIA:

Lepiej się uczę, jeśli nauczyciel rozmawia ze mną
o moich postępach i w każdej chwili wiem, na jakim
etapie nauki jestem.

58

Co powinno się wydarzyć w klasie, aby realizowana była 2. strategia?
Tab. 11. Strategia uczenia się – strategia II
Uczniowie zadają pytania nauczycielowi w sytuacji,
gdy nie rozumieją czegoś.
Nauczyciel dostosowuje treści do potrzeb uczniów –
nie realizuje dalej materiału, jeśli są uczniowie, którzy
nie rozumieją i nie potrafią osiągnąć celów.
Uczniowie uczą się układać dobre pytania.
Uczniowie formułują pytania dla innych uczniów.
Dyskusje uczniów dotyczą rozwiązania jakiegoś problemu, kwestii spornej.
Dyskusje uczniów dotyczą kwestii związanych
z uczeniem się. Uczniowie odpowiadają na pytania:
Co sprzyja mojemu uczeniu się? Kiedy mam trudności
i z czego one wynikają? Dlaczego w danej sytuacji
łatwo jest popełnić błąd? Itp.
Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Sterna,
Uczę (się) w szkole, www. bc.ore.edu.pl.

STRATEGIA III

Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych,
które umożliwiają im widoczny postęp.

Z PERSPEKTYWY UCZNIA:

Lepiej się uczę, jeśli nauczyciel udziela mi informacji
zwrotnej – co zrobiłem dobrze, co i jak powinienem
poprawić i jak mogę się dalej rozwijać.

Co powinno się wydarzyć w klasie, aby realizowana była 3. strategia?
••Uczniowie otrzymują informację na temat
wykonanej przez nich pracy w odniesieniu
do kryteriów.
••W informacji zwrotnej wskazano: które kryteria zostały zrealizowane (sukces ucznia), błędy w odniesieniu do kryteriów, sposób, w jaki
można poprawić pracę (mechanizm błędu),
działania umożliwiające uczniowi rozwój.
••Uczeń sygnalizuje nauczycielowi, w jakim
stopniu informacja zwrotna jest pomocna,
i poprawia pracę zgodnie ze wskazówkami.

Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
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STRATEGIA IV

Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie
ze swojej wiedzy i umiejętności.

Z PERSPEKTYWY UCZNIA:

STRATEGIA V

Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.

Z PERSPEKTYWY UCZNIA:

Lepiej się uczę, jeśli korzystam z wiedzy i umiejętności moich koleżanek i kolegów.

Lepiej się uczę, gdy jestem świadomy, jak przebiega
proces mojego uczenia się, i odpowiadam za niego.

Co powinno się wydarzyć w klasie, aby realizowana była 4. strategia?

Co powinno się wydarzyć w klasie, aby realizowana była 5. strategia?

Tab. 12. Strategia uczenia się – strategia IV
Uczniowie rozumieją cel pracy w grupach i parach.
Uczniowie ustalają zasady współpracy.
Uczniowie wspierają się w rozwiązywaniu trudnych
zadań.
Uczniowie sprawdzają sobie nawzajem prace – efekty
działań. Dokonują oceny koleżeńskiej w odniesieniu
do kryteriów.

••Uczeń uczy się dokonywać samooceny swojej pracy (swoich postępów) w odniesieniu
do kryteriów.
••Uczeń wraz z nauczycielem (innym uczniem)
planuje dalszy krok w uczeniu się na podstawie samooceny.
••Uczeń samodzielnie ustala kryteria pracy, którą ma wykonać.

Uczniowie potrafią określić swoje mocne strony
i potrzeby, a w wyniku tego właściwie dobierają osoby
do współpracy.
Uczniowie uczą się od siebie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Sterna,
Uczę (się) w szkole, www. bc.ore.edu.pl.
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Obszar V Moduł 1.1 Zał. 1

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zaba-

Cele i zadania szkoły
Podstawa programowa

wach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie
społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania
swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

Źródło: Załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z dnia
15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Załącznik nr 1 – fragment
Podstawa programowa wychowania przedszkol-

nego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy
teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy
patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

Podstawa programowa wychowania przedszkol-

aktywności i samodzielności, a także kształto-

nego opisuje proces wspomagania rozwoju i edu-

wanie tych wiadomości i umiejętności, które

kacji dzieci objętych wychowaniem przedszkol-

są ważne w edukacji szkolnej.

nym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szko-

Cele te są realizowane we wszystkich ob-

łach podstawowych oraz inne formy wychowania

szarach działalności edukacyjnej przedszkola.

przedszkolnego w równej mierze pełnią funk-

W każdym z obszarów podane są umiejętności

cje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Za-

i wiadomości, którymi powinny wykazywać się

pewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy

dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji;

(…)
Załącznik nr 2 – fragment
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej two-

2) budowanie systemu wartości, w tym wycho-

rzy fundament wykształcenia – szkoła łagod-

wywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały

nie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

się w tym, co jest dobre, a co złe;

o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,
które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
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innych;

emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie
to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VI
szkoły podstawowej.
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1) przyswojenie przez uczniów podstawo-

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych

wego zasobu wiadomości na temat faktów,

i intelektualnych;

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede

Zjazd 1 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
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wszystkim tematów i zjawisk bliskich do-

źródeł, z zastosowaniem technologii informa-

świadczeniom uczniów;

cyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wyko-

przedmiotów.

rzystywania posiadanych wiadomości pod-

Realizację powyższych celów powinna wspo-

czas wykonywania zadań i rozwiązywania

magać dobrze wyposażona biblioteka szkolna,

problemów;

dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno

3) kształtowanie u uczniów postaw warunku-

w postaci księgozbioru, jak i w postaci zaso-

jących sprawne i odpowiedzialne funkcjono-

bów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich

wanie we współczesnym świecie.

przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów

Do najważniejszych umiejętności zdobywa-

biblioteki szkolnej i współpracować z nauczy-

nych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego

cielami bibliotekarzami w celu wszechstronne-

w szkole podstawowej należą:

go przygotowania uczniów do samokształcenia

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta
czynność, jako umiejętność rozumienia, wy-

i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.

korzystywania i przetwarzania tekstów w za-

Ponieważ środki społecznego przekazu od-

kresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy,

grywają coraz większą rolę zarówno w życiu spo-

rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny

łecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel

oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medial-

2) myślenie matematyczne – umiejętność ko-

nej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego

rzystania z podstawowych narzędzi matema-

odbioru i wykorzystania mediów.

tyki w życiu codziennym oraz prowadzenia

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej

elementarnych rozumowań matematycznych;

jest także edukacja zdrowotna, której celem

3) myślenie naukowe – umiejętność formu-

jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości

łowania wniosków opartych na obserwa-

o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętno-

cjach empirycznych dotyczących przyrody

ści tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

i społeczeństwa;

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podsta-

4) umiejętność komunikowania się w języku oj-

wowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające

czystym i w języku obcym, zarówno w mowie,

ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i spo-

jak i w piśmie;

łecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność,

5) 5)umiejętność posługiwania się nowoczes-

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej

nymi technologiami informacyjno-komuni-

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość

kacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania

poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kul-

i korzystania z informacji;

tura osobista, gotowość do uczestnictwa w kul-

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania
do dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej.

turze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy
zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest
kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego

Jednym z najważniejszych zadań szkoły pod-

narodu, a także postawy poszanowania dla in-

stawowej jest kształcenie umiejętności posłu-

nych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpo-

giwania się językiem polskim, w tym dbałość

wiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wy-

dyskryminacji.

pełnianie tego zadania należy do obowiązków
każdego nauczyciela.

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole podstawowej opisane są, zgodnie

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej

z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku

jest przygotowanie uczniów do życia w spo-

efektów kształcenia. Cele kształcenia sformu-

łeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele po-

łowane są w języku wymagań ogólnych, a treści

winni stwarzać uczniom warunki do nabywa-

nauczania oraz oczekiwane umiejętności ucz-

nia umiejętności wyszukiwania, porządkowa-

niów sformułowane są w języku wymagań

nia i wykorzystywania informacji z różnych

szczegółowych.
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Działalność edukacyjna szkoły jest określona
przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który
uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczy szkoły obejmujący
wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym;
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści

fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych,
a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się
przez całe życie.
Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie
edukacyjnym jest:

1) przyswojenie przez uczniów określonego
zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,
teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wy-

i działania o charakterze profilaktycznym.

korzystania posiadanych wiadomości pod-

Szkolny zestaw programów nauczania, pro-

czas wykonywania zadań i rozwiązywania

gram wychowawczy szkoły oraz program pro-

problemów;

filaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględ-

3) kształtowanie u uczniów postaw warunku-

niać wszystkie wymagania opisane w podstawie

jących sprawne i odpowiedzialne funkcjono-

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są

wanie we współczesnym świecie.

zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego

Do najważniejszych umiejętności zdobywa-

nauczyciela. Obok zadań wychowawczych i pro-

nych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego

filaktycznych nauczyciele wykonują również

na III i IV etapie edukacyjnym należą:

działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podej-

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca

mują działania mające na celu zindywidualizo-

do osiągnięcia własnych celów, rozwoju oso-

wane wspomaganie rozwoju każdego ucznia,

bowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu

stosownie do jego potrzeb i możliwości. Ucz-

społeczeństwa;

niom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom

2) myślenie matematyczne – umiejętność wy-

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

korzystania narzędzi matematyki w życiu co-

nauczanie dostosowuje się ponadto do ich moż-

dziennym oraz formułowania sądów opartych

liwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

na rozumowaniu matematycznym;

(…)
Załącznik nr 3 – fragment
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kon-

nowoczesnymi technologiami informacyjno-

tynuuje kształcenie ogólne na III i IV etapie edu-

-komunikacyjnymi;

kacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest
w gimnazjum, zaś IV etap edukacyjny realizowany jest w szkole ponadgimnazjalnej.
Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szko-

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania
i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.

łach, tworzy programowo spójną całość i stanowi
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Jednym z najważniejszych zadań szkoły

W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III

na III i IV etapie edukacyjnym jest kontynuowa-

i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów po-

nie kształcenia umiejętności posługiwania się

stawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indy-

językiem polskim, w tym dbałości o wzbogaca-

widualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość,

nie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie

wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

tego zadania należy do obowiązków każdego

poczucie własnej wartości, szacunek dla in-

nauczyciela.

nych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność,

Ważnym zadaniem szkoły na III i IV eta-

przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość

pie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów

do uczestnictwa w kulturze, podejmowania ini-

do życia w społeczeństwie informacyjnym. Na-

cjatyw oraz do pracy zespołowej.

uczyciele powinni stwarzać uczniom warun-

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest

ki do nabywania umiejętności wyszukiwania,

kształtowanie postawy obywatelskiej, posta-

porządkowania i wykorzystywania informacji

wy poszanowania tradycji i kultury własnego

z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii

narodu, a także postawy poszanowania dla in-

informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach

nych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpo-

z różnych przedmiotów.

wiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej

Realizację powyższych celów powinna wspo-

dyskryminacji.

magać dobrze wyposażona biblioteka szkolna,

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdo-

dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno

bywa na III i IV etapie edukacyjnym, opisane są,

w postaci księgozbioru, jak i w postaci zaso-

zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji,

bów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich

w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia

przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów

sformułowane są w języku wymagań ogólnych,

biblioteki szkolnej i współpracować z nauczy-

a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności

cielami bibliotekarzami w celu wszechstronne-

uczniów sformułowane są w języku wymagań

go przygotowania uczniów do samokształcenia

szczegółowych.

i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona
przez:

Ponieważ środki społecznego przekazu odgry-

1) szkolny zestaw programów nauczania, który

wają coraz większą rolę, zarówno w życiu spo-

uwzględniając wymiar wychowawczy, obej-

łecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel

muje całą działalność szkoły z punktu widze-

powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego
odbioru i wykorzystania mediów.
Ważnym celem działalności szkoły na III i IV

nia dydaktycznego;
2) program wychowawczy szkoły, obejmujący
wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym;

etapie edukacyjnym jest skuteczne nauczanie ję-

3) program profilaktyki dostosowany do po-

zyków obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie

trzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb da-

zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które

nego środowiska, obejmujący wszystkie treści

uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

i działania o charakterze profilaktycznym.

(…)

Szkolny zestaw programów nauczania, pro-

Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi

gram wychowawczy szkoły oraz program pro-

efektywności kształcenia w zakresie nauk przy-

filaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględ-

rodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami

niać wszystkie wymagania opisane w podstawie

Strategii lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są

jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski

zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego

oraz Europy.

nauczyciela.

Ważnym zadaniem szkoły na III i IV etapie edu-

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podej-

kacyjnym jest także edukacja zdrowotna, której

mują działania mające na celu zindywidualizo-

celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości

wane wspomaganie rozwoju każdego ucznia,

o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności

stosownie do jego potrzeb i możliwości. Naucza-

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

nie uczniów z niepełnosprawnościami, w tym
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uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

ich wiedzę w zakresie nauk humanistycznych oraz

lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psy-

kształtuje postawy obywatelskie. Natomiast dla

chofizycznych oraz tempa uczenia się.

uczniów, którzy wybierają kształcenie w zakresie

Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się

rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych,

od uczniów także wiadomości i umiejętności zdo-

przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupeł-

bytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

niający przyroda, który poszerza ich wiedzę w za-

Strategia uczenia się przez całe życie wymaga

Szkoła ma obowiązek przygotować uczniów

poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,

do podejmowania przemyślanych decyzji, także

kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji

poprzez umożliwianie im samodzielnego wybo-

zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca

ru części zajęć edukacyjnych. Dlatego na III i IV

pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania

etapie edukacyjnym uczniowie mogą wybrać

swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji

przedmioty uzupełniające:

o zmianie zawodu.
Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają
wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy
w zakresie podstawowym. Na IV etapie edukacyjnym możliwe jest ponadto kształcenie w zakresie
rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach
w stosunku do zakresu podstawowego.
Na IV etapie edukacyjnym przedmioty mogą
być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:

1) na III etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne;
2) na IV etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce.
Załącznik nr 4 – fragment
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla
zasadniczych szkół zawodowych

1) tylko w zakresie podstawowym – przedmio-

Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej

ty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczo-

jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwa-

ści, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpie-

lifikacji zawodowych, a także, jak w przypadku

czeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka;

innych typów szkół, do pracy i życia w warun-

2) w zakresie podstawowym i w zakresie roz-

kach współczesnego świata. Poza kształceniem

szerzonym:

zawodowym, zasadnicza szkoła zawodowa ma

a) język polski, język obcy nowożytny na poziomie

za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni

IV.1, matematyka, język mniejszości narodowej

zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament

lub etnicznej oraz język regionalny – język ka-

wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas

szubski; uczeń realizuje zakres podstawowy

dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawo-

albo zakres rozszerzony (wymagania szcze-

dowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie

gółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują

lub modyfikowanie. Kształcenie ogólne w gimna-

także wszystkie wymagania szczegółowe dla

zjum i w szkole ponadgimnazjalnej, w tym także

zakresu podstawowego);

w zasadniczej szkole zawodowej, otwiera proces

b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia,

kształcenia się przez całe życie.

biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń
obowiązkowo realizuje zakres podstawowy
(zakres rozszerzony stanowi kontynuację);
3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty:
historia muzyki, historia sztuki, język łaciński
i kultura antyczna, filozofia.

Celem kształcenia ogólnego w zasadniczej
szkole zawodowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego
zasobu wiadomości na temat faktów, zasad,
teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wy-

Szkoła ma obowiązek zadbać o wszechstronny

korzystania posiadanych wiadomości pod-

rozwój każdego ucznia i dlatego dla uczniów, któ-

czas wykonywania zadań i rozwiązywania

rzy wybierają kształcenie w zakresie rozszerzonym
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kresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

umiejętności podejmowania ważnych decyzji –

problemów;

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3) kształtowanie postaw uczniów warunkują-

przewidziany jest dodatkowo przedmiot uzupeł-

cych sprawne i odpowiedzialne funkcjono-

niający historia i społeczeństwo, który poszerza

wanie we współczesnym świecie.
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Do najważniejszych umiejętności zdobywa-

bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygo-

nych w trakcie kształcenia ogólnego w zasadni-

towania uczniów do samokształcenia i świado-

czej szkole zawodowej należą:

mego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzy-

1) czytanie – umiejętność zrozumienia, wy-

stywania informacji.

korzystania i refleksyjnego przetworzenia

Ponieważ środki społecznego przekazu odgry-

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca

wają coraz większą rolę, zarówno w życiu spo-

do osiągnięcia własnych celów, rozwoju oso-

łecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel

bowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu

powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medial-

społeczeństwa;

nej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego

2) myślenie matematyczne – umiejętność wy-

odbioru i wykorzystania mediów.

korzystania narzędzi matematyki w życiu co-

Ważnym celem działalności zasadniczej szko-

dziennym oraz formułowania sądów opartych

ły zawodowej jest skuteczne nauczanie języków

na rozumowaniu matematycznym;

obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć

3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym

do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał
on na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

do identyfikowania i rozwiązywania proble-

Zajęcia z języka obcego nowożytnego w zasad-

mów, a także formułowania wniosków opar-

niczej szkole zawodowej mogą być realizowane

tych na obserwacjach empirycznych dotyczą-

na dwóch poziomach:

cych przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku
ojczystym i w językach obcych;

1) poziom IV.0 – dla początkujących;
2) poziom IV.1 – w zakresie podstawowym dla
kontynuujących naukę.

5) umiejętność sprawnego posługiwania się no-

Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi

woczesnymi technologiami informacyjnymi

efektywności kształcenia w zakresie nauk przy-

i komunikacyjnymi;

rodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania
i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.

Strategii lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie
jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski
oraz Europy.
W procesie kształcenia ogólnego zasadnicza
szkoła zawodowa kształtuje u uczniów postawy

W zasadniczej szkole zawodowej kontynuowa-

sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidual-

ne jest kształcenie umiejętności posługiwania się

nemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiary-

językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie

godność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczu-

zasobu słownictwa uczniów.

cie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,

Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.
Ważnym zadaniem zasadniczej szkoły zawodowej jest przygotowanie uczniów do życia
w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele

ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz
do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest

powinni stwarzać uczniom warunki do nabywa-

kształtowanie postawy obywatelskiej, posta-

nia umiejętności wyszukiwania, porządkowania

wy poszanowania tradycji i kultury własnego

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

narodu, a także postawy poszanowania dla in-

z wykorzystaniem technologii informacyjnych,

nych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpo-

na zajęciach z różnych przedmiotów.

wiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej

Realizację powyższych celów powinna wspo-

dyskryminacji.

magać dobrze wyposażona biblioteka szkolna,

Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdo-

dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno

bywa w zasadniczej szkoły zawodowej, opisane

w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów

są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji,

multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przed-

w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia

miotów powinni odwoływać się do zasobów bi-

sformułowane są w języku wymagań ogólnych,

blioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami

a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności
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uczniów sformułowane są w języku wymagań

Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr

szczegółowych.

157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,

Działalność edukacyjna zasadniczej szkoły
zawodowej jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który

654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,

uwzględniając wymiar wychowawczy, obej-

poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz.

muje całą działalność szkoły z punktu widze-

87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz.

nia dydaktycznego;

7 i 290) ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r. obo-

2) program wychowawczy szkoły, obejmujący
wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym;

wiązuje od dnia 25 października 1991 r. historia
od dnia 21 czerwca 1996 r.
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi

3) program profilaktyki dostosowany do po-

wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się

trzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb da-

zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypo-

nego środowiska, obejmujący wszystkie treści

spolitej Polskiej, a także wskazaniami zawarty-

i działania o charakterze profilaktycznym.

mi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Szkolny zestaw programów nauczania, pro-

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich

gram wychowawczy szkoły oraz program pro-

i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dzie-

filaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględ-

cka. Nauczanie i wychowanie – respektując

niać wszystkie wymagania opisane w podstawie

chrześcijański system wartości – za podstawę

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są

przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształce-

zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego

nie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży

nauczyciela.

poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele obo-

oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

wiązani są do podejmowania działań mających

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się

na celu zindywidualizowane wspomaganie roz-

na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna

woju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb

zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne

i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami,

do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania

w tym uczniom z upośledzeniem umysłowym

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w opar-

w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się po-

ciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,

nadto do ich możliwości psychofizycznych oraz

sprawiedliwości i wolności.

tempa uczenia się.
W zasadniczej szkole zawodowej wymaga się
od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
(…)
Ustawa o systemie oświaty
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz

prawa dzieci i młodzieży do wychowania
i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

oświaty

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.

3) możliwość zakładania i prowadzenia szkół

2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
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poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.

roli rodziny;
i placówek przez różne podmioty;

Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,

4) dostosowanie treści, metod i organizacji na-

Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr

uczania do możliwości psychofizycznych ucz-

144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,

niów, a także możliwość korzystania z pomocy

z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,

psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr

form pracy dydaktycznej;

181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.

5) możliwość pobierania nauki we wszyst-

917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.

kich typach szkół przez dzieci i młodzież
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Cele i zadania szkoły

niepełnosprawną oraz niedostosowaną spo-

11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży

łecznie, zgodnie z indywidualnymi potrze-

wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwo-

bami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz

ju oraz kształtowanie postaw sprzyjających

predyspozycjami;

jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej

5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia,
form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;

i globalnej;
12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnio-

13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsię-

nymi poprzez umożliwianie realizowania

biorczości sprzyjających aktywnemu uczest-

indywidualnych programów nauczania oraz

nictwu w życiu gospodarczym;

ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;

14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

7) upowszechnianie dostępu do szkół, których

15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdol-

ukończenie umożliwia dalsze kształcenie

nień uczniów przez organizowanie zajęć po-

w szkołach wyższych;

zalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształto-

8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych
i specjalistycznych;
9) zmniejszanie różnic w warunkach kształce-

wanie aktywności społecznej i umiejętności
spędzania czasu wolnego;
16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży
wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji

nia, wychowania i opieki między poszczegól-

nadzwyczajnych.

nymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami

(…)

wielkomiejskimi i wiejskimi;
10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i placówkach;
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Prezentacja wartości

Obszar I Moduł 2.1 Zał. 1

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowe-

Prezentacja wartości

go, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości
kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić
każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego

Nauczanie i wychowanie – respektując chrześci-

rozwoju, przygotować go do wypełniania obo-

jański system wartości – za podstawę przyjmuje

wiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu

uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wycho-

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,

wanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia

sprawiedliwości i wolności.

Wartości w szkole – przypadek 1

Rys. 10. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
Źródło: Szkoła Podstawowa w Brzoziu. Fot. J. Durszewicz.

Wartości w szkole – przypadek 2

Rys. 11. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
Źródło: Szkoła Podstawowa w Brzoziu. Fot. J. Durszewicz.
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Obszar I Moduł 1.1 Zał. 1

miejsce w hierarchii zajmują. Myślenie, że kilku niezwykłych ludzi na szczycie może dziś za-

Przywództwo i zarządzanie

spokoić zapotrzebowanie na przywództwo, jest
mrzonką i – w zasadzie – przepisem na porażkę
(J.P. Kotter).

Błąd nr 1: Ludzie posługują się terminami

Głównym zadaniem zarządzania publicznego

„zarządzanie” i „przywództwo” na prze-

(więc właśnie zarządzania dla edukacji) jest opty-

miennie.

malne wykorzystanie możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego na kreowa-

Błąd nr 2: Ludzie posługują się terminem

nie publicznych wartości i na realizację interesu

„przywództwo”, odnosząc się do ludzi zaj-

publicznego (Kożuch, 2004).

mujących najwyższe stanowiska w hierar-

Niezależnie od sytuacji ogólnoświatowej, stanu

chii. Natomiast pojęciem „zarządzanie”

gospodarki czy poziomu dyskusji o edukacji zarzą-

określają wszystkie szczeble kierownictwa,

dzający oświatą muszą zapewniać nauczycielom

które znajdują się poniżej tego poziomu.

możliwość nauczania, które uczniom stwarza re-

Błąd nr 3: Ludzie często myślą o „przywódz-

twie” pod kątem cech osobowościowych,
zwykle utożsamiając je z charyzmą. Ponie-

alną szansę uczenia się. Można to robić na różne
sposoby. Zakres obowiązków osób zarządzających
jest bardzo szeroki i odmiennie definiowany,
w zależności od geograficznego umiejscowienia

waż niewielu ludzi charakteryzuje się praw-

szkoły lub momentu historii. Zarządzający mogą

dziwą charyzmą, prowadzi to do logicznej

pracować, uważając, że ich najważniejszym za-

konkluzji, że równie niewielu ludzi może

daniem jest zapewnić bezpieczeństwo albo dbać

odgrywać role przywódcze.

o stan klas lekcyjnych, inspirować filozoficzny
dyskurs toczony w szkole i o szkole lub zachęcać

Zarządzanie to zestaw procesów, takich jak:

do budowania zespołów nauczycieli.

planowanie, budżetowanie, strukturyzacja i ob-

Tradycyjnie przywódcy widziani są jako oso-

sada stanowisk, mierzenie wydajności i rozwią-

by, które z własną wizją decydują o kształcie

zywanie problemów; procesy te pomagają or-

organizacji i prowadzą „swój” zespół do sukcesu.

ganizacji wykonywać w sposób przewidywalny

Czasami myśli się o nich jak o tych, którzy „idą

to, co potrafi robić dobrze. Zarządzanie pomaga

na przedzie”, wskazując innym kierunek, czasa-

wytwarzać produkty i świadczyć usługi zgodnie

mi jak o tych, którzy kontrolują innych, koordy-

z przedstawioną ofertą, o stałym poziomie ja-

nując ich działania i przesuwając ich jak pionki

kości, w ramach zaplanowanego budżetu, dzień

w grze, a jeszcze kiedy indziej jak o osobach,

po dniu, tydzień po tygodniu. W każdej organiza-

które są zdolne przemówić do kolektywnej wy-

cji jest to niezwykle trudne zadanie. Wciąż niedo-

obraźni swoich ludzi i zmotywować do wysiłku

cenia się faktycznej złożoności tego zadania. Tak

(Kets de Vries, s. 24).

więc zarządzanie jest bardzo ważne – ale to nie
jest przywództwo.

Przywództwo to umiejętność poprowadze-

nia organizacji w przyszłość, polega na szukaniu

nowych szans, które pojawiają się coraz szybciej, i na skutecznym wykorzystywaniu tych

najlepszych. Przywództwo dotyczy wizji, ludzi,

Przywództwo, pomimo wielu różnorodnych
propozycji (Northouse, 2007), najczęściej definiuje się jako proces wpływania na innych w celu
wspólnego osiągania uzgodnionych celów organizacji (Alston, 2002, s. 2). Sposoby konceptualizacji przywództwa pokazują, że można je
rozumieć jako specyficzny proces grupowy za-

którzy tę wizję chcą realizować, upodmioto-

chodzący przez interakcje między ludźmi. Cza-

wienia innych, a przede wszystkim inicjowania

sami przywództwo traktuje się jako zachowanie

korzystnej zmiany. Przywództwo nie opiera się

(Northouse, 2007), czasami jako pewną właści-

na atrybutach, lecz na zachowaniach. W coraz

wość osobowości, zestaw cech – które sprawiają,

szybciej zmieniającym się świecie przywództwo

że niektórzy skuteczniej niż inni osiągają pewne

jest coraz bardziej poszukiwane, oczekuje się go

cele (De Vries, 2008), kiedy indziej jako pakiet

od coraz większej liczby ludzi, nieważne, jakie

umiejętności.
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Pespektywy biorące pod uwagę zachowa-

się w grupie. Bez grupy ta funkcja nie istnieje. Na-

To szerokie podejście skoncentrowane głównie

relacyjnym, w konkretnej grze między ludźmi,

na dwóch zmiennych: relacjach z ludźmi i orien-

otoczeniem szkolnym, klimatem działania, szkol-

tacji na zadaniu pozwala pogłębić rozumienie

ną kulturą i całą społecznością.

nie skupiają się na analizie stylu przywódców.

zjawiska przywództwa oraz umożliwia przy-

Dotychczasowe rozważania teoretyczne

wódcom analizę własnych działań. Nie udało się

oraz praktyczne wymagania wobec dyrektorów

jednak wskazać najbardziej efektywnego stylu

i dyrektorek szkół przynoszą więcej nieporozu-

sprawdzającego się w każdej sytuacji, trudno też

mień niż wsparcia, gdyż koncentrują się głównie

pokazać bezpośredni związek stylu przywództwa

na jednostce – jej predyspozycjach i obowiązkach,

z jego rezultatami.

a nie doceniają roli grupy, której się przewodzi.

Bardzo popularne jest również podejście skon-

centrowane na cechach osobowości – tak szybko

Dlatego warto podkreślić, że choć istnieje wiele
różnych sposobów konceptualizacji tego zagad-

można na przykład zdecydować kto będzie do-

nienia, można zauważyć jego kluczowe kom-

brym przywódcą i wskazać dobre praktyki. Nie-

ponenty ułatwiające zrozumienie fenomenu

stety bardzo trudno zadecydować, jakie cechy są
gwarancją dobrego przywództwa, a ponadto najczęściej podejście to całkowicie ignoruje sytuacje,
w których dane cechy powinny się uzewnętrzniać.
Przywództwo analizuje się z też perspektywy
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prawdę zrozumieć ją można tylko w kontekście

przywództwa: jest to zawsze dynamiczny proces, który wiąże się z wpływem pewnych osób

na inne, pojawia się w kontekście grupy i dotyczy
realizacji celów (Northouse, 2007).

Kwestią sporną jest to, w jakim stopniu podob-

konkretnych umiejętności, na przykład zdobywa-

ne lub różne są pojęcia przywództwa i zarządza-

nia i przetwarzania informacji, rozwiązywania

nia. Wielu badaczy uważa, że zarządzanie i przy-

problemów, umiejętności społecznych, motywo-

wództwo w dużej części się pokrywają, chociaż nie

wania innych czy wiedzy. To podejście podkreśla

są zgodni co do tego, w jakim stopniu. Niektórzy

znaczenie kompetencji i pokazuje perspektywę

uważają, że przywództwo to jeden z aspektów

dorastania do roli lidera. Daje szansę każdemu

zarządzania, coś w rodzaju narzędzia, które wy-

na nauczenie się przywództwa, a podkreślając

korzystują menadżerowie, by wpływać na ludzi.

jego złożoność, jednocześnie pokazuje, z czego

Inni rozróżniają procesy przewodzenia i procesy

się składa. Niestety, bogactwo i różnorodność

zarządzania – zarządzanie to próba zaprowadze-

niezbędnych umiejętności czyni proces stawa-

nia w organizacji porządku, celem przywództwa

nia się przywódcą niezwykle skomplikowanym,

jest natomiast wprowadzenie zmian umożliwiają-

a zarazem nie do końca wiadomo, w jaki sposób

cych podążanie w pożądanym kierunku. Ci, którzy

konkretne umiejętności przyczyniają się do po-

posługują się kategorią czasu w celu rozróżnienia

jawienia się danych rezultatów. Chociaż autorzy

zarządzania i przywództwa, twierdzą, że zarzą-

twierdzą, że nie powielają perspektywy skupionej

dzanie jest radzeniem sobie z teraźniejszością,

na cechach osobowościowych, to jednak podejścia

a przywództwo wiąże się z wizjami przyszłości.

te są bardzo zbliżone. Badania nad przywódz-

W myśl tej teorii każda organizacja potrzebuje

twem pokazują bardzo skomplikowany obraz

zarówno zarządzania, jak i przywództwa, dlate-

znacznie odbiegający od uproszczonego podej-

go też rozróżnia się menadżerów i przywódców

ścia stosowanego w praktyce (Northouse, 2007).

(Avery, 2009, s. 71). Słowo menadżer sięga korze-

Edukacji potrzebne jest nowoczesne przewo-

niami do łacińskiego wyrazu manus, oznaczające-

dzenie, polegające na współdziałaniu i perma-

go „dłoń”, które rozwinęło się we włoskie słowo

nentnej komunikacji z ludźmi, sprawnie wyko-

maneggiare i starofrancuskie manege oznaczające

rzystujące skomplikowaną różnorodność działań,

„tresurę koni w maneżu”. Słowo lider (przywódca)

postaw, zachowań i wartości obecną w każdej

pochodzi od anglosaksońskiego lead oznaczające-

organizacji. Konieczne jest przewodzenie będą-

go „ścieżkę” lub „drogę”, a czasownik leader ozna-

ce procesem, w którym podejmuje się działania,

cza „podróżować”, co sugeruje bardziej odległy cel

kreuje sytuacje determinujące inicjatywy organi-

niż tylko uczenie koni (de Vries, 2008).

zacyjne, uprawnia innych do działania, modeluje

Menadżer planuje i kosztorysuje, podczas

relacje między ludźmi. Funkcję przywódczą pełni

gdy przywódca wyznacza kierunki. Pierwszy
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organizuje i wyznacza zadania, a drugi rozwija

zajdzie taka potrzeba (Płócińska, Rylke, 2002,

umiejętność współpracy (Płócińska, Rylke, 2002,

s. 14). Henry Mintzberg przyznaje, że nie rozumie

s. 26–27). Menadżer to ten, kto odpowiada za rea-

podziału na przywódców i menadżerów, dodając,

lizację procesu zarządzania, ktoś, kto planuje i po-

iż w praktyce nie można ich rozdzielić. Postuluje,

dejmuje decyzje, organizuje, kieruje i kontroluje

aby zawsze widzieć menadżerów jako liderów,

zasoby; przywódca – bez przemocy potrafi prze-

a przywództwo jako znakomicie prowadzone za-

konać innych do realizacji swoich celów (Griffin,

rządzanie (Mintzberg, 2009, s. 8–9).

2002). Ci, którzy zajmują się wskazywaniem róż-

Proponuję więc tutaj połączenie dwóch pojęć:

nic między przywództwem a zarządzaniem, pod-

menadżera i przywódcy, chociaż zdaję sobie spra-

kreślają, że menadżerów interesuje stabilizacja,

wę, jak bardzo w tradycji myślenia o zarządzaniu

a przywódców zmiana, menadżerzy koncentrują

są one od siebie odległe. Postuluję jednak po-

się na poleceniach, przywódcy owładnięci są wi-

dejście otwarte i wyobrażenie sobie osoby, która

zją, przywódcy szukają odpowiedzi na pytanie

pozbywszy się rutyny, z ostrożną intuicją, wspól-

„co i dlaczego?”, a menadżerzy „jak?”, przywódcy

nie z zespołem obserwuje i bada rzeczywistość,

wiedzą, jak dzielić się władzą, a dla menadże-

myśli i wprowadza rozwiązania (Mazurkiewicz,

rów najważniejsze są kontrola i rozwiązywanie

2008). Taka osoba to przywódca edukacyjny, ktoś

doraźnych problemów. Przywódcy wiedzą, jak

sprawny w organizacji pracy, ale przede wszyst-

upraszczać, posługują się intuicją i patrząc z sze-

kim w wyzwalaniu – poprzez precyzyjnie zapla-

rokiej perspektywy, uwzględniają społeczny kon-

nowany proces uczenia się i rozwoju (zarówno

tekst, czerpią satysfakcję ze złożoności, opierają

indywidualnego, jak i organizacyjnego) – poten-

się na logice i ograniczają się do spraw firmy (de

cjału osób, z którymi pracuje. To jednocześnie

Vries, 2008, s. 235–236).

menadżer i przywódca. Przecież doskonale zna-

Nie wydaje się jednak, że poszukiwanie różnic

ne są sytuacje, w których oprócz wielkiej wizji

między tymi dwiema rolami to słuszna droga.

potrzeba również krótkoterminowej strategii,

Przecież każda organizacja potrzebuje większości

decyzji na temat sposobu wykorzystania niewy-

tych zachowań. Dla współczesnych organizacji

starczających środków czy zaufania konkretnej

korzystne jest unikanie ostrych rozróżnień mię-

osobie w związku z trudnym zadaniem. Przy-

dzy zarządzaniem a przywództwem, zwłaszcza

wódcy edukacyjni muszą umieć połączyć funk-

gdy zgodnie z niektórymi paradygmatami mogą

cje menadżerskie i role przywódcze. Gdy myślą

to być po prostu dwa odmienne sposoby pełnie-

o organizacji, której służą, powinni być zdolni

nia tej samej funkcji. Role menadżera i przywód-

do widzenia dalszych horyzontów, poza dzisiej-

cy obejmują nakładające się na siebie w różnym

szym kryzysem czy koniecznością skończenia

stopniu czynności, czasami przeważać mogą

sprawozdania. Gdy mowa o konkretnym zadaniu,

czynności przywódcze, czasami zarządcze, w za-

potrafią zrozumieć, w jaki sposób wiąże się ono

leżności od sytuacji, ale obie role może odgrywać

z szerszą rzeczywistością, warunkami lokalnymi

ta sama jednostka (Avery, 2009, s. 72). Nie musimy

czy globalnymi tendencjami. Przywódcy eduka-

tego dylematu rozstrzygać.

cyjni potrafią „dosięgać” grup poza ich bezpo-

Lepiej jest przygotowywać menadżerów

średnim biurokratycznym obszarem władzy, są

oświaty w sposób, który umożliwi im przyjęcie

w stanie połączyć różne grupy wspólną myślą

roli lidera. Przywódcy, który widzi zmianę kom-

czy pomysłem. Zawsze podkreślają znaczenie

pleksowo i działa systemowo. Wie, że zmiany

wartości i wizji, które ich motywują i pomagają

nigdy nie są pojedynczym zdarzeniem, i potrafi

podejmować nawet intuicyjne decyzje, uczciwie,

sobie wyobrazić ich przyczyny i skutki (Płóciń-

zgodnie z głoszonymi zasadami, ale pozostają

ska, Rylke, 2002). Dzięki stałemu podnoszeniu

wrażliwi na praktyczne aspekty tych decyzji. Po-

świadomości i pogłębianiu rozumienia siebie

trafią radzić sobie ze sprzecznymi oczekiwaniami

i innych można się przygotowywać do podej-

swoich współpracowników – inaczej mówiąc, są

mowania partnerskiej współpracy i ról dojrza-

w stanie zapewnić synergię w wspólnie podej-

łych liderów. Wiąże się to z większą tolerancją,

mowanych działaniach.

otwartością na zmiany, ich rozumieniem, a na-

Słowo przywództwo generuje problemy defi-

wet umiejętnością kreowania tych zmian, gdy

nicyjne i językowe. Bycie liderem, przewodzenie,
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liderowanie – stosowanie wymiennie tych pojęć

uczenia się przez doświadczenie i odpowiednią

budzi niepokój, gdyż do końca nie jesteśmy pewni

refleksję. Trudno opisać taka osobę bez określe-

ich znaczenia. Często nazywamy tak tych, którzy

nia kontekstu, w jakim działa. Chodzi o to, aby

po prostu zajmują kierownicze lub menadżerskie

przywództwo widzieć i rozumieć jako działanie

stanowiska. Wiadomo, że wiele osób potrafi wy-

w celu rozwiązywania najważniejszych proble-

wiązywać się z roli formalnego przywódcy, ale nie

mów, a nie jako walkę o władzę i wpływy. Wte-

potrafi być przywódcą (Heifetz, 2006).

dy na znaczeniu tracą i charyzma, i osobowość,

Przywództwo, liderowanie, o które nawołuję,

a zyskują umiejętności pozwalające zrozumieć to,

jest inne, nie tyle charyzmatyczne, co służebne.

co dzieje się wokół, i interweniować w złożonych

Przywódca uczącej się organizacji to ktoś rozu-

systemach społecznych i organizacjach (na pod-

miejący doskonale swoją rolę i świat. Ktoś, kto po-

stawie: G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyj-

trafi rozwijać się samemu i jednocześnie wspierać

ne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

w tym procesie innych poprzez projektowanie

Kraków 2011).
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Obszar I Moduł 1.1 Zał. 2

Definicje przywództwa i „definiujące soczewki”
Tab. 13. Definicja przywództwa
„Soczewki”
„proces wywierania takiego wpływu na ludzi, aby przyczyniali się oni do osiągania celów organizacji i grupy” (Koontz, Weihrich, 1988)
„przywódca jest osobą, która potrafi wpływać na postawy i opinie innych ludzi w organizacji”
(Byars, 1987)
„proces, w którym osoba wpływa na innych, aby osiągnęli wspólny cel” (Northouse, 2009)
„proces wpływania na innych w celu wspólnego osiągania uzgodnionych celów organizacji”
(Alston, 2002)
„pewna właściwość osobowości, zestaw cech – wzorców zachowań oraz cech osobowych –
które sprawiają, że niektórzy skuteczniej niż inni osiągają pewne cele” (Kets de Vries, 2008).
„czyny osoby lub grupy, które prowadzą do rezultatów; to, co pomaga ludziom zrobić to,
co mają zrobić” (Robert Preziosi)
„umiejętność przekładania wizji na rzeczywistość” (Warren Bennis)
„przywódca to po prostu ktoś, za kim inni idą” (Peter Drucker)
„przywództwo to wpływ – nic więcej i nic mniej” (John Maxwell)
„przywódcy to ci, którzy budują innych i umożliwiają im działanie” (Bill Gates)
„tworzenie warunków do osiągania celów przez innych” (Grzegorz Mazurkiewicz)
„umiejętność jednostki do wpływania na innych, motywowania ich i wspierania ich tak, by przyczyniali się do efektywności i sukcesu organizacji, której są członkami” (House et al., 2002)
„przywódca to członek grupy, którego wpływ na grupowe postawy, wyniki i proces podejmowania decyzji przewyższa wpływ przeciętnego członka grupy” (Simonton, 1994)
„przywództwo jest każdą czynnością, która wpływa na postawę grupy” (Morris, Seeman, 1959)
Źródło: opracowanie własne.
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Obszar I Moduł 1.1 Zał. 3

••wizjonerzy to „produkty” czasów, gdy rzeczy-

wistość się zmienia, przywódcy tracą moc, ich

Paradygmaty przywództwa
Przywództwo klasyczne:

••dominacja wybitnej osoby lub elitarnej grupy
osób wydających polecenia innym,

••cel działania grupy jest określony, ale niekoniecznie bywa otwarcie deklarowany,

••członkowie organizacji stosują się do dyrektyw, nie kwestionując ich (strach lub szacunek
dla przywódcy),
••styl pracy: wydawanie poleceń i kontrolowanie ludzi, dominującym stylem w XX wieku,
popularny do dzisiaj.
Przywództwo transakcyjne:

••przywódcy postrzegają członków grupy jako
jednostki, poświęcając sporo uwagi ich umiejętnościom, potrzebom i motywacji,

umiejętności i wizje nie pasują do potrzeb,
••od podwładnych oczekuje się aktywności,

konsultacje pokazują różne punkty widzenia,
co zwiększa szanse na wybór właściwej strategii,

••mitem jest przekonanie, że wizjonerskie or-

ganizacje to miejsce pracy dla każdego (ważna
jest filozofia firmy),

••budowanie relacji, postawy transformacyjne,

pomaganie ludziom w rozwijaniu ich własnych
celów, stymulowanie kultury współpracy.

Przywództwo sieciowe (organiczne):

••pojawia się w organizacjach sieciowych, któ-

rych istnienie czyni koncepcję centralnego
przywódcy bezużyteczną,

••organizacje funkcjonują w zróżnicowanym
świecie, który nie jest hierarchicznym system,
ale grupą węzłów komunikacyjnych,

••przekonanie, że przywódca świadomie wyko-

••codziennością są międzyfunkcyjne grupy ro-

porządkować, wspomagać czynności i relacje

leżności od bieżących potrzeb i uczestniczyć

w grupie,

w kilku grupach naraz,

rzystuje swój wpływ, aby ukierunkowywać,

••przywódcy i członkowie grupy negocjują, zawierają transakcje, efekty zależą od umiejętności przywódcy wpływania na innych w celu
osiągnięcia celów oraz zdolności do nagradzania lub karania,
••wykonywanie zadań, wzajemne wymienianie
się usługami, podkreślanie celów organiza-

cyjnych, wypełnianie zaleceń, efektywność,
redukowanie niepewności,
••kontrolowanie przebiegu pracy.
Przywództwo wizjonerskie (transformacyjne):

••odpowiedź na potrzeby czasów zmiany
i niepewności,

••przywódcy apelują do serc i umysłów, przed-

bocze, ich członkowie mogą się zmieniać w za-

••zdolne do zarządzania sobą i samodoskonalące

się grupy nie potrzebują stałych, formalnych
przywódców (zamienność ról),

••zmiany w organizacjach wymuszają zmianę
przywództwa – potrzebne są nowe formy

uwzględniające rosnące rozproszenie pracowników oraz złożoność powiązań.
Paradygmat feministyczny:

••bycie świadomym różnic indywidualnych,
••opiekuńczość i tolerancja,
••kreatywność i intuicja,
••nieformalność, brak dążenia do rywalizacji,
subiektywność.

stawiają wizję przyszłości, planują osiągnięcie
celów, motywują,
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Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1

Jesteśmy przekonani, że „notatki z podróży”
po znanych i nieznanych obszarach przywódz-

Dziennik uczenia się

twa edukacyjnego okażą się dla Was cenną infor-

Ten dziennik należy do:

oczekiwań, Waszych odkryć i rozczarowań (oby

macją zwrotną na temat Was samych, Waszych
było ich jak najmniej), ale przede wszystkim ważnym źródłem pomocnym przy podsumowaniu

Drogie Uczestniczki,
Drodzy Uczestnicy,

oto Wasz Dziennik uczenia się. Prowadzenie go
ma pomóc Wam w śledzeniu własnego rozwoju,

rozwijaniu umiejętności kształtowania profesjonalnego osądu. Zachęcamy Was do spisywania
refleksji na temat swoich doświadczeń rozwojowych, nazywania najistotniejszych doświadczeń
z przebiegu kursu.

Dziennik uczenia się ma być wsparciem w au-

torefleksji po każdym module tematycznym, np.

po jednym dniu zjazdu lub po całym zjeździe
(jeśli dotyczył jednego obszaru, np. prawa), ale
też po lekturze, rozmowach z innymi uczestnikami, wykonaniu zadania lub zastanowieniu
się ważnymi pojęciami związanymi z edukacją
i przywództwem.

Dziennik uczenia się jest Waszą własnością,

jeśli jednak zechcecie podzielić się przemyśle-

niami, które w nim zanotowaliście, z pozostałymi Uczestniczkami lub Uczestnikami kursu albo
z Prowadzącymi, to możecie zrobić to podczas
ewaluacji lub umieszczając swoje opinie na stronie internetowej projektu (zamieszczanie niektó-

samego kursu i tego, w jakim stopniu posłużył
on Waszemu rozwojowi, co wykorzystacie przy
opisywaniu swoich doświadczeń w innych pracach domowych.
Pamiętajcie, nie ma „niepoprawnych” komentarzy i opinii!
Życzymy Wam odwagi w myśleniu o sobie
i o tym, czego doświadczacie!
Pytania, które mogą się okazać pomoce przy
formułowaniu Waszych refleksji, odnoszą się
do trzech kwestii/poziomów
1. Ja i moje uczenie się

••Czego nowego nauczyłaś się/nauczyłeś się?
••Czego nowego się dowiedziałaś/dowiedziałeś?
••Co ważnego związanego z tematami zajęć sobie przypomniałaś/przypomniałeś?

••Co Cię zaskoczyło?
••Czego jeszcze chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć lub nauczyć?

rych zapisków będzie obowiązkowe, np. esejów).

••Co było dla Ciebie najistotniejsze?

jące Wasze zapiski:

••Co Cię zainspirowało do tego i chciałbyś/

Na Wasz Dziennik… będą się składać następu-

1. Kwestionariusz „Mój styl uczenia się” wraz
z Waszym komentarzem.
2. Refleksje dotyczące poszczególnych dni kursu – nagłówki żółte.
3. Notatki z lektur – nagłówki niebieskie.
4. Wrażenia z realizacji zadań domowych – nagłówki zielone.
5. Eseje dotyczące kluczowych pojęć.
Na następnej stronie znajdziecie listę pytań,
które – w naszej opinii – stanowią impuls do refleksji o tym, czym były dla Was kolejna sesja,
spotkanie z grupą, wspólna praca i nauka. Prosimy, wykorzystajcie je do porządkowania wypo-

chciałabyś to wykorzystać?

••Co już potrafisz, a czego chciałbyś/chciałabyś
się jeszcze nauczyć?

••Jakie pytania pojawiły się w Twojej głowie
w wyniku tej sesji? Na które z nich uzyskałeś/

uzyskałaś odpowiedź? A które nadal pozostają
bez odpowiedzi?
••Co z tego, co mówił lub robił trener, pomagało Ci się uczyć (powodowało, że byłaś/byłeś
zaangażowana/y)?

wiedzi na temat doświadczeń z zajęć.
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••Jakie doświadczenia z dotychczas zdobytych
były dla Ciebie najbardziej rozwijające?

••Co zabierasz ze sobą jako przyszły przywódca?
Co będziesz wykorzystywać w pracy z ludźmi?
Jak powiększył się Twój „zestaw metod”?

••Którą z poznanych metod chciałabym/chciałbym regularnie stosować, gdybym była/był
dyrektorem?
••Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem. Co z tego,

o czym słyszałaś/słyszałeś, chciałabyś/chciałbyś przekazać swoim pracownikom?

2. My jako grupa

••Czy zdarzyło się coś takiego, że poczułaś/poczułeś się lepiej w grupie?

••Co ważnego wystąpiło w tej grupie?
••Co ja dałam/dałem grupie?
••Co grupa dała mnie?

••Co z tego, czego się nauczyłeś/nauczy-

łaś, powinno być stałym elementem pracy
nauczycieli?

••Co zabierasz ze sobą jako przyszły przywódca?
Co będziesz wykorzystywać w pracy z ludźmi?
Jak powiększył się Twój zestaw metod?

••Czego nauczyłam/nauczyłem się od innych?

Podczas kursu poznacie też inne techniki

••Czy był jakiś ważny moment dotyczący współ-

także do ich wykorzystania przy opisywaniu

pracy w grupie? Co to było?
••Wyobraź sobie, że jesteś prowadzącym grupę –

jaki komunikat dałabyś/dałbyś grupie po tej
sesji?

••Co zabierasz ze sobą jako przyszły przywódca?
Co będziesz wykorzystywać w pracy z ludźmi?

zapisywania własnych refleksji. Zachęcamy Was
własnych wrażeń z przebiegu kursu.

Refleksje na temat kursu
Zjazd

Data

1. Ja i moje uczenie się

Jak powiększył się Twój „zestaw metod”?
3. Otoczenie – ja jako osoba zarządzająca

••Co mnie zainspirowało, co chciałabym/chciałbym przekazać innym?

••W jaki sposób przekażę innym?

2. My jako grupa

••Co chciałabym/chciałbym wykorzystać w przyszłej pracy?

••Jak chciałabym/chciałbym to wykorzystać

3. Otoczenie – ja jako osoba zarządzająca

w przyszłej pracy?

••O czym chciałabym/chciałbym porozmawiać
z moimi kolegami w szkole?

••Którą z metod, jaką poznałam/poznałem, zastosuję w swojej pracy?
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Notatki z lektur

i po zakończeniu kursu, a właściwie w chwili, gdy
poczujesz, że jesteś gotowa/gotowy oraz że zebra-

Tytuł, autor

łaś/zebrałeś dostatecznie dużo wrażeń, refleksji
i doświadczeń, by stworzyć interesującą, twórczą
wypowiedź ilustrującą Twój rozwój). Za każdym
razem odpowiadamy na te same pytania.

Data wpisu

Każda z części eseju nie powinna przekraczać
250 słów. Należy przygotować go w wersji elektro-

••Zaintrygowało mnie…
••Zastanawiam się nad…
••Nie zgadzam się z…
••Polecę innym, ponieważ…
••Chcę zapamiętać…
••Ważny cytat, którym chciałabym/chciałbym
podzielić się z innymi…

Wrażenia z realizacji zadań domowych

nicznej i przesłać Organizatorom nie później niż
na tydzień przed rozpoczęciem drugiego spotkania (część pierwsza) oraz tydzień przed ostatnim
spotkaniem kursu (część druga).
1. Przywództwo – jak rozumiem ten termin, czy
i jak zmieniło się moje rozumienie po pierwszym spotkaniu, po całym kursie, czym jest
przywództwo edukacyjne? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?
2. Współpraca – jak rozumiem ten termin, czego dowiedziałam/dowiedziałem się o swoich
mocnych i słabych stronach jako członka/
członkini zespołu. Czego dowiedziałem się
o swoich mocnych i słabych stronach jako
członek zespołu po pierwszym spotkaniu,
po całym kursie? Jaka jest odpowiedzialność

Zadanie:

dyrektora?
3. Szkoła – czym jest szkoła, jak zmieniło się

••Podczas wykonywania tego zadania natrafiłam/natrafiłem na następujące przeszkody…

••Otrzymałam/otrzymałem wsparcie…
••Zaskoczyło mnie…
••Uznaję to za przydatne/nieprzydatne, ponieważ…

moje rozumienie roli szkoły we współczesnym
świecie po pierwszym spotkaniu, po całym
kursie? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?
4. Uczenie się – jak rozumiem ten termin, czego
dowiedziałem się o sobie jako o osobie uczącej
się? (Swoje uwagi możesz odnieść do wyników, jakie uzyskałaś/uzyskałeś, wypełniając
kwestionariusz „Mój styl uczenia się”). Kto jest
odpowiedzialny za uczenie się, gdzie zachodzi? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?

••W przyszłości…

Eseje

5. Rozwój – jak rozumiem ten termin, co decyduje o rozwoju ludzi, jak zapewniać prawidłowy rozwój, czy coś się zmieniło w Twoim
myśleniu w wyniku zajęć na kursie? Jaka jest
odpowiedzialność dyrektora?

Jednym z ważnych zadań, które należy wyko-

6. Lider – jak rozumiem ten termin, kim moim

nać podczas kursu, jest napisanie eseju na każdy

zdaniem powinien być lider we współczesnej

z tematów podanych poniżej. Pisanie tego eseju

szkole, jaką rolę powinien odgrywać? Jaka jest

to proces dwuetapowy (po pierwszym zjeździe

odpowiedzialność dyrektora?
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Ewaluacja metody prowadzenia
Dziennika uczenia się
Zamiast zakończenia
Drogie Uczestniczki,
Drodzy Uczestnicy,

1. Czy prowadzenie Dziennika… pomogło Ci
w obserwowaniu własnego rozwoju i postępach? Uzasadnij swoją odpowiedź zarówno
pozytywną, jak i negatywną.
2. Czy zapisywanie własnych refleksji sprawiało
Ci przyjemność, czy było dla Ciebie uciążliwe?
Uzasadnij swoją odpowiedź.
3. Które elementy Dziennika… były dla Ciebie

podczas kursu staraliśmy się realizować zasadę

najcenniejsze? Uzasadnij swoją odpowiedź.

uczenia się wzajemnego, traktując wszystkich –

4. Jakie zmiany wprowadziłabyś/wprowadził-

uczestników, organizatorów kursu i prowadzących

byś w treściach Dziennika…? Uzasadnij swoją

jako źródło cennych wiadomości, doświadczeń

odpowiedź.

i informacji zwrotnych. Wszystkie Wasze uwagi,

5. Jakie zmiany wprowadziłabyś/wprowadził-

opinie i komentarze zostaną bardzo skrupulat-

byś w sposobie prowadzenia Dziennika…?

nie przeanalizowane. Dlatego prosimy Was także
o wykonanie tego ostatniego już wpisu w Dzien-

Uzasadnij swoją odpowiedź.
6. Czy masz jeszcze inne uwagi lub propozycje?

niku uczenia się i podzielenie się z nami Waszą
oceną tej metody pracy. Prosimy Was o szczerą
odpowiedź na poniższe pytania:
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.11

Dzień 1
Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

VI.7.11

Cel sesji: Refleksja nad zadaniami rozwojowymi, budowanie
zespołu, uczenie się od siebie nawzajem.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie wprowadzające
OP przeprowadza ćwiczenie otwierające, wykorzystując wybrane
ćwiczenie, np. Co miłego/dobrego wydarzyło się od ostatniego spotkania? Co udało Ci się wykorzystać/sprawdzić z treści poprzedniego zjazdu?
3. Praca w parach i czwórkach
OP organizuje w małych grupach rozmowę skoncentrowaną na zadaniu domowym. Grupy wykorzystują następujące pytania: Jakie
wnioski dla Ciebie i Twojej pracy wynikają z przeczytanej lektury? Czego
nowego się dowiedziałeś? Co możesz wykorzystać/wykorzystałeś już w swojej praktyce nauczycielskiej?
Chętni uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami na forum.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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I.1.2 Obszar I Moduł 1: Przywództwo edukacyjne

I.1.2
A

Obszar I Moduł 1: Przywództwo edukacyjne.
Zagadnienie 2: Przywództwo edukacyjne

Cel sesji: Poznanie różnic między pojęciami „zarządzanie”
i „przywództwo”. Refleksja nad praktycznymi aspektami
zarządzania i przywództwa w edukacji. Planowanie działań
w szkole mających na celu umożliwienie dyskusji na ten temat
wśród nauczycieli.
Zrozumienie koncepcji „przywództwa edukacyjnego”.
Refleksja nad możliwościami praktycznego stosowania elementów
przywództwa edukacyjnego.

B

Czas: 120 minut

D

Sposób pracy: warsztat

1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Przywództwo i zarządzanie
OP dzieli OU na grupy 5–6-osobowe. Każdy zespół otrzymuje materiał
wypracowany podczas pierwszego zjazdu (ćwiczenie „tysiąc definicji”:
przywództwo) i zastanawia się, które z tych definicji (lub ich części
składowe) odpowiadają tak specyficznemu obszarowi ludzkiej działalności jak edukacja, wiążą się z nią (10 minut).
E

W tych samych grupach OU otrzymują materiał z propozycją definicji
„przywództwa edukacyjnego” (Obszar I Moduł 1.1 Zał. 1 Przywództwo

Obszar I Moduł 1.1 Zał. 1

i zarządzanie). OU zapoznają się z tekstem i dyskutują nad różnicami

Przywództwo i zarządzanie

między klasycznymi definicjami przywództwa a definicją przywództwa edukacyjnego (20 minut).
Następnie OU zastanawiają się nad możliwymi sposobami przedstawienia tego zagadnienia w szkole / nauczycielom. Zadaniem grupy
jest wspólne zaplanowanie ćwiczenia, które umożliwi innym aktywne
zapoznanie się z tym / nauczenie się tego, co OU już wiedzą o przywództwie edukacyjnym po przeczytaniu tekstu i z dotychczasowych
doświadczeń. Ćwiczenia, które zaprojektują poszczególne grupy,
zostaną przedstawione pozostałym uczestnikom. Na jego przygotowanie grupy mają 20 minut.
Każdy zespół skrótowo prezentuje swój pomysł. Cała grupa dyskutuje o pomysłach, zastanawiając się, który z tych pomysłów jest

E

najbardziej efektywny (i dlaczego), a jednocześnie spójny z wizją
przywództwa edukacyjnego (20 minut).

Obszar I Moduł 1.2 Zał. 2

6

Zasady przywództwa eduka-

W kolejnym kroku uczestnicy zapoznają się z materiałem przed-

cyjnego

stawiającym zasady przywództwa edukacyjnego (Obszar I Moduł

Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar I Moduł 1: Przywództwo edukacyjne. I.1.2

1.2 Zał. 2 Zasady przywództwa edukacyjnego) i przygotowują dla jednej z nich (wyznacza prowadzący) plan wprowadzania zmian w szkole
w celu zapewnienia działania tej zasady (co możemy zrobić w najbliższy poniedziałek, a co w niedalekiej przyszłości). Plan zapisany
na plakacie zostaje powieszony w galerii, co daje szansę pozostałym
OU na zapoznanie się z nimi (40 minut).
3. Podsumowanie ćwiczenia
OP umożliwia OU dyskusję o tym, co się wydarzyło. Zadaje pytania:
Co pomagało? Co utrudniało wykonanie zadania? Jak oceniacie własne
zaangażowanie w realizację zadania?
Zadanie rozwojowe

F
Materiały szkoleniowe:

Cel zadania: Poszerzanie refleksji nad przywództwem edukacyjnym.

• Obszar I Moduł 1.1 Zał. 1
Przywództwo i zarządzanie

Opis zadania: Przeczytaj rozdział 7 tekstu Grzegorza Mazurkiewicza

• Obszar I Moduł 1.2 Zał. 2

(G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne, Wydawnictwo Uniwer-

Zasady przywództwa eduka-

sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011) i odpowiedz na pytania:

cyjnego
• Obszar I Moduł 1.2 Zał. 3

a) Co w tym tekście jest dla Ciebie inspirujące?
b) Co jest trudne?

Karta obserwacji
Materiały biurowe:
• flipchart

c) Jaki widzisz związek między myślami zawartymi w tekście a rze-

• karteczki samoprzylepne

czywistością w Twojej szkole?
Forma: notatka w Dzienniku uczenia się, notatka na forum grupy.
Materiały do wykonania zadania: Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1 Dziennik uczenia się.
Na kiedy do wykonania: przed następnym zjazdem.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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V.1.2 Obszar V Moduł 1: Koncepcja pracy szkoły opartej na wartościach

V.1.2

Obszar V Moduł 1: Koncepcja pracy szkoły opartej
na wartościach.
Zagadnienie 2: Koncepcja pracy szkoły, fundamenty

A

Cel sesji: Przedstawienie uczestnikom podstaw, które wskazują
na konieczność posiadania koncepcji pracy szkoły/placówki –
określenie jej roli.

B

Czas: 135 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie, odniesienie do wymagań państwa
OP nawiązuje do poprzednich sesji związanych z określaniem celów,
zadań, poszukiwaniem i uwspólnianiem wartości. Mówi, że pomysł
na szkołę może się zrodzić z tych wartości, a określenie celów i działań
podjętych dla ich realizacji może wskazać szkole/placówce kierunek
rozwoju (slajd z drogowskazami). Następnie wręcza uczestnikom treść
E

pierwszego wymagania, prezentując jednocześnie na slajdzie materiał
(Obszar V Moduł 1.2 Zał. 6 Koncepcja pracy szkoły).

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 6
Koncepcja pracy szkoły

OU przez chwilę zastanawiają się, jakie czynniki należy uwzględnić
w tworzonej koncepcji. OP zbiera głosy i podsumowuje. Ilustracją jest
slajd wskazujący na konieczność uwzględnienia oczekiwań środowiska, potrzeb wychowanków i specyfiki szkoły/placówki.
Nawiązując do specyfiki szkoły wspomnianej w wymaganiach, OP
pyta: Czy znacie jakieś szkoły o jasno określonym charakterze? Z czego

G

ten charakter wynika?

Czy znacie jakieś szkoły o ja-

Prawdopodobnie OU wymienią szkoły Montessori, wyznaniowe,

sno określonym charakterze?

waldorfskie. Jeśli nie podadzą przykładów, OP może wskazać takie

Z czego ten charakter wynika?

szkoły jako przykład świadomego wyboru określonej teorii (systemu
wartości) do zaznaczenia specyfiki i określenia charakteru szkoły.
3. Ćwiczenie: Klocki filozoficzne
OP informuje, że można się przyjrzeć szkole, wykorzystując główne
kierunki pedagogiki i filozofii pedagogiki. One właśnie mogą stanowić podstawę do przyglądania się szkole w kontekście zarządzania,
relacji, podejścia do oceniania, metod i sposobów prowadzenia zajęć oraz innych elementów. Przygotowane dla uczestników zadanie
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Obszar V Moduł 1: Koncepcja pracy szkoły opartej na wartościach. V.1.2

pozwala na dokonanie refleksji nad funkcjonowaniem szkół/placó-

E

wek, w których pracują OU i zastanowienie się, czy któryś z anali-

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 6

zowanych kierunków mógłby się stać (oprócz wybranych wartości)

Koncepcja pracy szkoły

osią koncepcji pracy szkoły.

E

OP w kilku słowach omawia PERENIALIZM, ESENCJALIZM, PROGRE-

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 1

SYWIZM, REKONSTRUKCJONIZM, ilustrując to slajdami (Obszar V

Puzzle

Moduł 1.2 Zał. 6 Koncepcja pracy szkoły). Następnie wręcza uczestnikom koperty z przygotowanymi klockami (Obszar V Moduł 1.2 Zał.
2–5) i prosi, aby posiłkując się tekstami opisującymi teorie (Obszar

G

V Moduł 1.2 Zał. 1 Puzzle), zbudowali swoją szkołę. OU otrzymują

Które z przedstawionych

również instrukcję na piśmie.

w ćwiczeniu teorii uwzględniłbym/uwzględniłabym w swo-

Po „zbudowaniu” swojej szkoły OU łączą się w czwórki i odpowia-

jej koncepcji pracy szkoły/

dają w grupach na pytania: Jaki kolor dominuje w mojej szkole? O czym

placówki?

to świadczy, na co wskazuje? Czy stosowanie określonych sposobów oceniania i metod nauczania wynika z przemyśleń i świadomego działania
wszystkich nauczycieli?
OU dzielą się refleksjami obejmującymi to doświadczenie na forum.
Później odpowiadają na pytanie: Które z przedstawionych w ćwiczeniu
teorii uwzględniłbym/uwzględniłabym w swojej koncepcji pracy szkoły?
4. Inspiracje, podsumowanie
OP prezentuje na slajdach zilustrowane koncepcje szkoły w Brzoziu,
szkoły z Holandii i fragment filmu Polaris, mówiący o pięciu punktach

E

Polaris (04.22–5.30), jako inspirację do twórczych rozważań: http://www.

Koncepcje szkoły w Brzoziu,

youtube.com/watch?v=9rPdeqB5m0o. OP wskazuje, że dodatkowymi

szkoły z Holandii i fragment

elementami, które mogą posłużyć do formułowania koncepcji, są do-

filmu Polaris

kumenty strategii rozwoju gminy i kraju np. Polska 2030 i inne. Na za-

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 7

kończenie OU zapoznają się z tekstem (Obszar V Moduł 1.2 Zał. 7 Szkoła

Szkoła w Morzewcu

w Morzewcu), który opisuje proces konstruowania koncepcji. Podsumowaniem trenera jest konkluzja o spójności wszystkich działań
szkoły.

F
Materiały szkoleniowe:
• Dla każdej OU: koperta z 4 zestawami klocków w 4 kolorach z materiału
Obszar V Moduł 1.2 Zał. 1 Puzzle
• Obszar V Moduł 1.2 Zał. 2–5 (kolory: czerwony, niebieski, zielony i żółty
wydrukowane na kartkach w odpowiedniej barwie)
• Obszar V Moduł 1.2 Zał. 6 Koncepcja pracy szkoły
• Obszar V Moduł 1.2 Zał. 7 Szkoła w Morzewcu
Materiały biurowe:
• flipchart
• karteczki samoprzylepne

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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VI.2.1 Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się

VI.2.1
A

Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się.
Zagadnienie 1: Mój styl uczenia się

Cel sesji: Poznanie różnych stylów uczenia się i wzmocnienie
świadomości uczestników/uczestniczek dotyczącej własnego
uczenia się i rozwoju.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie: Mój styl uczenia się
OP we wprowadzeniu odnosi się do konceptualizacji i celów
obszaru.
Aby być w roli przywódcy skutecznym i wiarygodnym, należy
stawać się zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli modelem osoby
uczącej się i rozwijającej, w sposób świadomy realizować swoje
potrzeby rozwojowe. Aby wspierać innych w rozwoju, konieczne
jest poznanie siebie jako osoby uczącej się.

E

OU otrzymują materiał (Obszar VI Moduł 2.1 Zał. 1 Mój styl uczenia

Obszar VI Moduł 2.1 Zał. 1

się), indywidualnie uzupełniają arkusz. OP zadaje grupie pytania:

Mój styl uczenia się

W jakim stopniu identyfikujecie się z wynikiem kwestionariusza? Jaka
była Wasza pierwsza reakcja na wynik? Chętne osoby dzielą się refleksją na ten temat z innymi. OP dba, by była możliwość swobodnej
wypowiedzi.
3. Konsekwencje mojego stylu dla uczenia się
OP prosi, by OU odszukały na sali osoby o podobnych stylach uczenia
się. OP identyfikuje te grupy i jeśli pojawia się coś ciekawego, komentuje. Dobrze jest zwrócić uwagę, że w całym zespole (wszystkie grupy
razem) dany styl jest dominujący albo że mamy dużą różnorodność
stylów uczenia się – jest to element poznawania się całej grupy/
zespołu, warto więc to podkreślić. W kolejnym kroku będziemy się
odnosić do tego, jakie to niesie konsekwencje dla naszego uczenia się.
W tych samych grupach (osób o podobnym stylu uczenia się) OU tworzą pary. Rozmawiają w trzech rundach i trzech zmianach par (tak
aby za każdym razem prowadzić rozmowę z inną osobą z tej samej
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grupy „stylowej”). Pierwsze pytanie: Jak wykorzystywać i rozwijać swój
styl uczenia się podczas codziennej pracy w szkole? Drugie pytanie: Jakich

G

doświadczeń rozwojowych mam poszukiwać? Co wspiera moje uczenie się?

Jakich doświadczeń rozwojo-

Trzecie pytanie: Jakie aspekty mojego stylu mogą być trudne dla innych?

wych mam poszukiwać?

O czym muszę w związku z tym pamiętać?

Co wspiera moje uczenie się?

Każda rozmowa powinna trwać 6 minut, po zakończeniu trzech rund
OU dzielą się na forum spostrzeżeniami i wnioskami z rozmowy. Tre-

G

ner po kolei pokazuje zapisane na flipcharcie pytania do kolejnych

Jak wykorzystywać i rozwijać

rund rozmów w parach. Po każdej rundzie OP zapisuje na flipcharcie

swój styl uczenia się podczas

informacje i wnioski, które pojawiły się podczas rozmów. Jeśli wy-

codziennej pracy w szkole/

rażone zostaną różne opinie, OP zapisuje wszystko, nie dyskutując

placówce?

o słuszności.
4. Podsumowanie

G
Jakie aspekty mojego stylu

OU mają przed sobą wszystkie trzy plakaty powstałe po rozmowach

mogą być trudne dla innych?

w parach, wracają do swoich wcześniejszych grup (związanych ze stylami uczenia się). Na podstawie dyskusji i informacji zapisanych
na plakatach wyciągają wnioski i tworzą pewien katalog wskazówek
dotyczących tego, jak uwzględniać zdobytą wiedzę w swojej pracy
(być może się pojawią jakieś dobre praktyki), którymi warto podzielić
się po przyjeździe do szkoły z innymi. Grupy zapoznają pozostałych
z własną pracą. OP dba, by w refleksji odnieść się do preferencji nauczyciela, który nie może ulegać własnemu stylowi, a powinien organizować proces dla uczniów (co oznacza różnorodność). Jednocześnie warto podkreślić, że przyglądanie się stylom uczenia się to tylko
jedna z wielu strategii wspierania procesu uczenia się i nie może być
jedyną. Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że

F
Materiały szkoleniowe:

myślenie o stylach uczenia się powinno prowadzić do uwzględniania różnorodności, a nie do stosowania jedynie tych metod, które
wydają się adekwatne do konkretnego stylu.

• Obszar VI Moduł 2.1 Zał. 1
Mój styl uczenia się
Materiały biurowe:
• rzutnik
• laptop

Zadanie rozwojowe

• głośniki
• flipchart

Cel zadania: Refleksja nad zastosowaniem w praktyce zdobytej

• flamastry

wiedzy.
Opis zadania: Opracowana na zajęciach lista czynników wspierających proces uczenia się zgodny z preferowanym stylem ucznia
się może być inspiracją do wykonania kolejnego zadania. Zapisz w Dzienniku uczenia się indywidualną refleksję po tej sesji,
np. „Chcę częściej spotykać się z ludźmi i rozmawiać z nimi osobiście, aby w ten sposób budować dobry klimat pracy, ponieważ
wiem, że jestem w tym dobra” itp.
Forma: np. e-learning.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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VI.2.2 Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się

Sposób przekazania zadania uczestnikom: notatka w Dzienniku
uczenia się, prośba o zanotowanie refleksji po sesji.
Materiały do wykonania zadania: Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1 Dziennik uczenia się.
Na kiedy do wykonania: dla siebie, po tej sesji.

VI.2.2
A

Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się.
Zagadnienie 2: Moje doświadczenia rozwojowe

Cel sesji: Analiza własnych doświadczeń rozwojowych. Refleksja
nad własnym procesem uczenia się. Ustalenie odpowiedzi
na pytania: co mnie motywuje, co pomaga, co utrudnia rozwój.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: praca indywidualna, warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Rzeka zmian
Przed zajęciami OP przygotowuje połączone ze sobą trzy/cztery
kartki flipchart z narysowanym na nich konturem rzeki oraz nurtem płynącym w prawą stronę, z kilkoma punktami podpisanymi
konkretnymi datami (mogą to być tylko lata), mieszczącymi się w doświadczeniu życiowym osób uczestniczących w warsztacie (ostatnia
z dat powinna być bliska teraźniejszości). Przygotowaną rzekę OP
wiesza na ścianie lub kładzie na podłodze.
OP prosi OU, by przypomniały sobie ważne sytuacje w ich życiu.
Sytuacje powinny być związane z uczeniem się i tymi momentami,
które doprowadziły ich do miejsca, w którym są teraz. Zadaniem OU
jest odszukanie w pamięci kilku konkretnych doświadczeń, wydarzeń lub spotkań z osobami, które w największym stopniu wpłynęły
na ich rozwój zawodowy i uczenie się. Mogą to być historie ze szkoły,
G

studiów czy szkoleń albo takie, które miały związek z nieformalnym
uczeniem się. Można zadać pytania: Jakie doświadczenie, wydarzenia

Jakie doświadczenie, wyda-

lub spotkania wpłynęły w największym stopniu na Twój rozwój zawodowy

rzenia lub spotkania wpłynęły

i proces uczenia się? Co się wtedy wydarzyło? Dlaczego zapamiętaliście

w największym stopniu na

tę sytuację? Co było w niej ważnego? Co Cię motywowało? Co pomagało,

Twój rozwój zawodowy i pro-

a co utrudniało rozwój/uczenie się?

ces uczenia się?
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Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się. VI.2.2

OP pozostawia chwilę czasu na zastanowienie, a potem prosi, by OU
wybrały jedną z historii, którą mogłyby przedstawić innym, i zapisały
ją na małej kartce papieru. Następnie proponuje, by każda z osób krótko opowiedziała swoją historię, umieszczając ją na przygotowanym
plakacie z obrazem rzeki.
OP podsumowuje ćwiczenie, pamiętając, że najistotniejsze jest tutaj
odwoływanie się do refleksji OU oraz sytuacji, o których mówili.
Należy dążyć do podkreślenia, że oprócz indywidualnego charakteru
rozwoju osobistego, o którym była mowa wcześniej (podczas analizy
potencjału liderskiego), a także różnorodności doświadczeń – możliwe jest pewne kategoryzowanie doświadczeń osób uczących się
(co będzie przedmiotem kolejnego ćwiczenia).
3. Ćwiczenie: Cztery kąty
OP przed zajęciami przygotowuje cztery arkusze flipchart zatytułowane: 1. wyzwania, 2. trudne doświadczenia, 3. uczenie się od innych,
4. szkolenia.
OP przedstawia krótką informację na temat sytuacji, które mają największy wpływ na rozwój liderski.
Z badań wynika, że można wyłonić cztery kategorie doświadczeń,
dzięki którym ludzie się rozwijają. Są to trudne doświadczenia
i związane z nimi konstruktywne wnioski, wyzwania, do których
się „staje na palcach”, ale ich podjęcie i zrealizowanie daje sukces,
który uczy i wzmacnia, doświadczenia wynikające z kontaktu
z ludźmi będącymi autorytetami oraz szkolenia – jako doświadczenie pracy na umiejętnościach i wiedzy.

OP zachęca OU do zapoznania się z szerszym opisem zawartym w załączniku (Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 1 Jak rozwijają się liderzy).

E
Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 1

Następnie rozkłada cztery przygotowane przed zajęciami plakaty

Jak rozwijają się liderzy

w wybranych miejscach sali i prosi OU, by pomyśleli o sytuacjach,
które wybrali do poprzedniego ćwiczenia Rzeka zmian. Proponuje, by
zastanowili się, do której z wymienionych kategorii można te sytuacje
zaliczyć, wybrali jedną, a następnie stanęli przy tym plakacie, który
odpowiada kategorii przypisanej tej sytuacji. Jeśli wybrana przez
OU historia nie pasuje do żadnej z kategorii, można zaproponować
wybranie innego doświadczenia lub wspólnie spróbować bardziej
szczegółowo przyjrzeć się historii i pomóc ją zakwalifikować. Przy
plakatach tworzą się grupy, do których zadań należą przedstawienie
sobie nawzajem własnych doświadczeń i dyskusja nad pytaniami:
Co się wtedy działo? Dlaczego było to ważne dla rozwoju? Co wpłynęło na rozwojowy charakter wskazanego doświadczenia? Wypracowane
w grupie wnioski spisywane są przez grupy na flipcharcie.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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VI.2.2 Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się

4. Podsumowanie

F

Każda z grup prezentuje je na zakończenie ćwiczenia jako listę czynników potrzebnych, by doświadczenie wspierało rozwój. OP prosi
o zapisanie indywidualnych refleksji w Dziennikach uczenia się.

Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 1

Zadanie rozwojowe

Jak rozwijają się liderzy

Cel zadania: Refleksja dotycząca własnego rozwoju.
Materiały biurowe:
• flipchart

Opis zadania (na czym polega?): Zastanów się nad wszystkim, co wy-

• karteczki samoprzylepne

darzyło się podczas sesji, i zapisz na kartce (będzie ona wykorzystana na przyszłych zajęciach) to, czego się dowiedziałeś(aś) dziś
o sobie. Odpowiedz na pytanie: Jakie doświadczenia z dotychczas
zdobytych były dla Ciebie najbardziej rozwijające?
Forma: np. e-learning.
Sposób przekazania zadania uczestnikom: prośba o zanotowanie

E

refleksji po sesji.

Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1

Materiały do wykonania zadania: Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1 Dzien-

Dziennik uczenia się

nik uczenia się.
Na kiedy do wykonania: ćwiczenie proponuje się przeprowadzić
podczas sesji podsumowującej dzień.
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Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar V Moduł 6: Nadzór pedagogiczny. V.6.2

Dzień 2

V.6.2

Obszar V Moduł 6: Nadzór pedagogiczny.
Zagadnienie 2: Wymagania państwa wobec szkół i placówek

A

Cel sesji: Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie zdolności
do podejmowania decyzji i działania zgodnie z przepisami prawa
oraz refleksja nad budowaniem systemu zarządzania szkołą
opartego na współpracy.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
OP przed zajęciami przygotowuje materiał do pracy grup na podstawie aktualnego stanu prawnego. Na ścianie wywiesza nazwy
wymagań. Będzie to mapa, którą zapełnią w czasie zajęć uczestnicy.
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Istota wymagań państwa
OP przedstawia uczestnikom fragment rozporządzenia o nadzorze

E

zawierający wymagania państwa wobec szkół i placówek, oma-

Obszar V Moduł 6.2 Zał. 1

wiając jego konstrukcję. OU zostają podzieleni na 12 (lub 6) grup.

Przewodnik po wymaganiach

Każda grupa otrzymuje do analizy jedno (lub dwa) wymagania.
Materiałem do pracy jest odpowiedni fragment załącznika do rozporządzenia i poradnik (Obszar V Moduł 6.2 Zał. 1 Przewodnik
po wymaganiach). Zadaniem OU podczas pracy w grupach jest
udzielenie krótkich odpowiedzi na pytania: Co jest istotą wymagania? Jakie przykładowe działania (jedno lub dwa) w szkole/
placówce realizują jakiś fragment analizowanego wymagania?

G

Odpowiedzi zapisują na oddzielnych kartkach A4 (osobno istota,

Co jest istotą wymagania?

oddzielnie każde działanie).

swojej pracy, omawiając i wywieszając przygotowane odpowiedzi.

F

Powstaje w ten sposób dwupoziomowa mapa wymagań. OP ini-

Materiały szkoleniowe:

cjuje i prowadzi dyskusje na temat jakości przykładowych dzia-

• Obszar V Moduł 6.2 Zał. 1

łań, w dyskusji tej powinien zwracać uwagę na kryteria/wartości

Przewodnik po wymaganiach

Podsumowanie – wspólne omówienie. Grupy prezentują rezultaty

ewaluacyjne.
Materiały biurowe:
• flipchart
• flamastry
• papier A4

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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VI.2.3 Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się

VI.2.3
A

Obszar VI Moduł 2: Gotowość do uczenia się.
Zagadnienie 3: Wspieranie innych w rozwoju

Cel sesji: Wykorzystanie wniosków z refleksji nad własnym
rozwojem do planowania pracy szkoły.

B

Czas: 45 minut

D

Forma sesji: np. sala ćwiczeniowa, e-learning, coaching

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Wyjście poza strefę komfortu
OP proponuje ćwiczenie, które pozwoli OU oprzeć na doświadczeniu
refleksję nad procesem uczenia się dorosłych. Prosi, by OU stanęły
w kole i po wysłuchaniu krótkiego opisu zastanowiły się: Jak czulibyście się w podobnej sytuacji? W jakim stopniu komfortowa lub stresująca
byłaby ona dla Was? Na plakacie można narysować koła ilustrujące
strefy rozwoju (środek stanowi strefę komfortu, drugi okrąg – strefę
E

uczenia się, trzeci to strefa paniki). OP czyta opisy poszczególnych
sytuacji i wyświetla je na slajdzie (Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 2 Wyj-

Obszar VI Moduł 2.3 Zał. 2

ście poza strefę komfortu). OU zajmują w przestrzeni sali miejsce

Wyjście poza strefę kom-

odpowiadające ich odczuciom w opisywanej sytuacji. Im bardziej

fortu

komfortowo się czują, tym bliżej środka podchodzą. OP prosi, by OU

G
Jak doświadczenie i wiedza na

zapamiętali swoje miejsce w odniesieniu do sytuacji.
3. Podsumowanie

temat uruchamiania procesu
uczenia się wpływają na moją

Po zakończeniu czytania OU podsumowują doświadczenie. OP zwraca

nauczycielską rolę?

uwagę, że
uczenie się jest możliwe dopiero w sytuacji wyjścia poza strefę
komfortu. Dla każdego to wyjście jest jednak indywidualnym

F

stanem.

Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 2.3

OP zadaje OU pytania: Jak doświadczenie i wiedza na temat urucha-

Zał. 2 Wyjście poza strefę

miania procesu uczenia się wpływają na moją nauczycielską rolę? Ja-

komfortu

kie zmiany moglibyście wprowadzić? O czym musi pamiętać dyrektor?
Co trzeba zrobić, żeby wspierać innych w rozwoju, pomagając im wyjść

Materiały biurowe:

poza sferę komfortu?

• flipchart, mazaki
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Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar VI Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia innych. VI.4.3

Zadanie rozwojowe
Cel zadania: Podzielenie się podczas dyskusji w zespole refleksjami
na temat poszukiwania doświadczeń rozwojowych.
Opis zadania (na czym polega?): Pamiętając o wypracowanych
podczas sesji wnioskach dotyczących warunków, aby doświad-

E

czenia były uczące, zasad uczenia się dorosłych oraz materiału

Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 1

pomocniczego (Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 1 Jak rozwijają się lide-

Jak rozwijają się liderzy

rzy), przeprowadź spotkanie rady pedagogicznej (Obszar VI Moduł
2.3 Zał. 1 Scenariusz rady pedagogicznej), zespołu przedmiotowego,
samokształceniowego itp. na temat doświadczeń rozwojowych
i planowania rozwoju.

E
Obszar VI Moduł 2.3 Zał. 1

Forma: np. e-learning.

Scenariusz rady pedago
gicznej

Sposób przekazania zadania uczestnikom: na koniec zajęć OU otrzymują zadanie.
Materiały do wykonania zadania:
a) Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 1 Jak rozwijają się liderzy,
b) Obszar VI Moduł 2.3 Zał. 1 Scenariusz rady pedagogicznej,
c) Obszar VI Moduł 2.3 Zał. 2 Wyjście poza strefę komfortu.
Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

VI.4.3

Obszar VI Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia innych.
Zagadnienie 3: Sieci wsparcia

A

Cel sesji: Uświadomienie możliwości budowania różnorodnych
sieci wsparcia w istniejącym systemie.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Opis zadania: Przeczytanie tekstu i odpowiedzenie sobie przez
uczestników na pytanie, jakiej formy wsparcia poszukają jako
pierwszej i do kiedy.
Materiał: Obszar VI Moduł 4.3 Zał. 1 Sieci wsparcia – dobre praktyki.

E
Obszar VI Moduł 4.3 Zał. 1

Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

Sieci wsparcia

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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VI.4.3 Obszar VI Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia innych

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Jak działa sieć?
OP przedstawia przygotowany wcześniej problem z zakresu pracy
nauczyciela. Może to być problem wychowawczy lub problem z efektywnym zorganizowaniem lekcji albo jakakolwiek trudność w pracy
nauczyciela. Przykładowe problemy: Janek znowu przeszkadza na lekcji,
starsze koleżanki w pokoju nauczycielskim twierdzą, że one nie mają z nim
problemu, świetnie sobie radzą. Szukam pomocy. Lub Na moich wywiadówkach dzieje się coś niedobrego, ponieważ przychodzi na nie coraz mniej
osób. Sam problem nie jest istotny, ważne, aby uruchomić myślenie
o nim, żeby jak najwięcej osób się zgłosiło. Po przedstawieniu problemu OP zadaje pytanie: Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy ktoś
mógłby pomóc mi rozwiązać ten problem? Nie prosi o podanie konkretnego rozwiązania, a jedynie o akces, o zgłoszenie się. Do pierwszej
G

osoby, która się zgłosi, rzuca kłębek. Pyta: Czy jeszcze ktoś mógłby
udzielić mi rady? Pierwsza osoba rzuca do tej, która się zgłosi. I kolejny

Co jest impulsem powstawa-

raz do momentu, gdy te osoby, które mogą pomóc, będą połączone

nia sieci?

nitką. W ten sposób powstaje sieć wsparcia dla trenera. OP organizuje
dyskusję wokół pytań: Co jest impulsem powstawania sieci? Co sprzyja

G

powstawaniu sieci? Trener prosi, aby co druga osoba zrobiła krok
do przodu. Co się teraz stanie z naszą siecią? W takim razie jaka powinna

Co będzie sprzyjało podtrzy-

być nasza sieć? Co będzie sprzyjało podtrzymywaniu, budowaniu sieci?

mywaniu, budowaniu sieci?

Jakie są zagrożenia? OP spisuje podane wnioski na plakacie). W sieci

Jakie są zagrożenia?

powinno być napięcie, czyli coś, co musi trzymać konstrukcję.
3. Podsumowanie

E
Obszar VI Moduł 4.3 Zał. 1
Sieci wsparcia

Sieć współpracy, która skupia grupę osób lub instytucji, powstaje
z potrzeb i nie wymaga żadnych czynności prawnych. Funkcjonuje
poza kontrolą władz na zasadach samoregulacji i samoorganizacji.
Działa na podstawie aktywności członków, których łączą więzi
współpracy. W sieci nie ma wyodrębnionego przywódcy i charakteryzuje ją niski stopień sformalizowania działań, jest bardziej
procesem niż efektem.

F

OU otrzymują dobre praktyki (Obszar VI Moduł 4.3 Zał. 1 Sieci

Materiały szkoleniowe:

wsparcia), przeglądają, zastanawiają się, które sieci mogą wykorzy-

• Obszar VI Moduł 4.3 Zał. 1

stać w swojej praktyce szkolnej. Dostają też materiały o coachingu

Sieci wsparcia

i mentoringu z informacją OP, że na sesji poznaliśmy formę wsparcia,
jaką jest sieć, ale można korzystać także z innych form wsparcia, np.
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Materiały biurowe:

coachingu (poprzedni zjazd) lub mentoringu. Indywidualna refleksja

• pisaki, arkusze A3, A4

nad przydatnością poznanych form wsparcia.

Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne. V.4.3

Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne.
Zagadnienie 3: Rozwój zawodowy nauczyciela

A

V.4.3

Cel sesji: Pogłębienie wiedzy na temat odpowiedzialności
spoczywającej na dyrektorze szkoły w zakresie rozwoju
zawodowego nauczycieli. Pogłębienie wiedzy na temat prawa
obowiązującego w tym zakresie.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
OP proponuje wspólne oglądanie czterech krótkich wykładów Antoniego Jeżowskiego na temat rozwoju zawodowego nauczycieli z wykorzystaniem metody grup eksperckich (jigsaw). Dzieli OU na cztery
grupy. Każda z nich ogląda inną część wykładu (wyszczególnione poniżej), notuje ważne informacje, po czym wspólnie ustala odpowiedzi
na pytania: Co w wykładzie było najistotniejsze? Jakie informacje budzą
ich wątpliwości? Które z zagadnień chcieliby wyjaśnić, zgłębić, poszerzyć?
OU ustalają, jaką informację muszą przekazać innym, by ich wiedza
była podobna. Grupy przygotowują także trzy pytania sprawdzające
przyswojenie wiedzy przez innych. OP zwraca uwagę, że te pytania
pozwolą też zorientować się, jak skutecznie przekazywali swą wiedzę jako eksperci. Przypomina również, jak będzie wyglądała dalsza
praca metodą (nowe grupy, w których eksperci przekazują wiedzę).
3. Praca metodą jigsaw
OU oglądają wybrane filmiki, pracują najpierw w grupach ekspertów,
a następnie dzielą się wiedzą z innymi. Dbamy o to, by wszystkie
etapy metody zostały wykorzystane (zwłaszcza sprawdzanie opanowania poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania przygotowane
przez ekspertów). Po sprawdzeniu OP zbiera pytania, jaki pojawiają
się w związku z tematem finansów publicznych. Przypomina, że odpowiedzi będą udzielone na forum. Zachęca do dyskusji na platformie i poszukiwania odpowiedzi na pytania w konkretnych aktach
prawnych.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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V.4.3 Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne

4. Podsumowanie
OP z metapoziomu komentuje metodę, przypominając, że wykorzystujemy ją po raz drugi na zjeździe jako utrwalenie. Podkreśla,
że ten moment zajęć, czyli przyglądanie się procesowi z metapoziomu
(w tym refleksja nad metodami) służy ich wiedzy na temat procesu
własnego uczenia się i realizuje tym samym obowiązek pracy nad
kompetencją kluczową „uczenie uczenia się”.
Lista materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sesji:
Materiały szkoleniowe
Zagadnienie: Rozwój zawodowy cz. 1.
Prowadzący: Antoni Jeżowski.
https://www.youtube.com/watch?v=z68JildN0FY&index=1&list=PL7_
mJHhvgjsbvEiWHMFmkhsrJSphcnOeg.

Zagadnienie: Rozwój zawodowy cz. 2.
Prowadzący: Antoni Jeżowski.
https://www.youtube.com/watch?v=1TeRzQyHDmA&index=2&list=
PL7_mJHhvgjsbvEiWHMFmkhsrJSphcnOeg.

F

Zagadnienie: Rozwój zawodowy cz. 3.

Materiały biurowe:

https://www.youtube.com/watch?v=uQsRSPsg-YQ&list=PL7_mJHhvg-

• flipchart, mazaki

jsbvEiWHMFmkhsrJSphcnOeg&index=3.

Prowadzący: Antoni Jeżowski.

Zagadnienie: Rozwój zawodowy cz. 4.
Prowadzący: Antoni Jeżowski.
https://www.youtube.com/watch?v=DqjhqXsq7fw&index=4&list=PL7_
mJHhvgjsbvEiWHMFmkhsrJSphcnOeg.
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.1

VI.7.1

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 1: Dziennik uczenia się

A

B
D

Cel sesji: Indywidualna analiza procesu uczenia się. Pogłębienie
refleksji nad poszczególnymi częściami kursu. Przeniesienie
doświadczeń z kursu na pracę w szkole z nauczycielami i uczniami.
Czas: 45 minut. Na koniec zjazdu lub po każdym dniu zjazdu. Przez
cały okres kursu.
Forma sesji: warsztat, praca własna

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Omówienie zasad prowadzenia refleksji w kursie
OP przedstawia OU przygotowane w kursie narzędzia utrwalania
i notowania refleksji. Szczególnie mocno podkreśla wartość Dziennika uczenia się, w którym możliwe jest spisywanie własnych refleksji
na temat danego doświadczenia rozwojowego, nazywanie najistotniejszych rzeczy. Dziennik może być wykorzystywany do autorefleksji
po każdym module tematycznym, np. po jednym dniu zjazdu lub
po całym zjeździe (jeśli dotyczył jednego obszaru, np. prawa).
Refleksja może również być zorganizowana wokół pytań (przykłady):
Z czym kończysz sesję/zjazd? Co było dla Ciebie najistotniejsze? Jakie swoje
kompetencje potwierdziłeś/potwierdziłaś, a jakie warto uzupełnić? Jak oceniasz możliwość zastosowania nowych struktur / wiedzy / narzędzi w swojej
pracy? Czy jest coś, co zrobisz po tym doświadczeniu, jeśli tak, to co to będzie? Czego potrzebujesz od kolegów/szkoły, żeby stosować tę metodę?
3. Refleksja nad zagadnieniami zjazdu
OP organizuje refleksję w wybrany przez siebie sposób.

F
Materiały szkoleniowe:

Zadania rozwojowe po drugim zjeździe

• Obszar VI Moduł 7.1 Dziennik uczenia się

1. Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach w zjeździe, OU
wykonują:

Materiały biurowe:
• np. długopisy

Zadanie projektowe 2: Dziennik uczenia się (Obszar VI Moduł
7.1 Zał. 1 Dziennik uczenia się).
Dyskusje na forum związane z zadaniami rozwojowymi i projektowym.
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VI.7.1 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

Materiały: Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1 Dziennik uczenia się (przekazany uczestnikom podczas pierwszego zjazdu).
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Przywództwo i zarządzanie

Obszar I Moduł 1.1 Zał. 1

Istotną właściwością przywództwa edukacyjnego jest jego zbiorowy charakter: przywództwo

Przywództwo i zarządzanie

zawsze zachodzi przez interakcje między ludźmi.

Specyfika przywództwa edukacyjnego

go są szeroka partycypacja pracowników w pro-

Przywództwo edukacyjne dotyczy sfery eduka-

i wprowadzanie ich w życie, a przez to branie od-

cji, której głównym celem są uczenie się i rozwój.

powiedzialności za ich rezultaty (Mazurkiewicz,

Stąd całkowite podporządkowanie wszelkich

2011). Niestety w wyniku tradycyjnej organiza-

działań priorytetowi, który można nazwać two-

cji pracy w większości organizacji, w tym także

rzeniem warunków do uczenia się indywidual-

i w szkole, tylko nieliczni zajmują stanowiska

nego i organizacyjnego. Mowa tu o działaniu

kierownicze albo przejmują główną rolę w po-

długofalowym, nastawionym na przyszłość,

dejmowaniu decyzji, inspirowaniu czy zachęcaniu

gdzie jakość rozumiana jest w bardzo szero-

do działania. Dlatego podkreślać należy, że pa-

kiej perspektywie jako zrównoważony rozwój

radygmat przywództwa edukacyjnego zakłada

społeczny (dzięki indywidualnemu rozwojowi

nowe zadanie dla osób tradycyjnie obdarzonych

uczniów), a szkoła projektowana jest tak, aby

przywódczymi obowiązkami. Powinny one bu-

realizować potrzeby uczniów zwłaszcza w za-

dować przywództwo, które uzewnętrzni się jako

kresie uczenia się.

jakość organizacyjna – zdolność do przetrwania

cesie budowanie wizji oraz podejmowania decyzji

Chociaż za przywództwo uważa się powszech-

w jak najlepszej kondycji dzięki zaangażowaniu

nie i często zestaw cech lub umiejętności danej

wszystkich pracowników (Ogawa, Bossert, 2000).

jednostki, proponuję, aby pozostać przy innym

Przywództwo edukacyjne to w dużym stop-

rozumieniu przywództwa – jako procesu zacho-

niu proces podobny do nauczania i uczenia się,

dzącego w grupach ludzi i charakteryzującego się

gdyż wiąże się z wyzwalaniem w innych zdolności

kilkoma, wyraźnie pokazującymi jego specyfikę,

do wykonywania zadań jak najlepiej, a jedno-

właściwościami.

cześnie z poczuciem sensowności, godności, sza-

Przywództwo edukacyjne to proces, który

cunku dla innych i zadowolenia (Mazurkiewicz,

dotyczy procesów nauczania i uczenia się. Jego

2011). Blanchard, opisując koncepcję uprawniania

cele specyficzne zależą od kontekstu, w których

innych do bycia pełnowartościowym pracowni-

przebiega kształcenie, ale celem głównym pozo-

kiem, uważa, że nowocześni przywódcy muszą się

staje uczenie się osób. Bardzo trudno wyobrazić

skupić na zaprojektowaniu procesu współpracy

sobie autentyczne uczenie się bez zaangażowania

w taki sposób, aby dać wszystkim pracownikom

wszystkich uczestników tego procesu. Edukacja

szansę na wyzwolenie drzemiącej w nich władzy,

to proces, w którym wykluwa się wspólnota uczą-

wynikającej z ich wiedzy, doświadczenia i moty-

cych się, dzięki zaangażowaniu umysłu, emocji,

wacji, oraz ukierunkowanie tej siły na osiąganie

poprzednich doświadczeń, wrażliwości na wa-

wyników (ang. empowerment) (Blanchard, 2007).

runki działania i na inne osoby, z jednoczesnym

Nie jest dziś możliwe, aby to formalny lider orga-

odwołaniem się do wartości akceptowanych

nizacji brał całą odpowiedzialność za jakość pracy

przez daną społeczność. Podobnie rzecz ma się

organizacji czy jakość jej produktów.

z przywództwem. Nie jest ono cechą jednostki czy

28

Wartością autoteliczną przywództwa edukacyjne-

Wszyscy pracownicy, dysponując różnego

nawet grupy, ale jakością organizacyjną – efek-

rodzaju zasobami, przyczyniają się do podej-

tem współpracy wielu osób. Potencjał przywód-

mowania jak najlepszych decyzji i działań o jak

czy wiąże się więc nie z charyzmą, autorytetem

najwyższej jakości. Takie podejście do przy-

czy wizjonerstwem jednostek, lecz ze zdolnością

wództwa uzewnętrznia czasami sprzeczności

zwiększania partycypacji członków organizacji

między celami jednostki w organizacji a celami

w procesie decyzyjnym. Przywódca edukacyjny

organizacji. Przywództwo rozumiane jako sieć

doskonali umiejętność uzewnętrzniania poten-

relacji budowanych dla dobra organizacji może

cjału innych. Wspólnie z grupą tworzy sytuacje

więc prowadzić do poczucia zmniejszania zna-

umożliwiające wszystkim uczenie się i rozwiązy-

czenia jednostki i jej potrzeb. Dlatego w przy-

wanie problemów.

wództwie najważniejsze jest rozwijanie instytucji
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Przywództwo i zarządzanie

społecznej – umowy między profesjonalistami,

i czasowym. Przywództwo edukacyjne charak-

która ma za zadanie zapewnić organizacji istnie-

teryzuje się specyficzną wrażliwością osób za-

nie. Mniej istotne jest wpływanie na jednostki,

angażowanych w ten proces, przejawiającą się

aby „coś” zrobiły, czy karanie ich lub wynagra-

w ciągłym poszukiwaniu sposobów na budowa-

dzanie, ważniejsze, aby wspólnie wypracowywać

nie wspólnoty, wizji organizacji i specyficznego

poczucie sensu i wewnętrzną potrzebę zreali-

(dla organizacji) podejścia do realizacji zadań.

zowania dobrze zdefiniowanego celu. Środkiem

Trudno o precyzyjne wytyczenie granic między

do osiągnięcia sukcesu są tu nie działania indy-

wskazanymi obszarami, trudno również wyro-

widualne, ale społeczne interakcje.

kować, który z nich jest ważniejszy, ale nie ma

Warunkiem pojawienia się przywództwa

też potrzeby, aby te granice za wszelką cenę wy-

edukacyjnego jest odpowiednie nastawienie

tyczać i decyzje o istotności podejmować. Ważne

osób sprawujących formalne funkcje przywód-

jest natomiast, żeby osoby biorące udział i odpo-

cze wobec własnego stanowiska, wobec siebie,

wiedzialne za proces przywództwa edukacyjnego

a przede wszystkim wobec innych. Liderzy nie

były świadome tego, jak wiele różnych elementów

działają w próżni, ale zawsze w środowisku

składa się na końcowy rezultat funkcjonowania

stworzonym przez ludzi z ich doświadczeniami,

instytucji i pracy grupy ludzi. Wyrobienie tego ro-

oczekiwaniami czy założeniami. Jesteśmy kultu-

dzaju świadomości to moment, w którym można

rowo, historycznie i społecznie zdeterminowani.

rozpocząć pracę nad doskonaleniem potencjału

Decyzja o wzięciu odpowiedzialności za własne

przywódczego, zarówno jednostki, jak i grupy.

czyny i funkcjonowanie organizacji czy grupy,
w której się działa, powinna brać się z głębokiego

(na podstawie: G. Mazurkiewicz, Przywództwo dla ucze-

zrozumienia własnych powodów, a nie nacisków

nia się. Jak wyjść poza schemat?, [w:] S.M. Kwiatkowski,

zewnętrznych, czy też przelotnej zachcianki. Peł-

J.M. Michalak, I. Nowosad (red.), Przywództwo w szkole

nienie funkcji przywódcy nie oznacza czerpania

i jej otoczeniu, Diffin, Warszawa 2011)

korzyści, cieszenia się szacunkiem dzięki zajmowanej pozycji czy przypisywania sobie sukcesów

Uczenie się to proces kulturowy i emocjonal-

zespołu. Pełnienie funkcji przywódcy edukacyj-

ny, a takie też jest przewodzenie ludźmi, którzy

nego oznacza konieczność wyrobienia wysokiego

są uczestnikami tego procesu. Przywództwo

poziomu samoświadomości i poczucia własnej

to połączenie wszystkich możliwych sposobów

wartości, ale jednocześnie wycofanie się, zosta-

bycia z innymi i wpływania na nich, nie przez

wienie przestrzeni współpracownikom zarówno

prymitywne sterowanie ich zachowaniami, ale

na rozwój, jak i pracę oraz sukcesy. Autentyczny

raczej dzięki głębokiemu, osobistemu kontak-

przywódca edukacyjny rozumie, że jego największym sukcesem będą ludzie, współpracownicy
odpowiedzialni za swoje zadania, kreatywnie

towi. Przywództwo to umiejętność wyzwalania
w innych zdolności do wykonywania zadań jak
najlepiej, a jednocześnie z poczuciem sensowno-

podchodzący do problemów, gotowi do tego, aby

ści, godności, szacunku dla innych i zadowolenia

bez lęku dyskutować nowe pomysły czy udzie-

(Blanchard, 2007).

lać szczerej informacji zwrotnej (Mazurkiewicz,

Przywódca edukacyjny: osoba, która przede

2011). Punktem wyjścia dla każdego przywódcy

wszystkim posiada siłę przekonywania i uze-

jest zobaczenie siebie w kontekście organizacji –

wnętrzniania potencjału innych. Jest to możliwe,

refleksja nad własnymi przekonaniami, warto-

ponieważ taki lider jest w stanie przyjąć odpo-

ściami i priorytetami, która prowadzi do zrozu-

wiednią postawę wobec siebie, świata i szkoły, po-

mienia konsekwencji ich posiadania dla działań

przez samopoznanie i refleksję oraz świadomość

innych osób w organizacji czy całego systemu.

roli, przydatną dla tworzenia szkoły uczącej się.

Każda próba zbudowania modelu przywódz-

Taki przywódca zaprasza do procesu prze-

twa edukacyjnego powinna być rozumiana wy-

wodzenia innych pracowników, budując kulturę

łącznie jako rama (czy struktura) dla prowadzenia

współodpowiedzialności i zarządzania skoncen-

rozważań na temat specyfiki przywództwa przy-

trowanego na transformacji, a nie na odtwarza-

datnego danej organizacji czy społeczności w kon-

niu rzeczywistości czy wypełnianiu obowiąz-

kretnym kontekście kulturowym, geograficznym

ków narzuconych przez biurokrację. Przywódcy

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ

29

Przywództwo i zarządzanie

w edukacji muszą przeprogramować się z nawyku
brania odpowiedzialności „za wszystko”, na branie odpowiedzialności za jak najlepsze warunki

Adekwatność
do kontekstu
Koncentracja
na uczeniu się
i rozwoju

rozwoju i działania współpracowników, tak aby
zbudować klimat organizacyjny, który uwolni
drzemiące w pracownikach wiedzę, doświadczenie i motywację.
Warto podkreślić, że tradycyjne przywództwo
stało się we współczesnych organizacjach (często
zbudowanych na podobieństwo sieci) prawie niemożliwe. Ludzie odgrywający rolę przywódców
działają w nich raczej jako koordynatorzy wspomagający komunikację i współpracę grupy, podsycający zaangażowanie oraz funkcjonują jako

Różnorodność
i autonomia

Refleksyjność
i służebność

Rys. 1. Czym charakteryzuje się przywództwo edukacyjne?
Źródło: opracowanie własne.

1. Koncentracja na procesie uczenia się i rozwoju (uczenie się). W organizacji z wysokim

potencjałem przywódczym cel działania jest

katalizatory zmian, coachowie, nauczyciele czy

jasny i akceptowany. W każdym aspekcie dzia-

integratorzy (Avery, 2009).

łalności organizacji widać, że priorytetem jest

Przywódca edukacyjny dzieli się swoją władzą,

uczenie się jej członków.

a będąc jednocześnie osobą motywującą, zachęca

2. Refleksja nad warunkami funkcjonowania,

do wykorzystania własnego potencjału w celu

potrzebami społeczności, trendami społecz-

jak najlepszego współdziałania. Przywództwo

nymi, filozofią i podejściem do procesu ucze-

obejmuje tu umiejętność budowania zespołu

nia, która owocuje działaniami adekwatnymi

współpracującego i zorientowanego na realiza-

do kontekstu (adekwatność). W organizacji

cję celów (Reinhartz, Beach, 2004), które zostały

z wysokim potencjałem przywódczym wy-

wygenerowane wewnątrz instytucji przez zespół.

stępują przekonanie o sensowności działań,

Nie ma jednego prawidłowego stylu kierowa-

chęć poszukiwania nowych rozwiązań i zgoda

nia, tak jak nie ma jedynej słusznej teorii przy-

na ewentualne błędy wynikające z aktywno-

wództwa. Obserwując trendy w zarządzaniu

ści, a nie lekceważenia.

i przemiany, jakie zachodzą w ostatnich latach

3. Nieustanne wspieranie i domaganie się par-

w świadomości ludzi, można zauważyć zwięk-

tycypacji wszystkich pracowników w procesie

szony nacisk na zapraszanie innych do procesu

decyzyjnym i dialogu, dzięki któremu defi-

kierowania, podejmowania decyzji i brania odpo-

niuje się kierunki działania (partycypacja).

wiedzialności za organizację, w której się pracuje.

W organizacji z wysokim potencjałem przy-

Organizacje, które odnoszą sukces, mają strukturę

wódczym ujawniają się talenty pracowników,

i misję, wartości i znaczenie, zdefiniowane przeko-

widać chęć brania odpowiedzialności za wię-

nania i pasję, dają swoim pracownikom możliwość

cej niż niezbędne minimum, zauważa się goto-

poczucia satysfakcji i zabawy, potrafią pogodzić

wość do udziału we wszystkich wydarzeniach

sprzeczność, jaka czasami pojawia się między sym-
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Partycypacja
i dialog

związanych z działalnością instytucji.

boliczną i metaforyczną ekspresją tego, co ważne,

4. Zdolność do pełnienia refleksyjnej służby

a osiąganiem praktycznych celów. Odchodzi się

wobec ludzi i instytucji (służebność). W or-

od manipulacji i nawoływań do poświęceń po to,

ganizacji z wysokim potencjałem przywód-

by pracownicy mogli zobaczyć rzeczywistość taką,

czym panuje atmosfera zaufania i wsparcia,

jaka ona jest. Przywództwo w edukacji to nie

a widocznym priorytetem jest chęć niesienia

prowadzenie grupy według znanych punktów

pomocy w rozwiązywaniu problemów. Hie-

orientacyjnych z mapą w ręku, to raczej podróż

rarchia służbowa jest bardzo spłaszczona,

z wieloma objazdami, zawracaniem, pytaniem

szacunek i prestiż zdobywa się w relacjach

o drogę, i tylko lub aż tylko na to trzeba być przy-

z innymi, a nie dzięki stanowisku.

gotowanym – na ciągłe zmiany kierunku, tempa

5. Uszanowanie autonomii i różnorodności, na-

i środka lokomocji. Przywódca w edukacji (lider

wet tej trudnej, odmiennej od głównego nurtu

edukacyjny) widzi problemy w całościowym kon-

(różnorodność). W organizacji z wysokim po-

tekście i rozumie proces uczenia się.

tencjałem przywódczym zauważa się zdolność

Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Przywództwo i zarządzanie

do korzystania ze wszystkich zasobów, także

wymienionych powyżej cech/obszarów powinno

z odmienności i różnorodności, a zasady auto-

być inspiracją i pomocą, czymś w rodzaju mapy

nomii pozwalają owe odmienności traktować

dla osób pracujących nad rozwojem organizacyj-

jako wzmocnienie, a nie obciążenie.

nym – wskazówką do poszukiwań. Każdorazowo

Próba budowania sprawnej organizacji uczącej

jednak należy zadecydować, w którym kierunku

się, a jednocześnie rozwijanie potencjału przy-

(kierunkach) się udajemy – co jest obecnie prio-

wódczego organizacji wymaga działań wielokie-

rytetem dla instytucji.

runkowych i o różnym stopniu natężenia. Pięć

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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Zasady przywództwa edukacyjnego

Obszar I Moduł 1.2 Zał. 2

przekonanie o sensowności działań prowadzonych w szkole, chęć poszukiwania nowych roz-

Zasady przywództwa
edukacyjnego
Grzegorz Mazurkiewicz

wiązań i zgoda na ewentualne błędy wynikające
z aktywności, a nie lekceważenia. Nie chodzi
jednak o to, aby szkoła była uzależniona od kontekstu, ale raczej na kontekst wrażliwa, również
w sposób aktywny z zamierzeniem zmiany kontekstu, gdy taka potrzeba zachodzi. To właśnie

Osoby pełniące funkcje przywódcze powinny

Przywództwo edukacyjne koncentruje się

i adaptowania do teraźniejszych warunków.

na procesie uczenia się i rozwoju. Przywódcy

Pracownicy zaczynają wtedy zastanawiać się nad

nie tylko promują ten cel, ale także sami się

kluczowym pytaniem o cel działania ich organi-

uczą, jednocześnie zapewniając szansę uczenia

zacji, krytycznie myśleć o strukturach władzy

się wszystkim (uczniom, nauczycielom i innym

i obowiązujących paradygmatach, a nie tylko

obecnym w szkole). Wymaga to również od-

o procedurach obowiązujących w organizacji.

powiednich kompetencji umożliwiających or-

Warunkiem profesjonalizmu jest świadomość

ganizację tego procesu oraz zapewnienie nie-

różnych kontekstów: politycznego, społecznego,

zbędnych zasobów. W organizacji o wysokim

kulturowego, ekonomicznego czy ekologicznego.

potencjałem przywódczym cel działania jest ja-

Nie ma jednego scenariusza lub przepisu

sny i akceptowany. Znajduje się czas na refleksję

na przywództwo edukacyjne. Są metafory, wy-

nad procesem uczenia się. W każdym aspekcie

obrażenia, konteksty czy modele mentalne. Je-

działalności organizacji widać, że priorytetem

stem zdecydowanym zwolennikiem porzucenia

jest uczenie się jej członków. To zasada koncen-

myślenia o szkole jako o metaforycznej maszynie

tracji na uczeniu się.

czy fabryce na rzecz myślenia o niej jako o ży-

Przywództwo edukacyjne nieustannie wspie-

wym organizmie. Metafora żywego organizmu

ra się i domaga partycypacji wszystkich pracow-

zaprasza do myślenia o organizacji jak o procesie

ników, ale też uczniów i rodziców, w procesie

wymagającym ciągłej adaptacji i rozwoju wyni-

decyzyjnym i w dialogu, dzięki któremu definiuje

kających z pragnienia uczenia się i przetrwania.

się kierunki działania szkoły. Nie można zmienić

Przywództwo natomiast skupia się na budowaniu

szkolnej rzeczywistości przez nakazy, ale przez

relacji dzięki wspólnemu poczuciu sensu, wymia-

wspólną pracę i budowanie kultury organiza-

nie, uczeniu się, koncentracji na celu i świadomo-

cyjnej w codziennym zmaganiu się z rzeczywi-

ści konieczności zmiany .

stością. Tak buduje się też poczucie wspólnoty

1

32

adekwatność.

dbać o zdolność pracowników do uczenia się

Wysokiej jakości przywództwo edukacyjne

i rozumienie systemu, jakim jest szkoła. Jak

staje się rzeczywistością, gdy bierze się pod uwa-

podkreślają Vivienne Collinson i Tanya Fedoruk

gę następujące zasady służące jego rozwojowi:

Cook, demokracja wymaga uczestnictwa oby-

zasadę adekwatności, uczenia się, partycypacji,

wateli w „rządzeniu”. To właśnie szacunek dla

służebności, różnorodności i kompetencji.

wkładu uczestników jest podstawową wartością,

Przywództwo edukacyjne powinno prowadzić

gdy podkreśla się znaczenie równości i uczestnic

do nieustającej refleksji nad warunkami funk-

twa zamiast kontroli2. W organizacji o wysokim

cjonowania szkoły, akceptowanymi wartościami

potencjale przywódczym ujawniają się talenty

i potrzebami społeczności, której szkoła służy,

pracowników, widać chęć brania odpowiedzial-

trendami społecznymi, filozofią i podejściem

ności za więcej niż niezbędne minimum, zauważa

do procesu uczenia. Refleksja ta owocuje działa-

się gotowość do udziału we wszystkich wydarze-

niami adekwatnymi do kontekstu. W organizacji

niach związanych z działalnością instytucji. Tak

o wysokim potencjale przywódczym panuje więc

uzewnętrznia się zasada partycypacji.

1 C. Day, The layering of leadership, [w:] J. Robertson, H. Timperley (red.), Leadership and Learning, SAGE, Los Angeles, London,
New Delhi, Singapore, Washington DC 2011, s. 15.

2 V. Collinson, T.F. Cook, Organizational Learning. Improving
Learning, Teaching, and Leading in School Systems, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2007, s. 137.
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Zasady przywództwa edukacyjnego

Z CZEGO BUDOWAĆ PRZYWÓDZTWO?

Odwoływanie się
do kompetencji
(standard)
Różnorodność

Wrażliwość na kontekst

(autonomia)

(adekwatność)
PRZYWÓDZTWO
(elementy)
Służebność, refleksyjność,

Partycypacja, dialog,

skupianie się na wartościach

współpraca (kultura)

(wartości)
Uczenie się i rozwój
(profesjonalizm)

Rys. 2. Zasady służące rozwojowi przywództwa edukacyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Przywództwo edukacyjne wiąże się też z zdol-

trudnej, odmiennej od głównego nurtu. Przy-

nością do pełnienia refleksyjnej służby wobec lu-

wódcy starają się wykorzystać potencjał wszyst-

dzi i instytucji. Przywódcy są w stanie zrozumieć

kich, nawet tych, których odmienność wydaje

potrzeby i emocje innych, ale są też świadomi

się utrudnieniem w pracy organizacji. Różno-

siebie, co pozwala im na służenie ludziom bez

rodne perspektywy, zwyczaje, a przede wszyst-

obawy o utratę prestiżu, a z przekonaniem, że nie

kim wartości mogą, przy umiejętnym podejściu

osiągnie się sukcesu bez pełnego zaangażowa-

do sytuacji zróżnicowania, wesprzeć organiza-

nia. Tacy przywódcy działają przede wszystkim

cję w rozwoju. W szkole z wysokim potencjałem

dla dobra innych, wspierają w rozwoju i dbają

przywódczym zauważa się zdolność do korzysta-

o dobrostan. Bycie w służbie wymaga ukierun-

nia ze wszystkich zasobów, także z odmienności

kowania ludzi i organizacji na realizację wizji

i różnorodności, a zasady autonomii pozwalają

i długofalowy sukces oraz dostrzeganie celów

owe odmienności traktować jako wzmocnienie,

związanych ze społecznością i środowiskiem3.

a nie obciążenie. To zasada różnorodności.

W organizacji z wysokim potencjałem przywód-

Dodatkowo, choć trudno wygenerować jakąś

czym panuje atmosfera zaufania i wsparcia, a wi-

stałą i uniwersalną listę przydatnych kompeten-

docznym priorytetem jest chęć niesienia pomocy

cji, które wystarczy rozwinąć, aby stać się sku-

w rozwiązywaniu problemów. Hierarchia służ-

tecznym przywódcą, przywództwo edukacyjne

bowa jest bardzo spłaszczona, szacunek i prestiż

wymaga doskonalenia kompetencji niezbędnych

zdobywa się w relacjach z innymi, a nie dzięki

w danej sytuacji. Przede wszystkim niezbędne

stanowisku. To zasada służebności.

są kompetencje w zakresie kierowania własnym

Przywództwo edukacyjne wiąże się też z usza-

rozwojem, ale też wszystkie te, które umożli-

nowaniem autonomii i różnorodności, nawet tej

wiają wprowadzanie w życie powyższych zasad.
To kompetencje związane z organizacją procesu

3 C. Bezzina, J. Madalińska-Michalak, Przywództwo służebne:
spojrzenie w przyszłość, [w:] S.M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

uczenia się, rozwoju dorosłych, rozumienia otaczającej nas rzeczywistości i reagowania na nią.
Kompetencje dotyczące działania zgodnie z założeniami przywództwa edukacyjnego.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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Karta obserwacji

Obszar I Moduł 1.2 Zał. 3

Karta obserwacji
Prosimy o zapisanie odniesień/przejawów przywództwa edukacyjnego w obserwowanej scenie
Tab. 1. Przejawy przywództwa edukacyjnego
Cechy przywództwa

Fragment pierwszy

Fragment drugi

Fragment trzeci

Koncentracja na uczeniu
się i rozwoju
Adekwatność do kontekstu

Partycypacja i dialog

Różnorodność i autonomia

Refleksyjność i służebność

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Koncepcja pracy szkoły

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 6

POZIOM B

Koncepcja pracy szkoły
Koncepcja pracy szkoły opartej na wartościach.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

Koncepcja pracy szkoły, podstawy prawne, fundamenty, tworzenie

Progresywizm

Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty4.
Ken Blanchard

Potrzeby rozwojowe
wychowanków

Specyfika pracy
placówki

KONCEPCJA

Zidentyfikowane
potrzeby środowiska
lokalnego

Inne, ważne

Wartości

Rys. 3. Koncepcja pracy szkoły
Źródło: opracowanie własne.

Treść pierwszego wymagania państwa

POZIOM D
Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą
przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom
i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

••To założenie samorealizacji każdego dziecka.
••Dążenie do skupieniu się na rozwoju każdego
dziecka, jako osobie uczącej się.
••Progresywizm zakłada wykonywanie działań
i doświadczeń, a nie opieranie się na książkach.
••Angażowanie uczących się do współpracy, interakcji i wyrażania własnego zdania na temat
treści.
••Rozwijanie zainteresowań.
••Twórca: John Dewey.
••Kontynuatorzy: William Heard Kilpatrick, Owidiusz Decroly, Cadwallader Colden Washburn,
Anton Joseph Sickinger, Celestyn Freinet.

Esencjalizm
••Edukacja elementarna, nauki humanistyczne
i ścisłe, użyteczne w przeszłości i prawdopodobnie w przyszłości.
••Esensjalista żywi przekonanie, że są przedmioty niezbędne w funkcjonowaniu młodego człowieka, takie jak: czytanie, pisanie,
rachowanie oraz cywilizowane zachowania
społeczne, a na poziomie szkoły średniej: historia, matematyka, literatura i języki.
••Wychowujemy kompetentnych obywateli,
skutecznych w obszarze ekonomicznym i społecznym.
••Przedstawiciel: Clifton Fadiman.

Parenializm
••A właściwie konserwatyzm.

4 K. Blanchard, Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka,
Warszawa 2004, s. 119.

••Istnieje wspólna wszystkim ludziom odwieczna natura ludzka, której poznanie i doskonalenie jest funkcją szkoły.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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Koncepcja pracy szkoły

••Program szkolny powinien się poruszać w zakresie najważniejszych dyscyplin akademic
kich.

KREATYWNOŚĆ

••Program szkoły jest zawsze ten sam i ten sam
dla każdego ucznia.
••Twórca: Edmund Burke.

Rekonstrukcjonizm
••Szkoła funkcjonuje w kontekście społecznym.
••Zmiana społeczna jest nieunikniona.
••Szkoły mogą być narzędziami społecznych
zmian.
••Grupą, która może być najbardziej oddaną
wartościom demokratycznym, są nauczyciele.
Dlatego nauczyciele powinni być architektami
nowego porządku społecznego.

Rys. 5. Kreatywność
Źródło: www.spbedkowice.edupage.org.

••Nauczyciele muszą mieć największą wiedzę
i szeroką kulturę pedagogiczną.

UMIEJĘTNOŚCI/ZDOLNOŚCI

••Kompetencje nauczycieli oparte są na świadomości społecznej, na świadomości rozwoju.

DOBRA OPIEKA

••Przedstawiciele: Otto Rug, Kazimierz Sośnicki,
Zbigniew Kwieciński.

ATMOSFERA
CHRZEŚCIJAŃSKA TOŻSAMOŚĆ

WIEDZA

WYCHOWANIE

Rys. 4. Wiedza
Źródło: www.spbedkowice.edupage.org.

Rys. 6. Wychowanie
Źródło: www.spbedkowice.edupage.org.
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Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA SZKOŁY

Rys. 7. Koncepcja szkoły
Źródło: Szkoła Podstawowa w Brzoziu. Fot. J. Durszewicz.

WARTOŚCI WYPRACOWANE
PRZEZ SZKOŁĘ

Rys. 8. Wartości wypracowane przez szkołę
Źródło: Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące. Fot. J. Durszewicz.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ
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Puzzle

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 1

Puzzle
Tab. 2. Wybrane kierunki pedagogiki i filozofii pedagogiki

PUZZEL CELU
GŁÓWNEGO
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ESENCJALIZM

PROGRESYWIZM

„PODTRZYMYWANIE ŚWIATA”
„Jeśli społeczeństwo
ma być liberalne,
szkoła musi być
konserwatywna”.
Celem szkoły jest
zachowanie i przekazywanie najważniejszych elementów
dorobku kulturowego
ludzkości. Tylko człowiek zakorzeniony
w tradycji i dobrze
wykształcony stanie
się dobrym obywatelem demokratycznego
państwa. Arthur Bestor: „Szkoła naraża
się na pośmiewisko
za każdym razem, gdy
próbuje zajmować
się bezpośrednio
rozwiązywaniem
problemów realnego
życia, zamiast robić
to nie wprost – czyli
poprzez rozwijanie
zdolności intelektualnych”.

SAMOREALIZACJA
Należy stworzyć
dzieciom najlepsze
warunki do osobistego rozwoju,
zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami i właściwym
danemu dziecku
tempem rozwoju.

REKONSTRUKCJONIZM / TEORIA
KRYTYCZNA
REWOLUCJA
W KULTURZE
Szkoła jest elementem śmiałej rekonstrukcji kultury, której
dokonywać musi
każde pokolenie.
Przymus ten wynika
z technologicznego
i gospodarczego
postępu przekształcającego świat – czy
tego chcemy, czy nie.
Do współtworzenia
tej zmiany należy
przekonać i przygotować uczniów. Współcześnie w szczególności dawne tradycje
i wartości uniemożliwiają szybki rozwój
społeczny i należy
je zrekonstruować.
Szkoła musi mieć
tę odwagę i ośmielać
do zmiany.

PERENIALIZM
STAĆ SIĘ
CZŁOWIEKIEM
Istnieje wspólna
wszystkim ludziom
odwieczna natura
ludzka, której poznanie i doskonalenie
jest funkcją szkoły.
Szkoła to przede
wszystkim środowisko wychowawcze,
gdzie kształtuje się
charakter, a każdemu uczniowi daje
się szansę wejścia
na drogę ku „pełni
człowieczeństwa”.

Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
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REKONSTRUKCJONIZM / TEORIA
KRYTYCZNA

ESENCJALIZM

PROGRESYWIZM

PERENIALIZM

PUZZEL TREŚCI
NAUCZANIA

WIEDZA OGÓLNA
Szkoła powinna
kształcić w szerokim
zakresie, zarówno
dyscyplin humanistycznych, jak
i matematyczno-przyrodniczych. Struktura przedmiotów
naśladuje strukturę
akademicką. Celem
jest osiągnięcie
wysokiej biegłości
i kompetencji w tych
dziedzinach.

NIC NIENARUSZALNEGO
Treści nauczania
nie mogą przesłonić osoby ucznia.
Naturalny sposób
uczenia się, rozwiązywanie problemów
naukowych czy
społecznych są siłą
rzeczy interdyscyplinarne i wykorzystują
dorobek rozmaitych
dziedzin. Podziały
akademickie są
zbędne. W szczególności należy
poznawać metody
badawcze wykorzystywane w rozmaitych naukach i czynić
z uczniów „małych
badaczy”, a nie
odbiorców gotowej
wiedzy.

DIAGNOZA
I ZMIANA
Treścią zajęć
szkolnych powinny
być systematyczna
diagnoza problemów
współczesnych (np.
układu stosunków
międzynarodowych,
ekologii, społecznych
niesprawiedliwości)
oraz poznawanie narzędzi zmiany, a także
krytyczna analiza
barier kulturowych,
które zmianę blokują.

HUMANISTYKA
Program szkolny
powinien poruszać
się w zakresie najważniejszych dyscyplin
akademickich. Wśród
nich szczególne
miejsce przypada
humanistyce. Ona
bowiem rozwija zmysł
etyczny i estetyczny
niezbędny każdemu
człowiekowi. Tam też
studiuje się dzieła,
w których zawarto
ludzką wiedzę o naszej naturze i sztuce
życia. Między naukami humanistycznymi wyróżnić trzeba
filozofię (a w niej
metafizykę), która
scala świat i nadaje
sens poznawanej
rzeczywistości.

PUZZEL METOD
NAUCZANIA

PILNOŚĆ
Cokolwiek by mówić
o skuteczności takich
czy innych metod
nauczania, sukces
edukacyjny zależy
w istocie od pilności
i wysiłku ucznia.
Dzieci trzeba uczyć
rzetelnej pracy.
Skądinąd należy wystrzegać się metod,
w których uczniowie
sami badają coś,
co już zostało zbadane przez ekspertów. Np. metoda projektu zmusza uczniów
do „powtórnego
odkrywania Ameryki”, co jest zupełnie
nieefektywne.

SWOBODNA AKTYWNOŚĆ
Uczymy się przez
działanie i należy
stworzyć możliwie
dużo okazji do spontanicznej, twórczej
aktywności dla każdego dziecka. Bardzo
istotne znaczenie
ma eksperyment
(wypierany przez
fatalną dominację
wiedzy książkowej),
a szczególnym patentem progresywistów
jest metoda projektowa. Każda szkoła
jest laboratorium,
gdzie testuje się coraz
to nowe techniki
nauczania zgodne
z potrzebami dziecka.

PLURALIZM
Metody nauczania
powinny uwzględniać
zróżnicowane style
uczenia się i społeczne konteksty,
w których funkcjonuje uczeń. Postuluje
się edukację wielokulturową, uświadamiającą nam ograniczenia
naszej perspektywy,
a w szczególności
badanie języka jako
nośnika rozmaitych
uprzedzeń i stereotypów.

ĆWICZYĆ UMYSŁ
Powinniśmy skoncentrować się na analizie
arcydzieł – techniki intelektualne,
które podczas takiej
analizy się poznaje,
są najcenniejsze.
Pracujemy metodą
sokratejską, odwołujemy się do praktyk
coachingu. Rozwijamy
także zajęcia z logiki
i retoryki. Ze szkoły
mamy wyjść z wyrobioną „krytyczną
inteligencją” – reszty
nauczymy się w życiu.
Fascynacja wieloma
nowoczesnymi
metodami nauczania
prowadzi do tego,
że to, co miało być
środkiem, staje się
celem.
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40

REKONSTRUKCJONIZM / TEORIA
KRYTYCZNA

ESENCJALIZM

PROGRESYWIZM

PERENIALIZM

PUZZEL
PROGRAMU

PROGRAM
WSPÓLNY
Państwo, działając
w imieniu wspólnoty
kulturowej, decyduje
o najważniejszych
elementach kształcenia we wszystkich
szkołach. Program
powinien być
stabilny, niepodatny
na „społeczne mody
i dziecięce kaprysy”.
Należy zadbać o jego
kumulatywny charakter (usystematyzowanie i stałe poszerzanie
zdobytej wiedzy).

ZRÓŻNICOWANIE
Programy powinny
kształtować się
możliwie blisko
ucznia i w odpowiedzi
na jego potrzeby.
W jednej szkole
można realizować ich
kilka jednocześnie.
Program odpowiada
przede wszystkim
na aktualne wyzwania
cywilizacyjne. Doświadczeń przodków
nie należy lekceważyć, ale je krytycznie
analizować i wykorzystywać to, co wyda
nam się w danej
chwili wartościowe.

NIEUSTANNIE
W RUCHU
Szkoła pozostaje
w dynamicznym
związku z otoczeniem, trwa między
nimi nieustanna
wymiana – program
szkoły jest zmieniany
przez środowisko
i zarazem zmierza
do ulepszenia środowiska. Nie należy
obawiać się upolitycznienia szkoły,
co i tak bezustannie
się dzieje, ale należy
pamiętać, że program
powstaje w demokratycznej debacie, a nie
wynika ze sztywnych
przeświadczeń ideologicznych.

PROGRAM
„ODWIECZNY”
Skoro natura ludzka
jest niezmienna,
to i odpowiedzi
na podstawowe
pytania zostały już
udzielone. Program
szkoły jest więc
zawsze ten sam i ten
sam dla każdego
ucznia. Należy pilnować tylko, aby nie
dopuścić do współtworzenia programu
tych, którzy kształcenie (będące celem samym w sobie) pragną
zinstrumentalizować
(np. ludzi biznesu czy
polityków).

PUZZEL METOD
OCENIANIA

NIENARUSZALNE
WYMAGANIA
Jasno sformułowane
wymagania nie powinny być uchylane
z uwagi na jakiekolwiek pozaintelektualne przesłanki.
Sprawdziany powinny
być liczne i niełatwe.
Należy nagradzać rzeczywiste osiągnięcia.

NATURALNE NAGRODY
Tradycyjne ocenianie
jest szkodliwe – odwraca uwagę uczniów
od naturalnej satysfakcji, jaką daje poznanie czy przekształcenie rzeczywistości,
rozbudza postawy
narcystyczne, wprowadza ducha zbędnej
rywalizacji. Uczniowie
sami dostrzegają wartość swojej pracy, gdy
dokonują zestawienia
zamierzeń i rezultatów. Nie należy zatem przywiązywać się
do z góry ustalonych
wymagań, a nadto
nagradzać także pozaszkolne aktywności
ucznia.

BEZ OCEN
Ocenianie jest w najlepszym przypadku
zbędne, w najgorszym
szkodliwe. Zakłada
wiedzę o tym, jak coś
powinno być zrobione, i funduje relacje dominacji między
oceniającym a ocenianym, deprawujące dla obu. Warto
w zamian podkreślać
wartość spontanicznego, twórczego
działania bez względu
na wyniki.

WYSOKI STANDARD DLA KAŻDEGO
Równość nie polega
na „uśrednianiu” wymagań albo pobłażliwości dla słabości
ucznia – wszyscy
natomiast muszą
mieć dostęp do tego
samego programu
i najlepszych nauczycieli, a wynik zależy
od uczniowskiego zaangażowania. Każdy
jest w stanie spełnić
w jakimś stopniu „uniwersalne standardy
doskonałości”, nigdy
nie należy zadowalać
się osiągnięciami
„dostatecznymi”.
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ESENCJALIZM
INTELEKT
PUZZEL
PSYCHOLOGICZNY Podstawową funkcją
szkoły jest rozwój
intelektualny, który
powinien dokonywać
się w warunkach
jasnego określania
zasad i standardów
wymagań oraz ich
egzekwowania.

PUZZEL ROLI
SPOŁECZNEJ
SZKOŁY

DYSCYPLINA i CIĄGŁOŚĆ
Szkoła oparta
na dyscyplinie powinna uczyć przede
wszystkim szacunku
dla prawa i legalnej
władzy. Jednocześnie
powinna gwarantować międzypokoleniową ciągłość, dzięki
uczestnictwu dzieci
we wspólnym zasobie wiedzy. W ten
sposób wykształcimy
dobrych obywateli
i rzetelnych pracowników. Szkoła nie
może być w żadnym
wypadku miejscem
eksperymentów „społecznych inżynierów”.

PROGRESYWIZM

REKONSTRUKCJONIZM / TEORIA
KRYTYCZNA

PERENIALIZM

MIŁOŚĆ
Szkoła nie powinna
skupiać się wyłącznie
na rozwoju intelektualnym – rozwój uczuciowy i społeczny są
równie ważne. W celu
zapewnienia tego
rozwoju potrzebne
są przede wszystkim
atmosfera miłości
i bezpieczeństwa
oraz wychodzenie
naprzeciw potrzebom
konkretnego dziecka.
Przymus prowadzi do dziecięcych
neuroz.

NATURALNA DOBROĆ
Szkoła nie tyle
powinna planować
kształcenie takich czy
innych cech, co raczej
wykorzystywać to,
co przyrodzone: naturalną dobroć, bystrość
i realizm dzieci. Wówczas pobyt w szkole
będzie radosny.

WOLA I TRZEŹWY
OSĄD
Klasyczna filozofia
europejska trafnie
opisała naturę człowieka, w przeciwieństwie do Rousseau
i jego następców, którzy przecenili znaczenie emocjonalności.
Szkoła w szczególności powinna skupić
się na wyrabianiu
charakteru, silnej woli
oraz krytycznego
osądu rzeczy.

REFORMY SPOŁECZNE
Społeczeństwo nieustannie potrzebuje
reform, a te pozwalają
nam na ciągły postęp.
Oświata jest kuźnią
społecznej innowacji
i podstawowym miejscem, gdzie decyduje
się społeczna zmiana.
Szkoła, preferując
metody oparte
na współpracy
i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań,
przygotowuje
najlepiej do życia
w demokratycznym
społeczeństwie.

RADYKALNA
ZMIANA
Szkoła (choć nie tylko
ona) uczestniczy
w procesie podważania, przewartościowywania i niszczenia
społeczno-ekonomicznego i etycznego
status quo opartego
na niesprawiedliwości, nieadekwatnego
do współczesnych
i przyszłych wyzwań.
Rolą szkoły jest
emancypacja, a także
dbałość o język jako
fundament kultury.

(NIE)UŻYTECZNA
PRAWDA
Jakości edukacji nie
mierzy się finansowym sukcesem
absolwentów, nie
należy też nakładać
na nią inspirowanych
ideologiami zadań
społecznych.
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Puzzle

REKONSTRUKCJONIZM / TEORIA
KRYTYCZNA

ESENCJALIZM

PROGRESYWIZM

PERENIALIZM

PUZZEL RELACJI
UCZEŃ–
–NAUCZYCIEL

MISTRZOSTWO
Kwalifikacje
do bycia nauczycielem to przede wszystkim zaawansowana
wiedza w dziedzinie,
którą wykładamy.
Nauczyciel powinien
dostrzec uczniów
szczególnie zdolnych
(i/lub pilnych) i zapewnić im dodatkowe
wsparcie.

TOWARZYSZENIE
Nauczyciel i rodzice
nie powinni niczego
narzucać wychowankowi, lecz towarzyszyć mu w jego
drodze i wspomagać,
jeśli zajdzie potrzeba.
W rezultacie uczeń
zaakceptuje siebie
i będzie sobie radził
ze swoimi problemami. Zrezygnować
z centralnej roli w klasie i cierpliwie pomagać w organizowaniu
uczącej się wspólnoty
uczniów – oto wyzwanie dla nauczyciela progresywisty.

UWOLNIĆ DZIECI
Pozostawione same
sobie dzieci poradzą
sobie nie gorzej niż
z pomocą nauczycieli.
Formalny proces
dydaktyczny należy
porzucić i zastąpić go
swobodnymi działaniami edukacyjnymi,
spontanicznymi i szanującymi autonomię
dziecka.

PIELĘGNOWANIE
CNÓT
Nauczyciel przeszedł
już ścieżkę, po której
kroczy uczeń – jego
atutem jest przede
wszystkim duchowa
dojrzałość. Specjalistyczna wiedza pedagogiczna nie zastąpi
erudycji, którą dają
sztuki wyzwolone.
Nauczyciel pielęgnuje
w uczniu cnoty,
takie jak umiłowanie
prawdy, sprawiedliwość czy pracowitość, a i sam poddaje
się ascezie.

PUZZEL
ZARZĄDZANIA

HIERARCHIA
i KOMPETENCJA
Zarządzanie jest
kompetencją dyrektora, nauczanie zaś
pedagogów – nie
trzeba im przeszkadzać. Oczywiście
autorytet, którym
powinni się cieszyć,
a który wynika
z ich specjalistycznej
wiedzy, nie oznacza
autorytarnego stylu
działania.

STRUKTURA
OTWARTA
Osoby zarządzające
szkołą powinny być
otwarte na nowatorstwo i eksperyment.
Zarządzanie powinno
mieć charakter
demokratyczny,
a pracownicy szkoły
powinni być zarazem
społecznikami zaangażowanymi w życie
lokalne i kształtującymi politykę
szkoły w odpowiedzi
na pojawiające się
wyzwania.

DEMOKRACJA
I WOLNOŚĆ
Nauczyciel jest
„zaangażowanym
w transformację intelektualistą” i jako taki
powinien być wolny
od jakiejkolwiek presji
ze strony zwierzchności. W swobodnej
dyskusji z rodzicami
i uczniami oraz
innymi nauczycielami
kształtowana jest
polityka szkoły. Każdy
inny model szkoły jest
więzieniem.

PRZECIW DESPOTYZMOWI
Szkole zagraża
zarówno despotyzm nauczyciela
tłumiącego kreatywność uczniów, jak
i despotyzm dzieci,
które obdarzone
nadmiarem wolności
anarchizują szkolne
życie ze szkodą dla
wszystkich. Mądre zarządzanie świadome
jest tych niebezpieczeństw i przechodzi
bezpiecznie między
Scyllą i Charybdą
dwóch despotyzmów.

Warto zajrzeć: Gerald L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2003.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gerald L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
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Kolor czerwony puzzle

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 2

Kolor czerwony puzzle

Kwalifikacje do bycia nauczycielem to przede wszystkim zaawansowana
wiedza w dziedzinie, którą wykładamy. Nauczyciel powinien dostrzec
uczniów szczególnie zdolnych (i/lub pilnych) i zapewnid im dodatkowe
wsparcie.
MISTRZOSTWO

Cokolwiek by mówid o skuteczności takich czy
innych metod nauczania, sukces edukacyjny
zależy w istocie od pilności i wysiłku ucznia.
Dzieci trzeba uczyd rzetelnej pracy. Skądinąd
należy wystrzegad się metod, w których uczniowie sami badają coś, co już zostało zbadane
przez ekspertów. Np. metoda projektu zmusza
uczniów do „powtórnego odkrywania Ameryki”, co jest zupełnie nieefektywne.

PILNOŚĆ

PUZZEL METOD NAUCZANIA

Zarządzanie jest kompetencją dyrektora, nauczanie
zaś pedagogów – nie trzeba im przeszkadzać.
Oczywiście autorytet, którym powinni się cieszyd,
a który wynika z ich specjalistycznej wiedzy,
nie oznacza autorytarnego stylu działania.

NIENARUSZALNE WYMAGANIA

HIERARCHIA i KOMPETENCJA

PUZZEL ZARZĄDZANIA

PUZZEL RELACJI UCZEO–NAUCZYCIEL

PUZZEL ROLI SPOŁECZNEJ SZKOŁY

DYSCYPLINA i CIĄGŁOŚĆ

Szkoła oparta na dyscyplinie powinna uczyd
przede wszystkim szacunku dla prawa i legalnej
władzy. Jednocześnie powinna gwarantowad
międzypokoleniową ciągłośd, dzięki uczestnictwu
dzieci we wspólnym zasobie wiedzy. W ten
sposób wykształcimy dobrych obywateli
i rzetelnych pracowników. Szkoła nie może byd
w żadnym wypadku miejscem eksperymentów
„społecznych inżynierów”.

PUZZEL METOD OCENIANIA

Jasno sformułowane wymagania
nie powinny byd uchylane z uwagi
na jakiekolwiek pozaintelektualne
przesłanki. Sprawdziany powinny
byd liczne i niełatwe. Należy nagradzad rzeczywiste osiągnięcia.

PUZZEL

PUZZEL PROGRAMU

PSYCHOLOGICZNY

PROGRAM WSPÓLNY
Paostwo, działając w imieniu wspólnoty kulturowej, decyduje o najważniejszych elementach kształcenia we wszystkich
szkołach. Program powinien byd stabilny, niepodatny na
„społeczne mody i dziecięce kaprysy”. Należy zadbad o jego
kumulatywny charakter (usystematyzowanie i stałe poszerzanie zdobytej wiedzy).

INTELEKT
Podstawową funkcją szkoły jest rozwój intelektualny, który powinien dokonywad się w warunkach jasnego
określania zasad i standardów wymagao oraz ich egzekwowania.

PUZZEL CELU GŁÓWNEGO
„PODTRZYMYWANIE ŚWIATA”
„Jeśli społeczeostwo ma byd liberalne, szkoła musi byd konserwatywna”. Celem szkoły jest
zachowanie i przekazywanie najważniejszych elementów dorobku kulturowego ludzkości. Tylko
człowiek zakorzeniony w tradycji i dobrze wykształcony stanie się dobrym obywatelem
demokratycznego paostwa. Arthur Bestor: „Szkoła naraża się na pośmiewisko za każdym razem,
gdy próbuje zajmowad się bezpośrednio rozwiązywaniem problemów realnego życia, zamiast
robid to nie wprost – czyli poprzez rozwijanie zdolności intelektualnych".

PUZZEL TREŚCI NAUCZANIA
WIEDZA OGÓLNA
Szkoła powinna kształcid w szerokim zakresie,
zarówno dyscyplin humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Struktura przedmiotów naśladuje strukturę akademicką. Celem
jest osiągnięcie wysokiej biegłości i kompetencji w tych dziedzinach.

Rys. 9. Kolor czerwony puzzle
Źródło: opracowanie własne.
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Kolor niebieski puzzle

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 3

Kolor niebieski puzzle
Nauczyciel i rodzice nie powinni niczego narzucad wychowankowi, lecz towarzyszyd mu w jego drodze i wspomagad, jeśli zajdzie potrzeba. W rezultacie
uczeo zaakceptuje siebie i będzie sobie radził ze swoimi problemami. Zrezygnowad z centralnej roli w klasie i cierpliwie pomagad w organizowaniu uczącej się wspólnoty uczniów – oto wyzwanie dla nauczyciela progresywisty.
Uczymy się przez działanie i należy stworzyd możliwie dużo okazji do spontanicznej, twórczej aktywności dla każdego dziecka. Bardzo istotne znaczenie ma eksperyment (wypierany przez fatalną
dominację wiedzy książkowej), a szczególnym
patentem progresywistów jest metoda projektowa. Każda szkoła jest laboratorium, gdzie testuje
się coraz to nowe techniki nauczania zgodne z potrzebami dziecka.

SWOBODNA AKTYWNOŚD

PUZZEL METOD NAUCZANIA
PUZZEL

PUZZEL ZARZĄDZANIA
Tradycyjne ocenianie jest szkodliwe –
odwraca uwagę uczniów od naturalnej satysfakcji, jaką daje poznanie czy
przekształcenie rzeczywistości, rozbudza postawy narcystyczne, wprowadza ducha zbędnej rywalizacji. Uczniowie sami dostrzegają wartośd swojej
pracy, gdy dokonują zestawienia zamierzeo i rezultatów. Nie należy zatem
przywiązywad się do z góry ustalonych
wymagao, a nadto nagradzad także
pozaszkolne aktywności ucznia.

STRUKTURA OTWARTA

PUZZEL RELACJI UCZEO–NAUCZYCIEL
NATURALNE NAGRODY

Osoby zarządzające szkołą powinny byd otwarte na nowatorstwo i eksperyment. Zarządzanie powinno mied charakter
demokratyczny, a pracownicy szkoły powinni byd zarazem
społecznikami zaangażowanymi w życie lokalne
i kształtującymi politykę szkoły w odpowiedzi na pojawiające
się wyzwania.

TOWARZYSZENIE
REFORMY SPOŁECZNE

PUZZEL ROLI SPOŁECZNEJ SZKOŁY

Społeczeostwo nieustannie potrzebuje reform, a te pozwalają nam na ciągły postęp.
Oświata jest kuźnią społecznej innowacji
i podstawowym miejscem, gdzie decyduje się
społeczna zmiana.

PUZZEL METOD OCENIANIA

PUZZEL PROGRAMU

PSYCHOLOGICZNY

ZRÓŻNICOWANIE

MIŁOŚD

Programy powinny kształtowad się możliwie blisko ucznia
i w odpowiedzi na jego potrzeby. W jednej szkole można realizowad ich kilka jednocześnie. Program odpowiada przede wszystkim na aktualne wyzwania cywilizacyjne. Doświadczeo przodków
nie należy lekceważyd, ale je krytycznie analizowad i wykorzystywad to, co wyda nam się w danej chwili wartościowe.

Szkoła nie powinna skupiad się wyłącznie na rozwoju intelektualnym – rozwój
uczuciowy i społeczny są równie ważne.
W celu zapewnienia tego rozwoju
potrzebne są przede wszystkim
atmosfera miłości i bezpieczeostwa
oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom konkretnego dziecka. Przymus
prowadzi do dziecięcych neuroz.

PUZZEL TREŚCI NAUCZANIA
NIC NIENARUSZALNEGO

PUZZEL CELU GŁÓWNEGO
SAMOREALIZACJA
Należy stworzyd dzieciom najlepsze warunki do osobistego rozwoju,
zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami i właściwym danemu
dziecku tempem rozwoju.

Treści nauczania nie mogą przesłonid osoby
ucznia. Naturalny sposób uczenia się, rozwiązywanie problemów naukowych czy społecznych są siłą
rzeczy interdyscyplinarne i wykorzystują dorobek
rozmaitych dziedzin. Podziały akademickie są
zbędne. W szczególności należy poznawad
metody badawcze wykorzystywane w rozmaitych
naukach i czynid z uczniów „małych badaczy”,
a nie odbiorców gotowej wiedzy.

Rys. 10. Kolor niebieski puzzle
Źródło: opracowanie własne.

44

Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Kolor zielony puzzle

Obszar V Moduł 1.2 Zał. 4

Kolor zielony puzzle

Pozostawione same sobie dzieci poradzą sobie nie gorzej niż z pomocą nauczycieli. Formalny proces dydaktyczny należy porzucid i zastąpid go swobodnymi działaniami edukacyjnymi, spontanicznymi i szanującymi autonomię
dziecka.
UWOLNID DZIECI

PUZZEL PSYCHOLOGICZNY

PUZZEL ZARZĄDZANIA

Ocenianie jest w najlepszym przypadku zbędne, w najgorszym szkodliwe.
Zakłada wiedzę o tym, jak coś powinno byd zrobione, i funduje relacje dominacji między oceniającym
a ocenianym, deprawujące dla obu.
Warto w zamian podkreślad wartośd
spontanicznego, twórczego działania
bez względu na wyniki.

Nauczyciel jest „zaangażowanym w transformację intelektualistą” i jako taki powinien byd wolny od jakiejkolwiek presji ze strony zwierzchności. W swobodnej dyskusji z rodzicami i uczniami oraz innymi nauczycielami
kształtowana jest polityka szkoły. Każdy inny model
szkoły jest więzieniem.

Metody nauczania powinny uwzględniad zróżnicowane
style uczenia się i społeczne konteksty, w których funkcjonuje uczeo. Postuluje się edukację wielokulturową,
uświadamiającą nam ograniczenia naszej perspektywy,
a w szczególności badanie języka jako nośnika rozmaitych
uprzedzeo i stereotypów.

PLURALIZM

PUZZEL METOD NAUCZANIA

BEZ OCEN

DEMOKRACJA I WOLNOŚD

PUZZEL RELACJI UCZEO–NAUCZYCIEL

PUZZEL ROLI SPOŁECZNEJ SZKOŁY

RADYKALNA ZMIANA

Szkoła (chod nie tylko ona) uczestniczy
w procesie podważania, przewartościowywania i niszczenia społeczno-ekonomicznego
i etycznego status quo opartego na
niesprawiedliwości, nieadekwatnego do
współczesnych i przyszłych wyzwao. Rolą
szkoły jest emancypacja, a także dbałość
o język jako fundament kultury.

PUZZEL METOD OCENIANIA

PUZZEL PROGRAMU
NIEUSTANNIE W RUCHU
Szkoła pozostaje w dynamicznym związku z otoczeniem, trwa
między nimi nieustanna wymiana – program szkoły jest zmieniany przez środowisko i zarazem zmierza do ulepszenia środowiska. Nie należy obawiad się upolitycznienia szkoły, co i tak
bezustannie się dzieje, ale należy pamiętad, że program powstaje w demokratycznej debacie, a nie wynika ze sztywnych
przeświadczeo ideologicznych.

NATURALNA DOBROD
Szkoła nie tyle powinna planowad
kształcenie takich czy innych cech, co
raczej wykorzystywad to, co przyrodzone: naturalną dobrod, bystrośd i realizm
dzieci. Wówczas pobyt w szkole będzie
radosny.

PUZZEL CELU GŁÓWNEGO

PUZZEL TREŚCI NAUCZANIA

REWOLUCJA W KULTURZE

DIAGNOZA I ZMIANA

Szkoła jest elementem śmiałej rekonstrukcji kultury, której dokonywad musi każde pokolenie.
Przymus ten wynika z technologicznego i gospodarczego postępu przekształcającego świat –
czy tego chcemy, czy nie. Do współtworzenia tej zmiany należy przekonad i przygotowad
uczniów. Współcześnie w szczególności dawne tradycje i wartości uniemożliwiają szybki rozwój
społeczny i należy je zrekonstruowad. Szkoła musi mied tę odwagę i ośmielad do zmiany.

Treścią zajęd szkolnych powinny byd systematyczna diagnoza problemów współczesnych
(np. układu stosunków międzynarodowych,
ekologii, społecznych niesprawiedliwości) oraz
poznawanie narzędzi zmiany, a także krytyczna analiza barier kulturowych, które zmianę
blokują.

Rys. 11. Kolor zielony puzzle
Źródło: opracowanie własne.
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Kolor żółty puzzle
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Kolor żółty puzzle

Nauczyciel przeszedł już ścieżkę, po której kroczy uczeo – jego atutem jest
przede wszystkim duchowa dojrzałośd. Specjalistyczna wiedza pedagogiczna nie zastąpi erudycji, którą dają sztuki wyzwolone. Nauczyciel pielęgnuje w uczniu cnoty, takie jak umiłowanie prawdy, sprawiedliwośd czy
pracowitośd, a i sam poddaje się ascezie.
PIELĘGNOWANIE CNÓT

Jakości edukacji nie mierzy się finansowym
sukcesem absolwentów, nie należy też nakładad
na nią inspirowanych ideologiami zadao
społecznych.

Powinniśmy skoncentrowad się na analizie
arcydzieł – techniki intelektualne, które podczas takiej analizy się poznaje, są najcenniejsze. Pracujemy
metodą sokratejską, odwołujemy się do praktyk
coachingu. Rozwijamy także zajęcia z logiki i retoryki.
Ze szkoły mamy wyjśd z wyrobioną „krytyczną inteligencją” – reszty nauczymy się w życiu. Fascynacja
wieloma nowoczesnymi metodami nauczania
prowadzi do tego, że to, co miało byd środkiem,
staje się celem.

ĆWICZYĆ UMYSŁ

PUZZEL METOD NAUCZANIA

PRZECIW DESPOTYZMOWI

WYSOKI STANDARD DLA
KAŻDEGO
Równośd nie polega na „uśrednianiu”
wymagao albo pobłażliwości dla słabości ucznia – wszyscy natomiast muszą mied dostęp do tego samego programu i najlepszych nauczycieli, a wynik zależy od uczniowskiego zaangażowania. Każdy jest w stanie spełnid
w jakimś stopniu „uniwersalne standardy doskonałości”, nigdy nie należy
zadowalad się osiągnięciami
„dostatecznymi”.

Szkole zagraża zarówno despotyzm nauczyciela tłumiącego kreatywnośd uczniów, jak i despotyzm dzieci, które
obdarzone nadmiarem wolności anarchizują szkolne życie ze szkodą dla wszystkich. Mądre zarządzanie świadome jest tych niebezpieczeostw i przechodzi bezpiecznie
między Scyllą i Charybdą dwóch despotyzmów.

PUZZEL ZARZĄDZANIA

PUZZEL RELACJI UCZEO–NAUCZYCIEL
(NIE)UŻYTECZNA PRAWDA

PUZZEL ROLI SPOŁECZNEJ SZKOŁY
PUZZEL METOD OCENIANIA

PUZZEL PROGRAMU
PROGRAM „ODWIECZNY”

PUZZEL PSYCHOLOGICZNY
WOLA I TRZEŹWY OSĄD
Klasyczna filozofia europejska trafnie
opisała naturę człowieka, w przeciwieostwie do Rousseau i jego następców, którzy
przecenili znaczenie emocjonalności. Szkoła w szczególności powinna skupid się na
wyrabianiu charakteru, silnej woli oraz krytycznego osądu rzeczy.

Skoro natura ludzka jest niezmienna, to i odpowiedzi na podstawowe pytania zostały już udzielone. Program szkoły jest
więc zawsze ten sam i ten sam dla każdego ucznia. Należy pilnowad tylko, aby nie dopuścid do współtworzenia programu
tych, którzy kształcenie (będące celem samym w sobie)
pragną zinstrumentalizowad (np. ludzi biznesu czy polityków).

PUZZEL CELU GŁÓWNEGO

PUZZEL TREŚCI NAUCZANIA

STAĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM

HUMANISTYKA

Istnieje wspólna wszystkim ludziom odwieczna natura ludzka, której poznanie i doskonalenie jest
funkcją szkoły. Szkoła to przede wszystkim środowisko wychowawcze, gdzie kształtuje się charakter, a każdemu uczniowi daje się szansę wejścia na drogę ku „pełni człowieczeostwa”.

Program szkolny powinien poruszad się w zakresie najważniejszych dyscyplin akademickich. Wśród nich szczególne
miejsce przypada humanistyce. Ona bowiem rozwija zmysł
etyczny i estetyczny niezbędny każdemu człowiekowi. Tam
też studiuje się dzieła, w których zawarto ludzką wiedzę o
naszej naturze i sztuce życia. Między naukami humanistycznymi wyróżnid trzeba filozofię (a w niej metafizykę), która
scala świat i nadaje sens poznawanej rzeczywistości.

Rys. 12. Kolor żółty puzzle
Źródło: opracowanie własne.
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Szkoła w Morzewcu
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osób starszych, koleżeństwo i wzajemną pomoc
w każdej sytuacji. Dyskusje prowadzono również

Szkoła w Morzewcu

wokół kierunku pedagogiki bądź filozofii, we-

Jarosław Durszewicz

W toku wspólnych rozmów uzgodniono, że wszel-

dług których założeń szkoła może funkcjonować.
kie działania szkoły będą się opierać na nurcie

Szkoła Podstawowa w Morzewcu to szkoła w ma-

progresywizmu5, który zakłada, że należy stwo-

łym mieście, licząca 420 uczniów, którzy dowoże-

rzyć dzieciom warunki do rozwoju, zgodnego

ni są również z pobliskich miejscowości. Szkoła

z indywidualnymi zainteresowaniami i tempem

osiąga bardzo dobre efekty kształcenia, a dzięki

rozwoju oraz czynić z uczniów badaczy docho-

działaniom wychowawczym nie boryka się z wie-

dzących do wiedzy. Kolejnym krokiem w two-

loma problemami. Wyzwaniem, które postawiła

rzeniu koncepcji było włączenie do jej tworzenia

przed sobą, była realizacja celu strategicznego

rozpoznanych wcześniej potrzeb rozwojowych

„My i środowisko”. Zadaniem w ramach reali-

uczniów. Rezultatem wspólnej pracy nauczycieli,

zacji tego celu było przeprowadzenie projektu

rodziców i uczniów było przyjęcie uzgodnionej,

edukacyjnego – „Nasze środowisko – do czego

adekwatnej do potrzeb uczniów koncepcji pod

potrzebna mu szkoła”. Uczniowie, wcieliwszy się

hasłem „Wspólnie dla rozwoju”. Cała społeczność

w badaczy, dokonali prawdziwej diagnozy potrzeb

szkoły została zapoznana z koncepcją i zaakcep-

środowiska. W jej wyniku okazało się, że miesz-

towała ją. Na podstawie koncepcji przygotowa-

kańcy chcieliby korzystać z biblioteki, sali gimna-

no plan pracy szkoły, uwzględniający realizację

stycznej, mieć możliwość dostępu do internetu.

wszystkich postulatów środowiska lokalnego.

Byłaby również potrzeba wykorzystania zasobów

Podjęte działania określone w koncepcji wynikają

szkoły na organizację spotkań lokalnego koła go-

z niej i są z nią spójne. Przykładem takich działań

spodyń wiejskich. Kilka osób zgłosiło potrzebę

jest organizacja zajęć dodatkowych rozwijających

uczestnictwa w warsztatach rozwijających zainte-

zainteresowania uczniów. Zajęcia te prowadzą

resowania: szachowych, decupage, artystycznych

rodzice, wcześniej uczestniczący w warsztatach

i astronomicznych. Mieszkańcy zgłaszali też po-

dla dorosłych, na których prowadzenie szkoła

trzebę udziału w imprezach okolicznościowych

udostępnia pomieszczenia. Kolejnym przykładem

i patriotycznych organizowanych przez szkołę.

takiego działania jest organizowanie przez koło

Wyniki tej diagnozy przerosły najśmielsze ocze-

gospodyń wiejskich warsztatów kulinarnych dla

kiwania. Na początku kolejnego roku szkolnego

chętnych uczniów. Ciekawostką jest tutaj duży

dyrekcja szkoły zaprosiła nauczycieli i rodziców

udział chłopców zainteresowanych gotowaniem.

do dyskusji na temat najważniejszych wartości,

Wspólne debaty o skuteczności i celowości dzia-

którymi szkoła ma się kierować w swojej pracy.

łań stały się elementem kalendarza szkoły. Po-

W wyniku wspólnych uzgodnień przyjęto katalog

zwalają one na modyfikowanie koncepcji w razie

najważniejszych wartości. Są to wartości zawarte

potrzeb, w czasie od jej przyjęcia takie potrzeby

w Ustawie o systemie oświaty:

jednak nie wystąpiły. Widoczna partycypacja

••rozwijania u młodzieży poczucia odpowiedzialności,

••miłości ojczyzny,

••poszanowania dla polskiego dziedzictwa kul-

uczniów i rodziców wskazuje na wysoki poziom
identyfikacji z placówką i właściwe przyjęcie założeń koncepcji.

turowego, przy jednoczesnym otwarciu się
na wartości kultur Europy,

••zasady solidarności,
•• demokracji,
•• tolerancji,

••sprawiedliwości,
••wolności.

Dodatkowo szkoła wprowadziła poszanowanie
pracy, uczciwość, ideę lojalności, szacunek dla

5 Edukacja progresywistyczna – oparta na koncepcjach naturalistycznych i pragmatycznych, skoncentrowanych na potrzebach i zainteresowaniach dziecka; czyni przedmioty akademickie mniej ważnymi; odrzuca koncepcje tradycyjnej filozofii
idealistycznej, realistycznej i tomistycznej; jej funkcją społeczną
jest wpajanie relatywizmu kulturowego czy etycznego, odnoszącego się do tradycji, postaw i wartości oraz wdrażanie młodych ludzi w procedury demokratyczne, http://pl.wikipedia.
org/wiki/Edukacja progresywistyczna.
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Mój styl uczenia się

Obszar VI Moduł 2.1 Zał. 1

Jeśli instrukcja jest jasna, rozpocznij wypełniać kwestionariusz.

Mój styl uczenia się

1. Kiedy uczę się czegoś:
a) lubię, gdy porusza to moje uczucia…

Opracowanie własne na podstawie Materiały dydaktyczne dla trenerów. Efektywne nauczanie, Przygoto-

b) lubię obserwować i słuchać, co się dzieje…

wane w ramach projektu „Przez praktykę do zawodu”.
Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole

c) lubię rozmyślać o różnych sprawach i ana-

Humanitas, zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju

lizować je…

Edukacji (www.zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/
download/3212).

Instrukcja

d) lubię robić coś, działać…
2. Najwięcej mogę się nauczyć kiedy:

Celem tego kwestionariusza jest ustalenie, jaka
jest Twoja metoda uczenia się. Prosimy o przypi-

a) zaufam swojej intuicji i uczuciom…

sanie najwyższej rangi (największej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej opisują sposób,

b) słucham i obserwuję uważnie…

w jaki się uczysz, a niskiej rangi (najmniejszej
liczby punktów) tym zdaniom, które nie charak-

c) logicznie rozumuję…

teryzują Twojego sposobu uczenia się. Nie ma tu
odpowiedzi dobrych i złych. Różne cechy charak-

d) pracuję ciężko i widzę rezultaty…

terystyczne opisane w kwestionariuszu są równie
dobre, a wypełnienie tego kwestionariusza ma

3. W czasie uczenia się czegoś:

posłużyć do opisania tego, jak się uczysz, nie zaś
do oceniania Twoich umiejętności uczenia się.
W kwestionariuszu umieszczono dwanaście

a) angażuję się emocjonalnie i silnie reaguję
na to, czego się uczę…

zdań o różnej treści, w zależności od tego, czy
jako zakończenie wybierze się punkt a, b, c czy d.

b) odnoszę się do tego spokojnie i z rezerwą…

Przy zakończeniu zdania, które najlepiej opisu-

je Twój sposób uczenia się, postaw cyfrę 4; przy
zdaniu, które jest następne w kolejności – cyfrę 3;

cyfrę 2 – przy takim zakończeniu zdania, które jeszcze słabiej opisuje Twój styl uczenia się;

a cyfrę 1 – przy zdaniu, które w najmniejszym

stopniu opisuje Twój sposób uczenia się. Różne

c) mam tendencję do pojmowania rzeczy
rozumowo…
d) czuję się za wszystko odpowiedzialny…
4. Uczę się czegoś przez:

zakończenia tego samego zdania nie mogą mieć
tych samych rang.

a) odczuwanie…

Przykład:

b) obserwację…

Kiedy uczę się czegoś:

c) myślenie…

a) jestem szczęśliwy…2

d) działanie…

b) jestem szybki…1
c) myślę logicznie…3

5. Kiedy uczę się czegoś:
a) jestem otwarty na nowe doświadczenia…

d) jestem uważny…4
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b) przyglądam się wszystkim aspektom za-

9. Najwięcej mogę się nauczyć:

gadnienia…
a) kiedy zaufam swoim odczuciom…
c) lubię analizować zagadnienia i badać ich
szczegółowe aspekty…

b) zdam się na własną obserwację…

d) lubię eksperymentować…

c) na podstawie własnych koncepcji i pomysłów…

6. W czasie uczenia się czegoś:
d) kiedy sam mogę wszystko wypróbować…
a) wierzę swojej intuicji…
10. W czasie uczenia się czegoś:
b) obserwuję…

a) jestem osobą nastawioną na akceptację…

c) myślę logicznie…

b) jestem osobą chłodną i z rezerwą…

d) jestem aktywny…

c) jestem osobą racjonalną…

7. Najwięcej mogę się nauczyć dzięki:
a) osobistym kontaktom z ludźmi…

d) jestem osobą odpowiedzialną…
11. Kiedy uczę się czegoś:

b) obserwacji…

a) bardzo się we wszystko angażuję…

c) spójnej teorii…

b) lubię obserwować…

d) możliwości sprawdzenia i zastosowania

c) oceniam i wydaję opinie…

wiedzy w praktyce…
d) lubię być aktywny…
8. Kiedy uczę się czegoś:
12. Najwięcej mogę się nauczyć, kiedy:
a) czuję się w to osobiście zaangażowany…
a) nastawię się na bezstronny odbiór…
b) zanim podejmę działania, potrzebuję czasu
do namysłu…

b) jestem ostrożny i podający w wątpliwość…

c) lubię opierać się na różnych teoriach…

c) dokonuję analizy koncepcji i pomysłów…

d) lubię widzieć rezultaty mojej pracy…

d) stosuję rozwiązania w praktyce…
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Arkusz wyników

Tab. 3. Arkusz wyników

Wpisz rangi, jakie przypisałeś poszczególnym

Odpowiedzi
(Skale)

zdaniom w tabelę, a następnie podsumuj liczby
każdej z kolumn.

a
(KP)

b
(RO)

c
(AU)

d
(AE)

Nr zdania

Otrzymasz wyniki w zakresie czterech wy-

1

miarów:

••konkretnego przeżycia (KP),

2

••refleksyjnej obserwacji (RO),

4

••abstrakcyjnego uogólniania (AU),

6

••aktywnego eksperymentowania (AE).

8

3
5
7
9
10
11
12
Łącznie
Źródło: opracowanie własne.

Cztery stadia cyklu uczenia się i twoje mocne strony
Każde stadium uczenia się daje się szczegółowo scharakteryzować. Niektórzy ludzie preferują wybrane
stadia. Zalety korzystania z poszczególnych stadiów przedstawia poniższe zestawienie.
Tab. 4. Stadia cyklu uczenia się i mocne strony
Konkretne przeżycie (KP)
W tym stadium cyklu uczenia się szczególnie ważne są
osobiste kontakty z ludźmi w codziennych sytuacjach. Istnieje tendencja do ufania bardziej uczuciom niż racjonalnym przesłankom. Daje to podstawy do bycia otwartym
na nowe idee i skłonnym do podejmowania zmian.

Uczenie się „emocjonalne”
• skupienie się na doświadczeniu „tu i teraz”,
• zwrócenie się „ku ludziom”,
• uprawnienie do wyrażania uczuć.

Refleksyjna obserwacja (RO)
W tym stadium rozpatruje się koncepcje i sytuacje z różnych punktów widzenia, kładąc nacisk na cierpliwość,
obiektywizm i ostrożny osąd. Stadium to nie musi się
wiązać z podejmowaniem działania.

Uczenie się „obserwacyjne”
• możliwość postrzegania spraw z różnych perspektyw,
• czas na refleksję, role słuchacza i obserwatora, poszukiwanie „znaczenia” rzeczy.

Abstrakcyjne uogólnienie (AU)
W tym stadium uczenie się wymaga zastosowania rozumowania logicznego w celu zrozumienia problemów lub
sytuacji. W dojściu do rozwiązania problemu ważne staje
się zakotwiczenie w teorii oraz systematyczne planowanie.

Uczenie się „symboliczne”
• analiza logiczna,
• nacisk na tworzenie pojęć,
• systematyczne planowanie.

Aktywne eksperymentowanie (AE)
Uczenie się w tym stadium przybiera aktywne formy.
Wymaga eksperymentowania i wpływania na otoczenie.
Konieczne staje się nastawienie praktyczne i branie pod
uwagę realnych skutków działań.

Uczenie się przez działanie
• możliwość podejmowania ryzyka,
• umiejętność doprowadzania działań do końca,
• wprowadzanie zmian w otoczeniu i wpływanie na innych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Materiały dydaktyczne dla trenerów. Efektywne nauczanie, Opracowane w
ramach projektu „Przez praktykę do zawodu”. Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas, zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3212).

50

Zjazd 2 UCZENIE SIĘ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Mój styl uczenia się

Bardziej szczegółowy opis osób preferujących

tolerancyjnych i niewzruszonych. Kiedy dzia-

poszczególne stadia uczenia się przedstawia się

łają, robią to w ramach ogólnej wizji działania,

następująco:

łączącej w sobie przeszłość i teraźniejszość, obserwacje innych i własne.

Konkretni
„Konkretni” są aktywistami angażującymi się

Abstrakcyjni

w pełni i bez uprzedzeń w każdą nową sytuację.

Abstrakcyjni przyswajają i integrują obserwacje,

Cieszy ich chwila obecna i najwięcej przyjemno-

tworząc złożone, lecz logicznie niepodważal-

ści odczuwają, gdy są zdominowani przez bezpo-

ne teorie. Podchodzą do problemów w sposób

średnie doznania. Charakteryzują się otwarto-

logiczny, krok po kroku. Asymilują pozornie

ścią i brakiem sceptycyzmu, co sprawia, że z en-

rozbieżne fakty, budując spójne teorie. Mają

tuzjazmem podchodzą do wszelkich nowinek.

tendencję do perfekcjonizmu, nie spoczną aż

Ich motto to „wszystkiego trzeba raz spróbować”.

nie uporządkują i zaszufladkują wszystkich

Rzucają się na oślep w paszczę lwa. Ich dni są peł-

elementów. Lubią analizować i syntetyzować

ne działania. Uwielbiają doraźne gaszenie ognia

fakty. Interesują ich podstawowe założenia, za-

w sytuacjach kryzysowych. Problemy rozwiązują

sady, teorie, modele i systemy rozumowania.

przez burzę mózgów, spontaniczne poszukiwa-

W ich filozofii życiowej główną rolę odgrywają

nie wielu możliwych rozwiązań. Kiedy tylko się

racjonalizm i logika, ich motto to: „jeżeli to jest

zmniejsza podniecenie związane z jednym zada-

racjonalne, musi być dobre”. Pytania, które

niem, rozglądają się za następnym. Najlepiej czu-

często zadają: „Czy to ma sens?”, „Jak się to ma

ją się w obliczu wyzwania związanego z nowymi

do…?”, „Jakie są podstawowe założenia?”. Patrzą

doświadczeniami, ale brak im zainteresowania

na wszystko z dystansu, analitycznie. Skłaniają

procesem wdrażania i konsolidacji rozwiązań.

się raczej w stronę racjonalnego obiektywizmu

Są nieustannie zaangażowani w sprawy innych,

niż subiektywnych i mglistych rozważań. Ich

ale robiąc to, chcą być w centrum uwagi. Bywają

podejście do problemów cechuje konsekwentna

duszą towarzystwa i starają się, aby wszystko

logika. Taki jest ich sposób myślenia i sztywno

działo się wokół ich osoby.

odrzucają wszystkie elementy z nim niezgodne.
Wolą maksymalizować stopień pewności i czują

Refleksyjni

się niepewnie w obliczu sądów subiektywnych,

Osoby refleksyjne lubią z dystansu zastanawiać

myślenia „okrężnego”, nonszalanckiego podej-

się nad zdarzeniami, obserwując je ze wszystkich

ścia do problemów.

możliwych punktów widzenia. Zbierają dane,
zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem

Aktywni

innych, i chcą je dokładnie przeanalizować

Aktywni lubią wypróbowywać pomysły, teorie

przed wyciągnięciem wniosków. Głównie liczą

i techniki, sprawdzają, jak działają one w prak-

się dla nich proces gromadzenia i analizowanie

tyce. Wyszukują nowe pomysły i przy pierwszej

danych o zjawiskach i zdarzeniach, tak więc mają

okazji eksperymentują z ich zastosowaniem. Są

tendencję do odkładania wniosków na ostatnią

typem ludzi, którzy wracają z kursów i szkoleń

chwilę. Ich filozofia życiowa to rozwaga i me-

pełni pomysłów i chcą je natychmiast wypróbo-

todyczne podejście, motto: „sprawdź grunt”

wać. Lubią przystępować od razu do dzieła i bez-

i „odłóż decyzję do rana”. Są to ludzie rozważni,

zwłocznie korzystać z pomysłów, które do nich

którzy lubią się zastanowić nad wszelkimi moż-

przemawiają. Nie owijają w bawełnę i zazwyczaj

liwymi aspektami i implikacjami decyzji przed

ze zniecierpliwieniem podchodzą do rozwlekłych

jej podjęciem. Na zebraniach wolą pozostawać

dyskusji, które nie owocują konkretnymi rozwią-

na drugim planie. Interesuje ich obserwacja

zaniami. Z zasady są praktyczni i konkretni, lubią

innych w działaniu. Słuchają i starają się do-

podejmować praktyczne decyzje i rozwiązywać

strzec ogólny kierunek dyskusji, zanim zabiorą

problemy. Trudności i szanse postrzegają w kate-

w niej głos. Mają tendencję do pozostawania

gorii wyzwań. Ich motto to: „zawsze znajdzie się

w tle, sprawiają wrażenie osób z dystansem,

lepszy sposób” i „to, co działa, musi być dobre”.
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Style uczenia się – interpretacja

Zrozumienie własnego stylu uczenia się – jego

Poszerzone badania cyklu uczenia się wykaza-

słabych i mocnych stron – prowadzi do rozwija-

ły, że ludzie w rzeczywistości charakteryzują się

nia umiejętności uczenia się i szerszego korzy-

kombinacją opisanych powyżej sposobów ucze-

stania z doświadczenia.

stylów uczenia się wynikających z połączenia

Siatka stylów uczenia się

nych. Osoby reprezentujące owe style to:

Uzyskaną punktację zawartą w arkuszu wyników

nia się. Ostatecznie ustalono istnienie czterech
umiejętności niekiedy biegunowych i sprzecz••akomodator,

należy wpisać do poniższych kratek i wyliczyć
różnice:

••dywerger,

Dodatni wynik różnicy AU – KP wskazuje
na abstrakcyjne stadium cyklu uczenia się, wynik

••konwerger,

ujemny wiąże się ze stadium konkretnym. Podobnie dodatnia lub ujemna wartość różnicy AE – RO

••asymilator.

AU

wskazuje na stadium aktywne lub refleksyjne.

KP

AU – KP

AE

Przez umieszczenie powyższych różnic na osi

współrzędnych, tworzących siatkę stylów ucze

siatki, tym bardziej zrównoważony i różnorodny
sposób uczenia się.
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własny styl uczenia się. Im jest on bliższy środka
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Rys. 13. Style uczenia się – interpretacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie Materiały dydaktyczne dla trenerów. Efektywne nauczanie, Opracowane w
ramach projektu „Przez praktykę do zawodu”. Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas, zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3212).
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Umiejscowienie wyniku na obrzeżach siat-

ryzykuje i sprawia mu przyjemność adaptowanie

ki oznacza szczególną tendencję do korzystania

się do nowych warunków. Te umiejętności wi-

tylko z jednego stylu. Poniżej zawarty został opis

doczne są w zawodach wymagających aktywności

czterech stylów uczenia się.

i działania, takich jak prowadzenie marketingu

Styl konwergencyjny

i sprzedaży.
Świadomość stylu uczenia się i szeroko ro-

Jest kombinacją abstrakcyjnego uogólniania

zumiane uczenie się są centralnymi zadaniami

sługujące się tym stylem uczenia się wykazują

zależy jej rozwój. Indywidualny styl uczenia się

i aktywnego eksperymentowania. Osoby ponajwiększe zdolności do praktycznego zastosowania teorii. Styl ten jest najlepszy w takich sytuacjach jak np. test inteligencji. Konwergerzy
skupiają się na określonym problemie, raczej nie
wykazują emocji, bardziej interesują ich zadania

życiowymi jednostki i w dużym stopniu od nich
może mieć wpływ na wybór kariery zawodowej,
stosunki z innymi ludźmi, w tym funkcjonowa
nie w zespole i zarządzanie nim, podejmowanie
decyzji oraz rozwiązywanie problemów. W tym

ostatnim wypadku świadomość i zrozumienie

i rzeczy aniżeli problemy ludzkie. Te umiejęt-

własnego stylu uczenia się pomagają w identyfi-

ności są szczególnie użyteczne w zawodach tzw.

kacji własnych słabych i mocnych stron w funk-

technicznych.

cjonowaniu zawodowym. Poniższy diagram po-

Styl dywergencyjny

Dominują w nim konkretne przeżycie i reflek

kazuje związki między poszczególnymi stadiami
procesów uczenia się i rozwiązywania problemów.
Korzystanie z określonego stylu może mieć

syjna obserwacja. Charakterystyczna jest w nim

swoje dobre i złe strony. Ważne staje się zatem

zdolność do wyobraźni, postrzegania konkretnej

zwrócenie uwagi na potencjalne niebezpieczeń-

sytuacji z różnych punktów widzenia i organi-

stwa takiej preferencji. Możliwe stają się wów-

zowania wielu relacji w spójną całość. Dywerger

czas świadoma praca nad zapobieganiem brakom

najlepiej działa w sytuacjach wymagających ge-

i pełne wykorzystanie zalet stylu.

nerowania myśli (np. burza mózgów), przejawia
zainteresowanie ludźmi, jest zaangażowany emocjonalnie w to, co robi. Wykazuje również szerokie zainteresowania kulturalne i lubi gromadzić

Rozwój zdolności uczenia się jest możliwy

przy użyciu trzech strategii:
1. Rozwój sieci wsparcia

informacje. Te umiejętności wspomagają efek-

Strategia ta oznacza funkcjonowanie w zespo-

tywność działania dywergera w obszarach kul-

le osób, które reprezentują style inne niż nasz

tury, sztuki, rozrywki i szeroko pojętych usług.

i jednocześnie go uzupełniają. Efekty uczenia się

Styl asymilacyjny

Dominujące w nim są abstrakcyjne uogólnienie

i refleksyjna obserwacja. Asymilator wykazuje
zdolność do tworzenia modeli teoretycznych, sca-

lania obserwacji w zintegrowane wyjaśnienia.

są wówczas wzmacniane dzięki pracy zespołowej.
Wymaga to rozpoznawania i akceptacji różnic
między ludźmi w tym zakresie.
2. Harmonijne dopasowanie stylu uczenia się
do sytuacji życiowych.

Mniej istotne okazują się problemy ludzkie, prak-

Oznacza wybór takich zadań i ról zawodo-

tyczne, ważniejsze jest, aby teoria była logiczna

wych, które umożliwią wykorzystanie mocnych

i precyzyjna. Styl ten bywa stosowany najczęściej

stron naszego stylu.

w dziedzinach związanych z informacją i nauką.

Styl akomodacyjny

Dominują tu konkretne przeżycie i aktywne

3. Ćwiczenie i rozwój umiejętności uczenia się
pozostających w sferze naszych słabości
Strategia ta wymaga elastyczności działania

eksperymentowanie. Akomodator potrafi lepiej

i tolerancji dla własnych błędów. Rozwija ona

niż kto inny wprowadzać w życie plany i eks-

jednocześnie zdolności adaptacyjne do zmienia-

perymentować, jest zdolny do osobistego zaan-

jących się sytuacji (Obszar VI Moduł 2.1 Zał. 1 Mój

gażowania się w nowe doświadczenia. Częściej

styl uczenia się).
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Rys. 14. Style uczenia się – interpretacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie Materiały dydaktyczne dla trenerów. Efektywne nauczanie, Opracowane w
ramach projektu „Przez praktykę do zawodu”. Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas, zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3212).
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Jak rozwijają się liderzy

Obszar VI Moduł 2.2 Zał. 1

Specjaliści z Center for Creative Leadership
stwierdzili, że można mówić o czterech głównych
rodzajach rozwijających doświadczeń:

Jak rozwijają się liderzy

Wymagające zadania mogą być związane z awansem lub po prostu otrzymaniem takiego zadania

Center for Creative Leadership (CCL), jedna z naj-

od przełożonego. Zadanie jest zazwyczaj trudne

bardziej znaczących amerykańskich organizacji

i zmusza do zmagania się z różnymi wyzwaniami.

kształcących liderów biznesu i instytucji publicz-

W zależności od rodzaju zadania kształtowane są

nych (w tym szkół), od lat 80. prowadzi badania

różne zdolności przywódcze. Na takie doświad-

nad skutecznym rozwijaniem przywództwa.

czenie wskazało 92% ankietowanych.

Badacze CCL stawiają liderom, którzy osią-

Uczenie się od (znaczących) innych bezpośrednio

gnęli sukces, pytanie: Które z twoich doświad-

lub pośrednio wspiera (lub hamuje) proces ucze-

czeń w największym stopniu wpłynęło na twój

nia się i osobę uczącą się. Wpływ relacji między

rozwój?

uczącymi się jest prawdopodobnie większy, niż

Wielokrotnie replikowane w USA, ale też

się to może wydawać, i był wskazywany przez

w Europie i Azji badania, były także prowadzone

56% ankietowanych.

wśród dyrektorów szkół.

Ciężkie próby pojawiają się jako pochodne tego,

Z badań wynika, że najbardziej kształcące

co dzieje się w środowisku. Najczęściej napotkane

są doświadczenia zdobyte bezpośrednio w pra-

trudności nie są pod kontrolą organizacji ani jej

cy – 74% badanych wskazało je jako najbardziej

kierownictwa.

rozwojowe, podczas gdy różnorodne działania

Edukacja w tym zdobycie formalnego podyplo-

edukacyjne (w tym kursy i szkolenia) jedynie 17%.

mowego wykształcenia, a także szkolenia odby-

••Dlaczego warto uczyć się w pracy?

••Co jest najbardziej uczące w pracy? Jakich do-

wane podczas pracy oraz zewnętrzne.

świadczeń poszukiwać?

Tab. 5. Cztery główne rodzaje rozwijających doświadczeń
Wymagające zadania
• Stworzenie czegoś
nowego
• Większy zakres odpowiedzialności
• Kierowanie projektem
48%

Uczenie się od innych
• Przełożony
• Mentor
• Współpracownicy

17%

Ciężkie próby
• Poważny błąd, porażka
• Utrata pracy, degradacja
• Przeprowadzenie redukcji
zatrudnienia, zwolnienie
pracownika
18%

Edukacja
• Szkolenia, kursy
• Studia podyplomowe

17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie M.W. McCall, M.M. Lombardo, A.M. Morrison, Lessons of Experience: How
Successful Executives Develop on the Job, The Free Press, New York, NY 1988.
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••Co konkretnie robić?
1. Wymagające zadania:

Stworzenie czegoś od początku
• Tworzenie czegoś z niczego.
• Działanie w sytuacji dużej niepewności.
• Przekonywanie innych do takich
działań.
• Bez nadzoru, ze znikomym
wsparciem.
• Utrudnione przez inne problemy
(nieudane początki itp.).

Przykłady
• Od fundamentów do zarządzania – tworzenie nowej placówki,
oddziału, nowego programu,
rozbudowa.
• Tworzenie nowego zespołu
przez wewnętrzną i zewnętrzną
rekrutację.
• Kierowanie czymś nowym –
nowa szkoła, nowy profil itp.

Jak znaleźć takie zadania?
• Szukaj zadań wymagających
zbudowania czegoś od nowa.
• Dołącz do zespołu tworzącego
nowe rozwiązanie, placówkę itp.

Naprawienie czegoś
• Przywracanie sprawności/równowagi niesprawnym częściom
instytucji.
• Poprawa efektywności źle działającego zespołu.
• Naprawienie systemów, które
nie działają.
• Często utrudnione przez dodatkowe przeszkody:
a) konieczność odzyskania utraconej wiarygodności,
b) brak kontroli nad osobami,
których pomoc jest potrzebna,
c) nieznana kultura organizacyjna,
d) lojalność wobec poprzedniego
przełożonego.

Przykłady
• Stale niezadowalające wyniki.
• Problemy z zespołem – brak
kompetencji, niesubordynacja,
złe nastawienie.
• Niejasne podziały uprawnień.
• Brak efektywności w grupie
projektowej.

Jak znaleźć takie zadania?
• Szukaj przedsięwzięć funkcjonujących poniżej obowiązujących
standardów.
• Szukaj istotnych problemów
do rozwiązania.

Kierowanie projektem
• Odrębny projekt lub zadanie
wykonywane samodzielnie,
w zespole lub grupie zadaniowej, z wyraźnie wyznaczonymi
celami i kryteriami sukcesu.
• Zadanie krótkoterminowe, niewymagające tworzenia nowych
stanowisk.
• Ukierunkowane na osiągnięcie
określonych wyników w dążeniu
do danych celów.
• Zwykle zadania ponadprogramowe, wymagające poświęcenia
dodatkowego czasu.
• Często wykonywane na nieznanym obszarze działalności.
• Okazja do zbudowania/rozwinięcia nowych relacji.
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Przykłady
• Realizacja wszelkiego rodzaju
projektów: od edukacyjnych
(uczniowskich) do projektowego
wdrażania systemowych zmian
związanych z zarządzaniem
szkołą.

Jak znaleźć takie zadania?
• Szukaj potrzeb i problemów,
które muszą być rozwiązane.
• Szukaj nowych możliwości, poza
swoimi obowiązkami.
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Jak rozwijają się liderzy

Zwiększenia zakresu obowiązków i/lub zmiana stanowiska pracy
• Poszerzenie i zmiana rodzaju
ponoszonej odpowiedzialności.
• Połączenie trzech podstawowych czynników – większej skali
przedsięwzięcia, odpowiedzialności za końcowe rezultaty oraz
konieczności zdobycia nowej
wiedzy i umiejętności.
• Zmiana rodzaju działalności połączona ze znacznym wzrostem
liczby osób, środków pieniężnych
oraz pełnionych obowiązków.
• Nauka w trakcie działania – kierowanie innymi przy jednoczesnym
uzupełnianiu braków w wiedzy.

Przykłady
• Nagłe zmiany.
• Znaczący awans (zajęcie wyższego stanowiska, przejęcie
roli swojego dotychczasowego
zwierzchnika).
• Przeniesienie na inne stanowisko tego samego szczebla.

Jak znaleźć takie zadania?
Szukaj okazji do zwiększenia
zakresu swych obowiązków.

2. Ciężkie próby
Na czym polegają?
• Zadania niedopasowane do pracownika, nie pokrywają
się z jego umiejętnościami lub ambicjami – powodują,
że popełnia on błędy.
• Kryzys kariery zawodowej.
• Konieczność dokonania redukcji zatrudnienia w instytucji.
• Brak zgody na działania przełożonych.

Jak sobie z nimi radzić?
• Szukaj wsparcia, by opanować emocje.
• Popatrz na sytuację z wielu perspektyw.
• Ucz się z danej sytuacji.
a) Co z niej wynika dla mnie jako lidera(ki)?
b) Z czym sobie poradziłem(am)?
c) Z czym nie?
d) Co było trudne?
e) Jak mogę sobie poradzić w przyszłości w podobnej
sytuacji?

3. Uczenie się od innych

Jak znaleźć zadania związane z uczeniem się od innych
• Dowiedz się, kto jest specjalistą
w danej dziedzinie.
• Wykorzystaj relację z coachem.
• Staraj się znaleźć osobę, która
będzie cię „prowadzić”, będzie dla
ciebie nauczycielem, wzorem.

Na czym polega?
• Wiedza o zadaniach i miejscu
pracy.
• Poznawanie cudzych doświadczeń i rozwiązań.
• Uczenie się na błędach innych.
• Rozwój umiejętności dzięki
wsparciu bardziej doświadczonych.
• Poszerzanie kręgu informacji
zwrotnej.
• Identyfikacja niewykorzystanych
zdolności i umiejętności.

Przykłady
• Realizacja ustalonego z mentorem/coachem planu rozwoju.
• Wykonanie jakiegoś zadania
i otrzymanie informacji zwrotnej.
• Obserwacja szefa/współpracownika przy realizacji jakiegoś
zadania.
• Współpraca z kierownikiem
wyższego szczebla, który jest
szczególnie dobry w jakimś
zakresie.

Źródło: opracowanie własne.
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Obszar V Moduł 6.2 Zał. 1

••Dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy
szkoły, uwzględniająca głosy uczniów, rodzi-

Przewodnik po wymaganiach
Wymaganie 1
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy
ukierunkowaną na rozwój uczniów

Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmie-

••Akceptacja istniejącej koncepcji, wyrażona w aktywnym udziale w różnorodnych
działaniach.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

niających się warunków oraz współpracować

Szkoła (lub placówka) realizująca wymaganie do-

ze światem, szkoły i inne placówki oświatowe

tyczące koncepcji pracy stara się sprostać kilku

powinny się stać organizacjami uczącymi się, któ-

niełatwym wyzwaniom.

re łączy podobna koncepcja pracy ukierunko-

Wpierw dba ona o to, aby koncepcja pracy była

wana głównie na rozwój uczniów. Prowadzenie

rzeczywistym dziełem całej społeczności szkol-

procesu edukacyjnego jako działania celowego

nej, a zatem przedmiotem szerokich konsultacji

wymaga przyjęcia założeń, określenia celów

wykraczających poza dyskusję w radzie szkoły

i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne

i formalną akceptację dokumentu przygotowa-

jest, aby podstawowe elementy koncepcji były

nego przez radę pedagogiczną. Konsultacja taka

podzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców

nie jest jednorazowa. Skoro bowiem koncepcja

oraz zgodne z potrzebami środowiska.

pracy ma charakter dynamiczny i dostosowuje się

Z tego powodu ważną rolę odgrywają dyskusja

ją do zmieniających się okoliczności, to do zwy-

i uzgadnianie koncepcji wspólnej pracy. Badania

czajów szkolnych wprowadza się na stałe takie

jednoznacznie wskazują, że czynnikiem decydu-

formy rozmowy, które rzeczywiście angażują

jącym o efektywności szkoły jest rozumienie i ak-

wszystkich zainteresowanych, i każdemu, kto

ceptowanie wizji szkoły i jej celów przez szkolną

chce, dają możliwość wypowiedzenia poglądu.

społeczność, gdyż to pozwala tak pracować, aby

Dzieje się tak np. przez dyskusje w każdym z ze-

stosowana praktyka była spójna oraz wspierana

społów klasowych, przez publiczne debaty czy

przez szkolną politykę i organizacyjne uzgodnie-

inne formy deliberacji obywatelskiej organizo-

nia. Wymaganie dotyczące koncepcji pracy szkoły

wane w miarę potrzeb.

podkreśla znaczenie działania opierającego się

Po wtóre, uczniowie i rodzice dostrzegają

na przemyślanej strategii i współpracy w grupie

związek podejmowanych w szkole działań z przy-

refleksyjnych profesjonalistów, a zachęca do zry-

jętą koncepcją pracy i w działania te się włączają.

wania z tradycją działania.

Te dwa elementy warunkują się wzajemnie. Gdy

Co mieści się w wymaganiu?
••Określanie wartości i celów oraz sposobów ich
osiągnięcia.

••Budowanie świadomości tego, z czego wynika

widzimy celowość podejmowanych aktywności i mamy przekonanie o ich głębokim sensie,
tym chętniej bierzemy udział w takich przedsięwzięciach. Powiązaniu szkolnej codzienności
z zapisami koncepcji sprzyjają prostota, precyzja
i realizm tych zapisów.
Tak dochodzimy do trzeciego wyzwania, jakim

koncepcja i jak jest realizowana, wśród wszyst-

jest nieuleganie przekonaniu, że koncepcja pracy

kich podmiotów życia szkolnego.

szkoły to przede wszystkim deklaracja wielkich

••Podejmowanie refleksji nad koncepcją

ideałów. Szkoła z powagą traktująca zalecenie,
że jej koncepcja ma być „własna”, nie poprzestaje

w perspektywie całości działań prowadzonych

np. na ogólnikowym wskazaniu „dobra dziecka”

w szkole i działań indywidualnych.

jako kluczowej wartości. Klarownie wyjaśnia na-

••Przejawianie się kluczowych idei w działaniach podejmowanych w szkole.
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ców i pracowników szkoły.

tomiast, jak społeczność szkolna rozumie owo
dobro w kontekście specyfiki wieku uczniów,
szczególnych potrzeb grupy uczniowskiej czy
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też problemów środowiska, w którym placów-

to podkreśla znaczenie nauki dla doskonalenia

ka funkcjonuje. Koncepcja może być wdrażana,

procesów edukacyjnych. Zachęca do odnoszenia

ponieważ jest jasna, wolna od pustosłowia, za-

się do najnowszych wniosków z badań (np. nad

korzeniona w lokalnej rzeczywistości, adekwat-

tym, jak ludzie się uczą czy jak funkcjonuje mózg),

na do potrzeb oraz – ostatnie, ale nie najmniej

w celu planowania i organizowania procesów

ważne – atrakcyjna i inspirująca dla tych, dla któ-

edukacyjnych.

rych jest zadaniem, czyli dla nauczycieli, uczniów
i rodziców.
Ostatnie wyzwanie wiąże się z nastawieniem
koncepcji pracy szkoły na rozwój ucznia. Koncepcja, o której powiemy, że jest prorozwojowa,

Co mieści się w wymaganiu?
••Wymaganie podkreśla postulat, aby to, co się

dzieje w szkole, służyło uczeniu się. Są temu

uwzględni integralny charakter rozwoju, który

podporządkowane wszystkie składniki tego

obejmuje zarówno rozwój intelektualny, emo-

wymagania – metody pracy, indywidualne

cjonalny, społeczny, jak i fizyczny. Nadto sprzyjać

podejście, atmosfera.

będzie praktyce uczenia się / nauczania, która –
idąc za koncepcją „strefy najbliższego rozwoju”
Lwa Wygotskiego – skoncentruje się nie na tym,

••Ważna jest definicja uczenia się przyjęta

w wymaganiu – określa warunki konieczne

co dziecko potrafi bez problemu zrobić dzisiaj,

do uczenia się, podkreśla podmiotowość, re-

ale na tym, co może zrobić jutro.

fleksyjność/świadomość uczniów  uczniowie mają być współautorami, istotna też jest

Wymaganie 2

otwartość, elastyczność nauczyciela.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się

Priorytetem pracy szkoły musi być uczenie się

••Nastawienie w wiedzy na przyszłość, nie

na przeszłość – stąd wynika priorytet samego
procesu uczenia się.

i nauczanie, dlatego wszystkie procesy edukacyjne

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

uczeniu się. Uczenie się uczniów zależy w dużym

Warto wskazać przynajmniej trzy wyzwania, któ-

stopniu od organizacji procesu nauczania, który

rym stawia czoła społeczność szkolna w realizacji

powinien być prowadzony zgodnie z dorobkiem

wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowa-

wiedzy na temat uczenia się.

ne w sposób sprzyjający uczeniu się”.

powinny być zorganizowane w sposób sprzyjający

Proces kształcenia zależy od kilku czynników

Pierwsze i najważniejsze wynika z użycia for-

związanych z organizacją pracy – środowisko

muły „uczenie się” zamiast „nauczanie”. Oznacza

uczenia się powinno być atrakcyjne, powinno

to upodmiotowienie ucznia, który nie „jest uczo-

wprowadzać porządek i zachęcać uczniów do sa-

ny”, lecz systematycznie przyzwyczajany do ucze-

mokontroli. Nauczanie w szkołach efektywnych

nia siebie i w tym wysiłku uzyskuje wsparcie

ma jasno określone zadania, zawsze jest celowe,

od nauczyciela. Wsparcie to obejmuje wiedzę

dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa

o tym, jak się uczyć, pomoc w planowaniu i or-

się w odpowiednim tempie, ilość czasu spędza-

ganizacji procesu uczenia się, pomoc w sytuacjach

nego na uczeniu się jest zaplanowana i kontro-

trudnych oraz budowanie motywacji. W konse-

lowana, a stawiane pytania naprawdę angażują

kwencji pierwszorzędne znaczenie okazują się

uczniów, także w doskonalenie zajęć prowadzo-

mieć kompetencje pedagogiczne i psychologicz-

nych w szkole. Duży wpływ na proces uczenia się

ne nauczyciela, a nie mistrzostwo w dyscyplinie

ma dostarczanie uczniom informacji o postępie,

naukowej, w której się specjalizuje. Nauczyciel

jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym,

historii nie jest historykiem na etacie nauczy-

społecznym i osobistym.

ciela, lecz pedagogiem, który pomaga uczniom

W ten sposób tworzy się pozytywny szkolny

samodzielnie poznawać dzieje – łatwy dostęp

etos, w którym jest oczywiste, że warto się uczyć,

do olbrzymich repozytoriów wiedzy w świecie

że uczenie się jest interesujące. Wymaganie

współczesnym czyni zbędnym nauczyciela, który
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jest „przedłużeniem biblioteki”, a wzmaga zapo-

życie. Refleksja ta przyświeca wielu grupom pra-

trzebowanie na tych, którzy umiejętnie opiekują

cującym nad projektowaniem systemów eduka-

się młodymi poszukiwaczami.

cyjnych. W Polsce widać to np. w obowiązującej

Drugie wyzwanie kryje się w formule „uczniowie uczą się od siebie nawzajem”. W myśl tego
wskazania lekcje organizowane są w taki sposób,
aby uczniowie, pracując w grupach, korzystali
nawzajem ze swoich talentów i wiedzy, brali odpowiedzialność za pomoc kolegom, a także rozwijali społeczną umiejętność zgodnej i twórczej

podstawie programowej, której twórcy próbowali
odnieść się do zmieniających się warunków.
Dla przyszłego sukcesu indywidualnego i spo-

łecznego uczniowie i uczennice powinni naby
wać kompetencje określone w podstawie pro

gramowej. Warto przy tym pamiętać, że w społe-

czeństwie wiedzy uczniowie na wszystkich eta-

kooperacji. I tu także niemałym problemem może

pach edukacji nie tylko przyswajają przydatne

być umiejętne wycofanie się nauczyciela, oddanie

umiejętności, ale także aktywnie współuczestni-

pola uczniom, a zarazem wcześniejsze, staranne

czą w tworzeniu wiedzy i w decydowaniu o pro-

i przemyślane przygotowanie owego pola tak,

cesie uczenia się. Szkoły dzisiaj nie powinny być

aby uczniowie maksymalnie mogli wykorzystać

przekaźnikami zdobytych wcześniej informacji,

swój potencjał.

ale miejscami ich tworzenia i krytycznej analizy.

Wyzwanie trzecie to powracający raz po raz
postulat integracji treści realizowanych na poszczególnych zajęciach. Nie chodzi tu tylko o prostą korelację, ale także o takie zorganizowanie
procesu edukacyjnego w zespole klasowym, aby
nauczyciele przedmiotowi:
••realizowali uzgodnione strategie pracy z klasą
i poszczególnymi uczniami,

••nie konkurowali ze sobą o czas ucznia,
••wspólnie podejmowali odpowiedzialność
za kształtowanie podstawowych umiejętności,

••wykorzystywali podczas swoich zajęć wiedzę
zdobytą przez uczniów na lekcjach kolegów,

••dbali o kształtowanie holistycznego obrazu
świata bez kawałkowania wedle akademickich
podziałów.

Wymaganie 3
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej

Zmiany w zewnętrznym świecie, na rynku pracy, w gospodarce, polityce, kulturze czy nawet
relacjach międzyludzkich (wynikające z procesów globalizacji i demograficznych) powodują
konieczność uczenia się kompetencji, których
poprzednie pokolenia nie potrzebowały w ta-

Co mieści się w wymaganiu?
••Odnoszenie się w codziennej pracy z uczniami

do elementów podstawy programowej i ujmowanie w tym procesie zadań szkoły, celów
ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji jako wyznaczników organizacyjnych.

••Monitorowanie realizacji podstawy w perspektywie każdego ucznia.

••Prowadzenie przez nauczycieli spójnego pro-

cesu uczenia się i uwypuklanie spójności obecnej w podstawie.

••Współpraca nauczycieli i uczniów w procesie
uczenia się.

••Budowanie u uczniów odpowiedzialności
w procesie uczenia się.

••Konstruktywizm – znajomość podstawy pro-

gramowej poprzednich i następnych etapów
kształcenia i nabudowywanie na istniejących
już fundamentach wiedzy i umiejętności.

••Szukanie powiązań między przedmiotami,
interdyscyplinarność.

••Odpowiedzialność zespołu nauczycieli uczących w szkole za realizację całości podstawy.

kim stopniu jak ci wchodzący dzisiaj w dorosłe
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Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

na także innych przedmiotach zagadnień, do któ-

Warto wskazać przynajmniej trzy wyzwania,

jąc pracę z uczniami. Badania leżące u podstaw

którym stawia czoła społeczność szkolna w re-

neurodydaktyki pokazują, że kluczowe znaczenie

alizacji wymagania „Uczniowie nabywają wia-

dla uczenia się ma powiązanie nabywanych umie-

domości i umiejętności określone w podstawie

jętności i wiedzy z poznanymi dotychczas zagad-

programowej”.

nieniami. Istotne jest, aby uczeń był świadomy

rych nauczyciele mogą się odwołać, rozpoczyna-

Pierwsze wiąże się z brakiem dyskusji nad

tego procesu, co kieruje nas w stronę myślenia

filozofią podstawy programowej i wynikający-

o ciągłym doskonaleniu umiejętności uczenia się,

mi z niej obowiązkami nauczycieli i uczących

a to również dokonuje się ponad przedmiotowy-

się. Podstawa programowa jest najważniejszym

mi podziałami.

dokumentem organizującym pracę nauczycieli,
wyznaczającym zadania szkole, opisującym wiedzę, umiejętności i postawy, w jakie nauczyciele
powinni wyposażyć uczniów. Jest całością, która
często jednak odczytywana bywa we fragmen-

Wymaganie 4
Uczniowie są aktywni

tach. Każdy z uczących zna istotny dla niego ob-

Warunkiem niezbędnym do uczenia się i budowa-

szar i nie poszukuje w całości naddanych sensów.

nia wiedzy jest autentyczne zaangażowanie osób

Łatwo wtedy zamienić się w realizatora przed-

uczestniczących w tym procesie – niemożliwe jest

miotowej części podstawy, nie zaś podstawy jako

prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktyw-

całościowej wizji edukacji, rozpisanej na wiele

ności uczących się. Z tego powodu wyzwaniem

głosów.

dla szkół (i placówek) jest tworzenie warunków,

Drugie wynika z obecnego wciąż w rzeczywistości szkolnej postrzegania podstawy programowej i opracowanych programów nauczania,

w jakich uczniowie są aktywni w trakcie procesu
edukacyjnego, a zdobywanie wiadomości i umiejętności jest dla nich powodem satysfakcji.

wspieranych podręcznikami i innego rodzaju

Szkoła tak naprawdę nie może dobrze funkcjo

obudową dydaktyczną. Nadal jeszcze program

nować bez udziału uczniów, tak jak demokracja

nauczania i realizowanie zaleceń podręcznika

bez udziału obywateli. Aktywność uczniów po-

wyznaczają rytm pracy nauczycieli i uczniów.

winna się wiązać z wszelkimi ich działaniami,

Prowadzi to do wiecznego pośpiechu – nad-

także z procesem uczenia, wykorzystywanymi

mierna liczba zagadnień i tematów nie pozwala

metodami dydaktycznymi czy organizacją zajęć.

głęboko wniknąć w treści zawarte w podstawie.

Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy

Zarazem podstawową bolączką jest zbyt mała

uczący się bierze za niego odpowiedzialność.

ilość czasu na jej realizację i – co z tego wynika –

Można to obserwować w szkołach, w których

zarzuty co do jej obszerności. Rysuje się więc tu

daje się uczniom prawo i nakłada się na nich

główne wyzwanie – budowanie indywidualnego

obowiązek odgrywania aktywnej roli w życiu

programu nauczania opartego na podstawie pro-

szkoły i procesie kształcenia – wzrasta wtedy

gramowej, uwzględniającego potrzeby zespołu

poczucie własnej wartości i poczucie odpowie-

klasowego jako silnie zindywidualizowanej grupy

dzialności. Zaangażowanie w proces decyzyjny

o różnej i zmieniającej się dynamice. Takie po-

na temat tego, czego i jak się uczymy, bardzo

dejście do realizacji wymagania wiąże się silnie

mocno wpływa na poziom uwagi, koncentracji

ze współpracą nauczycieli w tym obszarze oraz

i zainteresowania, a to natomiast przyczynia się

świadomym uczestnictwem uczniów w procesie.

do zwiększenia efektywności uczenia się.

Trzecie wyzwanie wynika nie tylko z omawia-

Ważnym elementem pracy szkoły jest wspie-

nego wymagania, ale także z innego – „Nauczy-

ranie uczniów w podejmowanych przez nich sa-

ciele współpracują w planowaniu i realizowaniu

modzielnych inicjatywach wpływających na ich

procesów edukacyjnych”. W nabywaniu wiedzy

wszechstronny rozwój (intelektualny – akade-

i umiejętności najważnieszym elementem jest

micki, społeczny, osobowościowy). Wymaganie

konstruktywizm. Z niego wynika międzyprzed-

to podkreśla, że rezultatem pracy nauczycieli są też

miotowa współpraca i znajomość realizowanych

postawy uczących się wobec procesu uczenia się.
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Co mieści się w wymaganiu?
••Aktywność:

––nakierowana na proces uczenia się uczniów,

Wymaganie 5
Respektowane są normy społeczne

różnorodny kontekst (osobisty, grupowy,

Jednym z podstawowych warunków prawidłowe-

wspólnotowy, szkolny, środowiskowy, lo-

go procesu uczenia się jest poczucie bezpieczeń-

kalny, globalny),

stwa, sensu i rozumienia oraz akceptacji tego,

––która mocno wiąże się z koncepcją pracy

co się dzieje wokół nas. Aktywność intelektual-

szkoły i która pozwala przejmować uczniom

na nierozerwalnie wiąże się z psychicznym do-

odpowiedzialność za własne działania i wła-

brostanem, dlatego jest istotne, aby instytucje

sny rozwój.

zajmujące się aktywnością intelektualną dbały

••Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się.

••Kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, wspierającej tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego.
••Nasilenie kontaktów szkoły z otoczeniem –

poprawa jakości życia w środowisku lokalnym.

••Transmisja wzorów zachowań do środowiska
rodzinnego.

••Odpowiedź na wyzwania kulturowe współczesności – aktywność jako źródło sensu.

••Kształcenie umiejętności komunikacyjnych
i organizacyjnych.

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

również o klimat, w jakim ta aktywność zachodzi. Proponuje się więc w wymaganiu, aby szkoły
i placówki dbały o to, aby respektowane były

normy społeczne, co oznacza również, że muszą
kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej
i społeczeństwa stanowi element rozwoju,
a świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie reguł, decyduje o sukcesie grup. Respektowanie szacunku dla innych. Wymaganie to jest
ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, angażowania obywateli w konstruowanie
demokratycznego ładu społecznego i przestrzegania ustaleń.
Co mieści się w wymaganiu?
1. Budowanie społeczeństwa demokratycznego,
wskazanie uczniom istniejących w demokracji mechanizmów umożliwiających aktywne

Wyzwaniem jest redefinicja pojęcia „inicjaty-

funkcjonowanie w społeczeństwie. Szkoła

wy uczniowskie”. W szkołach inaczej rozumiana

jako mała społeczność, w której dziecko może

jest aktywność uczniów – definiuje się ją przez

doświadczać różnych ról społecznych.

uczestnictwo, nie poprzez inicjatywy. A właśnie

2. Budowanie świadomości roli społecznej

inicjatywy uczniowskie wyraźnie podkreślane są

u uczniów jako fundamentu świadomego

w perspektywie tego wymagania i powiązanego
z nim: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję
pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”. Brak

społeczeństwa obywatelskiego.
3. Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innego.

wyraźnie widocznych inicjatyw uczniowskich

4. Organizowanie różnego rodzaju debat i dys-

jest prawdziwym wyzwaniem dla szkół ze wzglę-

kusji. Podkreślanie roli dialogu społecznego,

du na dominującą pozycję nauczyciela zarówno

prowadzącego do konsensusu w życiu lokalnej

podczas lekcji, jak i w perspektywie planowania

i globalnej społeczności.

wydarzeń i uroczystości szkolnych. Dominacja ini-

5. Otwarcie przestrzeni szkolnej na inicjatywy

cjatyw nauczycielskich łatwo może doprowadzić

i działania uczniowskie związane z potrzebą

do sytuacji, w której uczniowie nie przyjmują od-

ustalania norm, zasad, kształtowania prze-

powiedzialności za działania w szkole, nastawieni

strzeni bezpieczeństwa i akceptacji.

są natomiast na jej niekonstruktywną krytykę.
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Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

tylko szkoła. Sytuacja nierówności jest skutkiem

Wymaganie dotyczące respektowania norm spo-

i to w społeczeństwie należy jej zapobiegać.

działań potężnych mechanizmów społecznych

łecznych w szkole okazuje się wyzwaniem tam,

Szkoła może jednak podejmować różnorodne,

gdzie należy przekroczyć pierwszą intuicję wią-

dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska,

żącą treść wymagania po prostu z kształtowa-

działania, zwłaszcza tam, gdzie istotne jest uwzględ-

niem i z zachowywaniem dobrych obyczajów.

nienie sytuacji jednostek w działaniach, które

Wyzwaniem jest sposób kształtowania owych

bądź co bądź są projektowane i realizowane w celu

obyczajów. Lektura charakterystyk wymagań

pracy z grupą. Ważne jest swego rodzaju mentalne

kieruje naszą uwagę na dwa trudne w realizacji

przygotowanie nauczycieli i innych osób, ponieważ

aspekty. Po pierwsze, postawy uczniów buduje

nierówności społeczne decydują o poziomie życia

się przez działania, a nie przez słowa. Program

całych społeczeństw – tam, gdzie są one mniejsze,

wychowawczy nie opiera się zatem na pogawęd-

żyje się lepiej. Spójność społeczna i solidarność

kach i kazaniach, lecz na doświadczaniu zna-

w dużym stopniu decydują o możliwości rozwoju

czenia wierności takim lub innym wartościom

cywilizacyjnego.

w praktyce. Stąd silne akcentowanie „działań
wychowawczych” w treści omawianego wymagania. Po wtóre – rzecz oczywista, ale jak wynika
z dotychczasowych badań ewaluacyjnych wcale
nie powszechna – nauczyciel wychowuje wła-

Co mieści się w wymaganiu?
••Rozpoznanie potrzeb każdego z uczniów
z osobna i ustalenie w dialogu z nim i/lub jego

snym przykładem. Wychowanie zatem polega

opiekunami celów rozwojowych w krótszej

na wychowywaniu siebie na oczach innych.

i dłuższej perspektywie.

Drugie wyzwanie to ulokowanie norm społecznych w kontekście „wzajemnego szacunku
i zaufania”. Realizacja zadań wychowawczych

••Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wycho-

wawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych

szkoły powiedzie się tylko wówczas, gdy równole-

uczniów, w tym także ustalanie aktualnej hie-

gle przedmiotem zabiegów pedagogów będzie bu-

rarchii tych potrzeb u wychowanka (np. okre-

dowanie pogłębionych relacji z wychowankami.

sowego priorytetu potrzeb emocjonalnych).

Wymaganie 6

••Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się /

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,
uwzględniając ich indywidualną sytuację

Powszechnie uważa się, że kultura organizacyjna,
w której kultywuje się duże oczekiwania wobec
wszystkich, a nie tylko najzdolniejszych uczniów,
służy procesowi uczenia się. Ten element pracy
szkoły znajduje odzwierciedlenie w wymaganiu podkreślającym znaczenie działań mających
na celu wspomaganie rozwoju uczniów uwzględ

nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy
z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.

••Tworzenie warunków do rozwoju talentów,

budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.

••Tworzenie warunków do wyrównywania

braków i zaległości; pomoc w specyficznych
trudnościach w nauce.

niające ich indywidualną sytuację, wyrównywa-

••Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju spo-

••Współpraca z placówkami poradnictwa psy-

nie szans edukacyjnych i stwarzanie wszystkim

łecznego i gospodarczego. Idea wyrównywania
szans po to, aby ludzie mogli osiągać ważne dla
nich cele życiowe i cieszyć się równością uwarunkowań, co oznacza równość pod względem

chologicznego i pedagogicznego.

••Troska o ucznia i pośrednio o jego rodzinę
w sytuacji, gdy środowisko domowe dziec-

podstawowych warunków życia, to oczywiście

ka nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia

zbyt trudne zadanie, aby mogła temu podołać

emocjonalnego i intelektualnego.
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••Przeciwdziałanie specyficznym dla grup dzie-

rakter egzemplifikacji, występuje samospełnia-

z uwagi na status społeczny i ekonomiczny.

jące się proroctwo – uczeń, któremu przypisano

••Uwrażliwianie członków społeczności szkolnej

w zespole nauczycieli pewne cechy i odpowiednio
przez nas od tej pory traktowany, staje się rze-

w zakresie rozpoznawania rozmaitych form

czywiście tym, kogo sobie wyobraziliśmy. Wy-

zachowań dyskryminujących.

zwaniami są tu zatem wrażliwość na programy

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

ukryte, badanie ich i systematyczne odrzucenie
ich jako uprzedzeń.
Drugim ważkim wyzwaniem, tyleż dawno

Współczesna szkoła w Polsce rozwija wiele form

formułowanym, co wciąż aktualnym, jest odejście

zajęć o charakterze wyrównawczym, jak się wy-

od planowania lekcji w kontekście klasy i przej-

daje nie zawsze skutecznych, niemniej istnieją

ście do planowania jej w perspektywie poszcze-

tu już różnorodne i wypróbowane formy. Także

gólnych uczniów. Ani ograniczenia czasowe, ani

na pracę z uczniem zdolnym kładzie się w ostat-

wymagania zawarte podstawie programowej nie

nim czasie spory nacisk. Doświadczenia zebrane

mogą być usprawiedliwieniem dla braku indywi-

w związku z tym powinny zapewne okazać się

dualizacji. Przeciwnie właśnie rzetelna realizacja

przydatne w pracy nad rozwijaniem uzdolnień

podstawy programowej z uwzględnieniem wy-

z każdym dzieckiem, nie tylko szczególnie utalen-

magań ogólnych i zalecanych sposobów realiza-

towanym. Tu dochodzimy do problemów, w któ-

cji oraz imperatyw efektywnego wykorzystania

rych rozwiązywaniu nauczyciele i wychowawcy

pobytu w szkole przez każdego ucznia powinny

nie mają tymczasem większej praktyki.

zachęcać nas do takiego zorganizowania procesu

Trzy poniżej opisane wyzwania dotyczą ko-

kształcenia podczas lekcji, aby dzieci uczyły się

lejno: postaw i przekonań nauczycieli, sposobu

wspólnie, a zarazem każde z nich realizowało

prowadzenia lekcji oraz programu wychowaw-

z sukcesem indywidualny cel.

czego szkoły.

Trzecim wyzwaniem wydaje się dostosowana

Pierwsze wyzwanie dotyczy rozmaitych pro-

do wieku ucznia refleksja emancypacyjna. Należy

gramów ukrytych realizowanych wobec poszcze-

ją rozumieć jako dążenie do poznania ograniczeń,

gólnych uczniów, oddziałów klasowych czy grup

którym się podlega (ich źródeł i mechanizmów).

uczniowskich. Polegają one na przyjmowanych

Kolejnymi krokami są ich realistyczna i zgodna

na poły tylko świadomie przekonaniach o nie-

z wyznawanymi wartościami ocena, a potem

przekraczalnych barierach rozwojowych u tych

zaplanowane zmiany (jeśli podmiot uzna ją

czy innych uczniów. Przykładami mogą być zja-

za konieczną) i podjęcie wysiłku jej dokonania.

wisko „skamienienia oczekiwań” wobec wycho-

Tworzenie sytuacji wychowawczych, które po-

wanka lub stereotypy dotyczące płci.

zwoliłyby uczniom doświadczać siebie jako twór-

W pierwszym wypadku nauczyciel nie dostrze-

ców własnego projektu życiowego, jawi się jako

ga dokonywanych postępów albo przypisuje im

ostatnie z trzech wielkich wyzwań, jakie przed

niezależne od wysiłków ucznia przyczyny, ponie-

szkołą stawia omawiane wymaganie.

waż z góry założył, co może, a czego nie może dane
dziecko. Zwrócić przy tym należy uwagę, że takie
myślenie może się wyrazić zarówno w niechętnym traktowaniu dziecka jako „beztalencia”, jak
i w życzliwym obniżaniu wymagań wynikającym
ze źle pojętej troski o dobre samopoczucie ucznia.
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W obu wypadkach, a mają one jedynie cha-

cięcych i młodzieżowych formom wykluczenia

Wymaganie 7
Nauczyciele współpracują w planowaniu
i realizowaniu procesów edukacyjnych

W drugim wypadku przypisuje się płci pewne

O sukcesie współczesnych społeczeństw decy-

specyficzne umiejętności i wówczas te właśnie

duje także zdolność do współpracy. W związku

kosztem innych się wspiera – kultywuje się np.

z tym musimy tej współpracy się nauczyć. Szkoła

stereotyp większych zdolności matematycznych

to jedno z najwłaściwszych miejsc, aby współpracy

u chłopców, a większej wrażliwości na sztuki

się uczyć i ją modelować. Uczniowie i nauczycie-

piękne u dziewcząt.

le powinni być przyzwyczajani do zespołowego
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wykorzystywania informacji, planowania, rozu-

stają się wspólna dyskusja nad rozumieniem roli

mienia różnych punktów widzenia i działania

nauczyciela, filozofią dobrego nauczania i plano-

zespołowego. Znaczenie takich działań szkoły

wanie pracy na tych fundamentach.

podkreśla wymaganie mówiące o konieczności

Akcent kładziony jest na fachową wiedzę

współpracy w planowaniu i realizowaniu procesów

przedmiotową, co silnie wspiera przedmiotowy

uczycieli – nauczanie uczniów jest wspólnym dzia-

pracę dydaktyczną, w wielu szkołach istniejący

łaniem, uczenie się zachodzi dzięki interakcji z in-

model można określić jako system mistrzowski,

nymi, jest działaniem społecznym. Profesjonalizm

w który nie jest wpisane dzielenie się doświad-

nauczyciela nie może być dłużej uważany za zin-

czeniem, ale raczej polityka zamkniętych drzwi

dywidualizowany zestaw kompetencji – zdolność

klas. Zakładana w wymaganiu współpraca nie

i gotowość do uczenia się od innych oraz uczenia

tylko stoi w opozycji do takiego modelu, ale wręcz

innych może się okazać najważniejszym aspektem

nakłada na grono pedagogiczne obowiązek we-

pracy nauczyciela. Wymaganie to odzwierciedla

wnętrznego doskonalenia opartego na wymianie

przekonanie, że we współczesnym świecie ważna

doświadczeń i wdrażaniu zmian w warsztacie na-

jest zdolność do kreatywnej współpracy i samo-

uczycielskim, które wynikają z uczenia się od sie-

zarządzania. Aby uczyć współpracy, nauczyciele

bie. Mistrz w rozumieniu wymagania to nauczy-

sami muszą współpracować.

ciel, który uczy się, podążając za swoim uczniem.

Co mieści się w wymaganiu?

pracy, traktują je jako działanie fasadowe. Mówią

edukacyjnych. Należy walczyć z osamotnieniem na-

••Organizacja procesów edukacyjnych, planowanie, realizacja, wspólne ustalenia.

••Uczenie się od siebie – rozwiązywanie proble-

program nauczania. Mocno zindywidualizowano

Jeśli nauczyciele nie widzą wartości we współo bezradności, ale nie pomagają sobie, ponieważ
brakuje wzorców współpracy, rozwiązywanie
problemów ma charakter incydentalny, a nie procesowy, systemowy. Wyzwaniem staje się zmiana przyzwyczajeń związanych z obowiązującym

mów, doskonalenie metod, wzajemnie wspar-

czasem pracy nauczycieli – bywa tak, że każde

cie, analizowanie swojej pracy.

działanie poza prowadzoną lekcją, jej przygoto-

••Postrzeganie uczenia się i nauczania jako procesów interdyscyplinarnych.

••Współpraca nauczycieli jako widoczny wzorzec współpracy dla uczniów, zarówno w perspektywie uczenia się współpracy, jak i uczenia się przez całe życie.
••Uczenie się jako proces, który następuje podczas wymiany doświadczeń w grupie.

••Umiejętność współpracy i elastyczność jako
istotne kompetencje współczesnego rynku
pracy.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

waniem i sprawdzeniem prac traktuje się jako
nadobowiązkowe.

Wymaganie 8
Promowana jest wartość edukacji
Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez
całe życie i uświadamianie, że nie kończy się ono
wraz z opuszczeniem murów szkolnych, ale będzie trwać przez całe dorosłe życie. To jest komunikat pozytywny, dający nadzieję na ciągły rozwój
oraz kreowanie szans zawodowych i życiowych.
W szkole musimy promować wartość edukacji sku-

tecznie, tak aby uczniowie odczuwali, że uczenie
się jest pasjonujące, aby wiedzieli, jak się uczyć,
aby było to przyjemne i efektywne.

Nauczyciele często pracują w pojedynkę, są fa-

Wymaganie to próbuje przeciwdziałać zauwa-

chowcami w swoich przedmiotach, brakuje więc

żalnej pasywności dorosłych w obszarze uczenia

uwspólnionych wartości, oczekiwanych postaw

się przez całe życie i doskonalenia zawodowe-

i przełożenia tego na konkretne działania w pro-

go. Dzisiejsza rzeczywistość żąda od obywateli

cesie uczenia się. Wyzwaniami w tym kontekście

ciągłego doszkalania i uczenia się, a nawyk ten
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i umiejętności muszą zostać wykształcone podczas edukacji szkolnej.
Co się mieści w wymaganiu?
••Budowanie klimatu uczenia się i definiowanie,
co rozumiemy przez to pojęcie.

••W kontekście promowania wartości edukacji

uczniowi możliwości sukcesu.

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?
Uczenie się jest wpisane w nasze przetrwanie.
Jest to podstawowa kompetencja w naszym świecie. Doświadczenie szkolne uczniów prowadzi
ich jednak często do negowania wartości uczenia

obserwowanie losów absolwentów, a także

się – podkreślają zarówno bezcelowość, jak i brak

ukazywanie ich drogi uczenia się w szkole

zainteresowania. Tradycyjny sposób przekazywa-

i dalej, poza nią. Poszukiwanie odpowiedzi

nia wiedzy, a nie aktywizujący uczniów, proble-

na pytania, w jakim stopniu postawa uczenia

mowy sposób uczenia, odpowiedzialne są często

się przez całe życie kształtowana jest w szkole

za takie postawy.

i jak to wpływa na absolwentów i ich losy.
••Działania dla środowiska: spotkania dla spo-

W przestrzeni szkoły i jej środowiska rzadko
dyskutujemy o wartościach, stąd też trudność
z przeniesieniem doświadczenia uczenia się i na-

łeczności lokalnej w perspektywie dyskusji

uczania na język wartości. Podobna trudność

o edukacji, a także szeroko rozumianych dzia-

uwidacznia się w kontekście innego, proble-

łań oświatowych (kluby dyskusyjne, szkolenia

matycznego wymagania: „Szkoła ma koncepcję

dla rodziców).

pracy”. W dyskursie społecznym nie porusza się

••Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności

tematów związanych z wartością edukacji inaczej jak w perspektywie rozliczalności – szko-

dziadków, rodziców w kształceniu uczniów

ły ocenia się przez pryzmat wyników, miejsc

i odwrotnie.

w rankingach.

••Prezentowanie wytworów uczniów – zwłasz-

Widocznym wyzwaniem staje się także dostrzeganie i świętowanie postępów uczniow-

cza takich, które pokazują rozwój uczniów,

skich, nie tych oczywistych, ale tych szczególnie

etapy nabywania wiedzy i umiejętności.

trudnych do osiągnięcia. Poszukiwanie nowych

••Promowanie wartości uczenia się przez całe

sposobów świętowania, wspólnotowy aspekt takich działań stają się istotną przeciwwagą dla

życie. W kontekście szkoły może się to wyrażać

panującej w szkole rywalizacji i konkurencji.

przez wzajemne uczenie się od siebie, w co po-

Świętowanie, w opozycji do nagradzania jedynie

winni być zaangażowani także rodzice i dziad-

najlepszych, odwróci uwagę uczniów od kolekcjo-

kowie. Ważne, aby taką postawę kształtowali

nowania stopni i nakieruje ją na proces uczenia

nauczyciele na własnym przykładzie – poka-

się i wynikające z niego korzyści.

zywali, w jakim stopniu ich praca to uczenie
się od innych. W tym kontekście nauczyciel
jawi się jako wsparcie w procesie uczenia się,
jako osoba promująca ten proces.
••Podkreślanie wagi błędu, niepowodzeń, niewiedzy w uczeniu się.

••Rozmawianie o uczeniu się jako procesie – nie
etapach, zamykanych ocenami szkolnymi.

••Ukazywanie człowieka i wspólnoty ludzkiej

jako uczących się przez całe życie i od siebie
nawzajem.
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••Świętowanie sukcesów, zapewnienie każdemu

Wymaganie 9
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych
i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły
(nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę odgrywają tu
partnerskie relacje, których budowanie wymaga
ze strony szkoły tworzenia możliwości do kontaktowania się rodziców z nauczycielami i osobami odpowiedzialnymi za kierowanie szkołą.

W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo

z rodzicami nie tylko dla ich obecności podczas
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szkolnych świąt i wydarzeń, ale przede wszyst-

szkołę model całkowicie nie wpisuje się w potrze-

kim dla ich wsparcia uczenia się uczniów.

by obu stron, ale na tyle silnie determinuje rze-

Wszystkie związane z tym tematem badania

czywistość, że brak przestrzeni na zadanie pytań

dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów

o faktyczne możliwości i oczekiwania. Brak czasem

w dużym stopniu decyduje wsparcie otrzymy-

– po obu stronach – empatii i pozytywnego nasta-

wane w domu rodzinnym. Zaangażowanie rodzi-

wienia do rozmowy. Nie chodzi o to, by funkcjo-

ców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa

nował jeden model zaangażowania i współpracy,

na osiągnięcia uczniów, dlatego dobre szkoły

ale by był on świadomie, w dialogu wypracowany

zachęcają do udziału rodziców w tym procesie,

przez szkołę i rodziców w danej placówce.

a nawet go żądają. Partnerstwo powinno zakładać angażowanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów
pracy szkoły. Znaczenie takich działań podkreśla
wymaganie zachęcające do partnerskich relacji
szkoły z rodzicami.
Co się mieści w wymaganiu?
••Rodzice są obecni w szkole od zawsze, ale

zmienia się ich rola, charakter tej obecności.

Dzisiaj rodzice powinni być aktywnie zaan

gażowani w procesy edukacyjno-wychowaw-

Wymaganie 10
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki
oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Ważne jest osadzenie szkoły w środowisku lokalnym. Chodzi tu o autentyczną komunikację
i współpracę, w których wykorzystuje się zasoby
szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwo

ju. Korzystanie przez szkołę z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu

lub wzbogacaniu warunków podstawowej działal-

cze i podejmowanie decyzji dotyczących tego,

ności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

co się w szkole dzieje.

szkoły dla rozwoju uczniów.
Współpraca może przybierać różną postać –

••Oczekiwana jest współpraca z rodzicami ro-

od przekazywania sobie informacji po wspólne

zumiana jako współdecydowanie (więc też

organizowanie przedsięwzięć – i może dotyczyć

współodpowiedzialność) za to, co się dzieje

różnej liczby podmiotów w zależności od potrzeb

w szkole. W centrum zainteresowania ewalu-

i bogactwa środowiska lokalnego. Rola szkoły

acji pozostaje to: jak szkoła stwarza przestrzeń

w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie

do zaangażowania rodziców, jakie działania

do funkcji uczenia dzieci i młodzieży. Często szko-

podejmuje, by dzielić się odpowiedzialnością

ła staje się też instytucją wpływającą na rozwój

i władzą.

potencjału społecznego środowiska, w którym

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

działa.
Wymaganie to wynika z przeświadczenia, że zasoby szkoły to za mało, aby skutecznie stawić czoła

Podawać można w wątpliwość wiele istniejących

wyzwaniom współczesności. Szkoła musi korzy-

w szkole modeli współpracy z rodzicami. Bez

stać z zasobów środowiska, jednocześnie dając

rzeczywistego, partnerskiego zaangażowania ro-

szansę środowisku na korzystanie z jej zasobów

dziców szkoła pozostaje odizolowaną instytucją,

(głównie kapitału intelektualnego).

w której przechowywane są dzieci. Szkoła to element życia społecznego i dlatego nie może być wyizolowana. Jako instytucja jest też odpowiedzialna
za to, żeby budować relacje z rodzicami w imię
dobra dzieci – niezależnie od tego, jacy oni są.

Co się mieści w wymaganiu?
••Kontekst środowiskowy szkoły.

Obecnie w ewaluacji szkoły bardziej skupiają

••Refleksja nad współpracą jako procesem – jak

się na tym, jakie postawy przyjmują rodzice wobec

stwarza się przestrzeń do obopólnej wymiany

szkoły, a nie na własnych działaniach. Rzeczywi-

służącej rozwojowi, np. czy nauka segregacji

stość rozbija się o różne oczekiwania dotyczące

śmieci w szkole ma swoją kontynuację w śro-

zaangażowania rodziców. Czasem zakładany przez

dowisku lokalnym?
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••Zdefiniowanie potencjału szkoły i otaczają-

refleksji nad efektywnością i planowaniu dal-

liwościami właściwego wykorzystania tego

szych działań. Badania i dane mówiące o różnych

potencjału dla dobra obu stron.

aspektach funkcjonowania szkół i innych pla-

••Kulturotwórcza i animacyjna rola szkoły
w środowisku lokalnym.

cówek są niezbędnym elementem zarządzania
na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej przez samorządy i rządy
centralne. Wymaganie postulujące uwzględnia

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

nie wniosków z analizy danych pochodzących

Pełny rozwój, przygotowanie do życia nie może

sów edukacyjnych wywodzi się z przekonania,

się odbywać w warunkach laboratoryjnych –

z różnych źródeł podczas organizowania proce
że można działać lepiej, a kształcenie może być

dlatego szkoła powinna korzystać ze zasobów

bardziej efektywne, jeśli przy podejmowaniu de-

zewnętrznych, aby uczyć aktywności i postaw

cyzji będziemy się kierować dowodami na temat

obywatelskich. Wciąż mało widoczne są inicja-

skuteczności poziomu poszczególnych działań.

tywy uczniowskie w tym obszarze, gdyż współ-

Posługiwanie się danymi informującymi

praca najczęściej wynika z potrzeb szkoły. Zara-

o własnych działaniach jest przejawem wyso-

zem korzystanie z zasobów szkolnych dotyczy

kiego profesjonalizmu i chęci rozwoju, a także

najczęściej bazy lokalowej czy wyposażenia, nie

jedną z podstawowych cech organizacji uczącej

zaś potencjału intelektualnego. Wyzwaniem

się w społeczeństwie wiedzy.

więc staje się uczynienie szkoły animatorem
życia kulturalnego w środowisku lokalnym,
nie w oderwaniu od jej typowych działań, ale
z wykorzystaniem ich w otwarciu na potrzeby
środowiska.
Szkoła może się stać miejscem wymiany poglądów i istotnych dla środowiska dyskusji. Sprzyjać
temu mogą różnorodne formy deliberacji, nie
tylko rozwijające tematy związane z edukacją lokalną, ale także każdy z istotnych tematów obywatelskich. Najczęściej odwiedzamy w szkołach
punkty do głosowania, aby zapełnić urny wyborcze. Jednak czy oddając w nich głos, faktycznie go
zabieramy na forum lokalnym? A szkoła przecież
może stać się takim forum, realizując zarazem
swoje podstawowe cele – tworzenie warunków
do dobrego nauczania i uczenia się.

Co się mieści w wymaganiu?
••Dokonywanie celowych analiz, z zastosowaniem różnorodnych metod.

••Uczenie się i wdrażanie nowych dzia-

łań na podstawie analiz dotychczasowych
wyników.

••Wykorzystywanie różnego rodzaju badań
edukacyjnych.

••Promowanie wewnętrznych badań, tworzenie
kultury refleksji.

••Dbałość o efektywne kształcenie.

Wymaganie 11

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

Szkoła lub placówka, organizując procesy edu

Szkoła poddawana jest nieustającej krytyce

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzami

lub różnorakich badań edukacyjnych, które

kacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
nu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań ze
wnętrznych i wewnętrznych
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i systematycznie udostępniając dane służące

cych ją podmiotów oraz refleksja nad moż-

z powodu wyników egzaminów zewnętrznych
co pewien czas stają się podstawą artykułów
pojawiających się w mediach. Społeczeństwo
oczekuje wysokich wyników, bez uwzględniania kontekstu. Sporządzanie rankingów staje się

W szkołach, które działają tak, aby spełniać

podstawowym narzędziem oceny szkoły. Wyzwa-

stawiane jej wymagania, decyzje podejmuje

niem jest, aby uczący nie skupiali się na dążeniu

się, wykorzystując informacje na swój temat

do wysokich wyników przez nieustającą pracę
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nad rozwiązywaniem testów, a jedynie wykorzy-

Efektywni dyrektorzy działają celowo, zatrud-

stywali wnioski z analiz w doskonaleniu warszta-

niając dobrych nauczycieli, budując wspólne ro-

tu pracy, tak aby uczniowie mogli istotnie lepiej

zumienie głównego celu pracy, dzieląc się odpo-

nabywać wiadomości i umiejętności określone

wiedzialnością i angażując nauczycieli w proces

w podstawie programowej.

podejmowania decyzji po to, aby wszystkie dzia-

Zbyt często łączy się wyniki egzaminów ze-

łania podejmowane w szkole były skoncentrowa-

wnętrznych z potencjałem uczniów, a nie meto-

ne na uczeniu się. Chodzi o to, aby dyrektor był

dami i formami pracy i ich skutecznością. Dzia-

zdolny do wspierania uczących się społeczności

łania nauczycieli, podejmowane na podstawie

w rozwoju, ułatwiając realizowanie uzgodnio-

wniosków z analizy, powinny z jednej strony

nych celów.

reprezentować dotychczas stosowane metody,
ulepszane i poddawanie monitorowaniu. Z drugiej strony dążenie do lepszego nauczania i uczenia się łączy się z poszukiwaniem nowych czy
nowatorskich metod i technik. W wymaganie
wpisano zatem nie tylko rozwój umiejętności
diagnozy i analizy, ale także rozwój warsztatu
pracy nauczyciela, poszukiwanie skutecznych
metod pracy, również na podstawie istniejących
badań edukacyjnych.
Rozwijanie umiejętności analizy, wyciągania
wniosków i podejmowania na ich podstawie skutecznych działań prowadzi nas w kierunku action
researche – badania w działaniu. To nauczyciele
są najbardziej uprawnionym podmiotem społeczności szkolnej do dokonywania ciągłej autooceny i analizy elementów swojego warsztatu pracy
i efektów kształcenia. W tym procesie uznajemy
ich najwyższe kompetencje do określenia zasad
funkcjonowania rzeczywistości szkolnej – oni

Co się mieści w wymaganiu?
••Budowanie potencjału rady pedagogicznej
i pracowników niepedagogicznych dzięki prowadzonej polityce kadrowej.
••Kreowanie rzeczywistości szkolnej (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie wyzwań
przyszłości.
••Celowy rozwój szkoły lub placówki, w którym

istotną, określoną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.

••Tworzenie warunków do realizacji wszystkich
pozostałych wymagań.

Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

najlepiej rozumieją kontekst środowiskowy,

Zarządzanie szkołą spoczywa na barkach dy-

dynamikę pracy klas, koncepcję pracy zespołu

rektora i z jego perspektywy jest oceniane i opi-

i wzajemne relacje w gronie. Ciągłość badania

sywane. Wyzwaniem staje się uspołecznianie

w działaniu pozwala też na natychmiastową

procesów zarządzania (włączanie w ten proces

reakcję na pojawiające się problemy. Korzyści

uczniów, nauczycieli, rodziców). Budowana dzię-

wynikające z takiego modelu pracy są jednak wi-

ki takim działaniom wspólnota szkolna lepiej

doczne dopiero po akceptacji takiej właśnie roli

może diagnozować potrzeby szkoły wynikające

nauczyciela – nie tylko nauczającego, ale także

z dnia dzisiejszego i nadchodzących zmian.

badacza, analizującego swoje działania i reakcje

Zarządzanie służące rozwojowi szkoły zakreś

uczniów na nie, co wciąż stanowi wyzwanie dla

la szeroki horyzont działań. Z brzmienia wyma-

naszych szkół.

gania z pewnością wynika budowanie potencjału

Wymaganie 12
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej
rozwojowi

grona pedagogicznego. Zwłaszcza zaangażowanie nauczycieli i delegowanie uprawnień, aby
w szkole mogli rozwijać umiejętności liderów
edukacyjnych.
Pogłębianie autorefleksji w procesie zarządzania i wynikającej z tego odpowiedzialności

Kluczowym elementem decydującym o jakości

za kierowanie szkołą pozwoli uniknąć przerzuca-

każdej organizacji, w tym placówek oświato-

nia odpowiedzialności na innych i uzasadniania

wych, jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi.

niemożności czynnikami zewnętrznymi.
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Wyjście poza strefę komfortu

Obszar VI Moduł 2.3 Zał. 2

••Jesteś na seminarium, z którego nie możesz

już wyjść, a okazuje się, że profesor będzie od-

Wyjście poza strefę komfortu
Pytania do ćwiczenia
••Masz nauczyć się w ciągu dwóch dni prawa

pytywał wszystkich studentów na sali z treści
wykładu – ponieważ tak lubi.
••Zostajesz wydelegowany/wydelegowana

na specjalny kurs, promujący nową metodę
pracy z uczniem zdolnym. Będziesz musia-

administracyjnego i finansowego w zakresie

ła/musiał nauczyć tej metody swoje grono

dotyczącym oświaty, ponieważ stajesz do kon-

pedagogiczne.

kursu na dyrektora.
••Lecisz samolotem i okazuje się, że piloci stracili

przytomność. Musisz nauczyć się instrukcji
„Jak wylądować w sytuacji awaryjnej”, aby
uratować samolot.

••Wchodzi w życie nowa podstawa programowa.

Jesteś liderem zespołu, który jest odpowiedzialny za jej wdrożenie.

Pytania do refleksji
••Co było dla mnie najtrudniejsze?
Poczucie bezpieczeństwa w kontekście procesu
uczenia się

••Strefa komfortu (całkowite bezpieczeństwo)

••Ktoś upadł obok Ciebie na przystanku i nie

••Wyjście poza strefę komfortu

cji pierwszej pomocy, ale masz ją w komórce.

••Strefa braku bezpieczeństwa

wykazuje oznak życia. Nie pamiętasz instruk-

••Okazuje się, że następnego dnia przychodzi

do szkoły wizytacja z ministerstwa. Jesteś osobą wyznaczoną przez dyrektora do przeprowadzenia lekcji pokazowej – masz zaprezentować metodę IT, której dziś jeszcze nie znasz.

••Uczestniczysz w warsztatach prowadzonych

przez edukatora. Na warsztatach jest 30 osób.

Pytania do dyskusji w grupie
••Które z wymienionych elementów występują
w Twojej szkole?

••Które elementy można wprowadzić stosunkowo łatwo, a które się wydają trudniejsze
do wprowadzenia?

••Przygotowujesz w wakacje pierwszy tydzień
lekcji, opartych na filozofii edukacyjnej, którą
dopiero poznajesz.
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Zebranie pytań i wątpliwości związanych
z tekstem – wyjaśnienia / dyskusja o tym, co war-

Scenariusz rady pedagogicznej

to w tej chwili zrobić w szkole. Czy któreś w wy-

Spotkanie w radzie pedagogicznej

adekwatne do obecnej sytuacji placówki? Czy któ-

mienionych w tekście warunków jest szczególnie
reś rozwiązanie wydaje się uniwersalne i można
z niego korzystać niezależnie od okoliczności?

Cel: Zaplanowanie działań rozwojowych w szkole,

Podczas zajęć wypracowaliśmy w grupie listę

na podstawie wiedzy i materiałów z sesji doty-

warunków potrzebnych, aby doświadczenia były

czącej doświadczeń rozwojowych.

rozwojowe, oto ona:

Czas: 45 minut.
Materiały: flipchart, kartki papieru, przybory
do pisania, powielony materiał z zajęć w ramach
Przywództwo edukacyjnego (załącznik: Jak rozwijają się liderzy?).
Przed spotkaniem
Rozdaj wszystkim tekst „Jak rozwijają się liderzy?” na kilka dni przed planowanym spotkaniem

Podziel radę pedagogiczną na zespoły nie więk-

w radzie i poproś o zapoznanie się z nim.

sze niż 6–7-osobowe i poproś, aby każdy zespół – na podstawie otrzymanych materiałów

Wprowadzenie

oraz korzystając z własnego doświadczenia –
opracował prezentację dotyczącą ich własnego

Powitaj radę i podaj cel spotkania. Uprzedź,

pomysłu na przygotowanie działań rozwojowych

że praca na nim będzie się odbywała meto-

dla szkoły.

dą warsztatową i zależy Ci na zaangażowaniu

Przygotowane pomysły mogą stanowić punkt

wszystkich członków rady, gdyż planowanie

wyjścia do zaplanowania konkretnych przedsię-

będzie dotyczyć rozwoju całej placówki.

wzięć.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 2 UCZENIE SIĘ

71

Sieci wsparcia
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prowadzący to spotkanie przeprowadził burzę mózgów celem stworzenia silnych i sła-

Sieci wsparcia

bych stron wzajemnej współpracy dyrektorów. Na powtarzające się tematy, stanowiące
główne dylematy współpracy, odbyła się dys-

Oto przykłady „z życia” polskich dyrektorów, któ-

kusja. Wypracowano wniosek, aby każda szko-

re możecie przeczytać i omówić. Przedstawiamy

ła znalazła czynnik, który ją wyróżnia na tle

je wam jako inspiracje.

innych – miało to stanowić zalążek indywi-

1. Forum OSKKO (http://oskko.edu.pl/forum/in-

dualnej strategii szkoły i być jej siłą napędo-

dex.php) – największe w Polsce stowarzyszenie

wą na przyszłość. W efekcie powstała strona

dyrektorów (Ogólnopolskie Stowarzyszenie

internetowa prezentująca oferty wszystkich

Kadry Kierowniczej Oświaty) – dla jednego

szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.

z dyrektorów forum OSKKO i organizowane

6. Warsztaty z nauczycielami – jednym z przy-

przez nie konferencje były źródłem wiedzy

kładowych działań są warsztaty z nauczy-

zarówno przed objęciem stanowiska dyrekto-

cielami nad modyfikacją koncepcji szkoły.

ra, jak i w jego początkowej pracy. Urzędujący

Przeprowadzone przez dyrektora miały cha-

dyrektorzy znajdują tu wiele cennych porad

rakter małych grup roboczych podzielonych

odnośnie do zarządzania szkołą.

obszarowo na takie tematy, jak ocenianie, rola

2. Jedna z dyrektorek zorganizowała w swoim

7. Studia podyplomowe Liderów Oświaty (http://

około dziesięciu dyrektorek spotyka się

www.ceo.org.pl/pl/splo) – program umożliwia

i wymienia wiadomości elektroniczne celem

rozmaite formy współpracy. Wspólne pla-

omawiania trudnych spraw, udzielania sobie

nowanie pracy w szkole, forum dyrektorów

porad i konsultacji. Panie dzielą się wiedzą

i długoletnia współpraca uczestników nawet

i wspólnie ustalają np. treść regulaminów

po zakończonym kursie to jego zalety.

szkół. Dzielą się tematami do dyskusji i przy

Studia Liderów Oświaty oferują także co-

okazji każdego spotkania proponują jeden

aching, gdzie coachem jest przedstawiciel świa-

temat przewodni. Do tego szkolą wzajemnie

ta biznesu. Dyrektor korzystający z tej formy

swoje rady pedagogiczne oraz udzielają kon-

wsparcia doceniał przede wszystkim możliwość

sultacji swoim nauczycielom i pracownikom

porozmawiania z menadżerem spoza edukacji

administracyjnym.

i przełożenia rozwiązań biznesowych na realia

3. W ramach programu ORE część dyrektorów
(z przykładu: wrocławskich szkół) uczestniczy
w spotkaniach sieci współpracy, gdzie piętnastu dyrektorów raz w miesiącu spotyka się, by
dzielić się doświadczeniem, wiedzą, dobrymi
praktykami.
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nauczyciela, zarządzanie, promocja.

mieście nieformalną grupę wsparcia, gdzie

szkoły.
W ramach dostępnych programów dyrektor

może korzystać z następujących form wsparcia:
1. System doskonalenia nauczycieli oparty

4. Zagraniczne wizyty studyjne organizowane

na ogólnodostępnym wspomaganiu szkół

przez Narodową Agencję Systemu Edukacji

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (http://www.

(http://www.frse.org.pl). Rozwojowa możliwość

ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadown-

przyjrzenia się rozwiązaniom istniejącym np.

load&view=category&id=132:oferty-doskonale-

we Włoszech, Turcji, Grecji. Wizyty mają for-

nia&Itemid=1017#).

mę kilkudniowych spotkań w grupach kilku-

2. SORE – Szkolny Organizator Rozwoju

nastu specjalistów z różnych obszarów edu-

Edukacji udziela dyrektorowi i placów-

kacji z różnych krajów europejskich.

ce wsparcia na poziomie analizy potrzeb,

5. Jeden z dyrektorów organizował z dyrek-

klarowania celów i tworzenia roczne-

torami szkół ponadgimnazjalnych w powie-

go planu wspomagania, w tym pomaga

cie, nieformalne spotkanie wyjazdowe po-

w poszukiwaniu ekspertów zewnętrznych

święcone wypracowaniu jednolitej strategii

i definiowaniu ról osób korzystających

działania i rozwoju szkół w powiecie. Jako

ze wsparcia (http://www.ore.edu.pl/strona-ore/
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index.php?option=com_content&view=arti-

Kandydacie!

cle&id=2387&Itemid=1725).

3. Doskonalenie w sieci (http://doskonaleniewsie-

Podejmij decyzję, z jakiego wsparcia skorzystasz?

ci.pl) – platforma z materiałami i pomysłami

Gdzie? Kiedy? Jakie są Twoje cele i oczekiwane re-

na sieci współpracy „Bank pomysłów. Sieci
współpracy i samokształcenia”.

zultaty? Zaplanuj pierwszy krok lub kilka pierwszych działań.

4. Sieci współpracy budowane w ramach programu finansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny „Aktywne doskonalenie
– kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” (http://aktywnedoskonalenie.wordpress.com).

5. Pracownia Rozwój Kadr Zarządzających organizowana przez ORE (http://www.ore.edu.pl/
strona-ore/index.php?option=com_content
&view=article&id=949:mini-kursy&catid=
17:kadra-zarzdzajca).

6. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN).
7. Magazyn „Dyrektor Szkoły” Wydawnictwa
Wolters Kluwer (http://www.czasopisma.abc.
com.pl/ds).

8. Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły
(http://konferencja.dyrektorszkoly.pl/azds) organizowana przez Wolters Kluwer.
9. Oferta Stowarzyszenia Szkoła Liderów (http://
www.szkola-liderow.pl).

10. Program „Umiem się uczyć” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wspomagający uczniów (http://www.umiemsieuczyc.eu).
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Dziennik uczenia się

Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1

Jesteśmy przekonani, że „notatki z podróży”
po znanych i nieznanych obszarach przywódz-

Dziennik uczenia się

twa edukacyjnego okażą się dla Was cenną infor-

Ten dziennik należy do:

oczekiwań, Waszych odkryć i rozczarowań (oby

macją zwrotną na temat Was samych, Waszych
było ich jak najmniej), ale przede wszystkim ważnym źródłem pomocnym przy podsumowaniu

Drogie Uczestniczki,
Drodzy Uczestnicy,

oto Wasz Dziennik uczenia się. Prowadzenie go
ma pomóc Wam w śledzeniu własnego rozwoju,

rozwijaniu umiejętności kształtowania profesjonalnego osądu. Zachęcamy Was do spisywania
refleksji na temat swoich doświadczeń rozwojowych, nazywania najistotniejszych doświadczeń
z przebiegu kursu.

Dziennik uczenia się ma być wsparciem w au-

torefleksji po każdym module tematycznym, np.

po jednym dniu zjazdu lub po całym zjeździe
(jeśli dotyczył jednego obszaru, np. prawa), ale
też po lekturze, rozmowach z innymi uczestnikami, wykonaniu zadania lub zastanowieniu
się ważnymi pojęciami związanymi z edukacją
i przywództwem.

Dziennik uczenia się jest Waszą własnością,

jeśli jednak zechcecie podzielić się przemyśle-

niami, które w nim zanotowaliście, z pozostałymi Uczestniczkami lub Uczestnikami kursu albo
z Prowadzącymi, to możecie zrobić to podczas
ewaluacji lub umieszczając swoje opinie na stronie internetowej projektu (zamieszczanie niektó-

samego kursu i tego, w jakim stopniu posłużył
on Waszemu rozwojowi, co wykorzystacie przy
opisywaniu swoich doświadczeń w innych pracach domowych.
Pamiętajcie, nie ma „niepoprawnych” komentarzy i opinii!
Życzymy Wam odwagi w myśleniu o sobie
i o tym, czego doświadczacie!
Pytania, które mogą się okazać pomoce przy
formułowaniu Waszych refleksji, odnoszą się
do trzech kwestii/poziomów
1. Ja i moje uczenie się

••Czego nowego nauczyłaś się/nauczyłeś się?
••Czego nowego się dowiedziałaś/dowiedziałeś?
••Co ważnego związanego z tematami zajęć sobie przypomniałaś/przypomniałeś?

••Co Cię zaskoczyło?
••Czego jeszcze chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć lub nauczyć?

rych zapisków będzie obowiązkowe, np. esejów).

••Co było dla Ciebie najistotniejsze?

jące Wasze zapiski:

••Co Cię zainspirowało do tego i chciałbyś/

Na Wasz Dziennik… będą się składać następu-

1. Kwestionariusz „Mój styl uczenia się” wraz
z Waszym komentarzem.
2. Refleksje dotyczące poszczególnych dni kursu – nagłówki żółte.
3. Notatki z lektur – nagłówki niebieskie.
4. Wrażenia z realizacji zadań domowych – nagłówki zielone.
5. Eseje dotyczące kluczowych pojęć.
Na następnej stronie znajdziecie listę pytań,
które – w naszej opinii – stanowią impuls do refleksji o tym, czym były dla Was kolejna sesja, spotkanie z grupą, wspólna praca i nauka. Prosimy,
wykorzystajcie je do porządkowania wypowiedzi

chciałabyś to wykorzystać?

••Co już potrafisz, a czego chciałbyś/chciałabyś
się jeszcze nauczyć?

••Jakie pytania pojawiły się w Twojej głowie
w wyniku tej sesji? Na które z nich uzyskałeś/

uzyskałaś odpowiedź? A które nadal pozostają
bez odpowiedzi?
••Co z tego, co mówił lub robił trener, pomagało Ci się uczyć (powodowało, że byłaś/byłeś
zaangażowana/y)?

na temat doświadczeń z zajęć.
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••Jakie doświadczenia z dotychczas zdobytych
były dla Ciebie najbardziej rozwijające?

••Co zabierasz ze sobą jako przyszły przywódca?
Co będziesz wykorzystywać w pracy z ludźmi?
Jak powiększył się Twój „zestaw metod”?

••Którą z poznanych metod chciałabym/chciałbym regularnie stosować, gdybym była/był
dyrektorem?
••Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem. Co z tego,

o czym słyszałaś/słyszałeś, chciałabyś/chciałbyś przekazać swoim pracownikom?

2. My jako grupa

••Czy zdarzyło się coś takiego, że poczułaś/poczułeś się lepiej w grupie?

••Co ważnego wystąpiło w tej grupie?
••Co ja dałam/dałem grupie?
••Co grupa dała mnie?

••Co z tego, czego się nauczyłeś/nauczy-

łaś, powinno być stałym elementem pracy
nauczycieli?

••Co zabierasz ze sobą jako przyszły przywódca?
Co będziesz wykorzystywać w pracy z ludźmi?
Jak powiększył się Twój zestaw metod?

••Czego nauczyłam/nauczyłem się od innych?

Podczas kursu poznacie też inne techniki

••Czy był jakiś ważny moment dotyczący współ-

także do ich wykorzystania przy opisywaniu

pracy w grupie? Co to było?
••Wyobraź sobie, że jesteś prowadzącym grupę –

jaki komunikat dałabyś/dałbyś grupie po tej
sesji?

••Co zabierasz ze sobą jako przyszły przywódca?

zapisywania własnych refleksji. Zachęcamy Was
własnych wrażeń z przebiegu kursu.

Refleksje na temat kursu
Zjazd

Data

1. Ja i moje uczenie się

Co będziesz wykorzystywać w pracy z ludźmi?
Jak powiększył się Twój „zestaw metod”?

3. Otoczenie – ja jako osoba zarządzająca

••Co mnie zainspirowało, co chciałabym/chciałbym przekazać innym?

2. My jako grupa

••W jaki sposób przekażę innym?
••Co chciałabym/chciałbym wykorzystać w przyszłej pracy?

••Jak chciałabym/chciałbym to wykorzystać

3. Otoczenie – ja jako osoba zarządzająca

w przyszłej pracy?

••O czym chciałabym/chciałbym porozmawiać
z moimi kolegami w szkole?

••Którą z metod, jaką poznałam/poznałem, zastosuję w swojej pracy?
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Dziennik uczenia się

Notatki z lektur
Tytuł, autor

że zebrałaś/zebrałeś dostatecznie dużo wrażeń,
refleksji i doświadczeń, by stworzyć interesującą, twórczą wypowiedź ilustrującą Twój rozwój). Za każdym razem odpowiadamy na te same

Data wpisu

••Zaintrygowało mnie…
••Zastanawiam się nad…
••Nie zgadzam się z…
••Polecę innym, ponieważ…
••Chcę zapamiętać…
••Ważny cytat, którym chciałabym/chciałbym
podzielić się z innymi…

Wrażenia z realizacji zadań domowych
Zadanie:

••Podczas wykonywania tego zadania natrafiłam/natrafiłem na następujące przeszkody…

••Otrzymałam/otrzymałem wsparcie…
••Zaskoczyło mnie…
••Uznaję to za przydatne/nieprzydatne, ponieważ…
••W przyszłości…

Eseje

pytania.
Każda z części eseju nie powinna przekraczać
250 słów. Należy przygotować go w wersji elektronicznej i przesłać Organizatorom nie później niż
na tydzień przed rozpoczęciem drugiego spotkania (część pierwsza) oraz tydzień przed ostatnim
spotkaniem kursu (część druga).
1. Przywództwo – jak rozumiem ten termin, czy
i jak zmieniło się moje rozumienie po pierwszym spotkaniu, po całym kursie, czym jest
przywództwo edukacyjne? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?
2. Współpraca – jak rozumiem ten termin, czego dowiedziałam/dowiedziałem się o swoich
mocnych i słabych stronach jako członka/
członkini zespołu. Czego dowiedziałem się
o swoich mocnych i słabych stronach jako
członek zespołu po pierwszym spotkaniu,
po całym kursie? Jaka jest odpowiedzialność
dyrektora?
3. Szkoła – czym jest szkoła, jak zmieniło się
moje rozumienie roli szkoły we współczesnym
świecie po pierwszym spotkaniu, po całym
kursie? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?
4. Uczenie się – jak rozumiem ten termin, czego
dowiedziałem się o sobie jako o osobie uczącej
się? (Swoje uwagi możesz odnieść do wyników, jakie uzyskałaś/uzyskałeś, wypełniając
kwestionariusz „Mój styl uczenia się”). Kto jest
odpowiedzialny za uczenie się, gdzie zachodzi? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora?
5. Rozwój – jak rozumiem ten termin, co decyduje o rozwoju ludzi, jak zapewniać prawidłowy rozwój, czy coś się zmieniło w Twoim
myśleniu w wyniku zajęć na kursie? Jaka jest

Jednym z ważnych zadań, które należy wyko-

odpowiedzialność dyrektora?

nać podczas kursu, jest napisanie eseju na każdy

6. Lider – jak rozumiem ten termin, kim moim

z tematów podanych poniżej. Pisanie tego eseju

zdaniem powinien być lider we współczesnej

to proces dwuetapowy (po pierwszym zjeździe

szkole, jaką rolę powinien odgrywać? Jaka jest

i po zakończeniu kursu, a właściwie w chwi-

odpowiedzialność dyrektora?

li, gdy poczujesz, że jesteś gotowa/gotowy oraz
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Dziennik uczenia się

Ewaluacja metody prowadzenia
Dziennika uczenia się
Zamiast zakończenia

1. Czy prowadzenie Dziennika… pomogło Ci
w obserwowaniu własnego rozwoju i postępach? Uzasadnij swoją odpowiedź zarówno
pozytywną, jak i negatywną.

Drogie Uczestniczki,

2. Czy zapisywanie własnych refleksji sprawiało

podczas kursu staraliśmy się realizować zasadę

3. Które elementy Dziennika… były dla Ciebie

Drodzy Uczestnicy,

Ci przyjemność, czy było dla Ciebie uciążliwe?
Uzasadnij swoją odpowiedź.

uczenia się wzajemnego, traktując wszystkich –

najcenniejsze? Uzasadnij swoją odpowiedź.

uczestników, organizatorów kursu i prowadzących

4. Jakie zmiany wprowadziłabyś/wprowadził-

jako źródło cennych wiadomości, doświadczeń

byś w treściach Dziennika…? Uzasadnij swoją

i informacji zwrotnych. Wszystkie Wasze uwagi,

odpowiedź.

opinie i komentarze zostaną bardzo skrupulat-

5. Jakie zmiany wprowadziłabyś/wprowadził-

nie przeanalizowane. Dlatego prosimy Was także

byś w sposobie prowadzenia Dziennika…?

o wykonanie tego ostatniego już wpisu w Dzienniku uczenia się i podzielenie się z nami Waszą

Uzasadnij swoją odpowiedź.
6. Czy masz jeszcze inne uwagi lub propozycje?

oceną tej metody pracy. Prosimy Was o szczerą
odpowiedź na poniższe pytania:
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.11

Dzień 1

VI.7.11

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

Cel sesji: Doświadczenie pracy w zespole krytycznych przyjaciół.
Podzielenie się wnioskami z analizy koncepcji pracy szkoły
i wybranych dokumentów szkoły, przeprowadzonej pod kątem
wartości oraz koncepcji pedagogicznych leżących u podstaw tych
dokumentów.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie wprowadzające
OP przeprowadza ćwiczenie otwierające, wykorzystując wybrane
ćwiczenie, np. Co miłego/dobrego wydarzyło się w ciągu dwóch miesięcy
od ostatniego spotkania?
3. Spotkanie w grupie krytycznych przyjaciół
OP organizuje w małych grupach rozmowę skoncentrowaną na zada-

G
Co było oczywiste, a co Was

niu domowym. Grupy wykorzystują następujące pytania: Czego dowie-

zaskoczyło w pracy nad

dzieliście się o Waszych szkołach? Jak wyglądała praca w Waszej szkole nad

analizą koncepcji pracy szkoły

wyżej wymienionym zagadnieniem? Co było oczywiste, a co Was zaskoczyło

(wartościami istotnymi dla

w pracy nad analizą koncepcji pracy szkoły (wartościami istotnymi dla

Waszej szkoły)?

Waszej szkoły)? Co było wspierające, a co utrudniało Wam pracę? Czego
się nauczyłeś/dowiedziałeś, prowadząc analizę koncepcji pracy szkoły?
Chętni uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami na forum.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA

5

IV.5.4 Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły

IV.5.4

Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury
szkoły.
Zagadnienie 4: Charakterystyka kultury szkoły

A

Cel sesji: Uświadomienie istoty i znaczenia budowania oraz
utrwalania kultury szkoły dla realizacji misji i wizji szkoły.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: wykład, warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposób pracy nad nimi
G

2. Wykład i dyskusja nawiązująca do tematu wykładu

Jakie są charakterystyczne ele-

OP organizuje rozmowy w parach nawiązujące do tematyki poprzed-

menty kultury organizacyjnej

niego zjazdu: Czym dla Was jest kultura organizacyjna? Jakie są charak-

Waszej szkoły/placówki?

terystyczne elementy kultury organizacyjnej Waszej szkoły? OP zapowiada
wykład na temat kultury organizacyjnej:

E

Zagadnienie: Kultura organizacyjna szkoły.

Obszar IV Moduł 5.4 Zał. 1
Kultura podsumowanie

Prowadzący: dr Roman Dorczak.
Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=ElF6DYbpY3c.
Na podstawie obejrzanego filmu OP moderuje dyskusję według

F
Materiały szkoleniowe:

poniższych pytań: Jaka jest specyfika kultury szkoły w odróżnieniu
od innych organizacji? Jaka jest rola dyrektora w budowaniu kultury
szkoły? Jakie kompetencje dyrektora szkoły są konieczne do budowania
kultury szkoły?

• Zagadnienie: Kultura organizacyjna szkoły

Alternatywne rozwiązanie: OP dzieli OU na trzy grupy lub sześć

• Prowadzący: dr Roman

grup. Każda z grup dyskutuje na temat jednego pytania i przygo-

Dorczak

towuje krótkie wystąpienie/plakat. OU z innych grup mogą uzu-

• Wideo: https://

pełniać wypowiedzi.

www.youtube.com/
watch?v=ElF6DYbpY3c

3. Podsumowanie dyskusji

• Obszar IV Moduł 5.4 Zał. 1
Kultura podsumowanie

OP podsumowuje pracę grup. Prosi OU o wybranie kompetencji dyrektora, która ich zdaniem jest najważniejsza w budowaniu kultury

Materiały biurowe:

organizacyjnej szkoły. Na zakończenie OU otrzymują materiał (Obszar

• rzutnik, laptop, głośniki,

IV Moduł 5.4 Zał. 1 Kultura podsumowanie).

flipchart, flamastry
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Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły. IV.5.1

IV.5.1

Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły.
Zagadnienie 1: Animowanie działań społeczności szkolnej

A

Cel sesji: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności
animowania członków społeczności szkolnej do działań na rzecz jej
rozwoju.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Wprowadzenie do tematyki sesji.
Opis zadania: OU zapoznają się z literaturą na temat: 1) kultury
szkoły – fragment z publikacji: J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne

E

a wychowanie uczniów w szkole oraz 2) animacji grup społecznych

J. Łuczyński, Zarządzanie

i roli dyrektora jako animatora działań w szkole: Profil Animatora.

edukacyjne a wychowanie ucz-

OU odpowiadają na pytania: Co w tym tekście jest dla Ciebie inspiru-

niów w szkole, Wydawnictwo

jące? Co jest trudne? Jaki widzisz związek między myślami zawartymi

Uniwersytetu Jagiellońskie-

w tekście a rzeczywistością w Twojej szkole?

go, Kraków 2011, s. 154–158

Forma: notatka w Dzienniku uczenia się, notatka na forum grupy.
Materiały do wykonania zadania: J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s 154–158; M. Czarnecka, E. Gruca-Bielenda, P. Piątek, Profil Animatora. Opracowany przez Stowarzyszenia B4 w Rzeszowie w ramach projektu EQUAL „Partnerstwo
na rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR” (Obszar IV Moduł

E

5.4 Zał. 2 Pre-Work Profil Animatora).

Obszar IV Moduł 5.4 Zał. 2
Pre-Work Profil Animatora

Dodatkowa lektura fakultatywnie: J. Madalińska-Michalak, Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana
w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 23–45; J. Madalińska-Michalak, Dzielenie się przywództwem – wartość współpracy, „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” 2013,
nr 5 (233), s. 37–43.
Na kiedy do wykonania: przed zjazdem.
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IV.5.1 Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły

E
Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 1

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposób pracy nad nimi

Karta ćwiczeń BiUK 1

2. Budowanie indywidualnej wizji kultury szkoły
OU otrzymują karty pracy (Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 1 Karta ćwiczeń
BiUK 1). Karta zawiera podstawowe wymiary kultury organizacyjnej
w placówce edukacyjnej zaproponowanej przez C.S. Anderson (1982;
por. Łuczyński, 2011). OP informuje, że wypełnienie karty pozwoli
G
Jakie działania może podjąć

OU zbudować swoją wizję kultury Szkoły marzeń i będzie podstawą
kolejnego etapu zajęć. OU mają za zadanie wypełnić karty ćwiczeń
zgodnie z instrukcją.

dyrektor szkoły, aby świadomie budować kulturę

3. Wypracowanie wspólnej dla grupy wizji kultury Szkoły marzeń

organizacyjną i angażować
w ten proces całą społeczność

Po uzupełnieniu kart OP zaprasza OU do utworzenia pięcioosobo-

szkoły?

wych grup. OU prezentują w grupach zbudowaną przez siebie wizję
kultury szkoły (5 × 2 minuty), a następnie w grupach OU uzgadniają
wspólną wizję Szkoły marzeń.

E

4. Przygotowanie wystąpienia na temat kultury szkoły i prezentacja
na forum

Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 2
Materiały edukacyjne BiUK 2

OP prosi o przygotowanie krótkiego wystąpienia, w którym przed-

Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 3

stawiciel grupy zaprezentuje wizję kultury organizacyjnej wyma-

Materiały edukacyjne BiUK 3,

rzonej szkoły. Odbiorcą tego wystąpienia są pracownicy szkoły. OP

Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 4

losuje z całej grupy 2–3 przedstawicieli. Pozostałe OU wcielają się

Materiały edukacyjne BiUK 4

w role nauczycieli. Zadaniem przedstawiciela grupy jest pozyskanie
członków zespołu nauczycielskiego do realizacji przygotowanej wizji
placówki edukacyjnej.
5. Podsumowanie ćwiczenia
Na zakończenie OP omawia wystąpienia, wykorzystując pytania:

F

Jak czuliście się w trakcie wystąpienia? Co udało się osiągnąć dyrektorowi w trakcie spotkania? Z czym prowadzący miał największe trudności?
Co zmieniło się w Waszym nastawieniu do proponowanej wizji (porów-

Materiały szkoleniowe:

najcie Wasze wizje z kart ćwiczeń z wypracowaną wizją)? Czy czujecie

• Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 1

się przekonani do działania i co o tym zadecydowało? Jakie etapy można

Karta ćwiczeń BiUK 1

było zobaczyć w trakcie animowania do działania? Jakie działania może

• Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 2

podjąć dyrektor szkoły, aby świadomie budować kulturę organizacyjną

Materiały edukacyjne BiUK 2

i angażować w ten proces całą społeczność szkoły? Podsumowując, OP

• Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 3

mówi, że jednym z najważniejszych zadań przywódcy jest zbudowa-

Materiały edukacyjne BiUK 3

nie kultury organizacyjnej szkoły skoncentrowanej na uczeniu się

• Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 4

i wzmacniającej współpracę w szkole z jednoczesnym odwoływaniem

Materiały edukacyjne BiUK 4

się do akceptowanych wartości.
Na zakończenie dyskusji OP rozdaje OU materiały edukacyjne (Obszar

8

Materiały biurowe:

IV Moduł 5.1 Zał. 2 Materiały edukacyjne BiUK 2, Obszar IV Moduł

• np. flipchart, 10 flamastrów,

5.1 Zał. 3 Materiały edukacyjne BiUK 3, Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 4 Ma-

długopisy

teriały edukacyjne BiUK 4).
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Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły. IV.5.2

Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury
szkoły.

IV.5.2

Zagadnienie 2: Sposoby budowania kultury szkoły

A

Cel sesji: Kształtowanie umiejętności budowania kultury szkoły.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: praca zespołowa

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposób pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Firma koncepcyjno-drukarska. Doświadczenie budowania kultury organizacyjnej
I część ćwiczenia
OP prosi o zgłoszenie się dwóch lub trzech osób, które później wraz
z osobą prowadzącą wejdą w rolę kontrolerów jakości. Pozostali
uczestnicy dzieleni są na równoliczne (5–6 osób) zespoły. OU wybierają lidera swojej grupy. OP informuje, że każda grupa będzie firmą
koncepcyjno-drukarską, która będzie tworzyć ulotki reklamowe.
Ważne jest to, że na rynku istnieje konkurencja, w związku z tym
będą się liczyć efekty, a więc ilość wyprodukowanych ulotek i ich
jakość. OP zapraszają do siebie liderów z czymś do notowania i tak,
by pozostali uczestnicy nie słyszeli, przekazują im – tylko raz ustnie –
specyfikację produktu, który mają wytworzyć.
Instrukcja przekazana przez OP liderom.
Efektem pracy grupy mają być ulotki w formacie A5 w liczbie:
•• 6 ulotek reklamujących Społeczne Liceum Ogólnokształcące,

•• 7 ulotek reklamujących kwiaciarnię Szkarłatna Róża,
•• 4 ulotki banku Midas,

•• 5 ulotek wody mineralnej Przegorzalska Perła.
Każda ulotka musi zawierać jakąś grafikę związaną z tematem, obrazek wykonany przynajmniej w dwóch kolorach, a także hasło reklamowe i logo firmy oraz jej nazwę.
Liderzy mogą zadać tylko po jednym pytaniu – jeśli nie zapamiętali
całej specyfikacji – a osoba prowadząca odpowiada. Liderzy wracają
z przygotowaną przez siebie notatką do grup i przekazują swojej
grupie instrukcję również tylko ustnie. Uczestnicy w grupie mogą
zrobić sobie notatki.
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IV.5.2 Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły

Zadanie zostaje zatrzymane, kiedy lider pierwszej grupy dociera
do kontrolerów jakości. Jeśli jest potrzeba poprawienia czegoś, lider
wraca do grupy i wraz z nią poprawia zadanie. Jeśli kontrolerzy jakości
uznają, że jest wszystko w porządku, zadanie zostaje zatrzymane dla
wszystkich grup.
Kontrolerzy udają się do pozostałych grup i przekazują im informację
o efekcie ich pracy.
OP musi pamiętać, że nie zapisuje wyników pracy grup na flipcharcie,
ponieważ może to prowadzić do skupienia uwagi OU na rywalizacji.
W grupach toczy się rozmowa o tym, co się udało, co można poprawić, żeby osiągnąć lepsze efekty (5 minut na dyskusję). Spisują sobie
na kartce ustalenia dotyczące pracy grupy, by uzyskać lepsze efekty.

II część ćwiczenia
OP ponownie zapraszają liderów, żeby przekazać specyfikację do dalszej pracy grupy. Instrukcja przekazywana jest ustnie, a liderzy mogą
robić notatki.
Grupa ma tym razem ściśle określony czas (15 minut) i musi zaplanować spotkanie rozpoczynające kampanię reklamową firmy produkującej mundurki szkolne. Należy podać datę i miejsce spotkania,
harmonogram spotkania i zadania wszystkich członków zespołu
w tym wydarzeniu. Należy również przygotować:
•• ulotki firmy produkującej mundurki szkolne Jedność – 5 sztuk,
•• ulotki firmy przewozowej Hermes Taxi – 3 sztuki,
•• ulotki sieci sklepów Flanela Chanela – 7 sztuk.

Kluczowa zmiana – Liderzy wracają, ale nie do swoich grup i z nimi
G
Jak zachowania w mojej
grupie sprzyjały budowaniu

pracują. Po 15 minutach kontrolerzy ogłaszają koniec ćwiczenia
i sprawdzają efekty.

III część ćwiczenia

kultury organizowanej na

OU w pierwszej rundzie odsłuchują liderów, a potem uczestników

wartościach, współpracy,

grupy. W drugiej rundzie odsłuchują uczestników grupy, a na koń-

uczeniu się?

cu liderów. Prowadzący nie zapisują notatek z odsłuchu. OP zadaje
pytania: Jak zachowania w mojej grupie sprzyjały budowaniu kultury
organizowanej na wartościach, współpracy, uczeniu się?
3. Podsumowanie

G

OP prosi OU o „wyjście z roli” i stworzenie trzyosobowych grup (in-

Jakie mogą być konsekwencje

nych, niż w których pracowali) oraz rozmowę w grupach skupioną

zmiany lidera w różnych sytua-

wokół pytań: Jakie są istotne kwestie dotyczące organizacji pracy grupy

cjach – w sytuacji sukcesu czy

przez lidera, co wpływa na efekt pracy grupy, co zaobserwowaliśmy? Jaki

porażki grupy?

wpływ naosiągnięcie bądź nie osiągnięcie sukcesu miała zmiana lidera?
Jakie mogą być konsekwencje zmiany lidera w różnych sytuacjach – w sytuacji sukcesu czy porażki grupy? Grupy przekazują swoje refleksje
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Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły. IV.5.3

na forum. OP zadaje pytanie: Jak to doświadczenie można wykorzystać
w praktyce? Chętne OU dzielą się swoim przemyśleniami na forum.
OP dopowiada, że kultura organizacyjna jest czymś, na co mamy
wpływ, co tworzymy wspólnie. OP dodaje, że każda organizacja ma

jakąś kulturę, ale my jako jej członkowie nie jesteśmy wobec niej

G

bezsilni. OU odpowiadają na pytanie: Jak mogę wpływać na kulturę

Jak mogę wpływać na kulturę

szkoły jako dyrektor?

szkoły jako dyrektor?

OP prosi o dodatkową refleksję w trzyosobowych grupach. Zadaje
pytania: Jaką kulturę organizacyjną budowaliśmy w pracy w grupach,
co ją wyróżniało? Co chcielibyśmy zmienić? Jak?

F
Materiały biurowe

Zadanie rozwojowe

• duża ilość papieru A4
• 5 paczek kredek ołówko-

Cel zadania: Refleksja nad własnym rozwojem pod koniec kursu.

wych, długopisy

Opis zadania: OU ma za zadanie wypisać swoje zasoby / mocne stro-

Lektura po sesji:

ny i te wymagające pracy – istotne w tworzeniu uczniom i współ-

• J. Madalińska-Michalak,

pracownikom warunków do rozwoju.

Dzielenie się przywództwem –
wartość współpracy, „Dyrek-

Forma: wpisać do Dziennika uczenia się.

tor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”

Na kiedy do wykonania: przed następnym zjazdem.

2013, nr 5 (233), s. 37–43

IV.5.3

Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury
szkoły.
Zagadnienie 3: Narzędzia diagnozy kultury szkoły

A

Cel sesji: Wyposażenie uczestników w metody i techniki
identyfikowania jakości kultury szkoły.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposób pracy nad nimi
2. Prezentacja narzędzi do badania kultury organizacyjnej
OP zapoznaje OU z narzędziem K.S. Camerona i R.E. Quinna do oce-

E

ny kultury organizacji (Organizational Culture Assessment Instru-

Obszar IV Moduł 5.3 Zał. 1

ment, OCAI – Obszar IV Moduł 5.3 Zał. 1 Kwestionariusz OCAI). Celem

Kwestionariusz OCAI

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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IV.5.3 Obszar IV Moduł 5: Budowanie i utrwalanie kultury szkoły

kwestionariusza jest określenie sześciu podstawowych wymiarów
kultury szkoły (organizacji): charakterystykę ogólną, przywództwo w organizacji, zarządzanie pracownikami, spójność organizacji, na co się kładzie nacisk i kryteria sukcesu. Pytania odnoszą się
do każdego z wymiaru i przekładają się na cztery rodzaje kultur
organizacyjnych: klanu, adhokracji, hierarchii i rynku. Kultury te są
pochodną wartości, rozkładających się na dwóch osiach, które zawierają przeciwstawne wymiary. Jedna oś rozciąga się na kontinuum:
elastyczność i swoboda działania – stabilność i kontrola. A druga
na kontinuum: orientacja na sprawy wewnętrzne, integracja i jedność
versus orientacja na pozycję w otoczeniu, zróżnicowanie i rywalizację.
3. Praca indywidualna – wypełnianie kwestionariusza
Każda z OU otrzymuje dwa kwestionariusze – jeden opisujący stan
obecny (uzupełniają tylko stan obecny), a drugi pożądany (idealny). Drugi kwestionariusz będzie zadaniem domowym dla OU
po III zjeździe.
OU, wypełniając kwestionariusz, odnoszą się do szkoły, w której
pracują. Na każde z sześciu pytań podano cztery odpowiedzi, między
które należy rozdzielić 100 punktów, w zależności od tego, w jakim
stopniu dana odpowiedź odzwierciedla sytuację w ich szkole (np. 60 A,
B i C po 15 punktów, a D 10). Ważne, żeby suma punktów wynosiła
100. Po wypełnieniu kwestionariuszy uczestnicy szkolenia obliczają
wyniki i nanoszą je na wykresy.
4. Praca w grupach. Rozmowa nad uzyskanymi wynikami oraz refleksja
na temat kultury organizacyjnej w szkołach OU

OP dzieli OU na czteroosobowe grupy. Pierwszy etap analizy to podzielenie się na forum grupy uzyskanymi wynikami. Druga cześć to rozmowa w grupie o profilu kultury organizacji K.S. Camerona i R.E. Quinna
G

(Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006). Rozmowa jest skupiona wokół

Jaki związek ma kultura

pytań: Z czego wynika ich kultura organizacyjna? Jakie elementy na nią

organizacyjna z misją i wizją

się składają? Jak ich kultura ma się do misji i wizji szkoły? (tzn. Czy kultura

szkoły/placówki?

sprzyja realizacji misji, czy stoi na przeszkodzie?). Czy kultura organizacji
zdiagnozowana przez poszczególnych uczestników w kwestionariuszu sprzyja uczeniu się i współpracy?
Zadanie rozwojowe

F

Cel zadania: Refleksja nad kulturą organizacyjną placówki.

Materiały szkoleniowe:

Opis zadania: OU uzupełniają znany z zajęć kwestionariusz na pod-

• Obszar IV Moduł 5.3 Zał. 1

stawie prognozowanego stanu pożądanego w ich placówkach. Po-

Kwestionariusz OCAI

dejmują refleksje w kontekście pytań: Jak interpretujesz uzyskane
wyniki? Jakie wnioski wyciągasz, obserwując różnice między wynikami
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Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne. V.4.4

kwestionariusza oceniającego stan obecny i pożądany? Jakie w związku
z tym zaplanujesz zmiany w placówce?
Forma: np. e-learning, dyskusja na forum.
Materiały do wykonania zadania: Obszar IV Moduł 5.3 Zał. 8 Kwestionariusz OCAI.
Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

V.4.4

Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne.
Zagadnienie 4: Podstawowe akty prawne w pracy dyrektora szkoły.
Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych

A

Cel sesji: Uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zasad
tworzenia wewnętrznych aktów prawnych.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: wykład

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Poznanie prawnych aspektów administrowania szkołą.
Opis zadania: OU oglądają prezentację (Obszar V Moduł 4.4 Zał. 1

E

Administrowanie szkołą – prezentacja) oraz zapoznają się z materia-

Obszar V Moduł 4.4 Zał. 1

łem (Obszar V Moduł 4.4 Zał. 2 Administrowanie szkołą), zwracając

Administrowanie szkołą –

uwagę na następujące zagadnienia: podstawy tworzenia i funkcjo-

prezentacja

nowania aktów prawa wewnątrzszkolnego, rodzaje dokumentów
prawa tworzonego przez organy szkoły, zasady techniki prawodawczej mające zastosowanie w szkole/placówce, statut szkoły –

E

tworzenie, nowelizacja, przykładowe zapisy, regulaminy organów

Obszar V Moduł 4.4 Zał. 2

kolegialnych funkcjonujących w szkołach, etapy podejmowania

Administrowanie szkołą

decyzji i postępowania administracyjnego, konstruowanie decyzji
administracyjnych zgodnie z wymogami prawa, propozycje aktualizacji prawa wewnętrznego zgodnie z projektowanymi zmianami
w prawie oświatowym.
Forma: lektura.
Materiały do wykonania zadania: Obszar V Moduł 4.4 Zał. 1 Admi
nistrowanie szkołą – prezentacja, Obszar V Moduł 4.4 Zał. 2
Administrowanie szkołą.
Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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V.4.4 Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wykład
OP w przygotowaniu do wykładu przegląda aktualne dokumenty
prawne adekwatne do sesji.
OU oglądają wykład Jacka Rudnika o administrowaniu szkołą ze strony internetowej: https://www.youtube.com/user/PrzywodztwoEduUJ.
3. Dyskusja

F

Na podstawie filmu OP prowadzi dyskusję ogólną lub organizuje dyskusję w wybrany przez siebie sposób. Wykorzystać można pytania:
Czego dowiedzieliście się z wykładu? Co było dla Was szczególnie ważne?

Zagadnienie:

O czym do tej pory nie wiedzieliście? W jakich sytuacjach zdobyta wiedza

• Tworzenie wewnętrznych

będzie pomocna? Jak wiedza z zakresu prawa wspiera zagadnienia oma-

aktów prawnych

wiane na poprzednich sesjach?

Prowadzący:

OP zbiera pytania, wątpliwości podane w toku dyskusji. Informuje

• Jacek Rudnik – wideo:

również OU, że wszelkie pytania można umieszczać na platformie,

https://www.youtube.com/

gdzie będzie można uzyskać ekspercką odpowiedź. (Zalecane jest, aby

user/PrzywodztwoEduUJ

instytucja prowadząca szkolenie zapewniła możliwość zadawania
pytań ekspertom przez OU, by istniała możliwość dalszej konsulta-

14

Materiały biurowe:

cji. Proponuje się również, aby przygotować listę aktualnych doku-

• flipchart

mentów prawnych adekwatnych do kwestii poruszanych podczas

• karteczki samoprzylepne

wykładów).

Zjazd 3 WSPÓŁPRACA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar I Moduł 3: Współpraca. I.3.3

I.3.3

Obszar I Moduł 3: Współpraca.
Zagadnienie 3: Metaprogramy jako podstawa różnorodności w zespole

A

Cel sesji: Uświadomienie sposobów wykorzystania różnorodności
członków zespołu do jego budowania i przydzielania zadań,
poznanie własnych predyspozycji, umiejętności, różnorodnych
sposobów pracy oraz działania i współdziałania w zespole,
dostrzeganie wagi znajomości metaprogramów do przewodzenia
i zarządzania zespołem.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele i sposób pracy nad nimi
2. Wprowadzenie teoretyczne na temat metaprogramów
OP na wstępie podkreśla wartość tego ćwiczenia do wykorzystania
w pracy z radą pedagogiczną oraz w klasie z uczniami np. w ramach godziny z wychowawcą. OP podaje krótkie wprowadzenie
teoretyczne na temat metaprogramu, na którym oparte jest ćwiczenie „Północ, południe, wschód, zachód”, korzystając z materiału
(Obszar I Moduł 3.3 Zał. 1 Metaprogramy, kierunki). Odczytuje

E

„definicję” każdego z kierunków i prosi OU, aby zdecydowali, który

Obszar I Moduł 3.3 Zał. 1

kierunek najlepiej opisuje, określa ich styl pracy, ich styl działa-

Metaprogramy, kierunki

nia, i na tej podstawie dobrali się w grupy. Jeżeli w którejś z grup
znalazło się więcej osób, można taką grupę podzielić na dwie lub
trzy mniejsze. Określenia związane z kierunkami:
•• Północ – Działanie – „zróbmy to!”, lubi działać, próbować
nowych rzeczy, rzucać się w wir zdarzeń,

•• Południe – Dbanie – lubi mieć świadomość, że uczucia

wszystkich zostały wzięte pod uwagę, a ich opinie wysłuchane,

•• Zachód – Zwracanie uwagi na szczegóły – lubi wiedzieć, kto,

E

co, kiedy, gdzie i dlaczego, zanim zacznie działać,

Obszar I Moduł 3.3 Zał. 1

rozważać możliwości przed podjęciem działań.

Obszar I Moduł 3.3 Zał. 2

•• Wschód – Spekulowanie – lubi patrzeć perspektywicznie,

Metaprogramy, kierunki
Instrukcja dla grup

3. Ćwiczenie. Pogłębienie wiedzy nad wybranym stylem (kierunkiem) działania

Dobrane w powyższy sposób zespoły siadają razem i zaczynają
pracę według instrukcji. OU otrzymują karty z czterema kierunkami świata, (Obszar I Moduł 3.3 Zał. 1 Metaprogramy, kierunki)

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA

15

I.3.3 Obszar I Moduł 3: Współpraca

oraz instrukcję do pracy dla grup (Obszar I Moduł 3.3 Zał. 2 Instrukcja

F

dla grup).
Instrukcja: Razem z pozostałymi osobami, które wybrały ten kieru-

Materiały szkoleniowe:

nek, macie 15 minut, żeby odpowiedzieć na poniższe pytania (Obszar

• Obszar I Moduł 3.3 Zał. 1

I Moduł 3.3 Zał. 2 Instrukcja dla grup): Jakie są plusy tego stylu dzia-

Metaprogramy, kierunki

łania (4 przymiotniki)? Jakie są jego minusy (4 przymiotniki)? Z którym

• Obszar I Moduł 3.3 Zał. 2

„kierunkiem” najtrudniej się wam współpracuje i dlaczego? Co powinny

Instrukcja dla grup

wiedzieć osoby z pozostałych kierunków na temat Waszego stylu, aby Wasza współpraca mogła być bardziej efektywna? Co cenisz u przedstawicieli

Materiały biurowe:

pozostałych trzech „kierunków”?

• 4 karty z opisem 4 kierunków/stron świata (Obszar

4. Podsumowanie

I Moduł 3.3 Zał. 1 Metaprogramy, kierunki do powiesze-

OP omawia pracę w grupach na forum zespołu, najważniejsze spo-

nia na tablicy)

strzeżenia zapisuje na flipcharcie, podkreślając znaczenie znajomości

• taśma do przyklejenia na

metaprogramów dla zarządzania zespołem. Na zakończenie OP zadaje

ścianie, kartki A4

pytania: Czego się nauczyłam/nauczyłem? Czego się dowiedziałem(am)

• flipchart, pisaki

o sobie? Odowłujemy się do roli dyrektora-lidera. Jak lider/przywódca

• stoliki do pracy dla grup

powinien pracować z grupą, mając świadomość różnorodności grupy?

(minimum 4)

Zadanie rozwojowe
Cel zadania: Pogłębienie zagadnienia dotyczącego pracy zespołowej, przygotowanie do pracy w następnym module.
Opis zadania (na czym polega?): Na następną sesję przeczytaj fragment „Cechy charakterystyczne efektywnego zespołu” z książki
K. Blancharda Przywództwo wyższego stopnia i przygotuj się do dyskusji na temat: Które z cech efektywnego zespołu są najważniejsze? KtóG
Które z cech efektywnego ze-

re dominują w Twojej szkole/placówce? Które należałoby rozwinąć? Czy
współzarządzanie, delegowanie uprawnień, wzięcie odpowiedzialności
za przydzielone zadania (empowerment) są możliwe w szkole/placówce?

społu są najważniejsze? Które
dominują w Twojej szkole/

Forma: notatka w Dzienniku uczenia się.

placówce? Które należałoby
rozwinąć?

Materiały do wykonania zadania: K. Blanchard, Przywództwo
wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,
s. 143–146.
Kiedy do wykonania: tydzień przed następna sesją.
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Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się. II.1.6

Dzień 2

II.1.6

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 6: Strategie efektywnego uczenia się. Rdzeń nauczania

A

Cel sesji: Wspólna refleksja nad najistotniejszymi kwestiami,
dotyczącymi uczenia się uczniów w szkole. Uczestnicy poznają
strategie dobrego uczenia się oraz ustalą, co jest rdzeniem uczenia
się w przestrzeni szkolnej.

B

Czas: 105 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposób pracy nad nimi
2. Analiza elementów procesu uczenia się i roli nauczyciela w organizowaniu uczenia się uczniów

OU rozpoczynają od przypomnienia treści poznanych w module poświęconym zmianie paradygmatu. OP przygotowuje plakat, na którym umieszcza wszystkie elementy procesu uczenia się, wymienione przez OU na poprzednich zajęciach poświęconych uczeniu się.
Odniesienie się do tego plakatu jest początkiem zajęć. OP prosi, aby
uczestnicy najpierw zastanowili się, w którym z elementów tego
procesu pojawiają się największe trudności w pracy w jego szkole.
Dyskusja dotyczy uczenia się uczniów – zgodnie z założeniem – nasze
uczenie się nie jest różne od uczenia się uczniów. Jeśli to dyskusyjna teza, warto, aby OP przedyskutowała ją na forum i podkreśliła
te elementy procesu uczenia się dorosłych, które nie pojawiają się
w uczeniu się uczniów.
3. Prezentacja tezy Richarda Elmora
OP z wykorzystaniem slajdów przedstawia idee wynikające z tezy
R. Elmora (Obszar II Moduł 1.6 Zał. 1 Prezentacja rdzeń nauczania).

E

Skupia się na rozpisanych relacjach między uczniem, nauczycielem

Obszar II Moduł 1.6 Zał. 1

a treściami oraz wynikających z tej relacji konsekwencjach.

Prezentacja rdzeń nauczania

4. Ćwiczenie. Odnalezienie relacji wynikających z trójkąta Elmore’a
w rzeczywistej sytuacji sesji

Krok 1. OU oglądają fragment zajęć lekcyjnych. Lekcja rozpoczyna
się od zadania edukacyjnego – zadania na dobry początek, w którym

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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II.1.6 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

uczniowie przywołują wiedzę i umiejętności istotne dla realizacji
kolejnego tematu sesji w module. OP prosi, aby OU zastanowili
się w swoich grupach nad pytaniami, na które będą odpowiadać
podczas obserwacji. Przypomina, że podstawą myślenia o pytaniach
są trójkąt Elmore’a i jakość obserwowanego zadania edukacyjnego. Burza mózgów – na plakacie OP spisuje propozycje pytań.
Następnie OU obserwują fragment sesji (wybrane 10–15 minut).
Lekcja rozpoczyna się od zadania edukacyjnego – zadania na dobry
początek, w którym uczniowie przywołują wiedzę i umiejętności
istotne dla realizacji kolejnego tematu sesji w module. Po projekcji
dwie trójki łączą się w sześcioosobowe zespoły i tworzą plakat
z odpowiedzią na pytanie: Jaka jest jakość zadania edukacyjnego,
obserwowanego na sesji w kontekście trójkąta Elmore’a? Dlaczego? OP
zbiera informacje od OU na forum.
Krok 2. Po zebraniu informacji na forum uczestnicy w szóstkach
na paskach papieru rozpisują rozumienie trójkąta Elmore’a. Zapisują na nich – na każdym pasku – jakie działania musi podjąć
nauczyciel, a jakie uczeń i uczniowie, aby zadanie edukacyjne było
jak najlepszej jakości. Następnie OP zaprasza po kolei przedstawiciela każdej z grup do wspólnego plakatu. OU przynoszą po jednym pasku na wspólny plakat, tłumaczą, dlaczego jest to istotne
w tworzeniu dobrego zadania edukacyjnego.
Krok 3. W kolejnym kroku OU w parach rozmawiają i zapisują odpowiedzi na pytania: Jakie zadania wynikają w związku z wyżej opracowanym schematem dla dyrektora? O co musi zadbać w szkole? Które
z zadań, wynikających z tak rozumianej jakości zadania edukacyjnego,
wymagają doskonalenia w mojej szkole? OP zbiera wnioski od osób
chętnych. Należy tutaj pamiętać, że w założeniu przywództwa
edukacyjnego dyrektor jest pierwszym nauczycielem, nie tylko
zarządzającym procesem. W trzecim kroku rozmowa w parach.
5. Podsumowanie ćwiczenia

F

OU w nowych trzyosobowych zespołach planują, jakie zadanie wyznaczą sobie jako liderom w swojej szkole/placówce po powrocie do pracy.

Materiały szkoleniowe:

Dzielą się pomysłami na forum. W podsumowaniu OP odnosi się

• Obszar II Moduł 1.6 Zał. 1

do treści poruszanych na innych warsztatach i w pracy samodzielnej:

Prezentacja rdzeń nauczania

praca z podstawą programową i programem nauczania, diagnozo-

• Nagranie sesji do obser-

wanie stylów uczenia się, planowanie procesu uczenia się, wpływ

wacji

na wartości, które w naszej szkole są ważne. Warto zaznaczyć wszyst-

• Obszar II Moduł 1.6 Zał. 2

kie powiązania i połączyć z omawianym modelem. OP zaznacza,

Strategie efektywnego ucze-

że trójkąt Elmora jest punktem wyjścia do dyskusji nie tylko o dobrym

nia się

planowaniu sesji czy pracy z programami nauczania w kontekście
podstawy i diagnozy klasy/uczniów, ale także strategii dobrego ucze-

Materiały biurowe:

nia się i dowodów na uczenie się.

• flipchart, mazaki
• pocięte paski papieru
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Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się. II.1.7

Zadanie rozwojowe
Opis zadania: OU na podstawie przeczytanych tekstów tworzą listę
kroków, które powinien podjąć w swojej szkole a) nauczyciel, b) dyrektor, aby wprowadzić do nauczania i uczenia się uczniów zasady
istotne z punktu widzenia poznanych badań nad uczeniem się.
Forma: wpis do Dziennika uczenia się, wpis i dyskusja na forum
internetowym.
Materiały do wykonania zadania: M. Schneider, E. Stern, Uczenie się
z perspektywy poznawczej: dziesięć najważniejszych odkryć, [w:] Istota
uczenia się. Wykorzystanie badań w praktyce, http://www.profinfo.pl/
img/401/pdf40278887_4.pdf; M. Żylińska, O głębokości przetwarzania

informacji, czyli o tym, dlaczego ściągi są lepsze od zeszytów ćwiczeń,
[w:] Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
2013, s. 109–140.
Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 7: Strategie efektywnego uczenia się. Określanie celów

II.1.7

i kryteriów w procesie uczenia się

A

Cel sesji: Wspólna refleksja nad najistotniejszymi kwestiami
dotyczącymi uczenia się uczniów w szkole.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

1. OP przedstawia cele i sposób pracy nad nimi
2. Analiza zadania edukacyjnego w kontekście celów i kryteriów
OP podkreśla, że będziemy się zajmować pierwszą strategią uczenia
się, dotyczącą świadomości celów i kryteriów – na ścianie wiszą plakaty, na których zapisano wszystkie elementy procesu uczenia się,
wymienione przez OU na poprzednich zajęciach poświęconych uczeniu się, oraz afisz z wypisanymi 5 strategiami uczenia się. Odwołuje się
także do listy działań, które podejmujemy, aby stworzyć dobrej jakości
zadanie edukacyjne, poznane na poprzedniej lekcji. OP odwołuje się
do filmu, który OU widziały wcześniej. OU w czteroosobowych grupach ustalają kryteria poprzednich lekcji, które zostały sprawdzone
dzięki zadaniu domowemu dla grup (praca domowa, której wyniki
prezentowali uczniowie). Otrzymują na slajdzie polecenie, które było
Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA

19

II.1.7 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

zadane uczniom. OU przedstawiają na forum proponowane kryteria,
które nauczycielka sprawdziła za pomocą tak skonstruowanej pracy
domowej.
3. Analiza polecenia do zadania edukacyjnego i kryteriów sesji w odniesieniu do poziomów kognitywnych taksonomii Blooma

OP podkreśla rolę taksonomii różnego rodzaju w tworzeniu kryteriów
i zadań dla uczniów. Wprowadza jeden z przykładów taksonomii – takE

sonomię Blooma. OU w trójkach mają się zapoznać z materiałem dotyczącym taksonomii (Obszar II Moduł 1.7 Zał. 1 Taksonomia Blooma). OP

Obszar II Moduł 1.7 Zał. 1

zaznacza, że przestawiony materiał zawiera tylko jeden aspekt taksno-

Taksonomia Blooma

mii – dotyczy sfery kognitywnej, podczas kiedy w całości taksonomii
znajdują się jeszcze dwa inne obszary – afektywny i psychomotoryczny.
Powrócimy do nich jeszcze na kolejnych warsztatach. OU zapoznają się
z taksonomią Blooma. Sprawdzają, jakie poziomy kognitywne z taksonomii zostały uwzględnione w kryteriach i w zadaniu domowym.
Zastanawiają się także, które z nich wydarzyły się podczas realizacji
zajęć na lekcji. Przedstawiają wnioski na forum.
OP podsumowuje – to ważne narzędzie pracy dyrektora w czasie
obserwacji – dzięki niemu widać, w jaki sposób realizowana jest
podstawa programowa – czy kryteria i zadania dotyczą tylko niższych
poziomów, czy też kształtujemy u uczniów umiejętności złożone.
4. Analiza fragmentu sesji pod kątem realizacji i strategii uczenia się
OU w czwórkach zmieniają zadanie edukacyjne – tak aby uczniowie
rozwijali umiejętności z wyższych poziomów taksonomii oraz aby
zadanie edukacyjne było lepszej jakości. OU prezentują propozycje na plakatach (alternatywnie – w zależności od ilości czasu). OU

G

oglądają początek lekcji – zadaniem grup jest stworzenie (wypisanie)
celów i kryteriów, które według nich chciała osiągnąć nauczycielka

Czy uczniowie wiedzą, czego

i które podaje na początku lekcji. Odtwarzamy nagranie tylko raz.

i po co się uczą, po czym

OP podkreśla, że znajdujemy się w sytuacji uczniów z tej lekcji – oni

poznają, że osiągnęli cel?

w ten sposób właśnie otrzymali cele i kryteria. OP pyta: Jakie były cele
i kryteria? OP otwiera dyskusję wokół pytań: Czy uczniowie wiedzą,
czego i po co się uczą, po czym poznają, że osiągnęli cel? W jaki sposób uczniowie powinni otrzymywać cele i kryteria? Czy cele i kryteria są spójne?
Kryteria wynikają z realizowanych celów? Jaka jest jakość kryteriów? Czy
poziomy taksonomii są widoczne w kryteriach lekcji?
Podsumowanie OP: Praca dotyczyła pierwszej strategi efektywnego
uczenia się.
W ocenianiu kształtującym stosuje się dwa podstawowe elementy – w procesie uczenia się formułuje się cele i określa kryteria
sukcesu. Cele zawsze formułuje się w języku uczącego się, tak aby
je zrozumiał. Zarazem podaje się je w sposób widoczny – aby uczący
się miał je na uwadze przez cały czas trwania procesu uczenia się.
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Obszar VI Moduł 5: Poszerzanie perspektywy. VI.5.2

(Jeśli jest potrzeba – aby uczestnicy dokończyli pracę z celami i kryteriami – można pokazać fragment nagrania raz jeszcze.)
5. Analiza fragmentu lekcji pod kątem monitorowania celów i kryteriów sukcesów

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar II Moduł 1.7 Zał. 1
Taksonomia Blooma

OP pokazuje zakończenie lekcji. OU odpowiadają na pytanie: W jaki

• Nagranie fragmentu lekcji

sposób nauczycielka monitoruje osiągnięcie celów i kryteriów?
Materiały biurowe:

6. Podsumowanie

• flipchart
• cenki, nożyczki

Na koniec sesji OU rozmawiają w parach: Jakie działania powinien

• mazaki, kartki A4

podjąć dyrektor po obserwacji lekcji?
OP zwraca uwagę na kwestie: pracy indywidualnej z nauczycielem,
zdobycia informacji na temat kultury pracy szkoły w tym zakresie itp.

Obszar VI Moduł 5: Poszerzanie perspektywy.
Zagadnienie 2: Facylitacja jako metoda poszerzania perspektywy w mojej

VI.5.2

szkole

A

Cel sesji: Poznanie technik facylitacji i przećwiczenie ich w trakcie
dyskusji.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele i sposób pracy nad nimi
2. Wprowadzenie teoretyczne na temat użyteczność facylitacji
OP prezentuje, czym jest facylitacja. Facylitowanie jest sposobem prowadzenia dyskusji (moderowaniem jej), który ma ułatwić proces komunikacji w grupie. Ta uniwersalna metoda oparta jest na technikach,
którymi czasem się posługujemy w sposób intuicyjny, prowadząc rozmowę, warto jednak dokładnie je poznać i stosować w sposób celowy.
OP uzasadnia użyteczność facylitacji:
•• ułatwia proces uczenia się,

•• wspiera grupy w prowadzeniu dyskusji,

•• wspomaga proces podejmowania decyzji,

•• ułatwia pracę nad rozwiązaniem problemu.
Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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VI.5.2 Obszar VI Moduł 5: Poszerzanie perspektywy

3. Ćwiczenie: Wykorzystanie technik facylitacji w czasie prowadzania
dyskusji

OP dzieli grupę na połowę, każda z podgrup będzie pracować osobno,
aby moderowanie było łatwiejsze (każdą grupą opiekuje się jedna OP).
UWAGA! Jeśli szkolenie prowadzą dwie osoby, to kolejne kroki dzieją
się w obu grupach równolegle. Jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe (brak chętnych, warunków itp.), praca odbywa się w jednej
grupie, ale to jest mniej korzystne.
E

Jedna osoba (ochotnik) moderuje dyskusję, wykorzystując materiał
pomocniczy (Obszar VI Moduł 5.2 Zał. 1 Facylitacja), pozostałe osoby

Obszar VI Moduł 5.2 Zał. 1

biorą w niej udział. Wspólnie w grupie OU wybierają temat dyskusji,

Facylitacja

który jest dla nich interesujący, może być nieco kontrowersyjny, tak
aby OU mogły mieć różne opinie na dany temat np.: Edukacja seksualna powinna być obowiązkowa; Kadencyjność dyrektorowania

G

powinna zostać zniesiona; Administrowanie szkołą nie powinno
należeć do zadań dyrekcji tylko organu prowadzącego.

Jaki są możliwości wykorzystania facylitacji podczas

OP prosi osoby prowadzące dyskusję, aby poprowadziły rozmowę

prowadzenia rad pedago-

tak, aby poznać wszystkie możliwe opinie i zaangażować wszystkie

gicznych, spotkań z rodzica-

obecne osoby. Zaznacza, że celem dyskusji nie jest ustalenie wspól-

mi, zorganizowania debaty

nego stanowiska czy podjęcie decyzji, ale właśnie możliwie szerokie

w szkole, w czasie spotkań

zaangażowanie osób i poznanie ich zdania na ten temat.

w środowisku lokalnym?

4. Podsumowanie
W omówieniu ćwiczenia OP dba, aby osoby prowadzące dyskusję miały okazję do powiedzenia, jak czuły się w roli facylitatora(ki), z czego

F

były zadowolone, a co chciałyby zrobić inaczej następnym razem.
Grupę pyta o to, co im ułatwiało, a co utrudniało zaangażowanie się

Materiały szkoleniowe:

w rozmowę, i zapisuje wnioski na flipcharcie. Na podstawie stwo-

• Obszar VI Moduł 5.2 Zał. 4

rzonych plakatów prosi OU o refleksję indywidualną na temat: Jak

Facylitacja

wykorzystają tę wiedzę w szkole? Jakie są możliwości ćwiczenia facylitacji

• Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2

podczas prowadzenia rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami, zorgani-

Wymagania państwa

zowania debaty w szkole, w czasie spotkań w środowisku lokalnym? Jakie
korzyści mogą wynikać ze stosowania tych metod? Na co należy zwrócić

Materiały biurowe:

uwagę, o co zadbać, aby metody te były efektywne, a nie spotkały się

• flipchart

z oporem?

• karteczki samoprzylepne
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.4

VI.7.4

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 7: Narzędzie STOP–RÓB–ZACZNIJ

A

Cel sesji: Podsumowanie zajęć i autorefleksja uczestników nad
omówionym tematem/obszarem.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: praca indywidualna

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposób pracy nad nimi
2. Zadanie indywidualne lub dyskusja moderowana
OP rozdaje OU materiał do indywidualnej pracy (Obszar VI Moduł

E

7.4 Zał. 1 Narzędzie STOP–RÓB–ZACZNIJ) lub zadaje OU trzy pyta-

Obszar VI Moduł 7.4 Zał. 1

nia, na które odpowiadają w trakcie wspólnej rozmowy w grupie:

Narzędzie STOP–RÓB–ZA-

Co po danym module/zagadnieniu uczestnicy powinni przestać robić?

CZNIJ

STOP; Co mają kontynuować? RÓB; Co mają zacząć stosować? ZACZNIJ.
Pomocnicze pytania, jakie może zadać OP: Czego nie będziesz robić?
Jakich zachowań zaprzestaniesz? Z jakich zachowań zrezygnujesz? Co powinnaś/powinieneś kontynuować? Które z Twoich działań powinnaś/powinieneś kontynuować? Które Twoje działania i aktywności warto wspierać?
Co powinnaś/powinieneś zacząć robić? Z tego, co dziś usłyszałaś/usłyszałeś
lub przećwiczyłaś(eś)/przeczytałaś(eś), co warto wykorzystać w Twojej
pracy zawodowej?

F
Materiały szkoleniowe:

Zadania rozwojowe po trzecim zjeździe

• Obszar VI Moduł 7.4 Zał. 1
Narzędzie STOP–RÓB–ZA-

Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach realizowanych

CZNIJ

w zjeździe OU:
Materiały biurowe:

•• wykonują zadanie projektowe nr 3,

• np. flipchart, flamastry

•• uzupełniają po zjeździe Dziennik uczenia się,

•• podejmują na forum dyskusje związane z zadaniami rozwojowymi i projektowym.

Materiały: Dziennik uczenia się.
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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Kultura podsumowanie

Obszar IV Moduł 5.4 Zał. 1

Kultura podsumowanie
Czym jest kultura szkoły?
Kultura szkoły odnosi się najczęściej do mentalnych elementów wspólnych dla jej członków,
takich jak: wiedza, przekonania, wartości, zachowania, normy, rytuały, symbole i język danej
społeczności1.
Precyzyjniej ujmując zjawisko kultury organizacyjnej, obejmuje całość ludzkich wytworów
powstałych w organizacji. Należą do nich zarówno wytwory niematerialne, jak i materialne (artefakty). Są one wspólne dla jej członków
i oddziałują na zachowania w tejże organizacji2.
Kultura szkoły to umiejętne wykorzystanie
zasobów środowiskowych, cech członków zespołu szkolnego, umiejętności społecznych i systemu

norm i wartości do budowania społeczności
szkolnej realizującej wizje i cele szkoły.
Elementy budujące kulturę według Anderson:
1. Wykorzystanie zasobów środowiskowych,
2. Cechy członków zespołu szkolnego,
3. Umiejętności społeczne,
4. System norm i wartości do budowania społeczności szkolnej realizującej wizje i cele szkoły.
Cechy kultur odnoszących sukces:
••silne i zdecydowane (celowe) przewodnictwo/
liderowanie,
••precyzyjne i jasne cele i kierunki działania,
••podejmowanie decyzji na podstawie informacji,
••stanowcze działania,
••otwarta komunikacja,
••umiejętności i techniki,

1 J. Fleming, E. Kleinhenz, Towards a Moving School: Developing a Professional Learning, ACER Press, Camberwell 2007.
2 J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów
w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
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••cele jasne dla członków zespołu,
••równowaga wśród członków zespołu (w zakresie doboru odpowiedzialności itp.).
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Pre-Work Profil Animatora
Nie ma animatorów bez ludzi, którzy chcą za nimi
podążać. Jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś animatorem,
zobacz, czy jest ktoś za Tobą.

Wstęp

Dotychczasowe, standardowo stosowane modele
zwalczania zjawiska bezrobocia i zapobiegania
jego występowaniu nie gwarantują osiągnięcia
zakładanych rezultatów. Stopa bezrobocia na terenie województwa podkarpackiego, pomimo
funkcjonowania różnorodnych instytucji działających na rzecz bezrobotnych i poszukujących
pracy, utrzymuje się ciągle na wysokim poziomie.
Poszukując nowatorskich i skutecznych metod
aktywizacji osób bezrobotnych, wypracowano
alternatywny do innych metod sposób działań,
polegający na wykorzystaniu pracy animatora.
Kim jest animator? Słowo wywodzi się od łacińskiego wyrazu animatio oznaczającego „ożywiam”. Animator jest więc osobą, która coś ożywia, daje impuls do czegoś, wzbudza zainteresowanie czymś, jest duszą jakiegoś przedsięwzięcia,
jego inspiratorem3.
Zadaniem animatora w projekcie Partnerstwo
na rzecz Aktywizacji Zawodowej „Animator” jest,
ogólnie mówiąc, motywowanie beneficjentów
do większej aktywności zawodowej, wzmacnianie
wiary we własne możliwości, odkrywanie przez
nich swoich mocnych stron, pogłębianie samoświadomości swoich predyspozycji i preferencji.
Na tej podstawie beneficjenci będą mogli skonkretyzować swoje plany i cele zawodowe, tym
samym i życiowe, konstruować indywidualny
plan działania.
Animator to osoba, która wspiera, motywuje,
inspiruje, towarzyszy, ale nie wyręcza. Zna problemy beneficjenta i jego rodziny, jego usytuowanie w najbliższym środowisku, lokalnej społeczności, dzięki czemu pomocny jest w budowaniu
sieci wsparcia dla swych podopiecznych.
Skuteczny animator posiada dobrą znajomość
lokalnego rynku pracy, instytucji zajmujących
się niesieniem pomocy osobom bezrobotnym,
zna Kodeks pracy. Bez trudności potrafi dotrzeć do różnych źródeł ofert pracy, informacji
3 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 35.

dotyczących szkoleń, możliwości przekwalifikowania, odbywania staży zawodowych, dofinansowania własnej działalności gospodarczej.
Animator będzie ukierunkowywał beneficjentów pod kątem rozwoju zawodowego i osobistego
przez wysyłanie bezrobotnych na indywidualnie
dopasowane do potrzeb kursy i szkolenia.
Naczelną zasadą animatora będzie indywidualne podejście do beneficjentów, uwzględnianie
ich potrzeb, możliwości zarówno intelektualnych, osobowościowych, jak i wykonawczych
i zdrowotnych.

Pojęcie animacji

Pojęcie „animacja” wywodzi się z fali kontestacji
i buntu młodzieży francuskiej końca lat 60.4 Rewolucja społeczna, która dotknęła kraje Europy
Zachodniej i USA, była reakcją na kumulujące
się od dłuższego czasu nowe zjawiska, związane
z niedopasowaniem systemów społecznych (edukacji, polityki, opieki społecznej) do dynamiki
życia społecznego.
Samo słowo „animacja” pochodzi z języka
łacińskiego i oznacza anima: dusza, animo: ożywiam, tchnąć duszę, ożywić, wprawić w ruch.
Pojęcia „animacja”, „animator” mają związek
z charakterem współczesnego społeczeństwa
masowego, anonimowego. Społeczeństwu temu
trzeba przywrócić życie, „dać duszę” – taki jest
sens etymologiczny terminu „animacja”.
Ruch animacji społeczno-kulturalnej i społeczno-wychowawczej najszerzej rozwinął się
we Francji. Pojawienie się tych terminów spowodowało ożywioną dyskusję wśród pracowników
kulturalno-oświatowych placówek wychowania
pozaszkolnego zarówno we Francji, jak i na forum międzynarodowym. Problematykę tę podjęło wiele instytucji współpracujących z UNESCO.
Również w literaturze pedagogiczno-socjologicznej znalazła ona szeroki odzew, zwłaszcza w takich krajach, jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, USA, Kanada. Trudno jest się
temu dziwić, skoro praca kulturalno-oświatowa
i wychowawcza zaczyna przybierać charakter
działalności masowej. Rośnie zapotrzebowanie

4 P. Jordan, B. Skrzypczak, Szkoła animatorów społecznych.
Kim jest animator społeczny?, http://www.ipsir.uw.edu.pl/
UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/Pawe%20
Jordan%20i%20Bohdan%20Skrzypczak%20-%20Kim%20
jest%20animator%20spoeczny.pdf.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA

29

Pre-Work Profil Animatora

na usługi kulturalno-oświatowe i pedagogiczne

Animacja implikuje trzy ściśle połączone
ze sobą procesy:

dla ludzi w różnym wieku.
W działalności tej ważną rolę odgrywają animatorzy, którzy zaczynają tworzyć jeden z zawodów.

proces odkrywania, w którym chodzi o stworze-

Animacja stanowiła próbę odrzucenia forma-

nie takich warunków, aby grupa i każda jednostka

lizacji, hierarchizacji oraz biurokratyzacji w rela-

ujawniła swoje problemy, wątpliwości, pragnie-

cjach międzyludzkich. Uzmysłowiono sobie wów-

nia; w animacji kulturalnej proces ten dokonuje

czas, że prawdziwe życie społeczne nie może istnieć

się przez styczność z dziełami i twórcami,

bez grup. Grupy są właśnie szkołą, w której zdobywamy umiejętności indywidualnego i zbiorowego

proces tworzenia związków, stanowiący kontakty

działania. Animacja miała odrodzić tę naturalną,

ludzi między sobą, jak również z dziełami i twórca-

autentyczną komunikację społeczną i umożliwić

mi; u podstaw tych związków leżą wzajemne zro-

organizowanie stosunków między grupami ludzi

zumienie i porozumienie oraz konflikt i negacja,

na podstawie ich twórczej aktywności.
Animacja jako metoda pracy szybko wykro-

proces twórczości, wyrażający się dzięki sprzęże-

czyła poza problematykę analizy wewnętrznej

niu jednostek i grup z ich otoczeniem przez eks-

dynamiki procesu grupowego. Dostrzegła kon-

presję, inicjatywę, odpowiedzialność i działania

tekst środowiskowy i instytucjonalny, w jakim

twórcze (P. Besnard).

funkcjonują grupy. Dzięki temu stała się metodą
pobudzania obywateli do działania na rzecz spo-

Jak twierdzi A. Mioduszewska, procesy te są

łeczności lokalnej, a więc grupy zamieszkującej

ze sobą połączone i charakteryzują najbardziej

określone terytorium, gdzie między jej członkami

istotne cechy animacji; ich celem jest w stosun-

występuje poczucie wspólnotowej identyfikacji

ku do grup i jednostek inspirowanie twórczości

i więzi. Odnajdywanie sił, które tkwią w środo-

w miejsce powtarzania oraz wynalazczości za-

wisku, to wspólny cel animatorów, pedagogów

miast imitacji.

społecznych, pracowników socjalnych, liderów
lokalnych instytucji, samorządowców, a nawet

Według opracowań J. Żebrowskiego animacja
spełnia pięć zasadniczych funkcji:

przedsiębiorców. W tym podejściu najważniejsza
staje się metoda pracy w środowisku.

adaptacyjną (związaną z potrzebą rozbudzania

Takie koncepcje animacji zgodne są zarówno
z tradycją polskiej szkoły pedagogiki społecznej

samokształcenia, odkrywania możliwości jego
realizacji przez różne środki przekazu),

Heleny Radlińskiej, jak i amerykańskimi doświadczeniami community development (aktywiza-

informacyjną (przekazywanie i wyjaśnianie zja-

cji i rozwoju społeczności lokalnej) lub community

wisk oraz stymulowanie potrzeby informacji

organizing (organizacja społeczności lokalnej) .

w środowisku społecznym i wskazanie na źródła,

5

W Polsce pojęcie „animacja” występuje przede

z których zainteresowani mogą korzystać),

wszystkim w ujęciu animacji kultury lub szerszej
animacji społeczno-kulturalnej. W obu wyraża

integracyjną (integracja wokół podobnych

tzw. kulturę czynną (działania), które mają wy-

problemów),

pełnić lukę między obszarami kultury elitarnej
i kultury masowej.
Animacja społeczno-kulturalna jest dziedziną
życia społecznego; główny jej cel sprowadza się

komunikacyjną (zakłada nasycenie stosunków
łączących ludzi między sobą oraz jednostki wobec
określonych dzieł i ich twórców),

do zmiany postaw jednostek i stosunków interpersonalnych przez bezpośrednie oddziaływanie.

ułatwiającą przystosowanie, porozumienie i ak-

Oddziaływanie to dokonuje się w toku różnych

tywny udział w życiu społecznym.

czynności, wspomaga je pedagogika, odwołując
się do metod aktywnych.

Animacja odgrywa rolę czynnika ułatwiającego komunikację społeczną, środka redukującego

5 Ibidem.
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i grup do zmian typu ekonomicznego, technicz-

Kim jest animator?

nego, kulturalnego. Polepsza klimat społeczny

Animator jest to „osoba ożywiająca coś, dająca

i pozwala na zaspokojenie aspiracji jednostek

impuls do czegoś, wzbudzająca zainteresowanie

i grup w ramach dość znormalizowanych.

czymś, będąca duszą jakiegoś przedsięwzięcia;

Pojęcie „animacja” i „animator” zadomowi-

inspirator” (Komputerowy słownik języka polskie-

ło się na dobre w naszym słowniku w latach 80.

go, http://sjp.pwn.pl), jest to ktoś, kto przewodzi,

Obecnie zaś staje się uniwersalną etykietą, która

najlepiej orientuje się w sprawie, zagadnieniu,

używana jest dość dowolnie w sferze kultury, tu-

problemie, wie, jak je przedstawić, zreferować

rystyki, samorządności, religii, pomocy społecz-

i podzielić zadania między współpracowników

nej, a nawet gospodarki.

w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel. Ani-

Animacja pojmowana jest najczęściej w dwóch
zakresach:

matorów potrzebujemy w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym, potrzebujemy ich rów-

••w jednym oznacza kierunek działań podej-

nież w gospodarce. W każdej z dziedzin animatorzy muszą posiadać praktycznie te same główne

mowanych przez grupy lub instytucje, mający

cechy, pomimo innego zakresu obowiązków,

na celu pobudzanie aktywności kulturalnej

wiedzy, wykształcenia i doświadczenia. W wy-

lokalnych społeczności,

padku animatorów zajmujących się bezrobotny-

••w drugim – węższym, ukierunkowana jest

mi szczególnie predysponowani są ludzie z wizją
przyszłości, budzący zaufanie, dający poczucie

na wspieranie podmiotowej aktywności, twór-

bezpieczeństwa, inspirujący i motywujący innych

czości i rozwoju poszczególnych osób i grup.

do działania. Dzięki swoim cechom osobowości
muszą wpływać stymulująco na rozwój osobisty

Daje się zauważyć także tendencja, zgodnie

innych, pobudzać do kreatywności, aktywizować

z którą pojęciu animacji przypisuje się zarówno

innych w dążeniu do zaspokajania potrzeb życio-

teorie (z wielu dyscyplin naukowych), jak i prak-

wych. Efektywność funkcjonowania jednostki jest

tyki socjotechniczne, profilaktyczne, psychotera-

zdeterminowana wieloma czynnikami. Mają one

pie, działalność wychowawczą, pracę wolontary-

na ogół charakter społeczny. W ostatnich latach

styczną lub edukację pozaszkolną.

kładzie się duży nacisk na inteligencję społeczną

W tym znaczeniu animacja jest wszystkim:

i emocjonalną, zdolności społeczne i kompetencje
emocjonalne. Animator powinien w tym zakresie

••celem,

posiadać bardzo wyraźnie zarysowane cechy.
Mając takie kompetencje, animator umożli-

••procesem,

wia zmianę wzorów zachowań, postawy z biernej

••metodą i formą działań w sferze kultury oraz

na aktywną.
Pojecie animatora pojawia się w publicznych

społeczno-edukacyjnej.

wypowiedziach:

W literaturze przedmiotu jest to pojęcie nie-

Animator to ktoś, kto musi być pozytywnie zakręcony.

zwykle uniwersalne, w praktyce natomiast ani-

Ja zawsze takiego lidera określam ZW – Zakręcony

macja ogranicza się raczej do sfery artystycznej,

Wariat. On musi być troszeczkę odmieńcem od da-

organizacji imprez, prowadzenia różnego typu

nej grupy społecznej, ale bardzo wyczulonym na to,

grup i zespołów – a więc obejmuje głównie prob-

co tej grupie jest potrzebne. Pozytywnie Zakręcony

lematykę zagospodarowania czasu wolnego.

Wariat jest wolnym elektronem, zbiera wszystkich

Pomimo że przywołując animację społeczno-

w jeden atom – mówi: Wybuchniemy razem. I poka-

-kulturalną, wspomina się o jej powiązaniach

zuje, że można robić coś innego, niż stać pod płotem6.

z ideą rozwoju społeczności lokalnych (community

Ks. Krzysztof Bednar – parafia w Kliczkowie Małym

development), to jednak w powszechnym odbiorze
animator nadal pozostaje związany z pracą w kulturze artystycznej, turystyce i wypoczynku oraz
pracą katechetyczną.

6 M. Czarnecka, E. Gruca-Bielenda, P. Piątek, Profil animatora, http://www.equal.org.pl/download/produktAttachments/
org6490utwor_10._profil_animatora.pdf.
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Animator to ktoś, kto szuka siebie cały czas. Jest

Animator w środowisku lokalnym

otwarty i szczery i nie ma gotowych odpowiedzi.
Zawsze zostawia pustą przestrzeń, którą można od-

Animator działa w określonym środowisku lo-

krywać na nowo7.

kalnym. Staje się w ten sposób swoistym kata-

Marta Włodarska – Wielopłaszczyznowy Ośrodek

lizatorem zmiany lokalnej, zwłaszcza w sytuacji

Rozwoju przez Działania Twórcze „Aletheia”

transformacji, jaką doświadczamy we wszystkich
dziedzinach życia, w tym również w naszym

Animator, tak jak amator, musi być miłośnikiem

najbliższym otoczeniu.

i znać rzemiosło. Nie każdy może być animatorem.

Środowisko lokalne jest przestrzenią pub-

Trzeba być animatorem, który nie zrobi krzywdy, ale

liczną, w której sprawdzamy i weryfikujemy na-

jednocześnie sprawi, że pojawi się jakiś rodzaj nowej

sze postrzeganie świata, umiejętności radzenia

jakości. To człowiek, który kreuje i zmienia świat, ale

sobie z problemami życia codziennego, a także

nigdy nie zadaje gwałtu. Szanuje ludzi .

kształtujemy postawę wobec innych. To właś-

8

Bożena Szroeder – Ośrodek Pogranicze – Sztuk, Kul-

nie animator pobudza aktywność i uruchamia

tur, Narodów

związki międzyludzkie, międzygrupowe i instytucjonalne. Dzięki temu umożliwia włączanie się

Animator to ten, który sprawia, że ludzie spotykają

ludzi do uczestniczenia w konsumowaniu oraz

się ze sobą. Animator to też ktoś, kto lubi pracować

wytwarzaniu dobra publicznego. Animator działa

z ludźmi i nie boi się pracować w dzień i w nocy.

w społeczności lokalnej, stanowiąc jej serce.

To praca rozrzucona w czasie i przestrzeni9.
Piotr Zgorzelski – Stowarzyszenie Dom Tańca

Społeczność lokalną możemy określić jako
sieć osobistych powiązań, sieci kontaktów grupowych, tradycji i wzorców zachowania, które

Animator to aranżer zastanej rzeczywistości. Faj-

powstają na tle konkretnej dzielnicy i sytuacji

nie, jeśli do pewnego stopnia jest to artysta. Cechuje

społeczno-gospodarczej . Rozwój społeczno-

go aktywna postawa. To tak jak w muzyce: są nuty

ści lokalnej ma na celu wzbogacenie tej sieci

i można je po prostu odtworzyć, a można włączyć

i wzmocnienie jej, wypracowanie pewności siebie

w nie swoją pasję, indywidualne cechy i pozwolić

i umiejętności, tak by społeczność lokalna (lu-

sobie na improwizację. Animator powinien być takim

dzie) mogła znacznie poprawić sytuację w swojej

aranżerem z pasją .
10

Luba Zarembińska – Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Teatr Stacja Szamocin”

11

dzielnicy (w samym miejscu i jego materialnych
uwarunkowaniach).
Podstawę rozwoju społeczności lokalnej stanowi konkretny rejon geograficzny, na tyle mały,

Jak widać z przytoczonych opinii, pomimo

by jego mieszkańcy posiadali wspólne zaintere-

że pojęcie animatora jest pojmowane w różny

sowania i stworzyli stałe wzorce współdziała-

sposób, to pojawiają się pewne wspólne elementy

nia, związków i poczucia tożsamości. Miejsce,

w wypowiedziach.

w którym mieszkają ludzie, to ważna jednost-

Obecnie nie istnieje taki zawód jak animator.

ka społeczna i polityczna. W obrębie dzielnicy

Można jednak podjąć próbę zdefiniowania funk-

ludzie nawiązują ze sobą kontakt jako posta-

cji oraz umiejętności, jakie powinien posiadać

ci wielowymiarowe – ludzie, którzy obchodzą

animator.

święta, pracują, bawią się, cierpią i zmieniają…

Animatorem może być pracownik wielu dzie-

Podstawą ich wspólnoty jest fakt, że „spotykają

dzin życia: pedagog, pracownik socjalny, psy-

się” w wielu różnych sytuacjach – w drzwiach

cholog, lider organizacji pozarządowej; również

szkoły, w sklepach, w pubie – mieszkając razem

w innych dziedzinach gospodarki spotyka się

na wspólnym terenie. Każdy spędza znaczną

animatorów – polityka, gospodarka, religia.

część czasu „w domu”, zwłaszcza kiedy brak mu
płatnego zajęcia. To w tym otoczeniu przechodzi

7
8
9
10
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

się tak ważne życiowe etapy, jak rodzicielstwo,
11 P. Jordan, Jak rozwijać społeczności lokalne, BORIS – materiały szkoleniowe programu CELODIN.
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dzieciństwo, starość. Ludzie zazwyczaj znajdują

Dużą rolę przypisuje się znaczeniu planowania

się w podobnej sytuacji materialnej, co ich są-

w działaniach. Animatorzy powinni pracować

siedzi. Zjawisko bezrobocia, np. nie występuje

profesjonalne, a nie tylko kierować się emocja-

z takim samym nasileniem w różnych miastach,

mi. Należy więc podkreślić, że każdej aktywności

ale koncentruje się w określonych dzielnicach.

w rozumieniu profesjonalnym powinno towarzy-

Etapy działania w społecznościach lokalnych
według Pawła Jordana to:

szyć kilka podstawowych zasad.
Jedną z najważniejszych jest mianowicie to,
że profesjonalista najpierw planuje, potem działa,
a na końcu, analizując swoje działania, wyciąga

Zbieranie informacji

z nich wnioski w celu udoskonalenia swoich kolejnych przedsięwzięć.
Animator w projekcie „Partnerstwa na rzecz

Ocena sytuacji

Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR”

W toku analizy przed rozpoczęciem prac inicjujących projekt partnerzy ustalili, iż podstawowym
problemem, jaki dotyka wiele osób na terenie

Zachęcanie ludzi do spotkania się w celu
podjęcia decyzji, jakim problemem chcą się
zająć

Podkarpacia i nie tylko, jest nieskuteczność obecnie stosowanych metod aktywizacji zawodowej.
Proponowane dotychczas sposoby oparte przede
wszystkim na działalności Urzędów Pracy nie
gwarantują osiągnięcia zakładanych rezultatów
w postaci zwiększenia zatrudnienia i podnosze-

Pomaganie grupie / koalicji w planowaniu
jej strategii i taktyk oraz określaniu
priorytetów działań

nia kwalifikacji zawodowych. Dlatego zaproponowano alternatywną metodę aktywizowania
bezrobotnych polegającą na wykorzystaniu pracy
tzw. animatora. Osoba ta miałaby być pośrednikiem między rynkiem pracy a beneficjentami
ostatecznymi. Do jej zadań należałyby: podno-

Umacnianie i podtrzymywanie
grup / koalicji, gdy zaczynają realizować
działania

szenie ich kwalifikacji zawodowych, określanie
indywidualnych predyspozycji i dobór odpowiednich szkoleń, wskazywanie sposobów opieki nad
osobami zależnymi, ułatwienie pozyskiwania
informacji o ofertach pracy od przedsiębiorców
oraz dopasowywanie ich do konkretnych beneficjentów. Dodatkowymi zadaniami animatora

Pomaganie grupie / koalicji w zakończeniu
działań lub w podjęciu decyzji, co dalej

mają być ułatwienie kontaktu beneficjentów
z samymi pracodawcami i pomoc w negocjacjach
zatrudnieniowych.
Sposób pracy animatora określany jako nowatorski będzie testowany w ramach realizacji
projektu. Do tej pory taki sposób aktywizacji bez-

Dokonanie przeglądu postępów i działań
grupy / koalicji

robotnych nie był znany na polskim rynku pracy.
Uwzględniając jego specyfikę, stworzono model
aktywizacji bezrobotnych oparty na funkcji osoby będącej niejako łącznikiem między rynkiem

Rys. 1. Etapy działania w społecznościach lokalnych
Źródło: opracowanie własne.

pracy a bezrobotnymi. Zakłada się, że ten sposób
pracy okaże się bardziej wydajny i efektywny niż
stosowane dotychczas.
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Projekt przewiduje wyłonienie 15 animato-

poza kształtowanie aktywnej postawy, zwraca-

rów; po pięciu na każdy z testowanych trzech po-

jący uwagę na twórczy rozwój osobowości. Przy

wiatów województwa podkarpackiego, a miano-

tak zdefiniowanych zadaniach szczególna rola

wicie powiatu rzeszowskiego ziemskiego – obszar

przypada osobie kierującej tym procesem, czyli

wiejski, tarnobrzeskiego – obszar poprzemysło-

animatorowi. Jest jednocześnie nauczycielem,

wy oraz bieszczadzkiego – obszar popegeerowski.

wychowawcą, inicjatorem i organizatorem. Liczą

Na każdym z wyżej wymienionych obszarów
zostaną zrekrutowane następujące grupy:
••osoby niepełnosprawne,
••matki wychowujące samotnie dzieci w wieku
do lat 7,

••kobiety w wieku między 25. a 34. rokiem życia,
••mężczyźni powyżej 45. roku życia,
••absolwenci szkół ponadgimnazjalnych różne-

niezbędne cechy charakteru, jak: dynamizm, otwartość, pasja i tolerancja, uzupełnione muszą być
metodyką pracy z grupą, wiedzą z zakresu planowania, kształtowania stosunków międzyludzkich,
zarządzania projektami czy zarządzania zespołem.
Animator jest zarówno mediatorem ułatwiającym
kontakty, jak i nosicielem zmiany działań.
Gdybyśmy mieli w skrócie przedstawić, na
czym polega udział animatorów, najważniejszymi zadaniami byłyby:

go typu.

••analizowanie potrzeb, określanie problemów,

Grupy te, wyłonione w trakcie badań stano-

••wypracowywanie wspólnych rozwiązań,

wiących pierwszy etap realizacji projektu, uznano
za najbardziej dotknięte marginalizacją, co uniemożliwia ich członkom znalezienie zatrudnienia.
Pomocny w tym zakresie ma być właśnie animator. Z racji bezpośredniej opieki nad członkami
grupy, uwzględniając jej specyfikę, będzie dostosowywać oferty pracy do umiejętności oraz

••planowanie i zarządzanie strategią,
••rekrutowanie i wspieranie uczestników,
••pomaganie ludziom we wzajemnej współpracy,

predyspozycji swoich podopiecznych.

••zajmowanie się konfliktami i niepowodzeniami,

Zadania animatora

••zakładanie i wspieranie organizacji społecz-

Ważną rolę w działaniach animatora odgrywa
nawiązanie współpracy z instytucjami już istniejącymi w społeczności, które mają zasoby i posiadają realne siedziby, mogące stać się miejscami
społecznymi. Efekt ten można osiągnąć w każdej
sferze życia społecznego: oświacie, pomocy społecznej, kulturze, samorządności, przedsiębiorczości, pracy z bezrobotnymi, niepełnosprawnymi czy młodzieżą.
Animator powinien umiejętnie wykorzystywać techniki i narzędzia, które wychodząc
od problemów i potrzeb osób bezrobotnych,
przez motywację i edukację umożliwiają zaspokajanie potrzeb.
Animacja w tym rozumieniu to zarówno metoda działania w społecznościach, jak i postawa
oraz sposób patrzenia na rzeczywistość. To sposób transformacji społecznej daleko wykraczający
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się nie tylko stanowisko, lecz także bardzo okreś
lone kompetencje zawodowe i osobiste. Pewne

nościowych,

••zachęcanie do nauki i osobistego rozwoju,
••kontaktowanie ze sobą różnych grup i agencji,
••kwestionowanie nierówności i uprzedzeń.
Możemy również wyróżnić następujące funkcje, jakie powinien pełnić animator:
••zaangażowanie w wykonywaną pracę,
••ułatwianie,
••edukowanie,
••zachęcanie,

Zjazd 3 WSPÓŁPRACA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Pre-Work Profil Animatora

••wzmacnianie,

8. Promocja projektu, jego celów i efektów

••wyrównywanie szans,

9. Współudział w rekrutacji beneficjentów

w środowisku lokalnym.
ostatecznych.

••ocenianie.

Obowiązki animatora

Zadania animatora w projekcie „Partnerstwa
na rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR”

Indywidualna praca z bezrobotnym (poradnictwo, terapia, wsparcie) jako nieodzowna forma
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych:
1. Działania zmierzające do złagodzenia psy-

Analizując zadania animatora w projekcie „Part-

chologicznych skutków bezrobocia, a następ-

nerstwa na rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMA-

nie zmotywowanie do aktywnego poszukiwa-

TOR”, należy stwierdzić, że animator powinien

nia pracy przez:

przede wszystkim: łączyć profesjonalizm z zaangażowaniem emocjonalnym. Skala emocjonalnego
zaangażowania powinna być bardzo rozległa.
Zakres działalności i obowiązków animatora

12

••zwiększenie motywacji do działania,
••wzmacnianie wiary we własne możliwości,
pozytywnej samooceny,

Do zadań animatora pracującego w środowisku

••budowanie pozytywnego myślenia,

należy zaliczyć:

••przełamywanie istniejących stereotypów,

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Rozpoznanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin dotkniętych

••poznanie własnych predyspozycji i mocnych
stron.

lub zagrożonych problemem bezrobocia.
2. Współpraca z instytucjami, jednostkami or-

2. Działania mające charakter socjalny – indy-

ganizacyjnymi i innymi podmiotami podej-

widualna pomoc w rozwiązywaniu trudnych,

mującymi działania pomocowe wobec bezrobotnych, pod kątem potrzeb beneficjentów
ostatecznych.
3. Stymulowanie rozwoju zawodowego beneficjentów ostatecznych.
4. Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia.
5. Przygotowanie beneficjentów ostatecznych
do aktywnego wejścia na rynek pracy.
6. Monitoring działań podejmowanych przez
beneficjentów ostatecznych.
7. Ewaluacja sposobów działania beneficjen-

konfliktowych sytuacji życiowych.
3. Działania o charakterze zatrudnieniowym,
zmierzające do zwiększenia efektywności poszukiwania pracy:
••diagnozowanie potrzeb edukacyjnych benefi-

cjentów ostatecznych pod kątem zwiększania
możliwości realizowania Indywidualnych planów działań,

••pomaganie beneficjentom ostatecznym w modyfikowaniu i uaktualnianiu Indywidualnych

tów ostatecznych na podstawie zebranych

planów działań w procesie pogłębiania samo-

i przeanalizowanych danych pod kątem ich

świadomości, poszerzania kompetencji zawo-

skuteczności.

dowych i uzupełniania wiedzy na temat mechanizmów rynku pracy,

12 Zakres działalności i obowiązków animatora – opracowany przez Stowarzyszenie „B-4” przy udziale Stowarzyszenia
na rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria”, Stowarzyszenia „Wsparcie”, MGOPS w Nowej Dębie, MGOPS w Baranowie Sandomierskim, ZSKU w Krośnie.

••prowadzenie indywidualnych zajęć z beneficjentami ostatecznymi zmierzających do poszerzenia ich świadomości zawodowej (identyfikacja zainteresowań, uzdolnień, zamiłowań,
talentów, umiejętności),
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••zapoznanie z podstawowymi przepisami re-

gulującymi zatrudnienie i z mechanizmami
rynku pracy,

••pomoc beneficjentom ostatecznym w sporządzaniu wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego,
••gromadzenie i udostępnianie beneficjentom
ostatecznym informacji z zakresu propozycji

zatrudnienia, ofert pracy, możliwości przekwalifikowania lub innych działań podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy,
••zapoznanie z tematyką samozatrudnienia;
wyjaśnianie beneficjentom ostatecznym pod-

stawowych pojęć i zasad ekonomicznych oraz

negocjacji, radzenie sobie ze stresem, aktywnego poszukiwania pracy.
3. Prowadzenie treningów z beneficjentami
ostatecznymi w zakresie skutecznego komunikowania się, negocjowania i korzystania
z reguł asertywności.
4. Prowadzenie treningu pod kątem tworzenia
i stosowania przez beneficjentów ostatecznych
właściwych strategii poszukiwania pracy.
Zadania wynikające z bezpośredniej realizacji
projektu

1. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z założeń projektu.
2. Aktywny udział w szkoleniach przygotowujących do pracy animatora.

możliwości korzystania z różnych źródeł in-

3. Współtworzenie z opiekunem animatora

formacji ułatwiających podjęcie własnej dzia-

i Partnerstwem Lokalnym programów i pisa-

łalności gospodarczej,

nie wniosków o dotacje uzupełniające i/lub

••wyposażenie beneficjentów ostatecznych

przedłużające realizację działań projektu
IW EQUAL.

w umiejętność samodzielnego formułowania

4. Informowanie opiekuna o konfliktach mię-

CV, listów motywacyjnych oraz podań o pracę,

dzy animatorem a beneficjentem ostatecznym

••przygotowanie beneficjentów ostatecznych
do przeprowadzania rozmów z potencjalnymi
pracodawcami,
••nawiązywanie współpracy z instytucjami rynku pracy, organizacjami opieki społecznej oraz

innymi specjalistami na podstawie zidentyfikowanych potrzeb beneficjentów ostatecznych,
••prowadzenie monitoringu działań podejmo-

wanych przez beneficjentów ostatecznych,
zgodnie z wypracowanymi narzędziami.

Praca grupowa z osobami bezrobotnymi
1. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
ukierunkowanych na zwiększenie samoświadomości beneficjentów ostatecznych (identyfikacja mocnych i słabych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości, samooceny
i samoakceptacji).
2. Prowadzenie z beneficjentami ostatecznymi treningu umiejętności twórczego roz-

oraz o innych przeszkodach uniemożliwiających przyjęcie planu działania i współpracy
w ramach realizacji projektu.
5. Realizacja w miarę potrzeb innych bieżących
zadań projektu.
W pracy z beneficjentem ostatecznym animator powinien przestrzegać zasad:
••poszanowania godności oraz prawa do samostanowienia beneficjentów ostatecznych,

••kierowania się w swej działalności dobrem
beneficjentów ostatecznych,

••zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie działalności zawodowej,

••przeciwstawiania się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym osobę lub grupę
osób, nie tylko na rynku pracy,
••wykorzystywania w swej pracy pełni wiedzy
i własnych umiejętności,

wiązywania problemów i konfliktów drogą
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••terminowego i zgodnego z przepisami praw-

Uwzględnić należy jednak, aby animato-

nymi wypełniania powierzonych mu zadań

rzy posiadali wykształcenie humanistyczne,

i obowiązków,

a w szczególności psychologiczne, pedagogiczne,

••rzetelnego wykonywania powierzonych mu

zadań oraz dołożenia wszelkich starań dla powodzenia projektu.

socjologiczne bądź prawnicze, które zapewni
im lepsze podejście do pełnienia obowiązków
zawodowych.
Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność
wpółdziałania grupy osób, jest realizowany cel,

Adnotacja: Zadania realizowane przez anima-

którym zainteresowani są różni ludzie, pojawia

tora będą się odbywać na podstawie posiadanych

się problem przywódcy, lidera czy kierownika.

kwalifikacji zawodowych, dostarczonych narzę-

Czym zatem różni się kierownik od animatora?

dzi oraz nabytej wiedzy i umiejętności w trakcie

Kierownik posiada władzę formalną z mocy pra-

modułu szkoleniowego dla animatora.

wa, ma prawo egzekwować, kontrolować, karać

Wszystkie wymienione wyżej zadania powinny być realizowane na podstawie:
••dynamiki grup,
••podtrzymywania zaangażowania i motywowania innych,

••zarządzania informacją i zasobami.

Profil osobowościowy animatora
Celem określenia profilu osobowościowego jest
identyfikacja mocnych i słabych stron pod kątem predyspozycji intelektualnych i osobowoś-

i nagradzać, może wymuszać, a jego autorytet
jest autorytetem formalnym. Animator posiada
władzę wynikającą z autorytetu merytorycznego (eksperckiego) i/lub autorytetu moralnego,
a przekłada się ona na chęć członków grupy
do identyfikacji z nim.
Generalnie wyróżnia się trzy style kierowania
pracą grupy:
••autokratyczny,
••demokratyczny,
••liberalny.

ciowych w pracy zawodowej. Określenie profilu
osobowościowego jest niezbędne w wypadku

Styl autokratyczny występuje, gdy przywódca

najważniejszych stanowisk zarówno dla praco-

sam, autorytarnie wyznacza cele działania grupy,

dawcy, jak i dla pracowników – wskazuje na po-

określa sposób ich realizacji i przydziela zadania

żądane cechy i talenty oraz eliminujące słabości

konkretnym osobom. Komunikuje się z członkami

kandydata, daje wiedzę, jak rozwijać swoje mocne

grupy przez rozkazy, polecenia, jego oceny są arbi-

strony oraz jak niwelować słabości.

tralne, często wymusza i odwoływuje się do auto-

W celu sprecyzowania cech osobowościowych

rytetu formalnego, znacznie częściej stosuje kary

oraz predyspozycji i kompetencji zawodowych

niż nagrody. Sam ponosi odpowiedzialność, ale też

animatorów wzięto pod uwagę zadania i obo-

sam osiąga zaszczyty i splendory. Jego postępowa-

wiązki, jakie będą oni pełnić w pracy. Jednocześ-

nie wywołuje frustrację, niezadowolenie i agresję

nie uznano, iż predyspozycje osobowościowe

u współpracowników.

będą stanowić element najbardziej pożądany
i w znacznym stopniu będą decydować o przy-

Styl demokratyczny polega na konsultowaniu

datności do pracy w roli animatora.

większości podejmowanych decyzji z członkami

Wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe

zespołu, którzy są zachęcani do dyskusji, częściej

doświadczenie zawodowe nie będą głównym

stosowana jest forma nagradzania niż karania,

komponentem profilu zawodowego, ponie-

a przedmiotem troski lidera są nie tylko realizacja

waż projekt przewiduje cykl kompleksowych

celu, ale także stosunki międzyludzkie. Styl de-

szkoleń przygotowujących teoretycznie oraz

mokratyczny sprawdza się w zadaniach koncep-

praktycznie animatorów do pracy z osobami

cyjnych, wymagających twórczego, kreatywnego

bezrobotnymi.

podejścia.
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Styl liberalny występuje, gdy osoba kierująca
nie podejmuje żadnych decyzji, nie uczestniczy

••mechanizmy temperamentalne, charakterologiczne i samoregulujące.

w wykonywaniu zadania lub robi to niechętnie,
unika stosowania kar i nagród, nie troszczy się

Wszystkie one tworzą wzajemne relacje mię-

zbytnio ani o wykonanie zadania, ani o stosunki

dzy animatorem i beneficjentami oraz środowi-

międzyludzkie.

skiem lokalnym.
Cechy animatora można podzielić na pozy-

Oczywiste jest, że animatorowi nie wolno kie-

tywne i negatywne. Animator powinien zatem

rować aktywnością grupy w sposób autokratycz-

być: dostępny, bezpośredni, szanujący godność

ny ani liberalny. Funkcjonowanie animatora nie

beneficjentów, tolerancyjny, obowiązkowy, wy-

powinno opierać się także jedynie na zasadach

trwały, dobrym organizatorem, a także pogodny,

demokratycznego kierowania grupą.

opiekuńczy, kulturalny, taktowny. Nie powinny

Animator stara się wytworzyć odpowiednią

mu być obce: samokrytycyzm wobec własnej

atmosferę współdziałania, nie kieruje, a prze-

pracy, elastyczność w postępowaniu, życzliwość,

wodzi członkom grupy, rozdziela zadania i wpły-

poczucie humoru i pogoda ducha. Ma również

wa na członków grupy tak, aby wykonywali je

być skromny, mądry życiowo, zaangażowany

możliwie najlepiej. Jego działalność kontrolna

społecznie, bezinteresowny, sprawiedliwy, dys-

sprowadza się do troski, aby aktywność grupy

kretny, wyróżniać się walorami moralnymi, mieć

przybliżała ją do celu, aby nakład sił i środków

własne zdanie.

był proporcjonalny do osiągniętych wyników.

Powinien być też człowiekiem wielkodusznym

Założone cele animator zyskuje przez budzenie

i posiadać określone wartości i postawę ideową.

u członków grupy pragnienia osiągnięć, tendencji

Animatora powinna także charakteryzować

do brania na siebie odpowiedzialności za swój

inteligencja, mądrość, zdolność. Powinien mieć

wzrost umiejętności i doświadczeń zawodowych.

wysoki poziom wiedzy, kwalifikacji, sprawność

Wychodząc z ogólnie przyjętych zasad kon-

intelektualną i szerokie zainteresowania, być

struowania profili osobowościowo-zawodowych,

samodzielnym w myśleniu, spostrzegawczym,

osobowość animatora można ująć w trzech

powściągliwym w wyrażaniu opinii, sądów i ocen.

strukturach:

Pod względem dydaktycznym animator powinien posiadać aktualną wiedzę merytoryczną,

poznawczej: wyraża się działaniem związanym

stosować różnorodne metody i środki pracy, znać

ze spostrzeganiem i rozumieniem beneficjenta –

podstawy psychologii, być odważnym, postępo-

bezrobotnego,

wym, zachowywać rozsądek, rozwagę oraz obiektywność w relacjach z beneficjentami. Powinien

motywacyjnej: obejmuje system wartości, potrze-

również dobrze planować aktywność beneficjen-

by i postawy animatora,

tów, pracę własną i całego zespołu. Animator zobowiązany jest do stosowania indywidualizacji

czynnościowej: prakseologiczno-pedagogicznej.

w pracy, dostrzegania i podkreślania osiągnięć
podopiecznych, nagradzania i wyróżniania, a tak-

Na układ właściwości osobowych animatora

że do wytwarzania poczucia bezpieczeństwa i wa-

składają się następujące zintegrowane czynniki:

runków odpowiednich do osiągnięcia sukcesów

••światopogląd,
••zainteresowania,
••motywacje,
••zdolności,
••inteligencja,
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przez beneficjentów.
Ponadto animator powinien się charakteryzować otwartością na problemy beneficjentów,
postawą opiekuńczą, wyrozumiałą i pełną akceptacji wszystkich członków grupy.
Podsumowanie dotychczasowych rozważań
stanowi poniższa tabela, w której wyszczególnione są zarówno pożądane, jak i niepożądane cechy
animatorów.
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Tab. 1. Pożądane i niepożądane cechy animatora
Cechy – właściwości pożądane (pozytywne)

Cechy – właściwości niepożądane (negatywne)

Cechy – właściwości osobowe
• dostępny, bezpośredni, kontaktowy,
• szanujący godność beneficjentów, akceptujący podopiecznych takimi, jakimi są, tolerancyjny,
• obowiązkowy, zdyscyplinowany, wytrwały,
• dobry organizator, pogodny, opiekuńczy, serdeczny,
kulturalny, taktowny,
• samokrytyczny wobec własnej pracy,
• elastyczny w postępowaniu,
• życzliwy, miły, sympatyczny,
• skromny, mądry życiowo,
• zaangażowany społecznie,
• odważny w wyrażaniu swoich poglądów, mający własne
zdanie,
• prostolinijny, spontaniczny, autentyczny,
• budzący zaufanie, bezinteresowny, o wysokich walorach moralnych,
• sprawiedliwy, dyskretny,
• pomysłowy, twórczy, samodzielnie inicjujący różnorodne przedsięwzięcia,
• cierpliwy, zrównoważony emocjonalnie,
• radzący sobie w trudnych sytuacjach,
• optymistycznie usposobiony,
• wrażliwy na problemy innych.

• niedostępny, „niekontaktowy”,
• złośliwy, ośmieszający, naruszający godność beneficjentów,
• nieakceptujący odrębności beneficjentów, nietolerancyjny,
• niezdyscyplinowany, niesumienny, łatwo zniechęcający
się,
• nieporadny, chaotyczny,
• obojętny na sprawy innych,
• niekulturalny, opryskliwy,
• niesamokrytyczny, sztywny w postępowaniu, formalista,
• nieżyczliwy, podejrzliwy, niemiły,
• niemający poczucia humoru, nadmiernie poważny,
ponury,
• zarozumiały, „ważny”,
• pouczający, nieznający życia,
• niechętny do pracy społecznej,
• unikający wypowiadania swoich poglądów, niemający
zdania, asekurant, pochlebca,
• nieszczery, nie jest sobą,
• nadmiernie ostrożny,
• niebudzący zaufania, wymuszający korzyści materialne,
• niesprawiedliwy,
• niedyskretny,
• nieumiejący przystosować się do zmian społecznych
i ekonomicznych, tradycjonalista,
• nieposiadający inicjatywy,
• mający nałogi,
• niecierpliwy, niezrównoważony emocjonalnie, wybuchowy, agresywny,
• niekoleżeński, nielojalny, żyjący dla siebie,
• nietowarzyski,
• małoduszny,
• nieposiadający określonej postawy ideowej, eklektyczny,
• abnegat – poddający się losowi, czekający, że ktoś go
wyręczy.

Cechy – właściwości intelektualne
• inteligentny, mądry, zdolny,
• posiadający wysoki poziom wiedzy, kwalifikacji, sprawność intelektualną i szerokie zainteresowania,
• samodzielny w myśleniu, twórczy w formułowaniu
problemów i poglądów,
• spostrzegawczy, posiadający żywą wyobraźnię,
• powściągliwy w wyrażaniu opinii, sądów i ocen.

• mało inteligentny,
• niezdolny, odtwórczy, bierny, adaptujący się, powtarzający za innymi,
• niespostrzegawczy, bez wyobraźni,
• pochopny, nierozważny w wydawaniu opinii, sądów,
ocen.
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Cechy – właściwości pożądane (pozytywne)

Cechy – właściwości niepożądane (negatywne)

Właściwości – cechy dydaktyczne
• mający odpowiednią wiedzę merytoryczną,
• właściwie przygotowany metodycznie,
• stosujący różnorodne metody pracy, w tym nowoczesne technologie,
• znający podstawy psychologii, uznający ich przydatność,
• pracowity, utożsamiający się z pracą zawodową i zaangażowany w nią,
• znający beneficjentów, ich potrzeby i możliwości, odpowiedzialny, wymagający od siebie i innych, konsekwentny i dociekliwy,
• obiektywny, bezstronny,
• samodzielny, twórczy, poszukujący nowych metod
i możliwości niezbędnych do osiągnięcia celów wynikających z założeń projektu,
• ambitny, odważny, postępowy,
• przestrzegający przepisów, zadań i obowiązków,
• umiejący dobrze planować pracę własną i zespołu,
• aktywizujący beneficjentów, stosujący indywidualizację
w pracy z podopiecznymi,
• stosujący demokratyczno-motywacyjny styl kierowania,
• dostrzegający i podkreślający osiągnięcia beneficjentów, nagradzający i wyróżniający,
• wytwarzający poczucie bezpieczeństwa i warunki osiągania sukcesów przez beneficjentów,
• uznający mądre kompromisy,
• samokształcący i doskonalący swój warsztat pracy,
pracujący nad sobą,
• komunikatywny i sugestywny w sposobie przekazywania wiedzy i wartości oraz pobudzania do aktywności,
• umiejący korzystać z różnych źródeł informacji,
• traktujący równo wszystkich uczestników projektu.
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• prezentujący znaczne braki w wiedzy merytorycznej,
• słabo przystosowany metodycznie,
• stosujący proste metody i środki dydaktyczne, nieznający nowoczesnych technik aktywizacji,
• nieznający podstaw pedagogiki i psychologii, wątpiący
w znaczenie tych nauk dla praktyki,
• leniwy, nieidentyfikujący się z zawodem, stosujący
strategię „przetrwania”,
• nieznający beneficjentów, niechętny ich poznawaniu,
• nielubiący beneficjentów,
• niechętnie przyjmujący odpowiedzialność przed kimkolwiek,
• niewymagający odpowiedzialności przed kimkolwiek,
• niewymagający od siebie i innych, niekonsekwentny,
pobłażliwym,
• nieobiektywny (subiektywny), niesprawiedliwy w ocenianiu (nie uzasadnia swoich ocen),
• unikający kontaktów z beneficjentami, podejmujący
tylko sprawy organizacyjne i drugorzędne problemy,
• prezentujący postawę odtwórczą i wierzący w rutynę,
• pozbawiony aspiracji, zachowawczy,
• lekceważący przepisy i dyrektywy,
• nieudzielający się w pracach na rzecz aktywizacji beneficjentów,
• nieumiejący planować i organizować pracy własnej
i zespołu,
• nieaktywizujący i niestosujący indywidualizacji w aktywizacji i poznawaniu beneficjentów,
• stosujący styl autokratyczny (dyrektywny) lub liberalny
(anarchizujący),
• nastawiony na ukazywanie niedociągnięć i braków,
chętnie stosujący wiele kar i nagan,
• wytwarzający atmosferę lęku i zagrożenia, nietroszczący się o osiągnięcia i sukcesy beneficjentów,
• niezdolny do negocjacji i kompromisów, wierzący we
własną „rację”,
• niechętny do samokształcenia się i doskonalenia warsztatu pracy,
• niekomunikatywny, trudno docierający do odbiorcy,
brak zdolności do dialogu,
• „trzymający się” podręcznika,
• preferujący określonych beneficjentów.
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Cechy – właściwości pożądane (pozytywne)

Cechy – właściwości niepożądane (negatywne)

Cechy – właściwości opiekuńcze
• otwarty na problemy beneficjentów, traktujący ich
podmiotowo,
• zajmujący się chętnie pracą z beneficjentami, emocjonalnie związany z nią,
• przychylny i potrafiący zjednać sobie beneficjentów
swą postawą,
• nieobrażający się i nieośmieszający beneficjentów,
wyrozumiały, opiekuńczy,
• rozumiejący beneficjentów, służący im poradą w przezwyciężaniu kłopotów,
• dążący do odnoszenie przez beneficjentów sukcesów
w różnych działaniach w środowisku,
• dotrzymujący słowa i obietnic,
• zgłębiający wiadomości o życiu środowiska lokalnego,
• rzetelny, o silnej woli oraz wytrwały w dążeniu do celu.

• traktujący beneficjentów przedmiotowo, urzędowo,
• niechętny do pracy z beneficjentami, wątpiący w jej
sens,
• niepotrafiący zjednać sobie beneficjentów i nieprzychylny im, ośmieszający i poniżający beneficjentów,
• niechętny w niesieniu pomocy beneficjentom, niestarający się ich zrozumieć,
• tylko uczący,
• nieposiadający autorytetu osobistego, nietroszczący się
o swoją postawę ideową,
• nieinteresujący się działaniami społecznymi uczniów
w środowisku,
• niedotrzymujący słowa i obietnic,
• nieintegrujący się z życiem środowiska lokalnego, oderwany od jego problemów.

Cechy – właściwości zewnętrzne
• schludny wygląd, dobra prezencja ogólna,
• dbający o zdrowie fizyczne i psychiczne, odporny
na trudności w pracy,
• ekspresyjnie przekazujący informacje,
• kulturalny sposób bycia (miły, sympatyczny, budzący
zaufanie),
• właściwie układający sobie stosunki międzyludzkie
w rodzinie i środowisku,
• interesujący się sukcesami i kłopotami innych ludzi.

• niechlujny wygląd, byle jaki,
• niedbający o zdrowie fizyczne i psychiczne, źle znoszący trudności w pracy,
• obojętnie i monotonnie przekazujący informacje,
• niekulturalny sposób bycia (antypatyczny, budzący
niechęć),
• nieumiejący ułożyć sobie stosunków w rodzinie i środowisku,
• obojętny na sukcesy i kłopoty innych ludzi.

Źródło: opracowanie własne.

Cechy dobrego animatora

koncentrując się na potrzebach i celach grupy,

Kluczowym aspektem w działaniu animatora jest

bez stronniczości i manipulacji.

fakt, że to on jako człowiek jest źródłem zmiany.

Animatorzy powinni najpierw sami odpowie-

Jego kompetencje, emocjonalne zaangażowanie,

dzieć sobie na pytanie, dlaczego „ja” chcę pomóc

wpływ na postawy innych umożliwiają zmianę

innym – ponieważ bycie animatorem to jest rów-

nastawienia osób, z którymi pracuje, z pasywnej

nież jakaś forma pomocy innym. Jakie są główne

na bierną. Dlatego tak ważną rzeczą jest przyj-

powody, motywy, które mną kierują, że odpowia-

rzenie się, jakie umiejętności, wiedzę, wartości

da mi rola „katalizatora” społecznego?

powinien posiadać animator.

W odpowiedzi na te pytanie pomocne może

Wśród przymiotów osobistych animatora

być zapoznanie się z podstawowymi teoriami

najczęściej wymienia się: jasność co do własnych

wyjaśniającymi, dlaczego ludzie pomagają innym.

możliwości i ograniczeń, zarówno fizycznych (np.

Podejście socjobiologii (Wilson, Dawkins)

odporność na zmęczenie), jak i dotyczących cech

opiera się na głównym założeniu: wiele społecz-

charakteru, motywacji, uzdolnień13. Animator

nych zachowań ma swoje podłoże w wyposażeniu

musi być „dojrzały”, odpowiedzialny i stabilny

genetycznym. Z tej przesłanki wynika też pogląd,

uczuciowo, mieć rozwiązane problemy osobiste.

że ludzie będą się kierować selekcją rodową oraz

Jego obiektywizm powinien iść w parze z reali-

wypracowaną w ciągu wieków normą wzajem-

styczną wizją wydarzeń, zachowań i osób.

ności – która uprawdopodobni ich przetrwanie

Autonomia pozwala mu stawić opór pre-

w świecie społecznym (człowiek sam ma mniejsze

sjom i warunkowaniu, a jednocześnie działać,

szanse). W teorii wymiany społecznej (Homans,
Thibaut, Kelley) twierdzi się, że podstawową

13 P. Jordan, B. Skrzypczak, Szkoła animatorów społecznych.
Kim jest animator społeczny?…

właściwością człowieka jest troska o własny interes. Ważny jest motyw maksymalizacji swoich
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zysków i minimalizacji strat. Zgodnie z tą teorią

wymagania, ciągłe, nastawione ku przyszłości

ludzie udzielają innym pomocy, jeśli zyski prze-

odnawianie wizji problemów i sytuacji.

ważają nad stratami. Zasada tu wykorzystana

Szczególnie ważna w pracy animatora jest

to, „jeśli ja pomogę komuś, to ktoś pomoże mi”;

wiedza o tworzeniu się stereotypów. Musi on

następuje redukcja swojego złego samopoczucia

sobie zdawać sprawę z głęboko zakorzenionych

przez pomoc drugiemu człowiekowi. C. Daniel

lęków i uprzedzeń istniejących w każdej społecz-

Batson (1991) natomiast zdecydowanie promuje

ności lokalnej. Dzieli się ona często na różnego

pogląd, że ludzie udzielają pomocy innym z do-

typu grupy, które w różny sposób nawzajem się

broci swoich serc. To, co nas do tego nakłania,

postrzegają, czasem pozytywnie, a czasem nega-

to zjawisko empatii do osoby potrzebującej pomo-

tywnie. Animator krąży w świecie stereotypów

cy, czyli doświadczenia części jej bólu i cierpienia.

kontaktując się z dużą liczbą osób w danym śro-

Akceptacja siebie i innych

dowisku. Musi umieć je zauważyć i świadomie
sprawować nad nimi kontrolę zarówno u siebie

Animator akceptuje siebie, próbując poznać swoje

jako osoby, jak i u innych w społeczności. Często

wady i braki, aby je stopniowo pokonywać. Jeśli

właśnie główną funkcją animatora jest walka

opiera się na niezbędnej motywacji, ale jedno-

z przyzwyczajeniami, głęboko zakorzenionymi

cześnie nie obwinia się, rozpoznaje dystans dzie-

nawykami w danej wspólnocie.

lący go od tego, kim chciałby być, co chciałby mieć

Raz sformułowane stereotypy są odpor-

i umieć. Samoakceptacja sprzyja bezwarunkowej

ne na zmianę pod wpływem nowej informacji.

akceptacji innych, która jest podstawą każdego

Konsekwencją stereotypu w umyśle jest zjawi-

działania animacyjnego.

sko „etykietowania”, czyli naznaczania określo-

Zdolność do życia w zbiorowości

nych osób przez postrzeganie ich poprzez sposób
ubierania, zachowania, wygląd, zawód itp. Bar-

Jest to umiejętność ewoluowania w zbiorowo-

dzo sprzyjające tworzeniu stereotypów jest wy-

ści i wraz z nią, przestrzegania ustalonych reguł

tworzenia tzw. własnej grupy odniesienia, któ-

i norm. Konieczne są odporność na zmęczenie fi-

ra umożliwia przeciwstawienie MY–ONI, grupy

zyczne i psychiczne, panowanie nad sobą w trud-

własnej i grupy obcej.

nych okolicznościach, nawiązywanie kontaktów
ze wszystkimi uczestnikami, umiejętność pogo-

Umiejętność połączenia celów reprezentowanych przez siebie z celami swojego zespołu.

dzenia wymogów życia grupowego z oczekiwa-

Animator powinien sprawić, że beneficjenci

niami osobistymi. Skłonność do izolowania się,

będą się identyfikować z celami projektu, w któ-

pozostawania na marginesie, niezdolność do ob-

rym uczestniczą. Będzie to możliwe tylko wtedy,

serwowania nieuchronnych sprzeczności w życiu

gdy realizacja celów będzie jednocześnie zaspaka-

zbiorowym i dokonywania analizy ich przyczyn

jała różne potrzeby beneficjentów, np. potrzebę

stanowi poważne utrudnienie i przeciwwskaza-

rozwoju, samorealizacji, znaczenia, satysfakcji,

nie do podejmowania pracy animacyjnej.

bycia kompetentnym, ważnym, przydatnym itp.

Umiejętność dostosowywania się

Umiejętność wzbudzania entuzjazmu, przede

fleksję nad uwarunkowaniami i środkami adap-

Entuzjazm własny bowiem rezonuje, udziela się,

Nie oznacza przyzwyczajeń i nawyków, ale re-

wszystkim w sobie, a następnie w beneficjentach

tacji w różnych okolicznościach i w specyficznych

pobudzadza energię, pomysłowość, kreatywność,

sytuacjach. Elastyczność myślenia i zachowania

chęć działania. Entuzjazm i identyfikowanie się

pozwala odpowiedzieć na to, co nieprzewidzia-

z celami projektu stanowią znaczną siłę napędo-

ne, i dokonywać ponownej oceny tego, co się

wą i tworzą silną motywację wewnętrzną. Taki

planowało.

stan można wywołać w ludziach, ułatwiając im
działania na poziomie ich największych, na ten

Postawa twórcza i inwencja

moment, możliwości i stwarzając im szansę roz-

Umożliwia ona unikanie stereotypów, rea-

woju. Przeważająca większość ludzi chce bowiem

gowanie na nieprzewidziane sytuacje i nagłe

być aktywna, czuć, że wykorzystuje swój potencjał, to, co ma najlepszego. Emerson powiedział,
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że „najbardziej pragniemy, aby ktoś uczynił nas

proaktywność. Proaktywne zachowanie pozwala

takimi, jakimi być możemy”. Jeśli napotykamy

na zdobycie poczucia kontroli. Im wyższa proak-

człowieka, który nam to umożliwi, chętnie za nim

tywność, tym mniejsza bezradność.

podążamy, zrobimy dla niego wiele i najlepiej, jak
potrafimy. Animatorem jest więc człowiek, który
w zespole stymuluje, pobudza proces wytyczania

Samodzielność

Być samodzielnym; jest to świadomość własnej

i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych

zdolności do niezależności, cecha, którą zdobywa

entuzjazm oraz zdolności i najlepsze cechy cha-

się w procesie dojrzewania. Ludzie samodzielni

rakteru. Animacja jest sztuką, bardziej funkcją

rozumują niezależnie, myślą kategoriami: „ja”

charakteru i osobowości niż umiejętności. Zależy

to zrobię, załatwię, dam sobie radę. Ludzie zależni

od tego, co mamy w środku, od ekspresji charak-

myślą: „ty mi to zrób”, „oni niech się o to trosz-

teru. Tego nie da się nauczyć, to trzeba w sobie

czą”, „niech mi to dadzą”. Oczywiście niezależność

rozwijać. To, co jest animatorom niezbędnie po-

zależy od poczucia własnej wartości.

trzebne, to świadomość siebie i świata. Kierować
innymi może bowiem wyłącznie ktoś, kto potrafi
kierować sobą. Aby to spełnić, trzeba wiedzieć,

Pozytywne myślenie

Odznaczać się pozytywnym myśleniem, czyli

kim się jest, kim się może być, w jaki sposób

umiejętnością spojrzenia na te fragmenty rze-

to osiągnąć i oczywiście tego chcieć.

czywistości, które dają nam moc wyboru, pozy-

Poczucie własnej wartości

tywnej reakcji, zarówno na rzeczywistość istniejącą, jak i spodziewaną. Mówiąc inaczej, jest

Animator powinien mieć poczucie własnej warto-

to zdolność wyboru z dostępnych informacji tych,

ści; tj posiadać świadomość swojej wyjątkowości,

które pozwalają w jakiś sposób korzystnie dla nas

niepowtarzalności, pewnych talentów i zdolności

przekształcać rzeczywistość. Łączy się to z umie-

oraz poczucia siły, mimo posiadanych przywar.

jętnością dokonywania operacji poznawczych

Ludzie niepewni własnej wartości częściej się

i emocjonalnych, które uświadomią nam pozy-

boją, brak im odwagi w podejmowaniu decyzji,

tywne efekty tego, co się dzieje, wskażą nasze

szybciej się gniewają, łatwiej wchodzą w konflik-

korzyści, w ostateczności zdobycie doświadczenia

ty z innymi, trudniej także osiągają sukcesy i jesz-

i wiedzy. Pozwala to koncentrować się na tym,

cze rzadziej sami je dostrzegają. Osoba o wysokim

co w danej chwili jest dla nas najlepsze, może słu-

poczuciu własnej wartości stawia sobie wyższe

żyć do rozwoju, a nie zajmować się tym, na co nie

cele, podejmuje się trudniejszych zadań, myśli

mamy wpływu. Większość ludzi myśli „realistycz-

w kategoriach zwycięstwa. Im wyżej siebie ceni,

nie” tzn. negatywnie, spodziewając się trudności,

tym mniej wymaga dowodów wartości od in-

problemów, oczekując negatywnych informacji,

nych, nie jest nadwrażliwa na krytykę innych,

pesymistycznie patrzy w przyszłość. „Myśl real-

nie przyznaje sobie wszystkich zasług, ale dzieli

nie” czyli „spodziewaj się złego”. Czarnowidztwo

się nimi z innymi, często chwali innych, jest dla

animatora udziela się zespołowi.

nich miła, dostrzega wartości innych i traktuje
ich z godnością.

Poczucie współzależności

Samodzielny, niezależny człowiek zdaje sobie

Proaktywność

sprawę, że znacznie lepsze efekty uzyskuje, pra-

Być proaktywnym oznacza pełne przyjęcie od-

cując zbiorowo, zatrudniając do wykonania róż-

powiedzialności za własne życie, świadomość,

nych rzeczy odpowiednich ludzi i łącząc wysiłki

że moje życie jest funkcją moich wyborów i de-

umysłowe. Osoby z poczuciem współzależności

cyzji, a nie okoliczności. Dotyczy to wszystkich

myślą „my”, rozumieją, że są fragmentem większej

decyzji, zrozumienia, że nie ma ważnych i mniej

całości zespołu, rodziny, społeczności, narodu.

ważnych decyzji. Ja i tylko ja odpowiadam za swoje zachowanie i życie, wszystko to, co mam dzisiaj,
zawdzięczam wczorajszym wyborom, a co wy-

Spójność wewnętrzna

Być wewnętrznie spójnym, czyli zintegro-

biorę dziś, będzie rzutować na jutro. Im mniej-

wanym, polega na zgodności słów z myślami

sze poczucie własnej wartości, tym mniejsza

i czynami. Składa się na nią mówienie prawdy,
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dotrzymywanie obietnic, nie branie tego, co się

które w nim zachodzą. Jest mnóstwo możliwości

należy innym, nie manipulowanie ludźmi. Spój-

samokształcenia się; literatura, internet, szkole-

ność wewnętrzna to cecha dotycząca charakteru,

nia itp. Aby czuć się bezpiecznie, każdy powinien

związana z wrażliwością sumienia. Ludzie spójni

umieć więcej, niż się od niego wymaga. Animator

wewnętrznie zyskują zaufanie innych.

powinien poszerzać swoje kompetencje zawodo-

Poczucie obfitości

Świadomość obfitości to wiara, że dla każdego
starczy dóbr tego świata, że człowiek nie musi
walczyć o przetrwanie kosztem kompromisu
z moralnością. Dobry animator to taki, który

pogłębiać wyobraźnię i zdolności myślenia, rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i duchowo.
Intuicja

Intuicja jest to dochodzenie do prawdy bez pomo-

nie rywalizuje na zewnątrz, ale przestawia się

cy logicznego myślenia, czyli jest to wiedza bez

na konkurencję wewnętrzną, czyli aktywizuje

świadomości jej źródła, ludzki instynkt, szósty

własny potencjał twórczy, dba o swój rozwój,

zmysł. Intuicja nie myli się nigdy, tylko nie zawsze

aby utrzymać pozycję, która pozwoli mu zacho-

umiemy jej słuchać.

wać naturalne przywództwo i zaspokoić własne

Wśród cech idealnego animatora nie wymie-

potrzeby. Tylko wtedy nie będzie szedł na kom-

niono kompetencji zawodowych, gdyż dobry ani-

promis ze swoją uczciwością, będzie się kiero-

mator nie musi być omnibusem, musi natomiast

wać dobrem grupy, realizowanymi celami, nie

umieć znaleźć ludzi posiadających potrzebną mu

będzie się bał o utratę swojej pozycji i koncen-

wiedzę.

trował na jej zabezpieczeniu. Poczucie, że zawsze

Sukces pracy animatorów niewątpliwie bę-

sobie poradzi i że jego autentyczne talenty mu

dzie zależny od odpowiednio dobranych osób

to ułatwią, powoduje, że może wtedy bez obawy

na to stanowisko, od ich intelektu, samoświado-

o swoją pozycję dzielić się z grupą powodzeniem,

mości, kontrolowania własnych emocji, zapału,

sukcesem, co wzmacnia go jako animatora, jego

wytrwałości w dążeniu do celu, a także od zdol-

wiarygodność, zwiększa motywację do pracy

ności do empatii i umiejętności zachowań spo-

grupy. Ludzie mający poczucie obfitości nie boją

łecznych – czyli od współczynnika inteligencji

się konkurencji, jest to bardzo ważne w pracy

emocjonalnej.

zespołowej, wprowadza bowiem sprzyjającą at-

Mówiąc o animatorze, należy wskazać na wzór

mosferę, daje poczucie bezpieczeństwa, pobudza

człowieka, który organizuje pracę, kieruje postę-

ludzi do współpracy, wzajemnego wspierania sie-

powaniem beneficjentów, motywuje i aspiruje

bie i swoich zadań, pozwala też na pokazywanie,

ich do działania.

a nie ukrywanie słabości własnych.
jest wyszukiwanie nowych możliwości i posiada-

Trudności i zagrożenia w pracy
animatora

nie owych pomysłów. Jest to możliwe tylko wte-

Najczęściej pojawiające się trudności i zagrożenia

dy, gdy będą współpracować z członkami grupy,

w pracy animatora:

Umieć tworzyć wizje. Zadaniem animatorów

rozmawiać z nimi, tworzyć twórczą atmosferę
poszukiwania nowych rozwiązań, tworzyć nowe
wizje. Wyobraźnia i zdolność do marzeń animatora inspiruje i motywuje grupę do działania.
Wola i zdolność ciągłego uczenia się

Przez dziesięciolecia utarło się w Polsce przekonanie, że szkoła i studia dają niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu. Są wystarczające
do końca życia. Obecna rzeczywistość zmienia się
tak szybko, że zmusza nas do stałego dokształcania się, aby móc zrozumieć, co dzieje się wokół,
mieć właściwą świadomość świata i procesów,
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we, zdobywać nowe umiejętności i uprawnienia,

••bardzo szerokie pole działalności, co powoduje, że trudno czuć się kompetentnym w każ-

dej dziedzinie, z którą się ma do czynienia,
konieczność łączenia działań organizatora,
edukatora i działacza,
••trudności z rozgraniczeniem życia prywatnego i zawodowego (pożądana jest zgodność
wyznawanych ideałów z życiem osobistym),
••trudności z uzyskaniem szybkich i łatwo mierzalnych rezultatów swych działań,
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••niełatwe chwile związane z usamodzielnianiem grup, z którymi był związany,

••uciążliwą zwykle konieczność mediowania oraz

Zbytnia niepewność
Zwykły brak wystarczających informacji na temat
kolejnego kroku uniemożliwia dobre samopoczu-

negocjowania współpracy pomiędzy grupami

cie. „Łatwiej jest pozostać z diabłem, którego się

i partnerami społecznymi i instytucjonalnymi,

zna, niż oddać duszę diabłu, którego się nie zna”.

••niebezpieczeństwo przekroczenia granicy między animacją a manipulacją,

••możliwość konfliktu między własnymi po-

Niespodzianka
Ludzi szokują decyzje lub żądania, o których są
informowani nagle, bez uprzedniego przygoto-

glądami a opinią grupy, z którą pracuje (nie

wania. Brak ostrzeżenia może być postrzegany

powinien narzucać swoich poglądów grupie,

jako fakt, że organizacja/ instytucja nie ufa swoim

nawet gdy to przyspieszyło proces rozwiązy-

członkom lub ich nie ceni.

wania problemu).
Przed takimi zagrożeniami chronić powin-

Efekt „różnicy”

na animatora świadomość roli i metody, jaką

Radykalna zmiana sprawia, że ludzie stają się

wykorzystuje w swoich działaniach, obowiąz-

świadomi znajomej rutyny oraz nawyków i za-

ku codziennego ułatwiania i pobudzania grup

czynają je kwestionować. Potrzeba zmiany nawy-

do uczestnictwa w życiu społecznym.

ków dodatkowo zwiększa stres. Proszenie ludzi,

Animator jako źródło zmiany
Osoba animatora jest katalizatorem zmian. Zmiana to ścieranie się poglądów, osobowości, podejść
no i oczywiście interesów.

by całkowicie „wyrzekli się przeszłości”, może
wywołać zbyt wielki stres.
Utrata twarzy

Ludzie boją się zmian. To, co znamy, jest nam

Jeżeli akceptacja zmiany będzie oznaczać przy-

bliskie i oswojone, a to, co nowe – dalekie i ryzy-

znanie, że przeszłe postępowanie było niewłaś-

kowne. Jednocześnie społeczność, która się nie

ciwe, ludzie oczywiście przeciwstawiają się zmia-

rozwija – cofa się, zastyga w marazmie, kostnieje.

nie. Należy zminimalizować „utratę twarzy” lub

Zmiana dla wielu ludzi brzmi przerażająco,
a zmiana w pracy animatora jest elementem
ciągłym. W zasadzie cała jego praca jest wywoływaniem zmiany, tworzeniem zmiany, byciem

uczucie zakłopotania.
Efekt falowania
Zmiana często przerywa realizację planów, pro-

w zmianie.
Jeśli zastanawiamy się, dlaczego w wielu sytu-

jektów i zajęć rodzinnych poszczególnych osób.

acjach w społecznościach lokalnych rodzi się opór

Mimowolne „fale” wywołane przez zmianę mogą

wobec zmiany, musimy zdać sobie sprawę, że ten

być źródłem poważnego sprzeciwu wobec niej.

opór tworzą nie jakieś obiektywne zewnętrzne
warunki, lecz żywi ludzie, którzy tam mieszkają. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie,
dlaczego ludzie w ogóle boją się zmiany.

Więcej pracy
Zmiana prawie zawsze oznacza, że wymagany
będzie dodatkowy wysiłek.

Utrata kontroli
Kiedy zmiana jest nam narzucona, a nie wprowa-

Zagrożenie jest realne

dzana przez nas, pojawia się uczucie bezsilności.

Czasami zagrożenie, jakie stanowi zmiana (szcze-

Wynikiem bezsilności mogą być małostkowość,

gólnie dla niektórych osób), jest realne.

obrona własnego terytorium, nadmierne przestrzeganie przepisów oraz zbyt duża kontrola.

Elementy, które pomagają ludziom przeżyć
zmianę:
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1. Aktywne zaangażowanie w proces.
2. Uznawanie, wspieranie i wynagradzanie dodatkowego wysiłku.

To, co szczególnie komplikuje sprawę, to fakt,
że czasami czynniki, które na początku traktowane
są jako sprzyjające, okazują się blokujące i na od-

3. Pełna informacja.

wrót. Dlatego tak ważna wydaje się umiejętność

4. Możliwe najwcześniejsze podzielenie się

śledzenia procesu zmiany i niezakładania niczego

informacjami na temat wizji i konkretnych

z góry i na zawsze. W społecznościach lokalnych

kroków prowadzących do zmiany.

nie ma bowiem niczego ani na zawsze, ani na nigdy

5. Elastyczność.

i animator musi to wiedzieć i czuć. Proces zmiany

6. Zminimalizowanie liczby wprowadzanych

ma swoją dynamikę, przez którą trzeba przejść.

różnic, przedstawienie obecnej zmiany jako

Czasem działanie, które pozornie nie przyniosło

kontynuacji tradycji, rozbicie dużych, złożo-

natychmiastowego rezultatu, za jakiś czas okaże

nych zmian na „łatwiejsze do przełknięcia

się zaczynem jakiegoś lokalnego buntu, ruchu,

kawałki”.

rozwoju czy działania. Zmiana często nie odbywa

7. Przedstawienie przyszłych działań w pozy-

się nagle, ludzie muszą do niej dojrzeć, muszą ją

tywnym świetle; uczczenie działań w przy-

poczuć i się z nią oswoić. Animator jawi się w takich

szłości, a następnie stworzenie atmosfery

sytuacjach jako katalizator zmiany czyli katalizator

podniecenia przyszłymi zmianami.

konfliktu. To właśnie jest wielka tajemnica sukcesu

8. Unikanie kreowania „przegranych” (jeżeli

lub porażki animatora, tzn., że jego główną rolą

jednak niektóre osoby będą musiały przegrać

jest wywoływanie sporów i konfliktów i pomoc

w wyniku zmiany, powinny się o tym dowie-

ludziom w radzeniu sobie z nimi, w przechodzeniu

dzieć jak najwcześniej).

przez nie czasem boleśnie, ale nieuchronnie.

9. Podejmowanie działań mających na celu
zmniejszenie poniesionych przez ludzi strat
w sposób sprawiedliwy i z wyczuciem.

W pracy animatora konieczne są szacunek dla

odmienności i zgoda na inność.

Zgoda na inność, ale bez przemocy i agresji,

10. Stawianie czoła ludzkim obawom i zajęcie

przejawiająca się w twórczym rozwiązywaniu

się nimi jest często bardziej skuteczne niż ich

konfliktów i staniu w obronie społecznie słab-

pomniejszanie.

szych i upośledzonych14.

W świetle przedstawionych lęków i pewnych
sposobów radzenia sobie z nimi najważniejsza
w przeżywaniu zmiany jest postawa animatora.
Musi on być jednocześnie na zewnątrz, ponie-

Autentyczne problemy i potrzeby w danej

społeczności wyartykułowane przez ludzi są

motorem pracy animatora.

Animator potrafi zaangażować ludzi wokół

waż potrzebuje zachować dystans i refleksję, ale

problemów. Potrafi ich zgromadzić, pomóc się

również wewnątrz, kiedy pomaga ludziom prze-

zorganizować i wzmocnić w działaniu, tak aby

zwyciężyć ich lęki. Czasem wystarczy powiedzieć:

odnieśli sukces. W pracy animatora człowiek jest

„przecież świetnie sobie dajecie radę”, wywołać

podmiotem, a nie przedmiotem jego działań.

dyskusję, dostarczyć informacji i wówczas ludzie
przełamują impas, idą dalej.

Radość i smutek animatora

Czas potrzebny na zmianę

Animator musi się pogodzić z tym, że mimo

Animator musi ich umieć wzmacniać, motywo-

niosą sukces, będą mówić, że oni to zaczęli i sami

wać, a także wiedzieć, że „gdzie drwa rąbią, tam

to zrobili. To jest ostateczne zwycięstwo anima-

wióry lecą”. Jeśli dotyka się wspólnie z ludźmi ich

tora – osiągnął to, co zaplanował. Teraz mimo

problemów, to nieuchronnie wkracza się w sfe-

że czuje się związany emocjonalnie z grupą i za-

rę ich osobowości, postaw, wartości i w końcu

daniem, musi szukać nowych wyzwań.

iż to on zainspirował działanie, ludzie, jeśli od-

emocji. A dodatkowo w tym wszystkim wiele
poglądów nie będzie zgodnych z poglądami animatora, ale on musi „być ekspertem w niebyciu
ekspertem”, czyli utrzymywać pozycję neutralnego towarzysza-wspieracza.
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14 Ibidem.
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Pre-Work Profil Animatora

Cechy osobowości – diagnoza

własnych emocji, zdolności do kierowania

Do zbadania kompetencji kandydatów na ani-

własnymi i cudzymi działaniami,

matorów powinny służyć właściwie dobrane
testy psychologiczne, pozwalające na pełną
diagnozę predyspozycji oraz wnioski oparte
na spostrzeżeniach z bezpośrednich rozmów
z kandydatami.
Baterią testów uwzględniających wszystkie
komponenty profilu osobowości animatora są:
••TMS – Test Matryc Ravena Standard – określenie inteligencji ogólnej kandydatów,

••KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecz-

••Inwentarz osobowości Neo FFI P.T. Costa,
R.R. Mc Crae – diagnoza cech osobowości,

••Test określający styl funkcjonowania inter-

personalnego jednostki T. Leary’ego – style
funkcjonowania i kierowania grupami.

Podsumowanie
Życie społeczne określa wciąż nowe wyzwania
i metody działania, a rolą animatora jest podążanie
za procesami społecznymi, tak by ich nowy kształt

nych – ocena efektywności funkcjonowania

współtworzyli już sami aktywni obywatele. Jest

w sytuacjach interpersonalnych oraz ekspo-

to rola trudna i często niewdzięczna i podejmują

zycji społecznej,

się jej jedynie jednostki, często nieświadomie.
Próba szczegółowego opisu kompetencji i za-

••EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysen-

dań stojących przed osobą mającą być świadomym

cka – wymiary osobowości; ekstrawersja–in-

animatorem pokazuje, że pojęcie to wykracza

trowersja, zrównoważenie–neurotyczność,

poza wszelkie definicje, w związku z czym moż-

psychotyzm,

na jedynie próbować określić zarys jego profilu.

••Kwestionariusz Komunikatywności – umiejęt-

ność komunikowania się w relacjach z innymi,

••Kwestionariusz Kompetencji i Umiejętności –

Precyzyjne zdefiniowanie profilu animatora nie
jest technicznie możliwe, ponieważ w grę wchodzi zbyt dużo elementów, które nie muszą dla
każdej osoby być jednoznacznym i niezbędnym
wyznacznikiem cech gwarantujących jej zdolność

zdolność do myślenia logicznego, twórczego,

do animacji procesów. Do celów realizacji ani-

bycia kreatywnym, umiejętność zarządzania

macji konkretnych procesów społecznych należy

czasem i własną karierą, sprawność komu-

wybierać potencjalnych przyszłych animatorów,

nikacji, współpracy w grupie, kultura oso-

korzystając ze wskazanych ogólnych elementów

bista, posługiwanie się nowoczesnymi środ-

określających ich predyspozycje lub skłonności.

kami komunikacji, znajomość programów
komputerowych,
••Mapa asertywności – umiejętność zachowań

Należy jednak pamiętać, że człowiek nie rodzi
się animatorem, lecz nim zostaje w specyficznych
warunkach. To, czy dana osoba zostanie animatorem, będzie możliwe do określenia dopiero

asertywnych w kontaktach osobistych, towa-

na podstawie efektów jej pracy, które często są

rzyskich, w wyrażaniu własnych opinii, próśb

trudno mierzalne, ponieważ są procesami dłu-

oraz uczuć w kontakcie z autorytetami,

gotrwałymi, dotyczącymi sfery psychiki ludzkiej

••Inwentarz Stresu – stopień radzenia sobie
w sytuacjach napięcia emocjonalnego,

••Test osobowości Mitteneckera Tomana – wielowymiarowy inwentarz pomiaru cech osobowości, jej dojrzałości i zrównoważenia,
••Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

i wpływu animatora na nią. Pomiary czynników
bardziej mierzalnych i namacalnych mogą się
okazać niewystarczające do oceny efektywności
zjawiska animacji. Tego typu rezultaty mogą być
bowiem konsekwencją dobrej pracy przeciętnego
pracownika.
Duże znaczenie dla procesów wyboru i kreowania animatorów mają środowisko projektu i bezpośrednie otoczenie realizujące projekt

INTE N.S. Schutte, J.M. Malouff – badanie zdol-

i sterujące nim, gdyż od właściwego wyboru i po-

ności do rozpoznawania, rozumienia i kontroli

stępowania z nimi, a także przedefiniowania
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Pre-Work Profil Animatora

zadań dla wybranych osób, mających animować

Pawe%20Jordan%20i%20Bohdan%20Skrzypczak%20-

określone procesy będzie zależeć, czy ostatecznie

-%20Kim%20jest%20animator%20spoeczny.pdf.

będą to naprawdę animatorzy procesów, czy też

6. Kopczyska M., Animacja społeczno-kulturalna: pod-

jedynie liderzy lub wyłącznie dobrzy pracownicy

stawowe pojęcia i zagadnienia, Centrum Animacji Kultury,

starający się wykonać powierzone zadania.

Warszawa 1993.
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Karta ćwiczeń BiUK 1

Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 1

Karta ćwiczeń BiUK 1
Wymień pięć cech, które opisują szkołę Twoich
marzeń. Wpisz je w każdy z wymienionych wymiarów kultury szkoły. Ważne, aby znalazły się tu
cechy, które sprawiłyby, że szkoła byłaby wspaniałym miejscem do rozwoju uczniów i pracowników.
Tab. 2. Karta ćwiczeń BiUK 1

Lp.

Wymiar ekologiczny:
warunki lokalowe,
wygląd, wyposażenie

Wymiar zespołowy
(milieu): cechy członków
zespołu, który ją tworzy

Wymiar społeczny: struktura,
sposób komunikowania się,
podejmowania decyzji, style
działania

Wymiar normatywny:
normy i zasady

1
2
3
4
5
Źródło: opracowanie własne.
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Materiały edukacyjne BiUK 2

Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 2

4. Akceptuj odmienne stanowiska i doceniaj
ich wkład w naświetlanie problemu (np.

Materiały edukacyjne BiUK 2
Zasady animowania działań w zespole:
1. Wprowadź pokrótce członków zespołu pedagogicznego w cel spotkania – pokaż znacze-

5. Staraj się dostrzec i ukazać atuty każdej wypowiedzi (np. „To, co mówisz, jest ważne dla
zrozumienia zagadnienia”, „To jest inny punkt
widzenia” itp.).

nie wykonania zadania dla zespołu i innych

6. Bądź moderatorem spotkania, a nie autokratą.

uczestników życia szkolnego (ogólnie odwołaj

Prowadź rozmowę, akcentując pożądane wąt-

się do celów szkoły, potrzeb zespołu i przyjętych wartości).
2. Zachęć członków zespołu do wyrażania swoich opinii i potrzeb.
3. Wysłuchaj ich, okazując zrozumienie i akcep-

50

„Cieszę się, że dzielisz się z nami swoimi
spostrzeżeniami”).

ki, i zmierzaj do zbudowania wspólnej wizji.
7. Mów językiem korzyści. Odwołaj się pozytywów tak pracującej społeczności.
8. Przedstaw ostateczny obraz oczekiwanej społeczności szkolnej.

tację osobom, które dzielą się opiniami. Nie

9. Podkreślaj efekt wspólnej pracy. Podziękuj

krytykuj i nie pozwalaj na krytykę (skorzystaj

wszystkim za pracę, pokazując, co się udało

z zasad burzy mózgów).

wypracować.
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Materiały edukacyjne BiUK 3

Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 3

Materiały edukacyjne BiUK 3
Etapy procesu grupowego prowadzącego zespół do działania w społeczności
ETAPY

CZŁONKOWIE GRUPY

Etap I

Są niepewni i niezadowoleni z istniejącej sytuacji, ale pasywni.

ANIMATORKA (przez zadawanie pytań)

Stymuluje ludzi do pomyślenia o tym, dlaczego są niezadowoleni i co w związku z tym można zrobić.
Etap II

Teraz są świadomi pewnych potrzeb.
Stymuluje ludzi do myślenia o wprowadzeniu zmian dla zaspokojenia określonych potrzeb.

Etap III

Teraz są świadomi konieczności
wprowadzenia określonej zmiany.
Stymuluje ludzi do przemyślenia tego, jak mogą wspólnymi
siłami wprowadzić zmianę.

Etap IV

Analizują wszystkie za i przeciw, próbując ustalić wspólne potrzeby.
Jeśli potrzeba, stymuluje ludzi do przemyślenia tego, jak mogą
się najlepiej zorganizować do przeprowadzenia działania.

Etap V

Planują, co i jak mają do zrobienia
i jak to można zrobić.
Stymuluje ludzi do przemyśleń i zadecydowania w szczegółach o tym, co należy zrobić, kto to zrobi, kiedy i jak.

Etap VI

Działają według planu.
Stymuluje ludzi do myślenia o tym, jakie nieprzewidziane
przeszkody i trudności mogą napotkać na swojej drodze (animator może będzie musiał pomóc grupie przepracować każdy
z pięciu etapów i zadecydować o tym, jak ponownie zabrać
się do rozwiązania problemu).

Etap VII

Są usatysfakcjonowani z rezultatów,
które osiągnęli.

Rys. 2. Etapy procesu grupowego prowadzącego zespół do działania w społeczności
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Jordan, B. Skrzypczak, Szkoła animatorów społecznych. Kim jest animator
społeczny?, http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/Pawe%20Jordan%20i%20
Bohdan%20Skrzypczak%20-%20Kim%20jest%20animator%20spoeczny.pdf.
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Materiały edukacyjne BiUK 4

Obszar IV Moduł 5.1 Zał. 4

Materiały edukacyjne BiUK 4
Animator w społeczności i organizacji

Etapy rozwoju
społeczności/organizacji

Rola animatora

Społeczność,
która ŚPI.

Społeczność,
która MARZY.

Społeczność,
która DZIAŁA.

Obudzić ją.

Pomóc jej się
zorganizować.

Wzmacniać,
ale uważać
z integracją.

Rys. 3. Animator w społeczności i organizacji
Źródło: P. Jordan, B. Skrzypczak, Szkoła animatorów społecznych. Kim jest animator społeczny?, http://www.ipsir.uw.edu.
pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/Pawe%20Jordan%20i%20Bohdan%20Skrzypczak%20-%20
Kim%20jest%20animator%20spoeczny.pdf.
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Kwestionariusz OCAI

Obszar IV Moduł 5.3 Zał. 1

Kwestionariusz OCAI
Tab. 3. Kwestionariusz do oceny kultury organizacji – stan obecny
1. Jaka jest ogólna charakterystyka organizacji?
A

Organizacja jest miejscem osobistego spotkania. Przypomina wielką
rodzinę. Ludzie mocno się angażują.

B

Dominującymi cechami organizacji są energia i przedsiębiorczość. Ludzie
chętnie podejmują ryzyko.

C

W organizacji liczą się przede wszystkim wyniki. Główną troską jest jak
najlepsze wykonywanie zadań. Pracownicy są bardzo ambitni i nastawieni
na osiągnięcia.

D

W organizacji obowiązuje ścisła hierarchia i kontrola. Tym, co robią ludzie,
zazwyczaj rządzą formalne procedury.

Stan obecny

Ogółem

100

2. Jaki jest styl przywództwa w organizacji?

Stan obecny

A

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się ze służeniem radą
i pomocą oraz roztaczaniem opieki.

B

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się z przedsiębiorczością, nowatorstwem i podejmowaniem ryzyka.

C

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się ze stanowczością,
ekspansywnością, orientacją na wyniki.

D

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się z koordynowaniem, sprawnym organizowaniem, stwarzaniem harmonijnych warunków
do osiągania dobrych wyników.
Ogółem

100

3. Jaki jest styl zarządzania pracownikami.

Stan obecny

A

W organizacji preferuje się pracę zespołową, dąży do powszechnej zgody
i uczestnictwa.

B

W organizacji preferuje się samodzielne podejmowanie ryzyka, innowacyjność, swobodę i oryginalność?

C

W organizacji preferuje się ostrą rywalizację, stawiane są wysokie wymagania i liczą się przede wszystkim osiągnięcia.

D

W organizacji preferuje się bezpieczeństwo zatrudnienia, podporządkowanie, przewidywalność i niezmienność stosunków.
Ogółem

100

4. Co zapewnia spójność organizacji.

Stan obecny

A

Spójność organizacji jest zapewniona przez lojalność i wzajemne zaufanie.
Wysoko ceni się zaangażowanie w sprawy organizacji.

B

Spójność organizacji jest zapewniona przez zaangażowanie w innowacje
i rozwój. Kładzie się nacisk na szukanie nowych dróg.

C

Spójność organizacji jest zapewniona przez nacisk na wyniki i osiąganie
celów. Powszechnymi motywami działania są ekspansywność i chęć
zwyciężania.

D

Spójność organizacji jest zapewniana przez formalne zasady i regulaminy.
Najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie.
Ogółem

100
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Kwestionariusz OCAI

5. Na co kładzie się największy nacisk?
A

W organizacji kładzie się nacisk na rozwój osobisty. Obserwuje się duże
zaufanie, otwartość i współuczestnictwo.

B

W organizacji kładzie się nacisk na zdobywanie nowych zasobów i podejmowanie nowych wyzwań. Ceni się szukanie nowatorskich rozwiązań
i możliwości.

C

W organizacji kładzie się nacisk na działania konkurencyjne i wyniki. Liczy
się osiąganie ambitnych celów i zwyciężanie na rynku.

D

W organizacji kładzie się nacisk na trwałość i niezmienność. Ważne są
sprawność, kontrola i praca bez zakłóceń.

Stan obecny

Ogółem

100

6. Jakie są kryteria sukcesu organizacji?

Stan obecny

A

Za miarę sukcesu uważa się rozwój zasobów ludzkich, pracę zespołową,
zaangażowanie pracowników i troskę o ludzi.

B

Za miarę sukcesu uważa się wytwarzanie najbardziej oryginalnych i nowatorskich produktów oraz osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie innowacyjności.

C

Za miarę sukcesu uważa się wygraną na rynku i pokonywanie konkurentów. Najważniejsze jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku.

D

Za miarę sukcesu uważa się sprawność działania. Najważniejsze są: pewność dostaw, dotrzymywanie harmonogramów i niskie koszty produkcji.
Ogółem

100

Źródło: opracowanie własne.
Tab. 4. Kwestionariusz do oceny kultury organizacji – stan pożądany
1. Jaka jest ogólna charakterystyka organizacji?
A

Organizacja jest miejscem osobistego spotkania. Przypomina wielką
rodzinę. Ludzie mocno się angażują.

B

Dominującymi cechami organizacji są energia i przedsiębiorczość. Ludzie
chętnie podejmują ryzyko.

C

W organizacji liczą się przede wszystkim wyniki. Główną troską jest jak
najlepsze wykonywanie zadań. Pracownicy są bardzo ambitni i nastawieni
na osiągnięcia.

D

W organizacji obowiązuje ścisła hierarchia i kontrola. Tym, co robią ludzie,
zazwyczaj rządzą formalne procedury.
Ogółem

100

2. Jaki jest styl przywództwa w organizacji?

Stan pożądany

A

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się ze służeniem radą
i pomocą oraz roztaczaniem opieki.

B

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się z przedsiębiorczością, nowatorstwem i podejmowaniem ryzyka.

C

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się ze stanowczością,
ekspansywnością, orientacją na wyniki.

D

Przywództwo w organizacji powszechnie utożsamia się z koordynowaniem, sprawnym organizowaniem, stwarzaniem harmonijnych warunków
do osiągania dobrych wyników.
Ogółem
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3. Jaki jest styl zarządzania pracownikami?
A

W organizacji preferuje się pracę zespołową, dąży do powszechnej zgody
i uczestnictwa.

B

W organizacji preferuje się samodzielne podejmowanie ryzyka, innowacyjność, swobodę i oryginalność.

C

W organizacji preferuje się ostrą rywalizację, stawiane są wysokie wymagania i liczą się przede wszystkim osiągnięcia.

D

W organizacji preferuje się bezpieczeństwo zatrudnienia, podporządkowanie, przewidywalność i niezmienność stosunków.

Stan pożądany

Ogółem

100

4. Co zapewnia spójność organizacji?

Stan pożądany

A

Spójność organizacji jest zapewniona przez lojalność i wzajemne zaufanie.
Wysoko ceni się zaangażowanie w sprawy organizacji.

B

Spójność organizacji jest zapewniona przez zaangażowanie w innowacje
i rozwój. Kładzie się nacisk na szukanie nowych dróg.

C

Spójność organizacji jest zapewniona przez nacisk na wyniki i osiąganie
celów. Powszechnymi motywami działania są ekspansywność i chęć
zwyciężania.

D

Spójność organizacji jest zapewniana przez formalne zasady i regulaminy.
Najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie.
Ogółem

100

5. Na co kładzie się największy nacisk?

Stan pożądany

A

W organizacji kładzie się nacisk na rozwój osobisty. Obserwuje się duże
zaufanie, otwartość i współuczestnictwo.

B

W organizacji kładzie się nacisk na zdobywanie nowych zasobów i podejmowanie nowych wyzwań. Ceni się szukanie nowatorskich rozwiązań
i możliwości.

C

W organizacji kładzie się nacisk na działania konkurencyjne i wyniki. Liczy
się osiąganie ambitnych celów i zwyciężanie na rynku.

D

W organizacji kładzie się nacisk na trwałość i niezmienność. Ważne są
sprawność, kontrola i praca bez zakłóceń.
Ogółem

100

6. Jakie są kryteria sukcesu organizacji?

Stan pożądany

A

Za miarę sukcesu uważa się rozwój zasobów ludzkich, pracę zespołową,
zaangażowanie pracowników i troskę o ludzi.

B

Za miarę sukcesu uważa się wytwarzanie najbardziej oryginalnych i nowatorskich produktów oraz osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie innowacyjności.

C

Za miarę sukcesu uważa się wygraną na rynku i pokonywanie konkurentów. Najważniejsze jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku.

D

Za miarę sukcesu uważa się sprawność działania. Najważniejsze są: pewność dostaw, dotrzymywanie harmonogramów i niskie koszty produkcji.
Ogółem

100

Źródło: opracowanie własne.
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Kwestionariusz OCAI

Arkusz kalkulacyjny do obliczania wyników oceny kultury organizacji
Tab. 5. Stan obecny – wyniki
1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi A

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi B

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna

1C

1D

2C

2D

3C

3D

4C

4D

5C

5D

6C

6D

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi C

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi D

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna

Źródło: opracowanie własne.
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Kwestionariusz OCAI

Tab. 6. Stan pożądany – wyniki
1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi A

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi B

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna

1C

1D

2C

2D

3C

3D

4C

4D

5C

5D

6C

6D

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi C

Suma punktów przyznawanych
odpowiedzi D

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna

Źródło: opracowanie własne.
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Kwestionariusz OCAI

Układy współrzędnych do naniesienia
profili dla poszczególnych pytań
kwestionariusza OCAI

Klan

Adhokracja

50
40
30

Tab. 7. Kwestionariusz OCAI
ODPOWIEDZI

20

ĆWIARTKA

A

10

Klan (lewa górna)

10

B

20

Adhokracja (prawa górna)

30

C

Rynek (prawa dolna)

D

Hierarchia (lewa dolna)

40
50
Hierarchia

Rynek

3. Charakterystyka organizacji
Klan

Źródło: opracowanie własne.
Klan

Adhokracja

Adhokracja

50

50

40
30

40
30

20
10

20
10

10
10

20
20

30
30

40
40

50
50

Hierarchia

Hierarchia
Rynek

Rynek

4. Przywództwo w organizacji

1. Co zapewnia spójność organizacji
Klan
Klan

Adhokracja

50

Adhokracja

50
40
30

40
30

20
10

20
10

10
10

20
20

30
30

40
40

50
50

Hierarchia

Hierarchia
Rynek

5. Na co kładzie się nacisk

2. Zarządzanie pracownikami
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Rynek

Kwestionariusz OCAI

Klan

Adhokracja

50
40
30
20
10
10
20
30
40
50
Hierarchia

Rynek

6. Kryteria sukcesu
Rys. 4. Kwestionariusz OCAI
Źródło: opracowanie własne.
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Administrowanie szkołą – prezentacja

Obszar V Moduł 4.4 Zał. 1

Administrowanie szkołą – prezentacja
Jacek Rudnik

Prezentacja

„Administrowanie szkołą”

Jacek Rudnik
rudnik.jacek@gmail.com

Program spotkania
 Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania aktów prawa
wewnątrzszkolnego
 Rodzaje dokumentów prawa tworzonego przez organy szkoły
 Zasady techniki prawodawczej mające zastosowanie w szkole
 Statut szkoły – tworzenie, nowelizacja, przykładowe zapisy
 Regulaminy organów kolegialnych funkcjonujących w szkołach
 Etapy podejmowania decyzji i postępowania administracyjnego
 Konstruowanie decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami
prawa
 Zarządzenia dyrektora
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Podstawy prawne tworzenia aktów
prawa wewnętrznego

► Prawo nadane – zewnętrzne
► Prawo wytworzone przez szkołę:

wymagane
• zalecane
• niewymagane
► Prawo „pomocnicze”
•

Podstawy prawne tworzenia aktów prawa
wewnętrznego – prawo nadane (zewnętrzne)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 191)
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeo
socjalnych
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół
(Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
i inne …
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Podstawy prawne tworzenia aktów prawa
wewnętrznego – prawo wewnętrzne
Prawo wytworzone przez szkołę:
 wymagane
Wskazane w przepisach do stanowienia wewnętrznych aktów prawnych np.
statut, regulaminy RP, RS, RR, SU, Regulamin pracy, Regulamin ZFŚS,
i inne…

art. 42 ust. 1 UoSO
(przygotowanie projektu statutu
lub jego zmian)

np. § 3 ramowego statutu szkoły
podstawowej (szczegółowe
kompetencje organów szkoły)

Statut szkoły

Podstawy prawne tworzenia aktów prawa
wewnętrznego – prawo wewnętrzne

Prawo wytworzone przez szkołę:
 zalecane
 niewymagane
Procedury (wszelkie) – obowiązujące dzisiaj prawo oświatowe nie
wymaga opracowywania procedur, a co najwyżej zaleca je (wyjątek
to procedury HACAP). Należą do nich przepisy dotyczące
porządkowania niektórych spraw, np. rejestr zarządzeo dyrektora
szkoły (książka zarządzeo), regulaminy pracowni szkolnych itp.
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Podstawy prawne tworzenia aktów
prawa wewnętrznego –
prawo „pomocnicze”
Prawo „pomocnicze”
►

Kodeks postępowania administracyjnego,

►

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908),

►

Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks wykroczeo

►

Konwencja o prawach dziecka,

►

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,

►

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i inne…

Rodzaje dokumentów
wewnętrznych
Związane z funkcją dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą
wynikające z Ustawy o systemie oświaty:
 statut [art. 58 ust. 6 i 7 i art. 84 ust. 1 (niepubliczne)]
 program wychowawczy i program profilaktyki [art. 54 ust. 2 pkt 1
lit. a i b oraz rozporządzenie o ramowych statutach+
 regulaminy organów kolegialnych (RP, RS, RR, SU)
[art. 43 ust. 2; art. 51 ust. 5; art. 53 ust. 4; art. 55 ust. 3]
 inne regulaminy (pracowni szkolnych, obiektów sportowych,
stołówek, świetlic, bibliotek, wycieczek szkolnych, dyżurów
nauczycielskich, pomocy socjalnej dla uczniów, itp.) [np. art. 39]
 zarządzenia dyrektora i uchwały RP [np. art. 39, art. 41 ust. 1 i 2]
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Rodzaje dokumentów
wewnętrznych
Odnoszące się do pracowników i funkcjonowania szkoły np.:
 regulamin pracy [art. 1042 kp]
 regulamin zakładowego funduszu świadczeo socjalnych

[art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs]
 regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
[art. 772 § 1 kp i art. 39 ustawy o pracownikach
samorządowych+
 zarządzenia dyrektora – „pracownicze” [art. 39 UoSO –
kierownik zakładu pracy+

Zasady techniki prawodawczej – generalne zasady
dotyczące wewnętrznych aktów prawnych

64



zgodnośd statutu jako podstawowego dokumentu
z obowiązującym prawem oświatowym;



zgodnośd wszystkich pozostałych dokumentów
wewnętrznych zarówno z prawem oświatowym,
jak i statutem;



właściwa zawartośd merytoryczna dokumentów.
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Technika tworzenia prawa wewnętrznego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100,
poz. 908)
Dział I, Rozdział 7 – Oznaczenie przepisów ustawy i ich
systematyzacja;
Dział V – Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia);
Dział VI – Projekty aktów normatywnych o charakterze
wewnętrznym (uchwał i zarządzeo).

Oznaczanie przepisów i ich systematyzacja
w tekście aktu prawnego
► Podstawową jednostką redakcyjną uchwały lub zarządzenia jest

paragraf [ § 1. ]
Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf. Paragraf
powinien byd w miarę możliwości jednozdaniowy.
► Jeżeli

samodzielną myśl wyraża kilka zdao (zespół zdao), dzielimy
paragraf na
ustępy [ 1. 2. ]
Podział na ustępy stosuje się również wtedy, gdy między zdaniami
wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe
(nie na tyle, aby wydzielid w następny paragraf).
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Oznaczanie przepisów i ich systematyzacja
w tekście aktu prawnego
obrębie ustępu lub paragrafu można wyodrębnid wyliczenia tzw.
wprowadzenie do wyliczenia
punkty [ 1) 2) ]

►W

kooczy się je średnikami, a ostatni kropką.

► W obrębie punktów można dokonad kolejnego wyliczenia,

wprowadzając

litery [ a) b) ]

kooczy się je przecinkiem, a ostatnią średnikiem lub kropką.
► W obrębie liter można dokonad kolejnego wyliczenia, wprowadzając

tiret [ – ]

kooczy się przecinkiem lub
średnikiem – ostatnie tiret ostatniej litery w ramach punktu,
kropką – ostatnie tiret ostatniej litery ostatniego punktu w ramach ustępu lub
paragrafu.

Oznaczanie przepisów i ich systematyzacja
przy ich powoływaniu

§ 1 – symbol „§” bez względu na liczbę i przypadek

+ cyfra arabska bez kropki;
ust. 1 – skrót „ust.” bez względu na liczbę i przypadek
+ cyfra arabska bez kropki;
pkt 1 – skrót „pkt” (bez kropki!) bez względu na liczbę
i przypadek + cyfra arabska bez nawiasu;
lit. a – skrót „lit.” bez względu na liczbę i przypadek
+ litera alfabetu łacioskiego bez nawisu;
tiret pierwsze – wyraz „tiret” + wyrażony słownie numer
porządkowy tego tiret (w rodzaju nijakim);
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Jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia

części
księgi
tytuły
działy
Rozdziały
artykuły/paragrafy

Przepisy o wejściu w życie – § 45 rozporządzenia

„§ 3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

13 sierpnia + 14 dni

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
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Statut – tworzenie i nowelizacja
Statut (pierwszy) nadaje organ lub osoba zakładająca szkołę
[art. 58 ust. 6 UoSO]. Statut powinien określad w szczególności
[art. 60 ust. 1]:







nazwę i typ placówki oraz ich cele i zadania,
organ prowadzący placówkę,
organy placówki oraz ich kompetencje,
organizację placówki,
zakres zadao nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeo
może zostad skreślony z listy uczniów szkoły.

Statut – tworzenie
Statut powinien określad także zadania wynikające z przepisów
wykonawczych do ustawy, w tym rozporządzenia o ramowym
statucie szkoły. Art. 60 ust. 2 ustawy wskazuje na obowiązek
uwzględniania w statucie innych zadao zapisanych w rozporządzeniu
np.:
 szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
[§ 3 ust. 4 rozporządzenia o ocenianiu],
 zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób
rozwiązywania sporów między nimi [np.: §3 pkt 2 rozporządzenia
o ramowym statucie szkoły podstawowej],
 szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela
bibliotekarza [§ 10 ust. 1 rozporządzenia o ramowym statucie
gimnazjum].
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1.
1. Nazwa gimnazjum zwanego dalej „gimnazjum” brzmi: „Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczółkach”.
2. Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ulicy Jana Kowalskiego 14.
3. Na pieczęci, stemplu i tablicy urzędowej używana jest nazwa „Publiczne Gimnazjum nr 1
w Pszczółkach”.
2.
….
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
….
Rozdział 3
Organy gimnazjum
10.
1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada rodziców;
4) Samorząd uczniowski.
2. Organy szkoły zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach
przez ogłaszanie ich na tablicy informacyjnej lub na zebraniach.
3. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest dyrektor.
….
Rozdział 5
Przepisy koocowe

Statut – nowelizacja
Zmiany dokonywane w statucie wprowadzamy uchwałą
z wykorzystaniem zasad techniki prawodawczej i nowelizując
statut:





uchylamy niektóre jego przepisy,
zastępujemy niektóre przepisy przepisami o innej treści
lub brzmieniu,
dodajemy do niego nowe przepisy.
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Statut – zasady nowelizowania
 nie zmienia się zasadniczej struktury statutu;
 zmianę ujmuje się w jednym paragrafie, wymieniając poszczególne
zmiany w statucie w punktach;
 każdy znowelizowany paragraf statutu ujmuje się w odrębny punkt;
 jeżeli w jednym paragrafie będzie kilka zmian, to ujmuje się je w litery;
 dodając paragraf, między paragrafy, do dodanego paragrafu –
zachowując numer poprzedzający – dodaje się literę [np.: § 2a, § 2b]
i analogicznie postępuje się dla ustępów i punktów;
 dodanym paragrafom po ostatnim z dotychczasowych nadaje się kolejny
numer;
 dodanie słowa lub zmiana słowa w jednostce redakcyjnej (paragraf,
ustęp, punkt, litera, tiret) powoduje, że nadaje się tej jednostce
redakcyjnej nowe brzmienie;
 w przypadku, gdy w paragrafie dokonujemy zmiany jednego ustępu, to
zmiana dotyczy tylko tego ustępu, a nie całego paragrafu.

Uchwała nr 3/14/15
Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Pszczółkach
z dnia 31 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w statucie gimnazjum
Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rada pedagogiczna uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku w drugim tygodniu stycznia”;
2) w § 17 w ust. 6 uchyla się pkt 5;
3) w § 19 ust. 10 pkt 2 po słowach „zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne” dodaje się słowa:
„oraz pisemnej prośby o usprawiedliwienie nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do szkoły”;
4) w § 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku prowadzenia zajęd obowiązkowych w grupie lub klasie przez dwóch nauczycieli ocenę śródroczną
i roczną ustalają wspólnie, a wpisuje ją do dziennika nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.”;
5) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:
„36a. Gimnazjum ma obowiązek pisemnego informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.”;
6) w § 56:
a) w ust. 1 na koocu zdania przed kropką dodaje się słowa:
„oraz § 51 ust. 8”;
b) w ust. 2 na koocu zdania przed kropką dodaje się przecinek i słowa:
„z zastrzeżeniem § 51 ust. 8”.
§ 2.
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Roman Pszczółkowski

70

Zjazd 3 WSPÓŁPRACA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Administrowanie szkołą – prezentacja

Statut – definicje
Nowelizacja – zmiana wynikająca z przepisów,
na podstawie których wydano akt prawa.
Tekst jednolity – akt prawny ustalony przez organ
uprawniony do uchwalania tego aktu.
Tekst ujednolicony – opracowany tekst aktu prawnego bez
potrzeby podejmowania uchwał organu uprawnionego do
jego tworzenia; najlepiej, aby dyrektor był do tego
upoważniony.

Statut – tekst jednolity a ujednolicony


Tekst jednolity – jest zdefiniowany przepisami Działu III
Rozporządzenia w sprawie zasad technik prawodawczych
i przewidziany w art. 16 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172)



Tekst ujednolicony – nie jest zdefiniowany prawem i stanowi
opracowanie aktu prawnego źródłowego z zastosowaniem
technik prawodawczych, które uwzględniając dokonane zmiany,
nie naruszą struktury źródłowego aktu. Tekst ujednolicony nie jest
aktem prawnym, co oznacza, iż przy stosowaniu aktu w praktyce
powołujemy się zawsze na akt źródłowy i zmiany dokonane
później lub tekst jednolity i zmiany dokonane później.
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Tekst jednolity

Tekst ujednolicony

są podstawy prawne do stosowania
i publikowania

nie ma określonych podstaw prawnych do
stosowania i publikowania

określone są zasady redagowania (§ 106
rozporządzenia) oraz warunki
opracowania (art. 16 ust. 1 ustawy)

może byd opracowywany po każdej
zmianie (nowelizacji) z zastosowaniem
zasad przewidzianych dla tekstu
jednolitego

ogłoszony jest w formie obwieszczenia
w trybie uchwalania aktu normatywnego
przez organ właściwy do wydania tego
aktu; tekst jednolity jest załącznikiem do
obwieszczenia

nie ma obowiązku publikowania oraz nie
jest uchwalany w trybie przewidzianym
dla aktu normatywnego, gdyż nie jest
aktem normatywnym

sam tekst jednolity publikowany jest
w załączniku do obwieszczenia czy też
uchwały i nie jest podpisywany

nie jest załącznikiem, lecz odrębnie
opracowanym tekstem

poprzedzony jest wykazem wszystkich
nowelizacji od nadania aktu bądź jego
ostatniego tekstu jednolitego

może byd sporządzany na bieżąco po
każdej nowelizacji; tekstem podstawowym
jest zawsze akt nadany

Regulamin rady pedagogicznej
Regulamin działalności rady pedagogicznej uchwala rada pedagogiczna [art. 43
ust. 2 UoSO]. Regulamin określa między innymi:

cele, kompetencje stanowiące i zadania rady pedagogicznej,

organizację rady pedagogicznej, w tym zespoły, komisje,

obowiązki (zadania) i prawa przewodniczącego rady pedagogicznej,

obowiązki (zadania) i prawa członka rady pedagogicznej,

zadania i kompetencje powołanych zespołów rady,

sposoby i formy protokołowania (np. co zawiera protokół, sposób
przyjmowania protokołów),

sposób dokumentowania pracy rady (np. zapisy dotyczące uchwał),

zasady dokonywania zmian w regulaminie.
Słowniczek rady pedagogicznej (uchwała, opinia, aklamacja itp.)
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Regulamin rady pedagogicznej –
podejmowanie uchwał
Sposób utrwalania uchwał (np. księga protokołów, oddzielny
dokument) zależy od zapisów regulaminu rady pedagogicznej,
jednak każda uchwała powinna zawierad w szczególności:
►
►
►
►

tytuł uchwały,
podstawę prawną,
tekst uchwały,
podpis przewodniczącego.

Regulamin rady pedagogicznej –
podejmowanie uchwał
Tytuł uchwały powinien składad się z następujących części:





oznaczenia numeru uchwały literą arabską oraz roku szkolnego,
którego dotyczy,
daty podjęcia uchwały,
wymienienia rady pedagogicznej jako organu podejmującego
uchwałę,
możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
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Tytuł uchwały – przykład

Uchwała nr 10/13/14
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
z dnia 21 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w regulaminie rady pedagogicznej

Regulamin samorządu uczniowskiego
Regulamin uchwala ogół uczniów szkoły lub szkół wchodzących
w skład zespołu. Zależy to od zapisów statutowych, np. przy odrębności
samorządów. Powinien zawierad:
 zasady wybierania i działania organów samorządu [art. 55 ust. 3],
 obowiązki i zadania organów samorządu; delegowanie przedstawicieli
do rady szkoły [art. 55 ust. 3; art. 51 ust. 1 pkt 3*],
 prawa i obowiązki uczniów [art. 55 ust. 5; Konwencja o prawach
dziecka],
 formy głosowania [art. 55 ust. 3],
 sposób wyboru opiekuna samorządu [art. 55 ust. 5 pkt 6],
 dokumentowanie działalności samorządu [zalecane].
* z wyłączeniem szkół podstawowych, w gimnazjach nie jest obowiązkowy
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Regulamin rady rodziców







Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów, a zasady
tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności [art. 53 ust. 4].
Skład rady rodziców [art. 53 ust. 2], w tym komisja rewizyjna
[co wynika z gromadzenia funduszy i wydatkowania].
Zadania i kompetencje rady rodziców [art. 54 ust. 1; art. 36a ust. 6 pkt 3
lit. b; art. 51 ust. 9; § 2 ust. 2 ramowego statutu; art. 9c ust. 7 KN].
Gromadzenie funduszy i zasady ich wydatkowania [art. 54 ust. 8].
Dokumentowanie działalności rady rodziców [zasady prowadzenia
gospodarki finansowej; statut szkoły].

Pojęcie „władzy” i „administracji
publicznej”
Władza publiczna
Wszystkie organy administracji publicznej
reprezentują władzę publiczną, jednak niektóre
organy władzy publicznej nie są organami
administracji publicznej (np. Sejm i Senat, sądy)

Administracja
publiczna
Pojęcie „władzy publicznej” jest z pogranicza sfer
polityki i prawa, podczas gdy „administracja
publiczna” funkcjonuje w zasadzie tylko
w obszarze prawa.
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Prawne ograniczenia dyrektora szkoły
jako organu administracji
Aby władza paostwowa mogła w sposób legalny realizowad swoje kompetencje,
powinna zawsze czynid tylko tyle, na ile pozwala jej prawo. Zasadę tą wyraża
art. 7 Konstytucji.

Konstytucja RP

Legalnośd działao w paostwie prawnym

zastrzeżona dla obywateli:
„legalne” jest wszystko, czego
prawo nie zabrania.

zastrzeżona dla władzy publicznej:
„legalne” jest tylko to, co jest wyraźnie
dozwolone.

Art. 7 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Rodzaje decyzji
Decyzje
dyrektora
szkoły

Administracyjne
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Wydawanie decyzji
Stosowanie prawa oznacza
każdy przypadek wykonania normy
prawnej (także przez osobę fizyczną
niepełniącą żadnej funkcji).
• Jest to stosowanie prawa
w szerokim znaczeniu tego słowa.

Akt obiektywnej oceny skutków
prawnych czyjegoś postępowania przez
upoważniony organ paostwowy (organ
administracji, komisja dyscyplinarna,
sąd).

• Jest to stosowanie prawa sensu stricto
np. wydanie przez dyrektora szkoły
decyzji administracyjnej o odroczeniu
spełniania obowiązku szkolnego itp...

Decyzja administracyjna jest jedną z form stosowania prawa, czyli władczego wkraczania
i świadomego kształtowania czyichś praw i obowiązków przez uprawniony do tego
organ paostwowy (sąd, komisję orzekającą, organ administracji, dyrektora szkoły)

Decyzja kierownicza
Związana z realizacją funkcji kierowniczych, dotycząca działania
innych ludzi, podejmowana w ramach przyznanych uprawnieo.
Treśd decyzji związana jest z:
1. wyznaczaniem celów działania szkoły – planowanie;
2. wyborem sposobów realizacji celów i tworzeniem struktur
organizacyjnych;
3. wyborem sposobów motywowania pracowników;
4. wyborem sposobów kontroli realizacji przyjętych celów
i wykorzystaniem wyników kontroli.
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Decyzje „kierownicze” dyrektora –
przykłady
Ustawa o systemie oświaty







przyjęcie do przedszkola dziecka, które ukooczyło 2,5 roku [art. 14
ust. 1b],
spełnianie przez dziecko szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą [art. 16 ust. 8],
wstrzymanie wykonania uchwały RP [art. 41 ust. 3],
organizacji nauczania indywidualnego ucznia [art. 71b ust. 5c],
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe [art. 90g
ust. 11],
zwolnienie ucznia z zajęd wf, informatyki, zajęd komputerowych,
technologii informacyjnej [§ 8 ust. 1 Rozporządzenia o ocenianiu
i klasyfikowaniu].

Decyzje kierownicze dyrektora –
przykłady
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Karta Nauczyciela
ocena dorobku zawodowego [art. 9c i rozporządzenie+,
stan nieczynny [art. 20 ust. 1 pkt 2],
urlop dla poratowania zdrowia [art. 73 ust. 1].
inne ustawy
usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez społecznego
inspektora pracy [art. 9 ust. 2 ustawy o SIP],
niedopuszczenie pracownika, który stawił się do pracy po
spożyciu alkoholu lub spożywał go [art. 17 ust. 1 Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi+.
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Decyzja kierownicza – przykład
Zwolnienie ucznia z zajęd wychowania fizycznego, informatyki lub technologii
informacyjnej (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania…)

Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 wniosek (wnioskodawca nie jest szczegółowo wskazany)
zawierający opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,
informatyki i technologii informacyjnej.
Statut szkoły zawiera treści dotyczące oceniania uczniów
i sprawowania nad nimi opieki, zatem powinny się tam znaleźd
szczegółowe zasady postępowania uczniów, ich rodziców
i dyrektora szkoły w sprawie zwalniania uczniów oraz zasady
sprawowania nad nimi opieki w czasie, gdy odbywają się określone
zajęcia.

Decyzja kierownicza – przykład
Decyzja kierownicza w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów
wychowania przedszkolnego, programu nauczania ogólnego, programu nauczania dla
zawodu.
art. 22a Ustawy o systemie oświaty i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczania do użytku programów nauczania (Dz.U. z 2012 r., poz. 752)

Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 wniosek nauczyciela o dopuszczenie programu,
 przedstawiony program jest dostosowany do potrzeb
i możliwości dzieci i uczniów,
 program spełnia warunki opisane odpowiednio
w § 3, 4 lub 5 rozporządzenia,
 opinia rady pedagogicznej.
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Decyzja kierownicza w sprawie wstrzymania wykonania
uchwały rady pedagogicznej
(art. 41 ust. 3 UoSO)

Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 uchwała podjęta przez radę pedagogiczną jest niezgodna
z przepisami prawa.
O podjętej decyzji dyrektor zawiadamia organ sprawujący
nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę,
jeśli potwierdzi niezgodnośd z prawem, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

Decyzja kierownicza
(art. 56 ust. 2 UoSO)
Podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację
Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 szkoła lub placówka ma charakter publiczny i jest prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego,

 wniosek stowarzyszenia lub innej organizacji wraz z dokumentami
potwierdzającymi jej status prawny, których analiza pomoże potwierdzid fakt, że
nie jest to partia ani organizacja polityczna,
 pozytywna opinia rady szkoły i rady rodziców, która nie jest wymagana, jeśli
tych organizacji w szkole lub placówce nie utworzono.
 uzgodnione warunki działalności organizacji lub stowarzyszenia.
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Decyzja kierownicza
(art. 64a UoSO)
Wprowadzenie (zniesienie) obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego
stroju na terenie szkoły

Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 inicjatywa dyrektora lub wniosek rady pedagogicznej,
rady szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego,
 zgoda rady rodziców i rady pedagogicznej i opinia samorządu
uczniowskiego,
 ustalenie wzoru jednolitego stroju w uzgodnieniu z radą rodziców,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego.
Zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły
jednolitego stroju przeprowadza się analogicznie.

Decyzja kierownicza – ocena
pracy nauczyciela
Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 wniosek o dokonanie oceny pracy,
 spełnienie przez nauczyciela warunku minimum rocznej przerwy
od ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
 analiza zebranego w toku nadzoru pedagogicznego materiału
dotyczącego pracy nauczyciela,
 zapoznanie nauczyciela z projektem oceny, wysłuchanie jego uwag
i zastrzeżeo,
 dokonanie oceny pracy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od
dnia złożenia wniosku.
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Decyzja kierownicza – awans
zawodowy nauczycieli
1.

Przyjęcie od nauczyciela wniosku o wszczęcie postępowania na wyższy
stopieo awansu zawodowego.

2.

Wyznaczenie opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i kontraktowemu.

3.

Zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

4.

Wyrażanie zgody na wprowadzanie przez nauczyciela zmian
w planie rozwoju zawodowego.

5.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela.

Decyzja kierownicza – przyznanie nauczycielowi
płatnego urlopu na kształcenie się

Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęd,
 złożenie wniosku przez nauczyciela,
 posiadanie środków finansowych,
 przedstawianie przez nauczyciela dokumentacji przebiegu studiów.
Z uwagi na fakt, że prawo dotyczące tego tematu określa w sposób
szczegółowy przywileje nauczycieli związane z urlopem i innymi
ulgami, a nie precyzuje warunków, w których dyrektor może odmówid
zgody, każda szkoła publiczna powinna, w porozumieniu z organem
prowadzącym, opracowad zasady przyznawania urlopów i ulg
związanych z kształceniem nauczycieli.
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Decyzja kierownicza – zawieszenie
nauczyciela w pełnieniu obowiązków
(art. 83 ust 1 KN)

Warunki konieczne dla wydania decyzji:
 powzięcie przez dyrektora szkoły informacji z uprawnionego
organu o wszczęciu przeciwko nauczycielowi postępowania
karnego lub o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego,
 uznanie, ze względu na powagę i wiarygodnośd wysuniętych
zarzutów, że celowe jest odsunięcie nauczyciela od
wykonywania obowiązków w szkole.

Wydawanie decyzji administracyjnych
Podstawy prawne
Decyzja administracyjna, żeby mogła byd wydana, musi mied podstawę
w przepisach prawa:
• materialnego – są to te przepisy, które przyznają komuś określone prawa,
obowiązki i bezpośrednio rozstrzygają o tym, jak należy się zachowywad; zawarte
są w Ustawie o systemie oświaty, określają zakres kompetencji pomiędzy
kuratorem (i Kuratorium) a szkołami, placówkami i ich organami prowadzącymi.
• procesowego – tryb, w jaki sposób dyrektor rozstrzyga o czyichś prawach
i obowiązkach, korzystając ze swoich uprawnieo jako organu administracji
publicznej, jest regulowany prawem procesowym, a ściślej: pewnym rodzajem
prawa procesowego, nazywanym prawem o postępowaniu administracyjnym.
(Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 267]).
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Zasady postępowania administracyjnego

 Legalnośd,
 dążenie do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy
i przestrzegania interesu społecznego oraz
indywidualnego pogłębiania zaufania do organów
paostwa oraz świadomości i kultury prawnej
obywateli,
 informowanie o istotnych okolicznościach
faktycznych i prawnych.

Zasady postępowania administracyjnego
 czynny udziału strony w każdym stadium postępowania
oraz umożliwienia zapoznania się przez stronę
z materiałem dowodowym,
 ekonomia procesowa (szybkośd postępowania),
 pisemnośd postępowania,
 dwuinstancyjnośd,

 sądowa kontrola decyzji administracyjnej.
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Decyzja administracyjna
1. Jest przejawem woli organu administracyjnego – dyrektor szkoły,
rozstrzygając sprawę, narzuca władczo swoją wolę.
2. W decyzji wskazana jest podstawa prawna umiejscowiona
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
administracyjnego – ustawy i akty wykonawcze.
3. Rozstrzyga sprawę osoby fizycznej lub prawnej w postępowaniu
unormowanym przez przepisy proceduralne.
4. Jest wyposażona w atrybut ważności, jej adresat może się od
niej odwoład do wskazanej instancji, a w razie jej niewykonania
stosowany jest przymus paostwowy.

Decyzje administracyjne dyrektora szkoły
Ustawa o systemie oświaty
 art. 16 ust. 2 – wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły;
 art. 16 ust. 4 – odroczenie obowiązku szkolnego dziecka
zamieszkującego w obwodzie tej szkoły;
 art. 39 ust. 2 – skreślenie ucznia z listy uczniów;
 art. 66 ust. 1 – odmowa udzielenia zezwolenia uczniowi na
indywidualny program lub tok nauki.
Karta Nauczyciela
 art. 9b ust. 4 pkt 1 lub art. 9b ust. 4 w związku z art. 9a ust. 3
KN – akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 art. 9b ust 6 KN – odmowa nadania stopnia nauczyciela
kontraktowego.
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Metryka sprawy obowiązuje
od 7 marca 2012 r.

Metryka sprawy
Obowiązek prowadzenia metryki dotyczy:
• postępowania prowadzonego przez dyrektora przedszkola:
a) zezwolenie na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
poza przedszkolem – art. 16 ust. 8 UoSO,
b) nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego - art. 9b ust. 4 pkt 1 KN,
• postępowania prowadzonego przez dyrektora szkoły:
a) skreślenie ucznia z listy uczniów – art. 39 ust. 2 UoSO,
b) wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej – art. 16 ust. 2 UoSO,
c) odroczenie obowiązku szkolnego – art. 16 ust. 4 UoSO,
d) odmowa przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki – art.
66 ust. 1 UoSO,
e) nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust.4 pkt 1 KN,
f) zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą – art. 16 ust. 8 UoSO.
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Etapy postępowania administracyjnego
Wszczęcie
postępowania
(z urzędu lub
na wniosek
strony)

Analiza dowodów,
ocena stanu
faktycznego
w świetle norm
prawnych

Zebranie
dowodów

Wydanie decyzji
administracyjnej

Odwołanie od decyzji
I INSTANCJA

Organ, który wydał decyzję,
obowiązany jest przesład
odwołanie wraz z aktami sprawy
organowi odwoławczemu
w terminie 7 dni.

II INSTANCJA

DYREKTOR
SZKOŁY lub
PLACÓWKI

KURATOR
OŚWIATY

Odwołanie strony za
pośrednictwem dyrektora
(14 dni od doręczenia decyzji).

Odwołanie strony za
pośrednictwem Kuratora Oświaty
(14 dni od doręczenia decyzji).

KURATOR
OŚWIATY

MINISTER EDUKACJI
NARODOWEJ

DECYZJA OSTATECZNA – NIE SŁUŻY OD NIEJ ŚRODEK ODWOŁAWCZY
STRONA W CIĄGU 30 DNI MOŻE WNIEŚĆ SKARGĘ (za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję) DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO (od 1.01.2004 r.)
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Składniki decyzji administracyjnej

(art. 107 kpa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

oznaczenie organu administracji publicznej,
data wydania decyzji,
oznaczenie strony lub stron,
powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie,
uzasadnienie faktyczne i prawne,
pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji (składa
osoba pełniąca funkcję organu).

Uwagi ogólne konstrukcji decyzji

 Decyzje wydawane są w konkretnych, jednorazowych sprawach,
niewymagających uregulowania w drodze zarządzenia.
 Układ decyzji powinien byd przejrzysty i wewnętrznie spójny.
 Redakcja decyzji powinna byd prosta, jasna i więzła.

 Należy w tekście używad takich wyrażeo i określeo, które są
przyjęte w obowiązującym ustawodawstwie oświatowym,
w szczególności zaś w KN, UoSO, bądź aktach niższego rzędu,
zawierających upoważnienie do wydania aktów niższego rzędu.
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Uwagi ogólne konstrukcji decyzji
 Tekst decyzji powinien byd powszechnie zrozumiały,

odpowiadad zasadom poprawności i czystości języka
polskiego.

 Jeżeli w decyzji administracyjnej (zarządzeniu) wymienia się

nazwę urzędu (Szkoła, Kuratorium) lub innej jednostki
organizacyjnej, należy przytoczyd ją po raz pierwszy
w pełnym brzmieniu, a w dalszym tekście używad skrótu,
np. Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu (zwana dalej SP 5).
Skrót należy podad w nawiasie obok podanej już pełnej
nazwy.

Uwagi ogólne konstrukcji decyzji
 Liczby, z wyjątkiem dat, należy wpisywad słownie. Jeżeli

powtórne lub kilkakrotne powtórzenie liczby (w decyzji,
zarządzeniu) jest konieczne – możemy ją zaznaczyd cyframi
arabskimi.

 Przy powoływaniu treści decyzji aktu prawnego należy przy

pierwszym wskazaniu przytoczyd pełny tytuł oraz ewentualne
źródło ogłoszenia (promulgacji), przy następnym zaś
powołaniu – pominąd przedmiot aktu i źródło jego publikacji.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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Dokładniej o składnikach decyzji administracyjnej
– oznaczenie organu
i data wydania

1. Oznaczenie organu administracji publicznej – pozwala
ocenid, czy zachowane zostały przepisy regulujące
właściwośd rzeczową, miejscową oraz instancyjną organu
(np. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Igrekowie).
2. Data wydania decyzji - pozwala ustalid, w jakim stanie
prawnym i faktycznym zapadło rozstrzygnięcie w sprawie
(Datę wydania decyzji oznacza się przez wskazanie dnia,
miesiąca i roku, przy czym dzieo i rok pisze się cyframi
arabskimi z dodaniem skrót „r.” – na oznaczenie wyrazu rok,
zaś nazwę miesiąca – pisze się słowami).

Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – oznaczenie stron

3. Oznaczenie strony lub stron [art. 28 kpa] wskazuje
na podmioty, które z decyzji nabyły, lub nie,
określone prawa
(osoby fizyczne powinny byd oznaczone danymi
personalnymi wraz z adresem zamieszkania –
pamiętajmy – jeżeli do rodziców, to do obojga: „Zofia
i Jan Kowalscy).
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Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – podstawa prawna

4. Powołanie podstawy prawnej – podstawę prawną decyzji
stanowią w zasadzie przepisy tzw. materialnego prawa
administracyjnego – przepisy k.p.a. stanowią podstawę prawną
jedynie do rozstrzygania kwestii procesowych.
Wskazanie podstawy prawnej polega na przytoczeniu przepisów
prawnych upoważniających do wydania aktu decyzji z podaniem
artykułu (art.) lub paragrafu (§) ustępu, punktu, litery, daty
i pełnego brzmienia nazwy powołanego aktu prawnego, tytułu,
numeru, pozycji dziennika promulgacyjnego, w którym akt ten
został ogłoszony, np.: „Na podstawie art. ..., ust. ... Ustawy ... z dnia
... w sprawie ... (Dz.U. Nr ..., poz. ...).

Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – rozstrzygnięcie

5. Rozstrzygnięcie musi byd sformułowane w sposób
zrozumiały, aby możliwe było następnie wykonanie decyzji.
Należy unikad powoływania całej lawiny przepisów prawnych,
dat i liczb – bo adresatami – nie są profesjonaliści. Określenie
przedmiotu decyzji (zarządzenia) należy rozpoczynad od słów:
„w sprawie...”. Każda częśd tytułu podawana jest
w oddzielnym wierszu, w kolejności wskazanej wyżej (należy
starannie i symetrycznie rozmieścid cały tytuł).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – uzasadnienie faktyczne

6a. Uzasadnienie faktyczne to wskazanie faktów, które organ
uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz
przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej

(opis zdarzenia lub zdarzeo, zachowao lub zaniechao ocenianych
pozytywnie lub negatywnie, ze wskazaniem dowodów, np.
oświadczeo, zeznao, protokołów, innej dokumentacji, także
zewnętrznej).

Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – uzasadnienie prawne

6b. Uzasadnienie prawne to wskazanie podstawy prawnej
decyzji z przytoczeniem przepisów.
uzasadnienie ma przedstawid trzy fazy rozumowania:
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I faza – wyjaśnienie zmierzające do ustalenia faktów,
II faza – ustalenia ich znaczenia według normy prawnej,
III faza – zastosowanie obowiązującej normy prawnej.
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Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – cechy uzasadnienia

6c. Cechy dobrego uzasadnienia to:
 logiczny związek i zgodnośd z rozstrzygnięciem i jego treścią,
 brak wywodów sprzecznych lub rozbieżnych z dokonanym
rozstrzygnięciem,
 ścisłośd i dokładnośd wywodów,
 ich zwięzłośd i prostota ujęcia,
 kompletnośd motywów.

Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – wady

6d. Najczęściej spotykane wady uzasadnienia to:
 niepełnośd uzasadnienia,
 pozornośd uzasadnienia (także sprzecznośd uzasadnienia
z obiektywnymi motywami),
 brak uzasadnienia obligatoryjnego,
 niepowiązanie uzasadnienia z rozstrzygnięciem decyzji,
 wady formalne (błędy logiczne, stylistyczne, wady budowy
wewnętrznej, wady metodologiczne).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA
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Dokładniej o składnikach decyzji administracyjnej
– odstąpienie od uzasadnienia

6e. Przepis art. 107 § 4 kpa pozwala na odstąpienie od
uzasadnienia decyzji ze względu na jej treśd wtedy, gdy:




postępowanie toczy się w pierwszej instancji,
strona postępowania jest jedna, a gdy jest ich kilka, to
mają wspólne i niesprzeczne interesy,
decyzja uwzględnia w całości żądania zgłoszone przy
wszczęciu i w toku postępowania przez stronę lub kilka
stron, działających razem.

Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – pouczenie

7. Pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie
określa charakter decyzji – czy jest ona nieostateczna, czy też
jest ostateczna i w jakim trybie można dokonad jej weryfikacji,
a ponadto zawiera informacje dotyczące trybu zaskarżenia w
toku instancji administracyjnych, wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
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Dokładniej o składnikach decyzji
administracyjnej – podpis

8. Podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do wydania decyzji
składa osoba, która piastuje funkcję organu
administracyjnego, osoba działająca z jego upoważnienia
(np. wicedyrektor z upoważnienia dyrektora szkoły).

Decyzja administracyjna – przykład

Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślid
ucznia z listy uczniów [art. 39 ust. 2 UoSO] w przypadkach
określonych w statucie szkoły lub placówki.
 Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu
uczniowskiego.
 Przepis nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
W uzasadnionych przypadkach uczeo objęty obowiązkiem
szkolnym, na wniosek dyrektora szkoły, może zostad
przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 Skreślenie ucznia z listy uczniów w szkole niepublicznej jest
określone statutem szkoły i może nastąpid także wobec ucznia
objętego obowiązkiem szkolnym, który może wrócid wówczas
do szkoły obwodowej.
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Decyzja administracyjna – przykład
Warunkami koniecznymi dla wydania decyzji o skreśleniu ucznia są:
1) określenie, iż sprawa dotyczy ucznia nieobjętego obowiązkiem
szkolnym,
2) wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów (wychowawca,
nauczyciel) z podaniem przypadku uzasadnionego zapisem
w statucie szkoły,
3) uchwała rady pedagogicznej w sprawie skreślenia z listy uczniów
ze stwierdzeniem złamania przez ucznia konkretnego zapisu
statutowego zagrożonego skreśleniem,
4) opinia samorządu uczniowskiego szkoły.
Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

Zarządzenia dyrektora
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Zarządzenia dyrektora najczęściej będą miały źródło w art. 39, 40,
41 UoSO, w art. 7 KN.
Wynikad również mogą z przepisów wykonawczych
(rozporządzenia), jak i dokumentów wewnętrznych (statut).
Forma obwieszczania „decyzji” dyrektora nie jest ujęta w prawie
oświatowym poza decyzjami administracyjnymi oraz
„kierowniczymi”.
Istotą działania dyrektora jest zgodnośd z prawem i w jego
granicach.
Nie jest istotna forma ani nazwa czynności dla ważności
podjętych decyzji przez dyrektora szkoły (zarządzenie, komunikat,
ogłoszenie).
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Zarządzenie jako akt prawny










nazwę i jego kolejny numer (zarządzenie nr ...),
oznaczenie organu wydającego akt prawa,
datę wydania aktu prawnego (z dnia ...),
przedmiot (w sprawie ...),
powołanie podstawy prawnej (należy przywoład wszystkie
podstawy prawne, zachowując ich hierarchię),
jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty, litery),
datę wejścia w życie (chyba, że obowiązuje w terminie określonym
w tytule, np. dot. terminu zebrania rady pedagogicznej),
podpis organu (lub uprawomocnionego przedstawiciela),
załączniki (jeśli istnieje taka potrzeba).

Zarządzenia – przykłady


Wprowadzenie e-dziennika



Klasyfikacja roczna



Powołanie Zespołów Nadzorujących Egzamin



Organizacja rekolekcji
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Obszar V Moduł 4.4 Zał. 2

należy w szczególności uregulować. Z przepisów ustawy wynika również obowiązek two-

Administrowanie szkołą

rzenia wewnętrznych regulaminów organów

Jacek Rudnik

Wypływają z niej też dyspozycje do uchwala-

Program seminarium
••Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania
aktów prawa wewnątrzszkolnego.

••Rodzaje dokumentów prawa tworzonego
przez organy szkoły.

••Zasady techniki prawodawczej mające zastosowanie w szkole/placówce.

••Statut szkoły – tworzenie, nowelizacja, przykładowe zapisy.

••Regulaminy organów kolegialnych funkcjonujących w szkołach.

••Etapy podejmowania decyzji i postępowania
administracyjnego.

••Konstruowanie decyzji administracyjnych
zgodnie z wymogami prawa.

••Propozycje aktualizacji prawa wewnętrznego

kolegialnych szkoły wymienionych w ustawie.
nia dokumentów programowych szkoły, jakimi
są program wychowawczy i program profilaktyki. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty prawa wewnątrzszkolnego czy dokumenty
programowe są mniej czy bardziej szczegółowo
omawiane w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydanych
na podstawie ustawowej delegacji. Nie wszystkie jednak dokumenty prawa wewnątrzszkolnego mają swoje źródło w powyższej ustawie.
Konieczność tworzenia aktów wewnątrzszkolnego prawa wynika również z zapisów Kodeksu pracy16 czy Ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych17, a także innych ustaw.
Ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw są podstawą do tworzenia najważniejszych dokumentów wewnętrznych, z których jedne muszą być
stanowione zgodnie z zapisami ustaw, inne są
fakultatywne (np. regulamin rady szkoły) w zależności od tego, czy ten organ występuje w danej szkole (placówce) lub czy dana szkoła/placówka jest zobligowana przepisem do stanowienia określonego aktu wewnętrznego. To jednak
nie wszystkie dokumenty wewnętrznego prawa,
które funkcjonują przecież w wielu szkołach.

zgodnie z projektowanymi zmianami w prawie

Najczęściej będzie tu chodziło o regulaminy

oświatowym.

wewnętrzne różnego rodzaju, o których milczą

Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego
szkoły i placówki oświatowej oraz
zasady ich aktualizacji
Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania
aktów prawa wewnątrzszkolnego

akty prawa zewnętrznego, a tworzone mogą być
w szkole choćby w wyniku delegacji zawartej
w statucie. Dość tu wspomnieć o regulaminach
niektórych pracowni szkolnych, stołówki, sal
gimnastycznych i innych obiektów sportowych
itp. W dalszej części wskazano na najważniejsze
i najczęściej występujące akty prawa wewnętrznego spotykane w szkołach i placówkach.

Prawo wewnętrzne przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych ma swoje źródła głównie w Ustawie
o systemie oświaty15. Na podstawie przepisów
w niej zawartych nadawany jest pierwszy statut
nowo tworzonej szkole lub placówce, wprowadza się sposób dokonywania w nim zmian czyli
nowelizację statutu, określa się, co w statucie
15 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
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16 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
17 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 70,
poz. 335, z późn. zm.).
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Rodzaje dokumentów prawa tworzonego przez

Regulaminy organów kolegialnych: rady peda-

organy szkoły

gogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu

Prawo do tworzenia podstawowych wewnątrz-

menty przez dany organ. to niezwykle ważne do-

szkolnych dokumentów szkoły (placówki)

kumenty organizacyjne regulujące działalność

związanych z działalnością oświatową wynika

organów kolegialnych oraz określające wzajemne

głównie z Ustawy o systemie oświaty. Właści-

relacje między nimi w procesie rozwoju szkoły

wa organizacja pracy szkoły warunkuje efek-

jako instytucji. Omówiono je szerzej w dalszej

tywność przedsięwzięć podejmowanych w celu

części materiału.

uczniowskiego opracowane jako odrębne doku-

wypełnienia podstawowego obowiązku wobec
ucznia, czyli działań na rzecz jego rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego. Uczeń

Instrukcja obiegu dokumentów (księgowych), która określa, co jest dowodem księgowym, zawiera

i jego rodzice są specyficznymi klientami, któ-

ich szczegółowy opis, procedury postępowania

rzy mają być zadowoleni z usług świadczonych

z dowodami księgowymi oraz zasady przechowy-

przez szkołę. Szkoła musi podejmować działa-

wania i udostępniania zbiorów. Dokument ten jest

nia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

uzgadniany z głównym księgowym i wprowadza-

które ułatwią również start do kolejnego etapu
edukacji i zwiększą w przyszłości jego szansę
jako młodego człowieka na rynku pracy. Prawo wewnątrzszkolne tworzone w tych celach
odnosi się nie tylko do uczniów, rodziców i na-

ny zarządzeniem dyrektora szkoły bez potrzeby
uzyskania opinii ani uzgodnień.

Instrukcja inwentaryzacyjna, która opisuje

inwentaryzację, formy i metody jej prowadze-

uczycieli, ale także do pozostałych pracowników

nia. Określa również efekty i sposób rozliczenia

szkoły (placówki). Organizację pracy w znacz-

różnic inwentaryzacyjnych. Dokument ten jest

nym stopniu opisują i regulują wewnątrzszkol-

uzgadniany z głównym księgowym i wprowadza-

ne akty prawne: statut szkoły jako podstawowy

dokument oraz regulamin pracy, które określają
podział zadań, obowiązków i odpowiedzialności

na poszczególnych stanowiskach pracy. Sprawnie i efektywnie funkcjonująca szkoła (placówka) jako instytucja może osiągnąć wiele wtedy,

ny zarządzeniem dyrektora szkoły bez potrzeby
uzyskania opinii ani uzgodnień.
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, który wskazuje sposób gromadzenia

środków, podział środków na pomoc socjalną oraz

gdy panuje w niej dobra atmosfera pracy, a każ-

zakres działalności socjalnej, zasady przyzwania

dy z pracowników jest przekonany, że spełnia

świadczeń, w tym na pomoc mieszkaniową. Do-

istotną rolę i inni na niego liczą, a także wie,

kument ten opracowany na podstawie Ustawy

czego się od niego oczekuje. To samo dotyczy

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

również uczniów, rodziców i innych klientów

wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi

szkoły. Nawet najlepiej opracowana dokumenta-

w myśl przysługujących im uprawnień wynikają-

cja nie zastąpi dobrej organizacji szkoły, a ta za-

cych z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach

leży najczęściej od dyrektora, jego kultury oso-

zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr

bistej, taktu, własnego zaangażowania w pracy,

79, poz. 854, z późn. zm.).

umiejętności negocjacji i rozwiązywania problemów, umiejętności codziennego doceniania
pracowników, korzystania z prawa pracodawcy
w sposób profesjonalny. Do tych podstawowych

Regulamin wynagradzania pracowników niepe-

dagogicznych – zawiera zasady wynagradzania,
tworzenia funduszu premiowego, przyznawa-

dokumentów, jakimi są statut i regulamin pra-

nia premii, warunki podwyższania premii, wa-

cy, dostosowane są oczywiście i inne dokumenty

runki przyznawania premii lub jej obniżania,

dotyczące organizacji pracy, opisujące poszcze-

określa kryteria i tryb przyznawania nagród.

gólne relacje między czynnościami podmiotów

Jest dokumentem opracowanym na podstawie

szkoły działających na rzecz realizacji jej podsta-

Ustawy z dnia 18 maja 2008 r. o pracownikach

wowych funkcji: dydaktycznej, wychowawczej

samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.

i opiekuńczej. Są to:

1458). Wymaga zaopiniowania przez zakładowe
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organizacje związkowe w myśl przysługujących

Uchwałami w sensie źródeł prawa będą tylko

im uprawnień wynikających z Ustawy o związ-

te, które są podejmowane w ramach kompetencji

kach zawodowych.

stanowiących rady pedagogicznej, a wymienionych w ustawie, czyli:

Nie jest celem tego opracowania wymienienie

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub pla-

wszystkich dokumentów wewnętrznych, powyż-

cówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub

sze są wymagane przepisami prawa i powinny

placówki,

być niemal w każdej szkole (placówce). Inne akty
prawa wewnątrzszkolnego, które spotykane są
w szkołach, to regulaminy pracowni szkolnych,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników
klasyfikacji i promocji uczniów,

obiektów sportowych, stołówek, świetlic, bibliotek, wycieczek, dyżurów nauczycielskich itp.

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji

To dokumenty, które tworzone są na podstawie

i eksperymentów pedagogicznych w szkole

np. delegacji zawartej w statucie. Regulaminy

lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów

powyższe nie są jednak załącznikami do statu-

przez radę szkoły lub placówki,

tu – wprowadzane są zarządzeniem dyrektora
na podstawie delegacji statutowej lub – jeśli jej

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawo-

brak – na podstawie uprawnień, które posiada

dowego nauczycieli szkoły lub placówki,

dyrektor jako kierownik zakładu pracy.
Dochodzimy tu do kolejnego aktu prawnego
stosowanego w szkole i wymienianego już wyżej

lenia z listy uczniów.

gulujące te obszary bieżącej pracy szkoły, które

Pozostałe, choć będą wyrażeniem woli w for-

nie są w pełni opisane innymi dokumentami lub

mie uchwały, nie rodzą skutków prawnych. By

szczegółowo je uzupełniają. Podstawą prawną

bardziej zobrazować różnicę, wystarczy wspo-

wydawania zarządzeń są przepisy prawa oświato-

mnieć o ustaleniu porządku obrad rady pedago-

wego, w zależności od przedmiotu wydawanego

gicznej. Odbywa się to z reguły w formie głoso-

zarządzenia, statut szkoły lub uprawnienia kie-

wania, czyli uchwala się porządek obrad, lecz nie

rownicze dyrektora wynikające z art. 39 Ustawy

tworzy się przecież uchwały z tego głosowania,

o systemie oświaty.

a jedynie zapisuje w protokole, że został on przy-

kilka razy, jakim są zarządzenia dyrektora re-

Innym aktem wewnątrzszkolnego prawa są

uchwały jej organów kolegialnych w tym rady pe-

jęty. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności

dagogicznej. Rada pedagogiczna (podobnie i inne

co najmniej połowy jej członków. Przez zwykłą

organy kolegialne) wyrażają swoją wolę w formie

większość głosów należy rozumieć taką liczbę

uchwał. Należy tu jednak rozróżnić znaczenie

głosów „za”, która przewyższa co najmniej o je-

terminu uchwała:

den głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy

––uchwała jako akt prawny wykonawczy wobec
przepisów wyższego stopnia i do nich zaliczy-

my uchwały, które wymienia Ustawa o systemie oświaty w art. 41 ust. 1. Uchwały pojęte

„wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby

głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego rady.

Uchwały rady pedagogicznej mogą być po-

w tym trybie są aktami prawnymi rodzącymi

dejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym,

skutki prawne,

prawo oświatowe nie nakazuje jednak radzie pe-

––uchwała, która może być podejmowana w for-

mie aktu prawnego, lecz nie jest aktem prawnym, który będzie rodził określone skutki
prawne. Przykładem może być wyrażenie jakieś opinii, wyrażenie zgody, postanowienie
o czymś.
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e) podejmowanie uchwał w sprawach skreś

dagogicznej podejmowania uchwał w sprawach
personalnych w trybie tajnym.
Jeszcze jedną z form aktów prawnych mającą

zastosowanie w szkołach i placówkach są decyzje –
zarówno administracyjne, jak i kierownicze, o obu
będzie mowa dalej.
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Zasady techniki prawodawczej mające zastosowanie w szkole/placówce

jednostek systematyzacyjnych wyższego stopnia, takich jak np. „dział”, „rozdział” itd. Przy powoływaniu przepisu oznaczonego paragrafem

Przy tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego obo-

piszemy literę grecką „§” bez względu na liczbę

wiązuje generalna zasada, że statut musi być

i przypadek oraz właściwą liczbę zapisaną cyfrą

zgodny z obowiązującym prawem oświatowym,

arabską (cyframi arabskimi) bez kropki.

a w przypadku regulaminów i innych aktów pra-

Gdy ze względu na złożoność samodzielnej

wa wewnątrzszkolnego także w niesprzeczno-

myśli mającej przyjąć postać normy prawnej

ści ze statutem szkoły. Zawartość merytoryczna

nie da się tego wyrazić w jednym zdaniu, dla

oraz zasada niesprzeczności z prawem musi być

zachowania czytelności lub z uwagi na zasady

dokonywana na podstawie określonych zasad.

poprawnej pisowni myśl, którą chcemy zapisać,

Zasady te reguluje Rozporządzenie w sprawie

wyrażamy jako zespół zdań. W takim przypadku

zasad techniki prawodawczej , a dokładniej,
18

załącznik do tego rozporządzenia. By skupić się
na najważniejszych zasadach, warto prześledzić

paragraf dzielimy na ustępy, które oznaczamy
cyfrą arabską z kropką bez nawiasu: 1. 2. itd., z za-

chowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego

Dział I Rozdział 7, Dział V i Dział VI załącznika,

paragrafu. Podział paragrafu na ustępy wprowa-

które to zapisy mają zastosowanie w tworzeniu

dza się także w wypadku, gdy między zdaniami

zapisów statutu, regulaminach organów kolegial-

wyrażającymi samodzielne myśli występują po-

nych funkcjonujących w szkole, a także do uchwał

wiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie

i zarządzeń. Tekst prawny jest zbudowany na ba-

jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny

zie tzw. jednostek podstawowych, charaktery-

paragraf. Przy powoływaniu przepisu zawarte-

stycznych dla poszczególnych przepisów prawa,

go w konkretnym ustępie piszemy skrót – „ust.”

przyjmujących postać normy prawnej. Jednostkę

bez względu na liczbę i przypadek oraz właściwą

podstawową tworzy jedno zdanie w zależności
od potrzeb proste lub złożone. W wypadku gdy
normy prawnej nie da się zawrzeć w jednym zda-

liczbę zapisaną cyfrą arabską bez kropki: „ust. 1”.

Warto też pamiętać, że nie numeruje się ustępu
w paragrafie jednoustępowym.

niu, konstruujemy ją w postaci tekstu powiąza-

W celu poprawienia przejrzystości aktu praw-

nych ze sobą tematycznie i funkcjonalnie zdań.

nego oraz ułatwienia posługiwania się nim kon-

Zdania te należy w odpowiedni sposób oznaczyć

struując jednostki systematyzacyjne, paragrafy

jednostkami systematyzacyjnymi. Oczywiście

i występujące w ramach paragrafów ustępy, mo-

zasada jednozdaniowości jednostki systematyzacyjnej nie ma charakteru bezwzględnego.
Pierwszeństwo, nawet w przepisach prawa, zawsze powinny wytyczać niewzruszalne zasady
gramatyki obowiązujące w języku polskim.
Podstawową jednostką redakcyjną i systema-

tyzacyjną uchwały lub zarządzenia jest paragraf.

żemy zastosować wyliczenia. Wyliczenie składa

się z wprowadzenia do wyliczenia oraz punków.

Punkty oznaczamy cyfrą arabską z nawiasem
po prawej stronie: 1), 2) itd. z zachowaniem rzecz

jasna ciągłości w obrębie danego paragrafu lub
ustępu. Punkty kończy się średnikami, a ostatni kropką. Jeżeli wyliczenie kończy się częścią

Treść paragrafu, która powinna ujmować samo-

wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów,

dzielną myśl w postać normy prawnej i w miarę

piszemy je od nowego wiersza, po myślniku,

możliwości mieć formułę jednozdaniową, ozna-

a kończymy kropką. Przy powoływaniu piszemy

czamy grecką literą „§” i kolejną liczbą zapisaną

skrót – „pkt” bez względu na liczbę i przypadek

cyfrą arabską (cyframi arabskimi) z kropką „§ 1.”.

oraz właściwą liczbę zapisaną cyfrą arabską bez

Paragraf piszemy od nowej linijki po akapicie.

nawiasu.

W obrębie całej uchwały zachowujemy ciągłość
numeracji paragrafów, nawet w wypadku zastosowania w uchwale metody grupowania

W obrębie punktów można dokonywać dal-

szych wyliczeń, do których stosujemy litery. Wyliczenie w obrębie punktu oznacza się małymi

literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter
18 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr
100, poz. 908).

właściwych tylko dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń,

ó, ś, ż, ź), z nawiasem po prawej stronie: a) b) itd.

z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie
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punktu. Przepis (jego część) oznaczony literą koń-

czy rzeczy niepodlegający rozszerzaniu. Ponadto

czy się przecinkiem, a ostatnia część oznaczona

wprowadzenie do wyliczenia powinno zawie-

literą kończy się odpowiednio średnikiem albo

rać jak największą część wspólną dla wszystkich

kropką. Jeżeli wyliczenie posiada część wspól-

wyliczonych elementów. W treści punktów, liter

ną odnoszącą się do wszystkich liter, piszemy ją

i tiret nie powinno się powtarzać wyrazów, które

od nowego wiersza, po myślniku. Po części wspól-

da się zawrzeć we wprowadzeniu do wyliczenia.

nej stawiamy odpowiednio średnik albo kropkę.

Z wprowadzenia do wyliczenia powinno jasno

W przypadku gdy do oznaczenia wyliczenia za-

wynikać, czy wyliczenie ma charakter:

braknie liter alfabetu, wprowadzamy oznaczenia

łączny, tzn. dla spełnienia warunku muszą wy-

dwuliterowe, a następnie wieloliterowe, dopi-

stąpić jednocześnie wszystkie okoliczności wy-

sując do ostatniej litery kolejne litery alfabetu

mienione w wyliczeniu,

zzc), …]. Przy powoływaniu przepisu oznaczonego

rozłączny, tzn. dla spełnienia warunku wystar-

literą piszemy skrót – „lit.” bez względu na licz-

czy, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności

bę i przypadek oraz właściwą literę alfabetu bez

wymieniona w wyliczeniu,

[a), b), c) … z), za), zb), zc), … zz) i dalej zza), zzb),

nawiasu.
Dalsze wyliczenie, w obrębie liter, oznaczamy,

wprowadzając tiret [–] czyli myślnik. Tiret kończymy przecinkiem lub:

alternatywny, tzn. spełnienie warunku następuje
poprzez wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w poszczególnych pozycjach wyliczenia.

średnikiem – ostatnie tiret ostatniej litery w ramach punktu,

Powyżej omówiono podstawowe jednostki
redakcyjne i systematyzacyjne stosowane w we-

kropką – ostatnie tiret ostatniej litery ostatnie-

wnątrzszkolnych aktach prawnych. Przepisy pra-

go punktu w ramach ustępu lub paragrafu. Przy

wa można grupować w jednostki systematyzacyj-

powoływaniu tiret piszemy wyraz „tiret” oraz

ne wyższego stopnia, kolejno w: rozdziały, działy,

słownie numer porządkowy tego tiret. Wcześniej

tytuły, księgi, części. Jednak w praktyce szkolnej

wskazujemy właściwą literę, punkt, ustęp i para-

zastosowanie znajdzie raczej grupowanie jedy-

graf, w którym powoływano tiret.

nie do poziomu rozdziału. Nazwa tej jednostki systematyzacyjnej wyższego stopnia składa
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Dzięki stosowaniu techniki wyliczenia uzy-

się z pisanego dużą literą właściwego wyrazu:

skujemy większą przejrzystość i czytelność aktu

„Rozdział” bez kropki wraz z odpowiednią liczbą

prawnego (np. skracamy tekst przez uniknięcie

porządkową wyrażoną cyfrą arabską, także bez

powtórzeń). Ponadto jest to rozwiązanie ułatwia-

kropki, oraz ze zwięzłego określenia treści lub za-

jące „poruszanie się po tekście” aktu prawnego,

kresu regulowanych spraw, rozpoczętego wielką

dające możliwość czytającemu odniesienia się

literą, zapisanego od nowego wiersza i bez kropki

wyłącznie do przepisów, które go interesują.

na końcu. W dziennikach urzędowych przyjęto,

Należy pamiętać, że zasady prawidłowego

że jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia

dokonania wyliczenia są identyczne bez wzglę-

umieszcza się pośrodku wiersza tekstu uchwały

du na to, czy wyliczenie jest w ramach ustępu,

i można też tak przyjąć w szkolnej praktyce.

punktu, litery czy tiret. Z brzmienia przepisu

Na zakończenie rozważań związanych z za-

powinno wyraźnie wynikać, czy wyliczenie ma

sadami techniki prawodawczej należy jeszcze

charakter przykładowy czy enumeratywny. Wy-

wspomnieć o powoływaniu przepisu. Przy powo-

liczenie o charakterze przykładowym (tzn. nie-

ływaniu konkretnego przepisu nie wskazujemy

wyczerpujące pełnego katalogu spraw czy rzeczy)

jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu

zaznaczamy, używając odpowiednich sformu-

np.: „Dział … Rozdział … Wskazujemy natomiast

łowań, np.: „w szczególności”, „przede wszyst-

oznaczenie jego jednostki systematyzacyjnej

kim”, „między innymi”, „co najmniej”, „w tym”.

według kolejności, licząc np. od paragrafu w dół

To ważne, bo jeśli nie użyjemy odpowiedniego

czyli: „§ … ust. … pkt … lit. … tiret …”, bez przecin-

sformułowania, uzyskujemy wyliczenie enume-

ków. Gdy jednostka redakcyjna składa się z kilku

ratywne, tzn. zawierające pełen katalog spraw

zdań, a zamierzamy powołać lub wskazać tylko
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jedno z nich, wyrażamy to zwrotem np: „§ 3 ust.

7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki,
w których uczeń może zostać skreślony z listy

2 zdanie trzecie”.
Przykład:

uczniów szkoły.

„W § 10 ust. 2 pkt 1 tiret drugie zdanie pierw-

Kolejne wskazówki do tworzenia statu-

sze uchwały Nr … Rady Pedagogicznej … z dnia …

tu oraz regulowania w nim spraw znajdziemy

w sprawie …”

w rozporządzeniach wydanych przez odpowied-

Statut szkoły – tworzenie, nowelizacja, przykładowe zapisy

Statut jako podstawowy dokument regulujący

nich ministrów na podstawie delegacji zawartej
w art. 60 ust. 2 ustawy.
Nowelizacja statutu

prawne podstawy funkcjonowania szkoły lub

Częste zmiany w prawie oświatowym wymusza-

placówki często nazywany jest szkolną konsty-

ją aktualizowanie statutu szkoły, by nie był on

tucją. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący,

sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

tworzący (powołujący) szkołę (placówkę), bądź

Aktualizacja może wypływać również z włas-

osoba zakładająca szkołę19, a w wypadku szkół

nych doświadczeń szkół i placówek ze wzglę-

niepublicznych – osoba prowadząca szkołę . Sta-

du na niedoskonałe przepisy wewnętrzne, ich

tut jest jednym z dokumentów, które są wyma-

brak albo konieczność uzupełnienia przepisów

gane przy zgłaszaniu do ewidencji; by placówka

szkolnej konstytucji. Zatem nowelizowanie sta-

powstała, musi mieć nadany statut. Statut szkoły

tutu szkoły lub placówki jest jednym z podsta-

oprócz tego, co napisano wyżej, musi być również

wowych obowiązków szkoły – czyli dyrektora.

zgodny z Konwencją Praw Dziecka, ustawą – Kar-

Trzeba pamiętać, że statut musi być dokumentem

ta Nauczyciela oraz z aktami wykonawczymi

„żywym”, a nie „półkownikiem”, do którego za-

do ustaw. Kontrola niesprzeczności zapisów sta-

glądamy wtedy, gdy wizytator podczas kontroli

tutu z obowiązującym prawem zarówno nada-

wytknie nam sprzeczne z prawem zapisy lub też

nego przez organ prowadzący, jak i nowelizowa

wydarzy się jakaś sytuacja w szkole – skutkująca

nego już w szkole należy do kuratora (ministra ),

coraz częściej skargą świadomego rodzica czy re-

co oznacza, że może on decyzją administracyjną

lacją w mediach. Warto przy tej okazji pamiętać,

uchylić nadany lub uchwalony statut lub niektóre

że statut powinien opisywać i porządkować zada-

jego części.

nia i sprawy, które występują w danej szkole lub

20

21

22

Treści, które powinny być zawarte w statucie,

placówce w rzeczywistości. Błędem zatem będzie

określa ustawa23, która mówi, że „Statut szko-

wpisanie do statutu zadań rady szkoły, jeśli taka

ły lub placówki publicznej powinien określać

rada w szkole nie została powołana.

w szczególności”:
1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele

Dokonując zmian w statucie, korzystamy
z przywołanego już wyżej Rozporządzenia
w sprawie zasad techniki prawodawczej24 i zgod-

i zadania,
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę,

nie z jego zapisami będziemy nowelizować statut

3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompe-

czyli:

tencje,
4) organizację szkoły lub placówki,
5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
6) zasady rekrutacji uczniów,
19 Art. 58 ust. 6 i 7 Ustawy o systemie oświaty.
20 Art. 84 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.
21 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.).
22 Art. 60 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty.
23 Art. 60 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.

––uchylać niektóre jego przepisy,

––zastępować niektóre przepisy przepisami o innej treści lub brzmieniu,

––dodawać do niego nowe przepisy.

Przepisy statutu zmienia się, podejmując

uchwałę zmieniającą, w której należy wyraźnie
wskazać dokonywane zmiany, używając odpowiednich sformułowań. Nowelizacja będzie zatem zastosowaniem pewnych zasad, które można
wyliczyć następująco:
24 § 82 rozporządzenia.
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1) nie zmienia się zasadniczej struktury statutu,

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2) zmianę ujmuje się w jednym paragrafie, wy-

2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 63 ust.

mieniając poszczególne zmiany w statucie

8 statutu Gimnazjum w Pszczółkach uchwala się

w punktach,

co następuje:

3) każdy znowelizowany paragraf statutu ujmuje się w odrębny punkt,
4) jeżeli w jednym paragrafie będzie kilka
zmian, to ujmuje się je w litery,

§ 1.
W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
§ 10 otrzymuje brzmienie:

5) dodając paragraf, między paragrafy, do do-

1) „§ 10. Klasyfikowanie śródroczne odbywa

danego paragrafu, zachowując numer po-

się raz w roku w drugim tygodniu stycznia

przedzający, dodaje się literę (np. § 2a, § 2b)

z wyjątkiem przedmiotów plastyka i muzyka,

i analogicznie dla ustępów i punktów,

których klasyfikacja śródroczna ze względu

6) dodanym paragrafom po ostatnim z dotychczasowych nadaje się kolejny numer,
7) dodanie słowa lub zmiana słowa w jednost-

na organizację zajęć odbywa się odpowiednio nie później niż do 15 listopada i 31 marca
danego roku szkolnego.”;

ce redakcyjnej (paragraf, ustęp, punkt, litera,

2) w § 17 w ust. 6 skreśla się pkt 5;

tiret) powoduje, że nadaje się tej jednostce

3) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

redakcyjnej nowe brzmienie,
8) w przypadku gdy w paragrafie dokonujemy
zmiany jednego ustępu, to zmiana dotyczy

„§ 17a.1. W gimnazjum działa rada rodziców,
która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym

tylko tego ustępu, a nie całego paragrafu.

przedstawicielu rady oddziału, wybranym

Ustawa o systemie oświaty w art. 42 ust. 1 sta-

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców

nowi, że projekt zmian do statutu przygotowuje

uczniów danego oddziału. Wyborów tych do-

rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia

konuje się na pierwszych zebraniach w danym

radzie szkoły. W przypadku gdy w szkole nie ma

roku szkolnym.

rady szkoły, to zmiany do statutu przygotowu-

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej

je i uchwala rada pedagogiczna, o czym mówi

działalności, który nie może być sprzeczny

art. 52 ust. 2 ustawy. Przy opracowywaniu uchwa-

ze statutem gimnazjum. Regulamin określa

ły zmieniającej statut należy stosować techniki

w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb

tworzenia prawa. Podejmując uchwałę, należy

pracy rady oraz szczegółowy tryb przepro-

wskazać podstawę prawną do jej podjęcia. Wpro-

wadzania wyborów do rady rodziców i rad

wadzając do wykazu poszczególne zmiany, każdą

oddziałowych.

numeruje się liczbą arabską z nawiasem po pra-

4. Do kompetencji rady rodziców należy uchwa-

wej stronie. Nowe brzmienie przepisu umieszcza

lanie w porozumieniu z radą pedagogicz-

się w cudzysłowie i kończy średnikiem, poda-

ną programu wychowawczego i programu

jąc kolejną zmianę. W uchwale należy również

profilaktyki.

określić datę obowiązywania zmian (data wejścia

5. W przypadku braku porozumienia z radą pe-

w życie). Można też dodać zapis o zobowiązaniu

dagogiczną w sprawie programów, o których

dyrektora do opracowania tekstu jednolitego sta-

mowa w ust. 4, programy te ustala dyrektor

tutu, uwzględniającego nowe zmiany, o ile sam

w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem

statut nie zawiera już takiego zapisu.

Oświaty. Programy ustalone przez dyrektora
obowiązują do czasu ich uchwalenia zgodnie

Uchwała nr 83/07/08
Rady Pedagogicznej
Gimnazjum w Pszczółkach
z dnia 10 maja 2007 r.
w sprawie zmian w statucie Gimnazjum

z ust. 4.
6. Rada rodziców opiniuje:
1) szkolny zestaw programów nauczania
i szkolny zestaw podręczników;
2) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku
z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
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3) projekt planu finansowego składanego
przez dyrektora;
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4) wzór jednolitego stroju uczniów określonego przez dyrektora.

Tekst ujednolicony czy tekst jednolity statutu?

7. Rada rodziców może występować do dyrek-

„Tekst jednolity” jest dopuszczony oraz zdefi-

tora i innych organów gimnazjum, Gminy

niowany przepisami Działu III Rozporządzenia

Pszczółki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty

w sprawie zasad technik prawodawczych i prze-

z opiniami i wnioskami dotyczących wszyst-

widziany Ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-

kich spraw gimnazjum.

szaniu aktów normatywnych i niektórych innych

8. Rada rodziców w celu wspierania działalności
statutowej gimnazjum może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz
innych źródeł.”;

aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449,

z późn. zm.25). Jaka jest więc różnica między teks-

tem jednolitym a tekstem ujednoliconym? Różnice wykazano w poniższej tabeli.

4) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:
„36a.1. Uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać od nałożonej kary.
1) odwołania rozpatruje odpowiednio wychowawca lub dyrektor szkoły;
2) osoba, która nałożyła karę, może ją utrzymać, obniżyć, zawiesić wykonanie na okres
próby lub uchylić;
3) utrzymanie nałożonej kary wymaga uzasadnienia;
4) od decyzji, o których mowa w ust. 3, nie
przysługuje odwołanie.”;
5) w § 56:
a) w ust. 1 na końcu zdania przed kropką dodaje się słowa:
„oraz § 51 ust. 8.”;
b) w ust. 2 na końcu zdania przed kropką dodaje się przecinek i słowa:
„z zastrzeżeniem § 51 ust. 8.”.
§ 2.
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania
i opublikowania jednolitego tekstu statutu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2007 r.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Dyrektor Gimnazjum
mgr Roman Pszczółkowski

Tab. 8. Różnice między tekstem jednolitym a ujednoliconym
Tekst jednolity

Tekst ujednolicony

Są podstawy prawne
do stosowania i publikowania.

Nie ma określonych podstaw prawnych do stosowania i publikowania.

Określone są zasady
redagowania (§ 106
rozporządzenia) oraz
warunki opracowywania
(art. 16 ust. 1 ustawy).

Może być opracowywany
po każdej zmianie (nowelizacji) z zastosowaniem
zasad przewidzianych dla
tekstu jednolitego.

Ogłoszony jest w formie
obwieszczenia w trybie
uchwalania aktu normatywnego przez organ
właściwy do wydania
tego aktu; tekst jednolity
jest załącznikiem do obwieszczenia.

Nie ma obowiązku
publikowania oraz nie
jest uchwalany w trybie
przewidzianym dla aktu
normatywnego, gdyż nie
jest aktem normatywnym.

Sam tekst jednolity publikowany jest w załączniku
do obwieszczenia czy też
uchwały i nie jest podpisywany.

Nie jest załącznikiem, lecz
odrębnie opracowanym
tekstem.

Poprzedzony jest wykazem wszystkich nowelizacji od nadania aktu bądź
jego ostatniego tekstu
jednolitego.

Może być sporządzany
na bieżąco po każdej
nowelizacji; tekstem podstawowym jest zawsze
akt nadany.

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, tekst ujednolicony będzie opraco-

Pamiętać należy, że nowelizacja statutu nie

waniem aktu prawnego źródłowego z zastoso-

może naruszać konstrukcji statutu, a szczególnie

waniem technik prawodawczych, które uwzględ-

wprowadzać zmian w dotychczasowej numera-

niając dokonane zmiany, nie naruszą struktury

cji i kolejności paragrafów. Zmiana numeracji

źródłowego aktu. Tekst ujednolicony nie jest

i kolejności paragrafów jest związana wyłącznie

aktem prawnym, co oznacza, iż przy stosowaniu

z nadaniem nowego statutu.

aktu w praktyce powołujemy się zawsze na akt
25 Dz.U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1278.
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źródłowy i zmiany dokonane później lub tekst

zawierać delegację do stanowienia innych prze-

jednolity i zmiany dokonane później. Ujednolico-

pisów wewnątrzszkolnych, które nie mają umo-

ne teksty aktów normatywnych są ułatwieniem

cowania w prawie oświatowym. Statut nie powi-

w praktycznym stosowaniu, trzeba jednak pa-

nien zawierać powtórzeń z prawa oświatowego,

miętać, że tekst ujednolicony nie wskazuje zmian

można jednak w nim podać informacje, że prawo

oraz terminów ich obowiązywania, co jest wadą

oświatowe te kwestie reguluje – wtedy nie ma po-

tego dokumentu. Można oczywiście z punktu wi-

trzeby dokonywania zmian przy każdej zmianie

dzenia praktycznego w stopkach tekstu ujednoli-

rozporządzenia – oczywiście jeśli nie niszczy ona

conego wpisywać podstawę zmiany oraz termin,

zapisów oryginalnych dla danej szkoły.

od kiedy zmiany wchodzą w życie, lub ostatnią
zmianę w tekście przepisu wytłuścić, co ułatwi
niewątpliwie przejrzystość i stosowanie. Moż-

Rada szkoły (placówki)

na również wskazać na końcu tekstu wszystkie

Jest organem, którego powoływanie nie jest

uchwały, które były przyczyną dokonanych

obowiązkowe. Liczy co najmniej 6 osób i sku-

zmian w statucie. Warto wspomnieć, że statut

pia w swoim gronie po równo przedstawicieli

szkoły lub placówki publicznej jest dokumen-

nauczycieli, rodziców i uczniów w zależności

tem, który powinien być powszechnie dostępny

od typu placówki, o czym stanowi art. 51 ust.

dla całej społeczności szkolnej według stanu ak-

1 ustawy. Statut powinien określać tryb wyboru

tualnego i jest to obowiązek ustawowy. Można

rady, sposób ewentualnego rozszerzenia składu

zatem publikować statut nadany i każdą jego no-

o inne osoby, dopuszczanie dokonywania corocz-

welizację albo prościej i czytelniej dla adresatów

nej zmiany jednej trzeciej składu rady, sposobu

opracować i opublikować tekst jednolity, który

współdziałania z radami innych szkół. Powoła-

będzie dostępny w odpowiedniej liczbie egzem-

nie rady może zainicjować dyrektor, może to być

plarzy np. w szkolnej bibliotece lub na stronie

wniosek rady rodziców, a także samorządu ucz-

internetowej szkoły.

niowskiego (w gimnazjach i szkołach ponadgim-

Regulaminy organów kolegialnych funkcjonujących w szkołach

nazjalnych). Kadencja rady szkoły trwa 3 lata, jest
jednak możliwość corocznej wymiany 1/3 jej składu, co pozwala funkcjonować przedstawicielowi
przez 3-letnią kadencję, sama kadencja rady jest

Ustawa o systemie oświaty określa, jakie orga-

natomiast nieustająca. Warto zatem w statucie

ny powinny lub mogą funkcjonować w szkole

dokładnie uregulować zarówno ordynację wy-

lub placówce. Zgodnie z przepisami ustawy na-

borczą, jak i sytuacje związane z ukończeniem

leżą do nich: rada pedagogiczna , rada szkoły

przez ucznia szkoły, a tym samym odejście rodzi-

(placówki)27, rada rodziców28, samorząd uczniow-

ca, czy rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycie-

ski . Kolejne przepisy ustawy określają powinno-

lem – członkami rady. Pamiętać należy, że to rada

ści tych organów, formy i sposób funkcjonowania

szkoły (placówki) w przypadku jej powołania ma

tych, jak również stanowią, że organy te muszą

uprawnienia do uchwalania statutu.

26

29

ustalić regulaminy swojej działalności. To istotne
zapisy powodujące, że organy te w nieskrępowany sposób same uchwalają swoje regulaminy pod

Rada pedagogiczna

warunkiem niesprzeczności ich ze statutem szko-

Powoływana jest w szkołach, w których jest za-

ły (placówki). Kwestia ta jest też istotna z uwagi

trudnionych co najmniej 3 nauczycieli, jej prze-

na to, że niektóre statuty traktują owe regulami-

wodniczącym jest dyrektor szkoły (placówki).

ny jako załączniki do statutu, co jest błędem, gdyż

Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje

statut nie powinien mieć załączników, a jedynie

w formie uchwał i do ich podjęcia niezbędna jest
co najmniej połowa członków rady. Uchwały rady

26 Art. 40 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.
27 Art. 50 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.
28 Art. 53 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.
29 Art. 55 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.
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pedagogicznej mają formę aktu prawnego, a podjęcie danej uchwały powinno być odnotowane
w protokole posiedzenia, które zgodnie z zapisami ustawy musi być protokołowane. Warto w tym
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miejscu zwrócić uwagę na możliwość protokoło-

2. Protokół posiedzenia protokolanci sporzą-

wania w formie elektronicznej posiedzeń rady

dzają w terminie 7 dni od dnia posiedzenia

pedagogicznej, z czego korzysta już coraz więcej
szkół. Nie zwalnia to oczywiście od konieczności

zgodnie z § 7 ust. 1.
3. Każdy z członków rady zobowiązany jest

wydrukowania protokołu. Poniżej przykład zapi-

do zapoznania się z treścią protokołu i ma

sów w regulaminie rady pedagogicznej związany

prawo zgłaszania przewodniczącemu uwag

z elektronicznym protokołowaniem.

do treści protokołu.
4. Uwagi, o jakich mowa w ust. 3, można zgła-

REGULAMIN
RADY PEDAGOGICZNEJ
Gimnazjum w Koziej Wólce

szać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia
udostępnienia protokołu.
5. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone

§ 7.
1. Z zebrania rady sporządza się protokół w terminie 7 dni w formie elektronicznej i udo-

w trybie określonym w ust. 4 są uwzględniane
w protokole bądź nie, na podstawie decyzji
przewodniczącego zebrania.

stępnia go w formie pisemnej w jednym ory-

6. Posiedzenia i uchwały numeruje się cyframi

ginalnym egzemplarzu zawierającym podpisy

arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z po-

przewodniczącego rady i protokolantów.

czątkiem roku szkolnego, z wyjątkiem uchwał,

2. Członkowie rady zobowiązani są w terminie

które numeruje się kolejno.

14 dni od sporządzenia protokołu do zapo-

§ 9.

znania się z jego treścią i zgłoszenia ewentu-

1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał

alnych poprawek przewodniczącemu. Rada

w protokole, uchwały sporządzane są nie-

na następnym zebraniu decyduje o wprowa-

zwłocznie w formie odrębnych dokumentów,

dzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

zawierających w szczególności:

3. Protokół posiedzenia rady pedagogicznej
sporządzony w formie elektronicznej jest

1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;

przechowywany na twardym dysku kompu-

3) tekst uchwały;

tera, a jego kopia na nośniku elektronicznym.

4) podpis przewodniczącego.

Zarówno komputer, jak i nośnik powinny być
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Wydruki protokołów podpisane przez przewodniczącego rady pedagogicznej i protoko-

2. Tytuł uchwały składa się z następujących
części:
1) oznaczenia numeru uchwały literą arabską
oraz roku szkolnego, którego dotyczy;

lantów są corocznie oprawiane i przechowy-

2) daty podjęcia uchwały;

wane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) wymienienia rady pedagogicznej jako or-

§ 8.
1. Protokół posiedzenia powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia
(quorum);
3) listę członków rady z wyszczególnieniem
osób obecnych i nieobecnych oraz listę osób
zaproszonych, jeśli taka sytuacja wystąpiła;

ganu podejmującego uchwałę;
4) możliwie najzwięźlejszego określenia
przedmiotu uchwały.
3. Numer, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, nadawany jest kolejno bez względu na rok szkolny,
w którym uchwała została podjęta.
Rada rodziców

Rada rodziców od 1 września 2007 r. jest obliga-

4) porządek obrad;

toryjnym organem szkoły30. W jej skład wchodzą

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu poprzed-

przedstawiciele wybierani corocznie zgodnie z za-

niego zebrania;
6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień

pisami art. 53 ust. 3 ustawy. Regulamin jej funkcjonowania powinien uwzględniać wewnętrzną

i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych
wniosków;
7) podpisy przewodniczącego i protokolantów.

30 Z wyjątkami określonymi na podstawie art. 53 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty.
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strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb

b) przygotowanie we współpracy z rodzica-

przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych

mi kart do głosowania,

oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady

c) nadzorowanie przebiegu głosowania,

rodziców szkoły lub placówki. Rady rodziców

d) obliczenie głosów w obecności rodziców,

mogą się porozumiewać i określać, ustalając za-

przy pomocy jednego z nich. Rodzic ten nie

kres i zasady współpracy. Rada rodziców w ra-

może być kandydatem do rady oddziałowej,

mach swoich kompetencji ustawowych uchwala

e) ogłoszenie wyników głosowania.

w porozumieniu z radą pedagogiczną program

5) Wybory są tajne i odbywają się przy nie-

wychowawczy i program profilaktyki. Ma także

ograniczonej liczbie kandydatów zgłoszo-

prawo do opiniowania tzw. programu napraw-

nych przez rodziców, przy czym liczba kan-

czego, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy

dydatów nie może być mniejsza niż trzech;

oraz projektu planu finansowego przedkłada-

6) Osoba kandydująca do rady oddziałowej

nego przez dyrektora. Zapisy te są bardzo istot-

musi wyrazić na to zgodę;

ne, gdyż w wypadku braku porozumienia z radą

7) Głosowanie odbywa się na przygotowa-

pedagogiczną w kwestii programu wychowaw-

nych kartach do głosowania, na których

czego i programu profilaktyki będą mogły one

umieszcza się w porządku alfabetycznym

funkcjonować po ustaleniu ich przez dyrektora

nazwiska i imiona kandydatów;

w porozumieniu z właściwym kuratorem oświa-

8) Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia

ty, aż do czasu osiągnięcia porozumienia z radą

znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech

pedagogiczną. W dobie wdrażania nowego nad-

nazwisk kandydatów, na których głosuje.

zoru pedagogicznego ważną kwestią jest również

Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie

opiniowanie tzw. programu naprawczego w wy-

do głosowania wyborca wskazał znakiem

padku gdy szkoła (placówka) spełni choć jedno

„X” jedną, dwie lub trzy osoby;

wymaganie z obszaru efekty na literkę E. Poniżej

9) Za wybranych do rady oddziałowej uważa

w przykładzie podano propozycję zapisów re-

się trzech pierwszych kandydatów, którzy

gulaminu rady rodziców w związku z wyborem

uzyskali największe liczby głosów. W przy-

do rad oddziałowych i ich przedstawicieli do rady

padku gdy trzecia i kolejna osoba lub kolej-

rodziców.

ne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów,
głosowanie na te osoby zostaje powtórzoREGULAMIN

ne. Kolejne tury wyborów przeprowadzane

RADY RODZICÓW

są na tym samym zebraniu aż do ustalenia

Gimnazjum w Koziej Wólce

pełnego składu rady oddziałowej.
2. Przebieg czynności, o których mowa w ust.

§ 2.

wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpi-

ich przedstawicieli w radach oddziałowych

sany przez wychowawcę i członków wybranej

w sposób następujący:

rady oddziałowej w obecności rodziców.

1) Na zebraniach klasowych rodzice każdej

3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady

klasy wybierają rady oddziałowe składa-

oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przepro-

jące się z trzech rodziców uczniów danego

wadza się wybory uzupełniające w tym od-

oddziału;

dziale, na zasadach określonych odpowiednio

2) W wyborach, o których mowa w pkt 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic;

w ust. 1 na kolejnym lub dodatkowym zebraniu rodziców.

3) Wychowawca klasy otwiera w danym od-

4. Członkowie każdej rady oddziałowej wybie-

dziale część zebrania poświęconą wyborom

rają ze swojego grona przewodniczącego rady

rady oddziałowej i jej przewodniczy;

oddziałowej oraz osobę, która będzie przedsta-

4) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:
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1, dokumentuje protokół sporządzony przez

1. Rodzice uczniów Gimnazjum wybierają swo-

wicielem rady oddziałowej w radzie rodziców.
5. Członkowie rady oddziałowej wypełnia-

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur

ją oświadczenie, na którym wskazują swo-

na członków rady oddziałowej,

jego przedstawiciela w radzie rodziców.
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Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie

systematyzacyjne, poczynając od paragrafu z racji

rady oddziałowej i przekazują za pośredni-

dość prostych zapisów regulaminowych.

ctwem wychowawcy klasy dyrektorowi.
6. Protokół wyborów, o których mowa w ust. 2,
oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4,
przekazuje się dyrektorowi, a dyrektor prze-

Etapy podejmowania decyzji i postępowania
administracyjnego

wodniczącemu nowej rady rodziców, o któ-

Przepisy prawa oświatowego przewidują wyda-

rym mowa w § 3 ust. 2.

wanie decyzji administracyjnych również przez

7. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady ro-

dyrektorów szkół i placówek. Dyrektor szkoły,

dziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawicie-

wydając decyzję, staje się, w rozumieniu przepi-

la danego oddziału, to dana rada oddziałowa

sów Kodeksu postępowania administracyjnego31

jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4,

(dalej: k.p.a.) organem administracji i w związku

dokonać wyboru swojego nowego przedstawi-

z tym wydana decyzja podlega regułom okreś

ciela w radzie rodziców w terminie do 30 dni

lonym w Ustawie o postępowaniu administra-

od dnia ustania członkowstwa w radzie przez

cyjnym w administracji32. Decyzja jest oświadcze-

przedstawiciela danego oddziału.

niem jednostronnym organu administracyjnego

Samorząd uczniowski

o charakterze zewnętrznym i indywidualnym. Jest
ona wydawana na podstawie przepisów prawa
materialnego administracyjnego oraz musi dzia-

Samorząd uczniowski (poza przypadkami wymie-

łać w granicach prawa powszechnie obowiązują-

nionymi w rozporządzeniu) jest obowiązkowym

cego. Dotyczy konkretnego adresata w jasno spre-

reprezentantem społeczności uczniów w szkole

cyzowanej sprawie, o czym stanowi art. 104 k.p.a.

(placówce). Posiada własny regulamin, a w szko-

„Organ administracji publicznej załatwia sprawę

łach dla dorosłych może gromadzić środki finan-

przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodek-

sowe w celu wspierania działalności statutowej

su stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę

szkoły. Uprawnienia samorządu określone są

co do jej istoty w całości lub w części albo w inny

w ustawie i kilku aktach wykonawczych. Samo-

sposób kończą sprawę w danej instancji”. Z punktu

rząd może występować do dyrektora i rady pe-

widzenia możliwości prawnej zaskarżenia decyzji

dagogicznej (rady szkoły/placówki) z wnioskami

przez odwołanie decyzje dzieli się na:

i opiniami we wszystkich sprawach związanych
z realizacją praw uczniów, a szczególnie jeśli
chodzi o: prawo wyboru nauczyciela jako opiekuna samorządu, organizowanie działalności
kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem, wydawanie
gazetki, organizację życia szkolnego, a także pra-

nieostateczne – gdy służy prawo odwołania

od danej decyzji albo gdy odwołanie zostało
wniesione i nie jest jeszcze rozpatrzone,
ostateczne – wydane przez organ II instancji,
ministra i samorządowe kolegium odwoławcze,

wo do jawnej i umotywowanej oceny postępów

niezaskarżone przez wniesienie odwołania i ta-

w nauce i zachowaniu oraz zapoznawania się

kie, od których z mocy prawa nie przysługuje

z programem nauczania.

odwołanie.

Wszystkie wymienione wyżej organy szkoły
(placówki) powinny działać na podstawie uchwalonego przez nie regulaminu, który nie może być
sprzeczny z postanowieniami statutu. Podobnie
jak w wypadku statutu, regulaminy wewnętrzne
powinny być stanowione na podstawie technik
prawodawczych, co jest ważne nie tylko z punktu
widzenia prawa, ale także w trosce o przejrzystość
zapisów i naukę jego stanowienia w przypadku
uczniów. Regulaminy tych organów w zasadzie
będą wykorzystywały podstawowe jednostki

K.p.a. wyróżnia także decyzje: tworzące

(art. 155) lub nietworzące (art. 154) prawa dla

stron. Jak również decyzje pozytywne (gdy w całości uwzględniają żądanie strony) i negatywne

31 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
32 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954, z późn. zm.).
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(gdy w całości lub w części nieuwzględniają żą-

14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem

dania strony lub gdy nakładają na stronę obo-

organu, który wydał decyzję – tu za pośredni-

wiązek prawny). Można także mówić o decyzjach

ctwem dyrektora szkoły (placówki). Wniesienie

niewadliwych (zgodnych z prawem), wadliwych

(niezgodnych z prawem) oraz nieważnych (czyli

decyzji. Postępowanie odwoławcze może być

dotkniętych szczególnie ciężkimi wadami). Postę-

wszczęte wyłącznie w wyniku wniesienia od-

powanie administracyjne kieruje się poniższymi

wołania przez uprawniony podmiot – stronę.

zasadami:

Nie jest więc dopuszczalne rozpatrzenie spra-

––legalności,

––dążenia do wszechstronnego wyjaśnienia

wy przez organ odwoławczy w sytuacji, gdy nie
wniesiono prawidłowo odwołania, np. odwołanie

sprawy i przestrzegania interesu społeczne-

zostało wniesione po upływie terminu, który nie

go oraz indywidualnego pogłębiania zaufania

został przywrócony. To ważne zastrzeżenie, gdyż

do organów państwa oraz świadomości i kul-

decyzja organu odwoławczego wydana pomimo

tury prawnej obywateli,

braku prawidłowo wniesionego odwołania stro-

––informowania o istotnych okolicznościach
faktycznych i prawnych,

––czynnego udziału strony w każdym stadium

ny jest dotknięta wadą nieważności (Uchwała
składu siedmiu sędziów NSA z 12 października
1998 r., OPS 11/98 – ONSA 1999). Wydanie decyzji

postępowania oraz umożliwienia zapoznania

w II instancji jest ostatecznie i nie służy od niego

się przez stronę z materiałem dowodowym,

odwołanie, strona jednak może wnieść w ciągu

––ekonomii procesowej,

––pisemności postępowania,
––dwuinstancyjności,

––sądowej kontroli decyzji administracyjnej.

W postępowaniu administracyjnym wyróż-

niamy następujące etapy:
1. Wszczęcie postępowania – na wniosek albo
z urzędu (art. 61 § 1 k.p.a.). Datą wszczęcia
postępowania na żądanie strony jest dzień
doręczenia żądania organowi administracji
publicznej, a przy wszczęciu z urzędu pierwsza czynność organu administracyjnego.
2. Postępowanie dowodowe – czyli zebranie
wszelkich dowodów, które mogą być pomocne
w sprawie lub mogące się przyczynić do jego
wyjaśnienia. Czasami wydanie decyzji uzależnione jest od wydania opinii przez inny
organ. Zobowiązanemu do wydania opinii
organowi wyznacza się termin 14 dni. Jeżeli
organ stwierdzi, iż jest to termin niewystarczający do podjęcia właściwej decyzji, może
on wyznaczyć sobie inny termin, przy czym
musi on o zaistniałym fakcie poinformować
organ, który poprosił o opinię.
3. Analiza zebranych dowodów.
4. Wydanie decyzji.
Wydanie decyzji kończy sprawę w danej
instancji i służy na nie odwołanie. Zgodnie
z art. 127 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej
instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się w terminie
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odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie

30 dni skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję.
Decyzje administracyjne w szkołach (placówkach), które podejmuje dyrektor, są określone w Ustawie o systemie oświaty i Karcie
Nauczyciela.
Ustawa o systemie oświaty:

––art. 16 ust. 2 – wcześniejsze przyjęcie dziecka
do szkoły,

––art. 16 ust. 4 – odroczenie obowiązku szkol-

nego dziecka zamieszkującego w obwodzie tej
szkoły,

––art. 39 ust. 2 – skreślenie ucznia z listy uczniów,

––art. 66 ust. 1 – odmowa udzielenia zezwolenia
uczniowi na indywidualny program lub tok
nauki.
Karta Nauczyciela:

––art. 9b ust. 4 pkt 1,
lub

––art. 9b ust. 4 w związku z art. 9a ust. 3 usta-

wy – akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,

––art. 9b. ust. 6 KN – odmowa nadania stopnia
nauczyciela kontraktowego.

Konstruowanie decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa

Prawidłowe napisanie decyzji administracyjnej

wymaga stosowania określonych przez przepisy
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prawa reguł. Ich zachowanie pomoże uniknąć

prawnych upoważniających do wydania aktu de-

niem decyzji. Najważniejszą kwestią przy pisa-

ustępu, punktu, litery, daty i pełnego brzmienia

ewentualnych komplikacji związanych z wydaniu decyzji jest uwzględnienie w niej elementów

wskazanych w art. 107 § 1 k.p.a., a należą do nich:
1) oznaczenie organu administracji publicznej,

cyzji z podaniem artykułu (art.) lub paragrafu (§),
nazwy powołanego aktu prawnego, tytułu, numeru, pozycji dziennika promulgacyjnego, w którym akt ten został ogłoszony. Np. Na podstawie

Oznaczenie organu jest istotne dla stwierdze-

art. …, ust. … Ustawy … z dnia … w sprawie … (Dz.U.

nia, czy decyzję wydał organ właściwy miejsco-

Nr …, poz. …). Jeśli w akcie prawnym nastąpiły

wo, rzeczowo i funkcjonalnie. Organ ten wskazy-

nowelizacje, należy je wszystkie wymienić. Nie-

wany jest przede wszystkim w nagłówku decyzji

podanie w decyzji podstawy prawnej bądź też jej

oraz w pieczątce pod decyzją. Należy zwracać

błędne lub ogólnikowe określenie nie oznacza,

uwagę, aby był on precyzyjnie określony także

że decyzja została wydana bez podstawy. Oznacza

w uzasadnieniu decyzji. W przypadku szkoły

natomiast, iż została ona dotknięta wadą formy

organem będzie np. Dyrektor Szkoły Podstawo-

(zob. Wyrok WSA w Warszawie z 17 października

wej w Igrekowie. Wpisanie w tym miejscu jako

2006 r., VI SA/Wa 1097/06) i może stanowić pod-

organu szkoły lub postawienie pieczątki szkoły

stawę do jej uchylenia.

jest wadą prawną.

2) data wydania decyzji,

5) rozstrzygnięcie,

Rozstrzygnięcie jest jednym z najważniejszych

Datą wydania decyzji jest dzień, w którym zo-

elementów decyzji. Jego treść musi być jasna, pre-

stała ona podpisana przez upoważnioną osobę.

cyzyjna i zbieżna z podaniem (w wypadku postę-

Dzięki jej umieszczeniu na decyzji określić można

powania na wniosek strony). Istotą rozstrzygnię-

stan prawny (a także w razie potrzeby faktyczny),

cia jest przyznanie stronie uprawnienia bądź na-

jaki istniał w dniu, kiedy zapadła. Datę wydania

łożenie na nią obowiązku. Określenie przedmiotu

decyzji oznacza się przez wskazanie dnia, miesią-

decyzji (zarządzenia) należy rozpoczynać od słów:

ca i roku, przy czym dzień i rok pisze się cyframi

„w sprawie…”. Każda część tytułu podawana jest

arabskimi z dodaniem skrótu „r.” – na oznaczenie

w oddzielnym wierszu, w kolejności wskazanej

wyrazu rok, zaś nazwę miesiąca – pisze się słowa-

wyżej (należy starannie i symetrycznie rozmieś-

mi. Co oczywiste, data wydania decyzji nijak nie

cić cały tytuł).

stanowi daty jej doręczenia adresatowi (Wyrok
WSA w Warszawie z 15 listopada 2005 r., VII SA/
Wa 490/05). Umieszczanie obok daty miejsca wydania decyzji nie wynika z przepisów k.p.a., lecz
przyjętego zwyczaju.

3) oznaczenie strony lub stron,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne,

Zakres uzasadnienia faktycznego i prawnego

określa art. 107 § 3 k.p.a. Uzasadnienie faktycz-

ne – w formie opisu powinno w szczególności

zawierać wskazanie faktów, które organ uznał
za udowodnione, dowodów, na których się oparł,

Zgodnie z art. 28 k.p.a., „stroną jest każdy, czy-

oraz przyczyn, z powodu których innym dowo-

jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy

dom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

postępowanie albo kto żąda czynności organu
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. W zakres oznaczenia strony wchodzi przede

Uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy
prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów

prawa. Zgodnie z Wyrokiem WSA w Gdańsku

wszystkim jej imię i nazwisko oraz adres. W przy-

z 13 kwietnia 2005 r., II SA/Gd 3959/01 do cech

ga: „Zofia i Jan Kowalscy”. Skierowanie decyzji

i zgodność z rozstrzygnięciem i jego treścią, brak

padku rodziców adresujemy decyzję do oboj-

dobrego uzasadnienia należą: logiczny związek

do osoby niebędącej stroną w sprawie skutkuje

wywodów sprzecznych lub rozbieżnych z roz-

w świetle art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. stwierdzeniem

strzygnięciem, ścisłość i dokładność wywodów,

jej nieważności przez organ odwoławczy.

ich zwięzłość i prostota ujęcia oraz komplet-

4) powołanie podstawy prawnej,

Podstawę prawną decyzji mogą stanowić prze-

pisy wypływające ze źródeł prawa powszechnie

ność motywów. Do wadliwości uzasadnienia
zalicza się: niepełność uzasadnienia, pozorność

uzasadnienia (także sprzeczność uzasadnienia

obowiązującego (materialnego). Wskazanie pod-

z obiektywnymi motywami), brak uzasadnienia

stawy prawnej polega na przytoczeniu przepisów

obligatoryjnego, niepowiązane uzasadnienia
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z rozstrzygnięciem decyzji oraz wady formal-

za decyzję. Za elementy niezbędne sąd uznał

ne (błędy logiczne, stylistyczne, wady budowy

oznaczenie organu wydającego akt, wskazanie

wewnętrznej, wady metodologiczne). W okre-

adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy

ślonych sytuacjach (art. 107 § 4 i 5 k.p.a.) można

oraz podpis osoby reprezentującej organ admi-

zrezygnować z uzasadnienia decyzji. Jest to moż-

nistracji. Warto wskazać także, że wady istotne

liwe, gdy uwzględnia ona w całości żądanie stro-

decyzji powodują uchylenie decyzji bądź stwier-

ny, toczona jest w pierwszej instancji i strona po-

dzenie jej nieważności, wady nieistotne nato-

stępowania jest jedna, a gdy jest ich kilka, to mają

miast usuwa się w trybie art. 111–113 k.p.a. Poni-

wspólne i niesprzeczne interesy.

żej przykład decyzji administracyjnej w sprawie

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej
odwołanie,

skreślenia ucznia z listy uczniów.
Igrekowo, dnia … 20… r.

Pouczenie powinno określać charakter decyzji – czy jest ona nieostateczna, czy też ostateczna
i w jakim trybie można dokonać jej weryfikacji,

(pieczęć organu – dyrektor szkoły)

czy i w jakim trybie służy odwołanie od decyzji,
czyli za pośrednictwem jakiego organu i w ja-

Decyzja nr …/20… r.

kim terminie. Organ natomiast nie ma obowiąz-

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 7 wrześ-

ku zamieszczać w decyzji pouczenia o skutkach

nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr

uchybienia terminu ani o sposobie postępowania

256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,

w razie uchybienia (Wyrok WSA w Warszawie

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.

z 2 lutego 2006 r., VI SA/Wa 2197/05). Jeśli w sto-

1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,

sunku do decyzji mogą być wniesione powódz-

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.

two do sądu powszechnego lub skarga do sądu

1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,

administracyjnego, w pouczeniu powinna się

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,

znaleźć także informacja o dopuszczalności wnie-

Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,

sienia powództwa lub skargi. Co istotne, zgodnie

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235,

z art. 112 k.p.a., błędne pouczenie nie może szko-

poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr

dzić stronie, która się do niego zastosowała.

56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705)

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej

do wydania decyzji (składa osoba pełniąca
funkcję organu).

w Igrekowie, Uchwały rady pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego w Igrekowie nr …/20….
z dnia … 20… r. w sprawie skreślenia ucznia klasy

Decyzja powinna zostać własnoręcznie podpi-

IIIa Konrada Iksińskiego, po zasięgnięciu opinii

sana przez uprawnioną osobę, przy czym podpis

samorządu uczniowskiego i rozpatrzeniu sprawy

powinien zawierać jej imię, nazwisko oraz stano-

skreślam

wisko służbowe. W przypadku organów kolegial-

z dniem … 20… r. z listy uczniów V Liceum Ogól-

nych podpis powinni złożyć wszyscy członkowie

nokształcącego w Igrekowie ucznia klasy IIIa

biorący udział w posiedzeniu. Podpis nie musi być

Konrada Iksińskiego.

czytelny, jeżeli został opatrzony imienną pieczątką
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oraz § 45 Statutu V Liceum Ogólnokształcącego

Uzasadnienie

składającej go osoby, z podaniem imienia, nazwi-

Uczeń klasy IIIa V LO w Igrekowie podczas

ska i stanowiska służbowego (zob. Wyrok WSA

zorganizowanej wycieczki szkolnej autokarowej

w Warszawie z 8 lutego 2007 r., VI SA/Wa 2105/06).

„Szlakami orlich gniazd” sam spożywał alkohol

Jego zastąpienie przez faksymile podpisu jest jed-

i namawiał innych kolegów i koleżanki, uczest-

nak niedopuszczalne. W przypadku nieobecności

ników tejże wycieczki, do spożywania alkoholu.

dyrektora decyzję podpisuje wicedyrektor (wice-

Wymienione zachowanie było kolejnym zacho-

dyrektor z upoważnienia dyrektora szkoły).

waniem negatywnym w ciągu kolejnych lat. Po-

Zgodnie z Wyrokiem NSA w Warszawie

wyższe zostało potwierdzone protokołowanymi

z 20 lipca 1981 r., SA 1163/81, brak niektórych ele-

zeznaniami świadków oraz zabezpieczonymi do-

mentów decyzji nie tyle powoduje jej nieważność,

wodami spożycia alkoholu (butelka), a także przy-

co uniemożliwia w ogóle uznanie danego pisma

znaniem się do winy ucznia Konrada Iksińskiego.
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Powyższy czyn stoi w sprzeczności z zasadami

Bibliografia

zachowania ucznia V LO w Igrekowie, stanowi

1. Boć J., Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2001.

naruszenie § 45 Statutu szkoły i jest zagrożony

2. Jeżowski A., Statut szkoły, Instytut Badań w Oświacie,

skreśleniem z listy uczniów. Rada pedagogicz-

Wrocław 2002.

na szkoły w swej uchwale stwierdziła, że uczeń

3. Krześnicki I., Technika redagowania uchwał, Ośrodek

klasy IIIa Konrad Iksiński złamał postanowie-

Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.

nia cytowanego zapisu Statutu szkoły i zasługuje

4. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Wydawni-

na skreślenie z listy uczniów. Samorząd uczniow-

ctwo Lexis Nexis, Warszawa 2004.

ski w swej opinii nie oponował przeciwko skreś

5. Niewiadomski Z., Lipowicz I., Cieślak Z., Prawo admi-

leniu wymienionego ucznia.

nistracyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa

Pouczenie

2002.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Igre-

6. Zaleśny L., Decyzje administracyjne dyrektora szkoły

kowskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem

i placówki oświatowej, Instytut Badań w Oświacie, Wroc-

Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Igre-

ław 2008.

kowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
(pieczęć i podpis dyrektora)
Otrzymują:
1) Konrad Iksiński
2) Państwo Maria i Jan Iksińscy (rodzice)
3) a/a
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Metaprogramy, kierunki

Obszar I Moduł 3.3 Zał. 1

Metaprogramy, kierunki
Północ

Zachód

Działanie – „zróbmy to!” Lubi działać, próbować

Zwracanie uwagi na szczegóły – lubi wiedzieć kto,

nowych rzeczy, rzucać się w wir zdarzeń.

co, kiedy, gdzie i dlaczego, zanim zacznie działać.

Południe

Wschód

wszystkich zostały wzięte pod uwagę, a ich opi-

rozważać możliwości przed podjęciem działań.

Dbanie – lubi mieć świadomość, że uczucia

Spekulowanie – lubi patrzeć perspektywicznie,

nie wysłuchane.
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Obszar I Moduł 3.3 Zał. 2

Instrukcja dla grup
Razem z pozostałymi osobami, które wybrały
ten kierunek, macie 15 minut, żeby odpowiedzieć
na poniższe pytania:
••Jakie są plusy tego stylu działania? (4 przymiotniki)

••Jakie są jego minusy? (4 przymiotniki)

••Z którym „kierunkiem” najtrudniej się Wam
współpracuje i dlaczego?

••Co powinny wiedzieć osoby z pozostałych kierunków na temat Waszego stylu, aby Wasza
współpraca mogła być bardziej efektywna?
••Co cenisz u przedstawicieli pozostałych trzech
„kierunków”?
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Prezentacja rdzeń nauczania

Obszar II Moduł 1.6 Zał. 1

Prezentacja rdzeń nauczania
••Jakość zadania edukacyjnego ma bezpośredni

UCZEŃ

wpływ na efekt.

••Jeśli czegoś nie ma w rdzeniu nauczania, nie

NAUCZYCIEL

TREŚCI

jest istotne w tym procesie.

••Jest to układ wzajemnie oddziałujący – zmia-

Co wynika z wzajemnego oddziaływania
trzech czynników?

na jednego elementu pociąga za sobą zmiany
w innych33.

Mamy trzy sposoby na poprawę efektów:
1. Poprawić jakość nauczanych treści.

UCZEŃ

2. Rozwijać zarówno wiedzę i umiejętności nauczycieli, jak i wybranych treści nauczania.

ZADANIE EDUKACYJNE

3. Zwiększyć stopień aktywnego uczenia się
uczniów34.
Jakie działania wynikają z tak rozumianego

NAUCZYCIEL
Rys. 5. Rdzeń nauczania
Źródło: opracowanie własne.
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TREŚCI

procesu uczenia się na lekcji?
33 E.A. City, R.F. Elmore, S.E. Fiarman, L. Teitel, Instructional Rounds in Education, Harvard Education Press, Cambidge,
Massachusetts 2010. Za: J. Strzemieczny, Widoczne uczenie
się. Rdzeń nauczania.
34 Ibidem.
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Obszar II Moduł 1.6 Zał. 2

••Wykorzystanie zasad oceniania kształtującego
w pracy z uczniami i z nauczycielami.

Strategie efektywnego
uczenia się

••Tworzenie przykładowych kryteriów sukcesu
i informacji zwrotnych w procesie uczenia się.

••Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

Cele i kryteria

••Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie
pytań i zadań, przekazujących informacje, jak
uczniowie się uczą.

Rozmowa w parach
••Dlaczego jest to istotne? (podawanie celów
w języku uczących się, widoczne cele)

••Udzielanie uczniowi takich informacji zwrotnych, które umożliwiają jego widoczny postęp.

••Jak często formułować kryteria sukcesu?
(w ocenianiu kształtującym tzw. NACOBEZU)

••Umożliwianie uczniom, by korzystali z siebie
nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”.
••Wspomaganie uczniów, by odpowiedzialnie
planowali proces własnego uczenia się.

Cele spotkania

Ocenianie kształtujące
Nauczyciel
••odnosi się do kryteriów przy udzielaniu informacji zwrotnej.
W informacji zwrotnej podaje:

••Przedstawienie zasad oceniania kształtującego
w perspektywie pięciu strategii.
••Refleksja nad rodzajami oceniania szkolnego
i ich wpływem na uczenie się.
••Zdefiniowanie pojęcia „dowody na widoczne
uczenie się uczniów”.
••Ewaluacja uczenia się i nauczania w szkole w perspektywie pięciu strategii dobrego
uczenia się.

••co uczeń zrobił dobrze,
••gdzie popełnił błąd i na czym ten błąd polegał,
••jak można poprawić błąd,
••co można jeszcze zrobić, aby lepiej poznać
omawiane zagadnienie lepiej wyćwiczyć
wprowadzaną umiejętność?

Tab. 9. Tablica kryterialna – mapa myśli
Sposób przedstawienia treści

Użycie symboli

Użycie kolorów

Krok 1.

Sposób prezentacji treści umożliwia zrozumienie sensu mniej niż
połowy z nich.

Na mapie pojawiają się jakieś
symbole.

Mapa jest sporządzone jednym
kolorem lub dwoma.

Krok 2.

Mapa jest w miarę czytelna,
a niektóre informacje trudne
do zrozumienia.

Kilka kategorii na mapie jest
oznaczonych odrębnymi symbolami.

Na mapie użyto przynajmniej
trzech kolorów, aby wyróżnić
istotne kwestie.

Krok 3.

Informacje są przedstawione
w sposób czytelny i w większości
są zrozumiałe dla odbiorcy.

Większość kategorii na mapie jest
oznaczona odrębnymi symbolami.

Kolory na mapie pokazują powiązania między kilkoma zagadnieniami, ideami.

Krok 4.

Informacje są przedstawione
w sposób czytelny i w pełni zrozumiały dla odbiorcy

Wszystkie kategorie na mapie są
oznaczone osobnymi symbolami.

Widać wyraźny związek między
użytymi kolorami a porządkiem
kategorii, idei, pomysłów.

Źródło: opracowanie własne.
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Strategie efektywnego uczenia się

Pięć strategii a uczenie się dorosłych
••Kiedy w mojej pracy otrzymałam(em) dobrą
informację zwrotną? Dlaczego była dobra?

••Jaką informację zwrotną chciałabym/chciałbym otrzymywać w swojej pracy?

••Jakie cechy ma taka informacja zwrotna?
••W jaki sposób wykorzystaliśmy na dzisiejszym
warsztacie elementy pięciu strategii?

••W jaki sposób wykorzystujemy je w uczeniu
się nauczycieli?
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Podsumowanie
1. Czy znałam cele szkolenia? Które z nich
zrealizowałam(em)?
2. Co umożliwiło mi realizację celów: po stronie
prowadzącego, grupy, po mojej stronie?
3. W jaki sposób dawałam(em) informację
zwrotną innym – uczestnikom, prowadzącemu? Czy dzięki niej wspomagałem swój proces uczenia się i proces uczenia się innych
uczestników?
4. Jak często robiłam(em) stop-klatkę, aby podsumować nabywane umiejętności i wiedzę?
5. Czego dowiedziałam(em) się o sobie, co poprawi moją pracę?
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Taksonomia Blooma
Tab. 10. Taksonomia Blooma
Poziom

Czasowniki operacyjne

1

WIEDZA; PAMIĘTANIE
umiejętność pamiętania i przywoływania z pamięci
faktów, terminologii, sposobów postępowania, metod, modeli

definiować
dopasować
nakreślić, wyznaczyć
nazwać, opisać, podkreślić
powtórzyć
przywołać

odtwarzać
rozpoznać
uporządkować
wymienić, wyliczać
wyznaczyć
wypisać

2

ROZUMIENIE
umiejętność wytłumaczenia i interpretacji znaczenia
pojęć, porównywania i wnioskowania na podstawie
zapamiętanych informacji

charakteryzować
dać przykład
dobierać
dyskutować
generalizować
identyfikować
ilustrować
klasyfikować
lokalizować
nadać nową formę
obrazować

opowiedzieć
parafrazować
podsumować
przeliczać
przepisywać
przetłumaczyć
raportować
recenzować
rozszerzyć
wyjaśniać, objaśniać
wyrazić opinię

3

ZASTOSOWANIE
koncentracja na użyciu informacji, ich zastosowaniu
do rozwiązania znanych problemów, przez wybór
rozwiązania z zamkniętej listy

interpretować
korzystać
manipulować
montować
naszkicować
obliczyć
obsługiwać
odkryć
pokazać
przedstawiać
przewidywać
przygotować

skonstruować
stosować, praktykować
użyć
wdrażać
wykonać
wykorzystać
zademonstrować
zaplanować
zastosować
zmienić
zmodyfikować

4

ANALIZOWANIE
umiejętność rozpoznania elementów składowych,
a także powiązań i relacji między elementami jakiejś
struktury, co prowadzi do wnioskowania i rozwiązywania problemów poprzez podanie własnej odpowiedzi

analizować
dyskutować, debatować
dzielić
kalkulować
oddzielić
porównać
powiązać, skorelować
próbować
przeegzaminować
przypisać
rozebrać na części

rozpoznać
rozróżniać
rozwiązać
skategoryzować
stworzyć diagram
wnioskować
wybierać
wykonać doświadczenie
zakwestionować
zbadać
zestawić w przeciwieństwie
z czymś

5

OCENIANIE
umiejętność dobrania i zestawienia elementów składowych w nową strukturę, pozwala na tworzenie nowej informacji, nowych odpowiedzi i unikatowych
rozwiązań problemów

decydować
krytykować
ocenić
oszacować
poprawiać
sprawdzać

uzasadniać
wartościować, wymierzyć
weryfikować
wywnioskować
zastanawiać się
zbadać
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Taksonomia Blooma

Poziom
6

TWORZENIE
koncentracja na ocenianiu i wartościowaniu informacji z uwagi na jakieś kryterium czy jakiś cel, a także
argumentowanie i tworzenie własnych kryteriów
oceny

Czasowniki operacyjne
formułować
generować
łączyć
opracować
pisać
planować
produkować
projektować
przestawić
rekonstruować
reorganizować

rozwijać
skomponować
skonstruować
sporządzić
tworzyć
założyć, ustawić
zaproponować
zarządzać
zebrać
złożyć
zorganizować

Źródło: Bloom 1956, Anderson 2000, oprac. za http://www.jankowskit.pl/metodyka-nauczania/taksonomia-blooma.html.
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Facylitacja

Obszar VI Moduł 5.2 Zał. 1

••Aby okazać zainteresowanie i zrozumienie

dla uczestnika oraz zachęcić go do dalszej
wypowiedzi.

Facylitacja
Techniki komunikacyjne i facylitacyjne
Tab. 11. Facylitacja K
Lp

Co chcemy osiągnąć?

Techniki

1

Umożliwić wzajemne
zrozumienie między
osobą prowadzącą
i uczestnikiem/uczestniczką, między osobami
uczestniczącymi

Parafraza
Zadawanie pytań
Podsumowanie
Przeformułowanie
Zachęcanie

Zachęcić
do wypowiedzi,
zaangażować

Potwierdzanie
Lustrzane odbicie
Tworzenie przestrzeni
Równoważenie
Zachęcanie

Uporządkować pracę
grupy

Podsumowywanie
Udzielanie głosu
Porządkowanie dyskusji

Przywrócić koncentrację
na celu

Parking
Przypominanie celu
i tematu pracy grupy

2

3

4

Źródło: opracowanie własne.

Parafraza to powtórzenie tego, co zrozumie-

liśmy z wypowiedzi rozmówcy.
Kiedy?

Stosuj parafrazę wtedy, gdy nie do końca rozumiesz wypowiedź OU i nie są dla ciebie jasne
jego intencje. Za pomocą parafrazy sprawdzasz,
czy dobrze ją rozumiesz, i dajesz mu możliwość
weryfikacji.
Stosuj parafrazę również w sytuacji, gdy masz
poczucie, że nie wszyscy uczestnicy usłyszeli lub
zrozumieli wypowiedź jednej z osób.
W jakim celu?

••Aby uczynić jego wypowiedź bardziej słyszalną.
••Aby właściwie zapisać ją na plakacie.
Jak?
Powtórz własnymi słowami wypowiedź rozmówcy tak, jak ją rozumiesz.
Powiedz na przykład: O ile Cię dobrze zrozumiałem… Z tego, co rozumiem… Chodzi Ci o to… czy
tak? Rozumiem, że pytasz…
Pamiętaj
Korzystając z parafrazy, nie oceniaj i w żaden
sposób nie wartościuj wypowiedzi uczestnika.
Odłóż na bok własny punkt widzenia. Zrozumieć
to wcale nie znaczy zgodzić się. Parafraza nie powinna zawierać nic więcej niż to, co usłyszałeś.
Podsumowanie to ponowne przedstawienie naj-

ważniejszych kwestii, myśli, odczuć, które pojawiły się na danym etapie pracy grupy.
Kiedy?
••Na zakończenie pracy z grupą.
••Na zakończenie każdej części pracy z grupą.
W jakim celu?
••Aby zebrać najważniejsze fakty i potwierdzić
ich rozumienie.

••Aby pokazać, jaki postęp został osiągnięty,
i zachęcić do dalszych wysiłków.

••Aby pokazać, że słuchasz i koncentrujesz się
na wypowiedzi uczestnika.

••Aby sprawdzić, czy dobrze rozumiesz jego
intencje.

••Aby uporządkować treść rozmowy i skupić

••Aby upewnić się, że wszystkie sprawy w danej
części szkolenia zostały omówione i można
przejść do następnej.
••Aby dać osobie uczestniczącej okazję do ewen-

tualnego skorygowania naszego rozumienia
jej wypowiedzi.

uwagę na poruszanych kwestiach.
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Facylitacja

Jak?
Przedstaw sam(a) lub zachęć OU do przedstawienia najważniejszych kwestii, które dotychczas
zostały poruszone.
Możesz dokonać podsumowania przez:
••Wyrażenie bezpośredniej prośby o podsumowanie, np.

Jakbyś podsumował(a) dotychczasowe ustalenia?
••Pośrednie wyrażenie prośby o podsumowanie, np.:

••Potakiwanie głową, pochylenie się w kierun-

ku mówiącego/mówiącej, kontakt wzrokowy,
uśmiechanie się

••aha, tak, tak, rozumiem itp.
••Czy masz ochotę powiedzieć coś więcej?
Zachęcanie to technika, która pomaga osobie
uczestniczącej wyjaśnić i sprecyzować swoją wypowiedź. Pokazujesz, że jesteś zainteresowany(a)
tym, co mówi, i chcesz dowiedzieć się więcej,
dokładniej.

To może podsumujemy to, co dotychczas omówiliśmy…

Kiedy?

To, co dotąd padło z Twojej strony, można by podsumować w następujących punktach…
••Osobiste podsumowanie, np.
Wydaje mi się, że podstawowe myśli, jakie zostały

••Gdy ktoś wypowiada się niezbyt jasno.
••Wypowiedź OU jest krótka, lakoniczna, a ty
chcesz się dowiedzieć więcej.

wyrażone, to…
Wygląda, że najważniejsze kwestie, które dotąd

••Małomówna dotychczas osoba zabrała głos.

padły, to…
Czy coś pominęłam/pominąłem?

W jakim celu?

Potwierdzenie to okazanie osobie uczestniczącej,

••Aby lepiej zrozumieć.

mówiła dalej.

••Aby uzyskać więcej informacji.

Kiedy?

••Aby wzmocnić zaangażowanie mało aktywnej

że jej słuchasz z zainteresowaniem i chcesz, aby

••Małomówna dotychczas osoba zabrała głos.
••Na początku szkolenia.
W jakim celu?
••Aby zachęcić mało aktywną OU do większego
zaangażowania.

osoby uczestniczącej.
Jak?
••Zacznij od parafrazy wypowiedzi uczestnika/
uczestniczki.

••Następnie zadaj pytanie otwarte, np. Co przez
to rozumiesz?, Jak to widzisz?, Co masz na myśli,
kiedy mówisz…

••Aby okazać swoje zainteresowanie.
Jak?
Wyrazić swoje zainteresowanie przez niewerbalne sygnały oraz słowne potwierdzenia komunikujące, że oferujesz osobie mówiącej swój czas
i uwagę:
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••Możesz też sparafrazować wypowiedź, użyć
łącznika więc…, bo… lub i… i zawiesić głos.
Przykłady:

••Osoba uczestnicząca: Myślę, że większość naszych projektów nie do końca odpowiada potrzebom młodych ludzi.
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Trener(ka): O ile dobrze cię zrozumiałem, uważasz, że nasze działania nie są dostosowane do potrzeb młodych ludzi (parafraza). Czy mógłbyś podać
jakiś przykład tego, co masz na myśli? (zachęcanie)
••Osoba uczestnicząca: Myślę, że powinniśmy skierować nasze działania do innych odbiorców.
••Trener(ka): Mówisz, żeby zwrócić się do innych
odbiorców (parafraza), ponieważ… (zachęcanie)

Lustrzane odbicie to technika polegająca na do-

••Mów tonem ciepłym i akceptującym, niezależnie od tego, jak brzmiał głos rozmówcy.

••Bądź sobą. Zachowaj swoje gesty i swój ton gło-

su. Pamiętaj, że celem stosowania tej techniki
jest budowanie zaufania.

Równoważenie to technika, dzięki której umożliwiasz wypowiedzenie poglądów i opinii dotychczas nieujawnionych. Dyskusja często przybiera kierunek nadany jej przez kilka pierwszych

kładnym odtworzeniu usłyszanej wypowiedzi.

osób zabierających głos. Stosując równoważenie,

Niektóre osoby potrzebują wiernego powtórze-

osoba prowadząca pomaga grupie wyjść z tego

nia swoich słów, by poczuć, że zostały uważnie

ograniczenia.

wysłuchane. Czasem konieczna jest taka skrajna forma parafrazy, żeby zachować neutralność
i wzbudzić zaufanie uczestnika/uczestniczki.
Kiedy?

Kiedy?
••Równoważenie przeciwstawia się powszech-

nemu przekonaniu, że „milczenie oznacza

••Na początku Twojej współpracy z grupą, gdy

zgodę”. Dzięki równoważeniu osoby, które nie
czują się wystarczająco bezpieczne, by wyrazić

osoby uczestniczące nie mają jeszcze do ciebie

poglądy postrzegane przez nich jako niepopu-

zaufania.

larne, mogą to uczynić z pomocą trenera(ki).

••W sytuacji gdy masz poczucie, że zagrożona
jest Twoja neutralność.

••Gdy dyskusja toczy się zbyt wolno.
W jakim celu?

••Równoważenie nie tylko pomaga indywidual-

nym osobom uczestniczącym, potrzebującym
wsparcia w danym momencie. Wpływa pozytywnie również na normy grupy jako całości.
Przesyła komunikat: „Wszystko, co powiecie,
jest do przyjęcia, niezależnie od tego, jakie

••Aby podkreślić swoją neutralność – nie mówisz nic więcej, niż powiedziała OU, Twoja
wypowiedź jest lustrzanym odbiciem jej słów.
••Aby zbudować zaufanie, oparte na przekonaniu co do Twojej neutralności.

••Aby wzmocnić zaangażowanie uczestników
i uczestniczek.

poglądy głosicie”.
W jakim celu?
••Aby ujawnić wszystkie poglądy reprezentowane przez członków/członkinie grupy.

Jak?
Oto kilka przykładów równoważenia:
••Znamy już stanowisko trzech osób, czy ktoś za-

Jak?

proponuje inny sposób spojrzenia na tę sprawę?
••Jeżeli osoba wypowiedziała pojedyncze zda-

nie, powtórz je dokładnie, jeśli wypowiedziała
kilka zdań – powtórz kluczowe słowa i frazy.

••Używaj wypowiedzianych słów, nie swoich.

••Co sądzą inni?
••Poznaliśmy punkt widzenia samorządu szkolnego
i punkt widzenia przedstawicieli rodziców. Jakie
jest w tej sprawie zdanie przedstawicieli organizacji pozarządowych?
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Tworzenie przestrzeni oznacza komunikat do

••Jeśli niektórzy uczestnicy zabierają głos o wiele

to w porządku, ale jeśli chciałabyś coś powiedzieć,

nuj, aby każdy po kolei mógł się wypowiedzieć.

mało aktywnej osoby: „Jeśli nie chcesz mówić,
teraz masz okazję”.
Kiedy?

••W każdej grupie są osoby, które dużo mówią,

i inne, które rzadziej zabierają głos. Jeśli dyskusja przebiega w szybkim tempie, osoby nieśmiałe mogą mieć problemy ze znalezieniem
odpowiednich słów.

••Niektórzy ludzie nie zabierają głosu, ponieważ obawiają się bycia postrzeganym jako nie-

grzeczni czy rywalizujący. Inni milczą, kiedy są
w nowej grupie i nie są pewni, co jest akcep-

Udzielanie głosu jest procedurą, która pomaga
w sytuacjach, gdy wszyscy naraz chcą mówić.

Sprawia, że każda osoba wie, kiedy przyjdzie jej
kolej, i będzie mogła się wypowiedzieć.
Kiedy?
••Jeśli osoby uczestniczące nie wiedzą, kiedy
przyjdzie ich kolej, mimowolnie starają się

coś powiedzieć, przerywając sobie nawzajem.
••Jeśli osoba prowadząca nie korzysta z tech-

nik udzielania głosu, sama musi orientować

towane, a co nie. Jeszcze inni zachowują swoje

się, kto już się wypowiedział i czyja jest kolej.

myśli dla siebie, gdyż są przekonani, że ich po-

Udzielanie głosu zdejmuje z facylitatora(ka)

mysły nie są tak dobre jak pomysły innych. We

to zadanie: każda z osób uczestniczących wie,

wszystkich tych przypadkach bardzo pomocna

kiedy może mówić.

staje się osoba prowadząca, która tworzy dla
nich przestrzeń, umożliwiającą włączenie się
do dyskusji.
W jakim celu?
••Aby umożliwić wypowiedzenie swoich opinii

Jak?
Procedura udzielania głosu składa się z czterech
etapów. Najpierw facylitator(ka) prosi o podniesienie rąk osoby, które chcą coś powiedzieć.
Następnie ustala kolejność wypowiadania się,

osobom, którym sprawia trudność wypowia-

przyporządkowując każdemu numer. Dysku-

danie się na forum grupy.

sja odbywa się w kolejności według ustalonych

Jak?
••Uważaj na cichych uczestników, na ich „język
ciała” czy mimikę twarzy, które mogą wyrażać
chęć mówienia.
••Zapraszaj ich do mówienia. Na przykład: Czy
chciałbyś coś dodać?
••Jeśli nie dają się namówić – nie naciskaj. Każdy

ma prawo włączyć się wtedy, kiedy sam tego
zechce.

••Jeśli to konieczne, „przytrzymaj” innych, np.,

jeśli cichy uczestnik sprawia wrażenie, że zaraz coś powie, ale ktoś inny wyrywa się do głosu, powiedz: Mówcie pojedynczo, Kasiu, może ty
pierwsza?
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częściej niż inni i dominują dyskusję, zapropo-

numerów. Na koniec facylitator(ka) jeszcze raz
sprawdza, czy ktoś chciałby coś dodać, jeśli tak,
procedura rozpoczyna się od początku.
Krok 1. Proszę, aby wszystkie osoby, które chcą się
wypowiedzieć, podniosły ręce.
Krok 2. Piotrek będziesz pierwszy, Marta druga,
Jurek trzeci.
Krok 3. [gdy Piotrek skończył mówić] Kto był drugi? Ty Marta, mów.
Krok 4. [gdy ostatnia osoba skończyła] Czy ktoś
jeszcze chciałby coś powiedzieć?

Porządkowanie dyskusji oznacza kontrolowanie
wielu wątków, które pojawiają się podczas dys-

kusji. Weźmy pod uwagę następujący przykład:
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grupa rozmawia o możliwości zastosowania pracy zespołowej w tworzeniu strony internetowej.

Krok 3. Czy coś pominąłem/pominęłam bądź źle
zinterpretowałem(am)? Ludzie z reguły odpowia-

Dwie osoby mówią o możliwościach technicz-

dają na takie pytania. Jeśli ktoś próbuje wyjaśnić

nych, dwie o podziale ról, a ktoś inny o brakują-

istotę swojej wypowiedzi, zachowuj się wspierają-

cych zasobach. W takiej sytuacji konieczne jest

co. Poproś o wyjaśnienia także inne osoby.

uporządkowanie dyskusji, ponieważ każda z osób
uczestniczących koncentruje się na istotnej dla
niej kwestii, tracąc z oczu pozostałe.

Parking czyli odłożenie (zaparkowanie) tematu,

który został wniesiony, a nie jest przedmiotem
dyskusji w danej chwili.

Kiedy?
••Ludzie często zachowują się tak, jakby kwestia,
która ich najbardziej interesuje, była najważniejsza także dla pozostałych. Porządkowanie
pomaga grupie dostrzec różne aspekty tematu
i zająć się wszystkimi z równą uwagą.
••Porządkowanie zapobiega niepokojowi osób,

Kiedy?
••Osoba uczestnicząca zgłasza pytania czy kwestie nieprzewidziane w programie.

Jak?
Zaakceptuj wypowiedź nie na temat, nie oceniaj.

które czują, że grupy nie interesują jej pomysły

Zapisz pomysł w „pamięci grupowej”. Następnie

i kwestie, które chciałyby omówić.

zapytaj uczestników i uczestniczki szkolenia, czy
chcą się zająć tym pomysłem teraz, czy raczej

W jakim celu?

wolą odłożyć go na później. Zapisuj w „pamię-

••Aby umożliwić wypowiedzenie wszystkich
opinii na dany temat.

••Aby powiązać ze sobą różne wątki z dyskusji,

ci grupowej” pomysły, które zostały odłożone,
i pozwól osobom uczestniczącym ustalić, kiedy
chcą się nimi zająć (np. na następnym spotkaniu,
następnego dnia, po przerwie).
Dobrze, że podjąłeś ten wątek. Prawdę mówiąc,

uogólnić ogląd sytuacji lub wyciągnąć wnioski

nie przewidywaliśmy dziś rozmowy na ten temat.

z dotychczasowych wypowiedzi.

Jak uważacie, powinniśmy się tym zająć dziś, czy też
możemy go zapisać na „Liście tematów” i omówić

Jak?

na następnym spotkaniu?

Porządkowanie dyskusji to proces, na który

Utrzymywanie tematu dyskusji lub ustalonego

składają się trzy kroki. Najpierw facylitator(ka)
sygnalizuje, że chce przerwać na chwilę dyskusję, by podsumować dotychczasowe wypowiedzi. Następnie, opisuje różne poddyskusje, które
wystąpiły. Na zakończenie sprawdza, czy dobrze
oddał(a) myśli grupy.
Krok 1. Wygląda na to, że mamy tu trzy równole-

porządku
Kiedy?

••Osoby uczestniczące odbiegają od tematu lub
ustalonej procedury.

Jak?

głe rozmowy. Chcę się upewnić, że dobrze wszystko
zrozumiałem(am).
Krok 2. Jedna dyskusja dotyczy warunków technicz-

Przypominając uczestnikom i uczestniczkom temat, pytanie lub zadanie, które postawiłeś/aś.
Umówiliśmy się na wymyślanie pomysłów rozwią-

nych, druga podziału ról i przydzielania zadań, zaś

zań, a zaczynacie już je oceniać. Poczekajmy z tym

trzecia brakujących zasobów do realizacji projektu.

jeszcze chwilę, może są jeszcze jakieś inne pomysły?
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Obszar I Moduł 2.1 Zał. 2

Wymagania państwa
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560)

Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B
Tab. 12. Wymagania wobec przedszkoli35
Wymaganie

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

1. Przedszkole realizuje
koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
dzieci.

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę
pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę
pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci są zorganizowane
w sposób sprzyjający
uczeniu się.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
są planowane, monitorowane i doskonalone.
Wnioski z monitorowania są wykorzystywane
w planowaniu i realizowaniu tych procesów.
Stosowane metody pracy są dostosowane
do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tych procesów. W przedszkolu stosuje
się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi dzieci.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie
programowej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnieniem jego
możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża
wnioski z tych analiz.

Wdrażane wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności
i zainteresowań.
Modyfikowane w przedszkolu programy
wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich
zainteresowań.

4. Dzieci są aktywne.

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone
w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych
aktywności.
Dzieci są wdrażane do samodzielności.

Dzieci inicjują i realizują działania
na rzecz własnego rozwoju. Dzieci
uczestniczą w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej.

35 Dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

5. Respektowane są
normy społeczne.

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich
zachowań się od nich oczekuje.
Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Podejmuje się działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane.

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami,
analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się
ich skuteczność oraz, w razie potrzeb,
modyfikuje.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością
w działaniu i relacjach społecznych.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji.

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację
społeczną każdego dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane
w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom,
zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
przedszkola.

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu
i realizowaniu procesów
edukacyjnych.

Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują
efekty swojej pracy.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem
w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.

8. Promowana jest
wartość wychowania
przedszkolnego.

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu
oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole
informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole
działań.

Przedszkole promuje w środowisku
lokalnym wartość wychowania przedszkolnego.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie
rodziców na temat swojej pracy.
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami
na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci
i przedszkola.

Wymaganie
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Wymaganie

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

10. Wykorzystywane
są zasoby przedszkola
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jego działania,
współpracuje z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym.

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca przedszkola z instytucjami
i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie
na rozwój dzieci.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia
wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych.

W przedszkolu analizuje się wyniki badań
zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
Nauczyciele planują i podejmują działania
edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem
wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych
oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej.
Działania prowadzone przez przedszkole są
monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb
– modyfikowane.

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki
badań zewnętrznych i prowadzi badania
wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb
przedszkola, w tym badania osiągnięć
dzieci, które zakończyły wychowanie
przedszkolne.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego
rozwojowi.

Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki
do rozwoju dzieci. Zarządzanie przedszkolem
sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola.

Zarządzanie przedszkolem prowadzi
do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników
przedszkola oraz rodziców w procesie
podejmowania decyzji dotyczących
przedszkola.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania
zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego
potrzeb.

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 13. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia
zawodowego36
Wymaganie
1. Szkoła lub placówka
realizuje koncepcję
pracy ukierunkowaną
na rozwój uczniów.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą
przez radę pedagogiczną własną koncepcją
pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe
uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana
uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy szkoły lub placówki
jest przygotowywana, modyfikowana
i realizowana we współpracy z uczniami
i rodzicami.

36 Nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Procesy edukacyjne
są zorganizowane
w sposób sprzyjający
uczeniu się.

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole
lub placówce służy rozwojowi uczniów.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie ucznia o jego postępach w nauce
oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się
i planować ich indywidualny rozwój. Nauczyciele
kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę
sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego
uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Organizacja procesów edukacyjnych
umożliwia uczniom powiązanie różnych
dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka
organizacja procesów edukacyjnych
pomaga uczniom zrozumieć świat oraz
lepiej funkcjonować w społeczności
lokalnej.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia
się. Czują się odpowiedzialni za własny
rozwój. Uczniowie uczą się od siebie
nawzajem.
W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

3. Uczniowie nabywają
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

W szkole lub placówce realizuje się podstawę
programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów
jej realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje
osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem
jego możliwości rozwojowych, formułuje się
i wdraża wnioski z tych analiz.

Wdrażane wnioski z monitorowania
i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia
się i osiągania różnorodnych sukcesów
edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy
osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie odnoszą sukces na wyższym
etapie kształcenia lub na rynku pracy.

4. Uczniowie są aktywni.

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają
każdego ucznia do podejmowania różnorodnych
aktywności.

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne
działania na rzecz własnego rozwoju,
rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne
osoby.

5. Respektowane są
normy społeczne.

Działania szkoły lub placówki zapewniają
uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji
przedsięwzięć będących wynikiem działań
samorządu uczniowskiego.
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub
placówce są uzgodnione i przestrzegane przez
uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz,
w razie potrzeb, modyfikuje.

Wymaganie
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

6. Szkoła lub placówka
wspomaga rozwój
uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji.

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe,
sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną
każdego ucznia.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju
lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych
potrzeb każdego ucznia.
Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi
podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc
uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją
społeczną.
W szkole lub placówce są realizowane działania
antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

W szkole lub placówce są prowadzone
działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu
do każdego ucznia.
W opinii rodziców i uczniów wsparcie
otrzymywane w szkole lub placówce
odpowiada ich potrzebom.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu
i realizowaniu procesów
edukacyjnych.

Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący
w jednym oddziale, współpracują ze sobą
w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu
i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu
procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje
w wyniku ustaleń między nauczycielami.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem
w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.

8. Promowana jest
wartość edukacji.

W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający
uczeniu się.
W szkole lub placówce prowadzi się działania
kształtujące postawę uczenia się przez całe
życie.

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.
Działania realizowane przez szkołę lub
placówkę promują wartość edukacji
w społeczności lokalnej.

9. Rodzice są partnerami
szkoły lub placówki.

Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje
opinie rodziców na temat swojej pracy.
W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły
lub placówki i uczestniczą w podejmowanych
działaniach.

W szkole lub placówce są realizowane
inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju
uczniów oraz szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane
są zasoby szkoły lub
placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego
i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz
ich wzajemnego rozwoju. Szkoła lub placówka
w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje
z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym.

Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

11. Szkoła lub placówka,
organizując procesy
edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy wyników sprawdzianu37, egzaminu gimnazjalnego38,
egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

W szkole lub placówce analizuje się wyniki
sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą
do formułowania wniosków i rekomendacji,
na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania.
Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie
potrzeb – modyfikowane.

W szkole lub placówce wykorzystuje się
wyniki badań zewnętrznych i prowadzi
badania wewnętrzne, odpowiednio
do potrzeb szkoły lub placówki, w tym
badania osiągnięć uczniów i losów
absolwentów.

12. Zarządzanie szkołą
lub placówką służy jej
rozwojowi.

Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje
się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz
zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych
zadań warunków.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz
doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub
placówki.

Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja
udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów
i rodziców w procesie podejmowania
decyzji dotyczących szkoły lub placówki.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania
zapewniające szkole lub placówce
wspomaganie zewnętrzne odpowiednie
do jej potrzeb.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).

37 Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej.
38 Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.
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Tab. 14. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych
Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

1. Placówka realizuje
koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
wychowanków i umożliwiającą organizację
pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów.

Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
podejmowanych działań. W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków. Czas
spędzany przez wychowanków w placówce jest
efektywnie wykorzystywany.

Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z wychowankami
i rodzicami.
Działania podjęte w wyniku wdrażania
wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki uwzględniają opinie
wychowanków w celu doskonalenia
podejmowanych działań.
W placówce stosuje się nowatorskie
rozwiązania służące rozwojowi wychowanków.
Dokonuje się analizy efektywności
wykorzystania czasu spędzanego przez
wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb.

2. Placówka wspomaga
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia
korzystanie z różnych
form wypoczynku
i organizacji czasu
wolnego.

W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby
oraz możliwości wychowanków w celu podejmowania skutecznych działań wspierających ich
rozwój.
Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań́,
odpowiada potrzebom wychowanków i daje im
możliwość wyboru różnorodnych aktywności.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
W placówce kształtuje się umiejętność spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
placówki.

Wdrażane wnioski z diagnozy i analizy
potrzeb oraz możliwości wychowanków zapewniają skuteczność działań
placówki i przyczyniają się do rozwoju
zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
W placówce ocenia się skuteczność
podejmowanych działań. Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana,
umożliwia wychowankom odkrywanie
i rozwijanie ich zdolności.
Wychowankowie inicjują i realizują
różnorodne działania na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju placówki.
Wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla własnego rozwoju.

3. Respektowane są
normy społeczne.

Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
między wszystkimi członkami społeczności
placówki są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce
są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące
zadania placówki oraz rodziców.

W placówce, wspólnie z wychowankami
i rodzicami, analizuje się podejmowane
działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań.
Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie
potrzeb, modyfikuje.

Wymaganie
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

4. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym wpływa korzystnie na rozwój
wychowanków.
W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy, z uwzględnieniem
specyfiki jej działania, pozyskuje się
i wykorzystuje informacje ze środowiska
lokalnego, dotyczące jej oferty.

5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu
wartości edukacji.

Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia
klimatu sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia się przez całe życie.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej
i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób
realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Placówka wykorzystuje informacje
o efektach pracy z wychowankami
do promowania realizowanych działań
i wartości edukacji.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz, w miarę
możliwości, wychowanków i rodziców
w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 15. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych
Wymaganie
1. Placówka realizuje
koncepcję pracy.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji
korzystających z jej oferty, specyfikę pracy
placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania
środowiska lokalnego.
Koncepcja pracy placówki jest znana osobom,
instytucjom i organizacjom korzystającym
z oferty placówki.

Charakterystyka wymagania
na poziomie B
Realizowana koncepcja pracy placówki
jest monitorowana i, w razie potrzeb,
modyfikowana z uwzględnieniem
oczekiwań osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 3 WSPÓŁPRACA

133

Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Procesy edukacyjne
są zorganizowane
w sposób sprzyjający rozwojowi osób,
instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki.

Planowanie procesów edukacyjnych w placówce
służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
W realizacji zadań stosuje się różne formy
i metody pracy dostosowane do potrzeb osób,
instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki.
Placówka pozyskuje informacje od osób,
instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty
placówki, na temat podejmowanych przez
placówkę działań.

W placówce stosuje się nowatorskie
rozwiązania służące rozwojowi osób,
instytucji i organizacji korzystających
z oferty placówki.
Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki są
wykorzystywane do doskonalenia
procesów edukacyjnych i prowadzonych
przez placówkę działań.

3. Placówka zaspokaja potrzeby osób,
instytucji i organizacji
korzystających z oferty
placówki.

Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej
cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających.
Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki.
W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki wsparcie otrzymywane
w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne.

Doskonali się ofertę placówki
z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki oraz
pozyskanych od nich opinii dotyczących
pracy placówki.
Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki
do własnego rozwoju.

4. Procesy edukacyjne
są efektem współpracy
nauczycieli i innych
osób realizujących
zadania placówki.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian
dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych
(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami i innymi osobami realizującymi
zadania placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki wspomagają się w organizowaniu
i realizacji procesów edukacyjnych.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.

5. Promowana jest
wartość edukacji.

W placówce prowadzi się działania kształtujące
postawę uczenia się przez całe życie.
W placówce prowadzi się działania promujące
wartość edukacji, skierowane do osób, instytucji
i organizacji korzystających z oferty placówki
oraz nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

Realizowane przez placówkę działania
wzmacniają odpowiedzialność za własny
rozwój osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
Działania realizowane przez placówkę
promujące wartość edukacji wpływają
na rozwój lokalnej społeczności.

6. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę
zasoby środowiska lokalnego wpływają
na rozwój osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.

Wymaganie
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia
wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych.

W placówce analizuje się wyniki badań
zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków
i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje i podejmuje
działania.
Realizacja oferty i działania podejmowane
w placówce są monitorowane i analizowane,
a w razie potrzeb – modyfikowane.

Placówka doskonali własną pracę
z uwzględnieniem systematycznie
pozyskiwanych informacji na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które
skorzystały z oferty placówki.

8. Zarządzanie
placówką służy jej
rozwojowi.

Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych placówki.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej
i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób
realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie
oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji
i organizacji korzystających z oferty placówki
oraz odpowiednie warunki jej realizacji.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 16. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Wymaganie
1. Planuje się i organizuje pracę w sposób
sprzyjający osiąganiu
celów placówki.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby
oraz możliwości wychowanków.
Wyniki tych analiz i diagnoz są uwzględniane
przy planowaniu, organizowaniu, realizowaniu
i modyfikowaniu działań placówki.
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.

Działania podjęte w efekcie wdrażania
wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pracują wspólnie
z wychowankami nad doskonaleniem
podejmowanych działań.
Placówka podejmuje innowacyjne
działania w zakresie umożliwiania wychowankom rozwijania zainteresowań
i uzdolnień lub specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania.
Dokonuje się analizy efektywności
wykorzystania czasu spędzanego przez
wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb.
Wnioski z tych analiz przyczyniają się
do podniesienia efektywności pracy
placówki.
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Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Respektowane są
normy społeczne.

Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
między wszystkimi członkami społeczności
placówki są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce
są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli i inne osoby realizujące
zadania placówki oraz rodziców.
Podejmuje się działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane.
Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie do potrzeb
wychowanków i sprzyjają kształtowaniu
i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań.
Wychowankowie współpracują ze sobą.

W placówce ocenia się skuteczność
podejmowanych działań. Ocena ta jest
uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu kolejnych działań. Podejmowane działania zaspokajają
potrzeby każdego wychowanka.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach
społecznych.
Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących
zadań placówki.

3. Nauczyciele i inne
osoby realizujące zadania placówki wspólnie
podejmują działania
odpowiednie do jej
funkcji.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
działań służących realizacji zadań placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki monitorują jakość podejmowanych
działań. Wnioski z monitorowania są wspólnie
analizowane i wykorzystywane w planowaniu,
organizowaniu i realizowaniu działań.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu
procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje
w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi
osobami realizującymi zadania placówki.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.

4. Placówka wspomaga
rozwój wychowanków,
z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji.

W placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację
społeczną każdego wychowanka.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki stwarzają sytuacje, w których zachęcają
wychowanków do podejmowania różnorodnych
aktywności, z uwzględnieniem rozpoznanych
możliwości psychofizycznych każdego wychowanka i jego potrzeb rozwojowych.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
Placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc wychowankom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją
społeczną.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
placówki.

W placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne
wychowanków. Działania te uwzględniają indywidualne potrzeby każdego
wychowanka.
Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących
zadań placówki.
Wychowankowie inicjują i realizują
różnorodne działania na rzecz własnego
rozwoju i rozwoju placówki. Mają wpływ
na organizację pracy placówki.
W opinii rodziców i wychowanków
wsparcie otrzymywane w placówce
odpowiada ich potrzebom.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

5. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka wspiera rodziców w wychowaniu
i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich dzieci.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Placówka realizuje inicjatywy zgłaszane
przez rodziców na rzecz rozwoju wychowanków i placówki.
Rodzice pozytywnie oceniają efekty
wsparcia udzielonego im przez placówkę.
Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę
zasoby środowiska lokalnego wpływają
na rozwój wychowanków i placówki.

6. Zarządzanie
placówką służy jej rozwojowi i promowaniu
wartości edukacyjnych
i wychowawczych.

Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia
klimatu sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia się przez całe życie.
W placówce wspiera się wychowanków w przyjmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki
w procesie podejmowania decyzji dotyczących
placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Placówka jest pozytywnie postrzegana
w środowisku lokalnym.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).
Tab. 17. Wymagania wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki39
Wymaganie
1. Placówka realizuje
koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój
wychowanków.

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki
oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego. Koncepcja pracy placówki jest znana
rodzicom i przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana
we współpracy z rodzicami.

39 Ilekroć w części VI jest mowa o wychowankach, należy przez to rozumieć także uczniów szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób
sprzyjający osiąganiu
celów placówki.

Planowanie działań w placówce odpowiednio
do rodzaju placówki: profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, prozdrowotnych,
rekreacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych, w tym wynikających
z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla wychowanków,
służy rozwojowi wychowanków.
Działania realizowane w placówce są monitorowane i, w razie potrzeb, modyfikowane w celu
podniesienia efektywności pracy placówki.
Wychowankowie znają stawiane przed nimi cele
uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie wychowanków o ich postępach
oraz ocenianie pomagają wychowankom uczyć
się i planować ich indywidualny rozwój.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki motywują wychowanków do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych
sytuacjach.
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pracują wspólnie
z wychowankami, z uwzględnieniem ich
możliwości, nad doskonaleniem podejmowanych działań.
W placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację
procesu edukacji i terapii w odniesieniu
do każdego wychowanka.
Organizacja procesów edukacyjnych
umożliwia wychowankom powiązanie
różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów
edukacyjnych pomaga wychowankom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.
Wychowankowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu
uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój.
Wychowankowie uczą się od siebie
nawzajem.

3. Wychowankowie
nabywają wiadomości
i umiejętności określone
w podstawie programowej.

Działania służące nabywaniu wiedzy i umiejętności dostosowuje się do zdiagnozowanych
potrzeb i możliwości wychowanków.
Rozwój wychowanków planuje się indywidualnie, z uwzględnieniem postępów każdego
wychowanka. Nauczyciele stosują różnorodne
metody pracy, z uwzględnieniem możliwości,
zdolności i sposobów uczenia się wychowanków.
W szkole funkcjonującej w placówce realizuje się programy nauczania uwzględniające
dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne każdego
wychowanka, jego możliwości i zdolności. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej
realizacji.
Wychowankowie nabywają̨ wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
i możliwościami.
W placówce, odpowiednio do jej specyfiki,
monitoruje się proces nabywania wiedzy i umiejętności przez wychowanków w odniesieniu
do potrzeb i możliwości każdego wychowanka.

Placówka podejmuje nowatorskie
rozwiązania, innowacje i eksperymenty
w zakresie rozwijania zainteresowań
i uzdolnień, organizacji nauki, metod
pracy i wychowania.
Zebrane informacje o losach byłych wychowanków potwierdzają skuteczność
podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

4. Wychowankowie są
aktywni.

Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w placówce i chętnie w nich
uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego wychowanka do podejmowania
różnorodnych aktywności, odpowiednio do ich
możliwości.

Wychowankowie są, odpowiednio
do swoich możliwości, samodzielni
w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju
i rozwoju placówki.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

5. Respektowane są
normy społeczne.

Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
między wszystkimi członkami społeczności
placówki są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce
są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, pracowników placówki oraz rodziców.
Podejmuje się działania wychowawcze mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Realizacja tych
działań jest monitorowana oraz, w razie potrzeb,
modyfikowana.
Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie do potrzeb
wychowanków i sprzyjają kształtowaniu
i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań.
Wychowankowie współpracują ze sobą w miarę
swoich możliwości.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
placówki.

W placówce ocenia się skuteczność
podejmowanych działań profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych,
edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ocena ta jest uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu
i modyfikowaniu kolejnych działań.
Podejmowane działania zaspokajają
potrzeby każdego wychowanka.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach
społecznych.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, biorą udział w procesie
podejmowania decyzji dotyczących
zadań placówki.

6. Nauczyciele i inne
osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu
i realizowaniu działań
odpowiednich do jej
funkcji.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania
placówki współpracują ze sobą w planowaniu,
organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
podejmowanych działań. Wprowadzanie zmian
dotyczących przebiegu procesów zapewniających realizację zadań placówki (planowanie,
organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie)
następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.

Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i formy
współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące
zadania placówki pomagają sobie
nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu
własnej pracy.

7. Promowana jest
wartość edukacji.

W placówce prowadzi się działania kształtujące
pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.
W placówce prowadzi się działania kształtujące
postawę uczenia się przez całe życie.

Placówka wykorzystuje informacje o losach byłych wychowanków do promowania wartości edukacji.
Działania realizowane przez placówkę
promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.

8. Rodzice są partnerami placówki.

Placówka, z uwzględnieniem jej specyfiki, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat
swojej pracy.
W placówce współpracuje się z rodzicami
na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach placówki
i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Placówka wspiera rodziców w wychowaniu
i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich dzieci.

W placówce są realizowane inicjatywy
rodziców na rzecz rozwoju wychowanków oraz placówki.
W placówce w sposób zaplanowany,
systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, wspiera się
rodziców w działaniach na rzecz rozwoju
ich dzieci. Rodzice dostrzegają efekty
tego wsparcia.

Wymaganie
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Wymagania państwa

Charakterystyka wymagania
na poziomie D

Charakterystyka wymagania
na poziomie B

9. Wykorzystywane
są zasoby placówki
i środowiska lokalnego
na rzecz wzajemnego
rozwoju.

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej
podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich
wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci
i młodzieży, odpowiednio do potrzeb dzieci
i młodzieży i ich sytuacji społecznej.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia
opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.

Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym służy zwiększaniu szans edukacyjnych wychowanków, z uwzględnieniem indywidualizacji podejmowanych
wobec nich działań.
Współpraca placówki ze środowiskiem
lokalnym wpływa na ich wzajemny
rozwój.
Placówka jest pozytywnie postrzegana
w środowisku lokalnym.

10. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia
wnioski z analiz badań
zewnętrznych i wewnętrznych.

W szkole funkcjonującej w placówce, w której
uczniowie przystępują do sprawdzianu40 lub
egzaminów41, analizuje się wyniki sprawdzianu
i egzaminów.
W placówce analizuje się wyniki ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków
i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
planują i podejmują działania.
Działania prowadzone przez placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb –
modyfikowane.

Działania podjęte w efekcie wdrażania
wniosków z zewnętrznych i wewnętrznych badań oraz analiz przyczyniają się
do rozwoju placówki.

11. Zarządzanie
placówką służy jej
rozwojowi.

Dyrektor zapewnia warunki do realizacji zadań
placówki. Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana
wspólnie z nauczycielami i innymi osobami
realizującymi zadania placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki.

Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki oraz wychowanków
i rodziców w procesie podejmowania
decyzji dotyczących placówki.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania
zapewniające placówce wspomaganie
zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.

Wymaganie

Źródło: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560).

40 Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
41 Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
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STOP–RÓB–ZACZNIJ

Obszar VI Moduł 7.4 Zał. 1

RÓB – Co powinienem kontynuować?

STOP–RÓB–ZACZNIJ

••Które, z Twoich działań powinieneś konty-

STOP – Jakie zachowania powinienem przestać

••Które Twoje działania i aktywności warto

nuować?

wspierać i kontynuować?

kontynuować?
••Czego nie będziesz robić?
••Jakich zachowań zaprzestaniesz? Z jakich zachowań zrezygnujesz?

ZACZNIJ – Co powinienem zacząć robić?
••Z tego, co dziś usłyszałeś lub przećwiczy-

łeś, co warto wprowadzić do Twojej pracy
zawodowej?
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.11

Dzień 1
Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

VI.7.11

Cel sesji: Doświadczenie pracy w zespole krytycznych przyjaciół.
Podzielnie się wnioskami wynikającymi z lektury.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. Powitanie OU (osób uczestniczących). Krótka wypowiedź każdego
uczestnika

2. Rozmowa w grupach krytycznych przyjaciół na temat zadań domo
wych i tworzenie portfolio

OP dzieli OU (osoby uczestniczące) na grupy krytycznych przyjaciół
i prosi o rozmowę na temat procesu uczenia się (czego się uczę i jak
się uczę, czy coś mi sprawia trudność) na podstawie materiałów (dowodów uczenia się) zgromadzonych w indywidualnym portfolio.
OP zadaje OU pytania: Jak rozwijam się dzięki kursowi? W którym miejscu jestem?
Chętni uczestnicy dzielą się na forum swoimi refleksjami odnoszącymi się zarówno do lektur, jak i do pracy w grupie krytycznych
przyjaciół.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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I.3.4 Obszar I Moduł 3: Współpraca

I.3.4
A

Obszar I Moduł 3: Współpraca.
Zagadnienie 4: Jakie są cechy efektywnego zespołu?

Cel sesji: Uświadomienie uczestnikom szkolenia, na czym polega
efektywność zespołu, poznanie cech efektywnego zespołu
według Blancharda i umiejętność rozpoznania ich w swojej szkole/
placówce, zwrócenie uwagi na empowerment jako przykład
partycypacji zespołów, uświadomienie sytuacji powodujących
nieprawidłowe funkcjonowanie zespołów.

B

Czas: 135 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Przygotowanie OU do sesji.
Opis zadania: OU czytają fragment tekstu K. Blancharda na temat
modelu Perform i przeprowadzają diagnozę jednego funkcjonującego w szkole zespołu, którego są uczestnikiem, używając do tego
kwestionariusza Cechy efektywnego zespołu. Refleksję zapisują
w Dzienniku uczenia się.
OU czytają fragment książki J.M. Michalak i odpowiadają na pytania:
Co w tym tekście jest dla Ciebie inspirujące? Co jest trudne? Jaki widzisz
związek między myślami zawartymi w tekście a rzeczywistością w Twojej
szkole?
Forma: zapis w Dzienniku uczenia się.
Materiał do wykonania zadania: Obszar I Moduł 3.4 Zał. 2 Cechy
efektywnego zespołu; K. Blanchard, Cechy efektywnego zespołu, [w:]
Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 144–147; J.M. Michalak, Przywództwo w zarządzaniu
szkołą, „Dyrektor Szkoły” 2013, nr 2 (rozdział 5.4 – Uwolnienie potencjału przywództwa).
Na kiedy do wykonania: przed zjazdem.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie na podstawie diagnozy zespołu
OP wprowadza ćwiczenie, przypominając zadanie domowe związane z cechami efektywnego zespołu. Krótko omawia cechy zespołu
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Obszar I Moduł 3: Współpraca. I.3.4

(opiera się na modelu Perform), wykorzystując prezentację PP (Ob-

E

szar I Moduł 3.4 Zał. 2 Cechy efektywnego zespołu). Zaprasza OU, by

Obszar I Moduł 3.4 Zał. 2

usiedli w grupie krytycznych przyjaciół i tam właśnie podzielili się

Cechy efektywnego zespołu

efektami przeprowadzonej w szkole/placówce diagnozy. OU szukają
odpowiedzi na pytania: Jaki jest efekt przeprowadzonej diagnozy? Co jest
dla Was zaskakujące? Jakie Wasze spostrzeżenia ugruntowały się dzięki
diagnozie? OU mają na to działanie 15 minut.
Następnie OP rozdaje materiał na temat etapów rozwoju zespołu
(Obszar I Moduł 3.7 Zał. 4 Etapy rozwoju zespołu cz. 1, pocięte paski
ze wskaźnikami w kopercie). OU indywidualnie przeglądają wskaźniki
etapu rozwoju zespołu. Rozmawiają z innymi osobami w grupie, jak
można zinterpretować każdy ze wskaźników i jakie przykłady działań i zachowań są widoczne w zespole nauczycieli przy założeniu,

E

że dany wskaźnik odpowiada rzeczywistości. W końcowym etapie

Obszar I Moduł 3.7 Zał. 4

OU indywidualnie, w odniesieniu do swojej sytuacji w szkole, wybie-

Etapy rozwoju zespołu cz. 1

rają wskaźniki, które charakteryzują ich zespół. OP rozdaje materiał
(Obszar I Moduł 3.7 Zał. 5 Etapy rozwoju zespołu cz. 2). Za pomocą

E

materiału OU identyfikują etap, na którym znajduje się ich zespół.

Obszar I Moduł 3.7 Zał. 5
Etapy rozwoju zespołu cz. 2

3. Planowanie działań dla grupy na konkretnym etapie rozwoju
(35 minut)

OP tworzy nowe grupy, łącząc osoby, które swój zespół zdiagnozowały na tym samym etapie rozwoju. Jeśli jest dużo osób, które mają
zespoły na tym samym etapie, tworzy kilka grup z tego samego etapu.
OU wyobrażają sobie sytuację w hipotetycznej w szkole, gdzie pracują
wspólnie jako zespół. Zadanie polega na opracowaniu planu działań,
jakie podjąć powinien dyrektor dla zespołu na określonym etapie rozwoju, by efektywnie wprowadzić obserwacje koleżeńskie (nauczyciele
obserwują swoje lekcje bez odgórnego przymusu). W każdej grupie
OU planują działania dyrektora w tej sytuacji oraz warunki, jakie
powinien stworzyć dla zespołu na tym konkretnym etapie rozwoju.
Każda grupa krótko opowiada o działaniach i warunkach, które muszą
być zapewnione dla zespołu znajdującego się w danej fazie rozwoju,
by skutecznie wprowadzić obserwacje koleżeńskie.
4. Podsumowanie ćwiczenia (10 minut)

G
Jaki styl przywództwa należy

OP organizuje dyskusję podsumowującą wokół pytania: Jaki styl

stosować w pracy z zespo-

przywództwa należy stosować w pracy z zespołem na określonym etapie

łem na określonym etapie

rozwoju? Przy podsumowaniu można wykorzystać slajd z typami przy-

rozwoju?

wództwa i odnieść do niego podsumowanie (Obszar I Moduł 3.2 Zał.
4 Style przewodzenia zespołowi).

E
Obszar I Moduł 3.2 Zał. 4

OP informuje, że zadaniem projektowym po tym zjeździe będzie

Style przewodzenia zespo-

wykonanie profilu szkoły. Warto pamiętać o wynikach wykonywanej

łowi

teraz diagnozy i refleksjach z nią związanych. Z pewnością łatwiej
wykonać taki profil w zespole, który działa efektywnie. Warto więc
Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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I.3.4 Obszar I Moduł 3: Współpraca

przeprowadzić diagnozę zespołów, aby dobrze przygotować się do reE

alizacji tego zadania projektowego. Dobrze też zastanowić się, jakie
style przewodzenia przyjąć w realizacji tego zadania.

J. Madalińska-Michalak, Dzielenie się przywództwem – war-

5. Przywództwo konsultacyjne i partycypacyjne (35 minut)

tość współpracy, „Dyrektor
Szkoły. Miesięcznik Kierow-

OP nawiązuje do poprzedniego ćwiczenia oraz tekstu, który OU za-

niczej Kadry Oświatowej”

proponowano do przeczytania.

2013, nr 5 (233), s. 37–43

Każda szkoła to zespół ludzi. Te zespoły charakteryzują się pewnymi cechami decydującymi o tym, czy to zespoły efektywne, czy
nie. Ponadto każdy z tych zespołów znajduje się na określonym
etapie rozwoju. Przewodząc takim zespołom, warto brać pod
uwagę zarówno cechy decydujące o efektywności, jak i wiedzę
na temat etapu jego rozwoju. Pozwoli to dopasować oczekiwania,
plany, działania, sposób wsparcia dla danego zespołu w konkretnej
sytuacji. Niektórzy twierdzą, że istnieje bezpośrednia zależność
G

między najbardziej efektywnym stylem przewodzenia a konkretnym etapem rozwoju zespołu.

Jakie różnice dostrzegamy
w obu stylach przywództwa?

OP proponuje grupom rozmowę na temat tekstu zadanego jako lektura po poprzednim zjeździe: J. Madalińska-Michalak, Dzielenie się
przywództwem – wartość współpracy, „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik

F

Kierowniczej Kadry Oświatowej” 2013, nr 5 (233), s. 37–43. Każda

Materiały szkoleniowe:

przywództwa? Efekty ustaleń OU zapisują na kartkach.

z grup odpowiada na pytanie: Jakie różnice dostrzegamy w obu stylach

• Obszar I Moduł 3.4 Zał. 2
Cechy efektywnego zespołu

Po zakończeniu pracy OP notuje na plakacie ustalenia grup w rundce

• Obszar I Moduł 3.4 Cechy

do wyczerpania pomysłów.

efektywnego zespołu
• Obszar I Moduł 3.7 Zał. 4

6. Podsumowanie ćwiczenia

Etapy rozwoju zespołu cz. 1
• Obszar I Moduł 3.7 Zał. 5

Zadanie rozwojowe

Etapy rozwoju zespołu cz. 2
• Obszar I Moduł 3.2 Zał. 4

Cel zadania: Wykorzystanie nabytych umiejętności.

Style przewodzenia zespołowi

Opis zadania: OU poddają refleksji swój udział w działającym
w szkole efektywnym zespole zadaniowym, zastanawiają się nad

Materiały biurowe:

tym, jaki jest/był ich wkład i na jakim poziomie się odbywa. Ana-

• flipchart

lizują również przyczyny niepowodzeń zespołów zadaniowych,

• kartki samoprzylepne

w których uczestniczą/uczestniczyli w swojej praktyce. Zastanawiają się nad tym, jakich zmian by dzisiaj dokonali.
Forma: notatka w Dzienniku uczenia się.
Materiał do wykonania zadania: K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia (s. 143–147).
Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne. V.4.6

V.4.6

Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne.
Zagadnienie 6: Kazusy prawne – ocenianie

A

Cel sesji: Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie zdolności
do podejmowania decyzji i działania zgodnie z przepisami prawa
oraz umiejętności krytycznej analizy danych.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Kazusy prawne. Gra dla uczestników. Potyczki prawne Grzegorza
Przed rozpoczęciem zajęć OP przygotowuje połączenie z internetem
z dostępem do niezbędnych aktów prawnych lub w razie braku połączenia przygotowuje konieczne wyciągi. OP informuje OU, że bohaterem głównym gry jest Grzegorz, dyrektor gimnazjum.
OU zostają podzieleni na 5-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje
zestaw 15 przypadków, na stole wykładane są w trzech osobnych
stosach odpowiednio odpowiedzi a, b lub c (Obszar V Moduł 4.6 Zał.
1 Kazusy prawne – materiał dla uczestników).
Poszczególne kroki w grze:

•• Każdy z członków grupy losuje po 3 przypadki,

•• Ćwiczenie rozpoczyna osoba, która wylosowała przypadek

oznaczony numerem 1 (odczytuje przypadek), osoba po jej lewej
stronie czyta odpowiedź a, następna w kolejności za nią odpowiedź
b i analogicznie czytana jest odpowiedź c.

F
Materiały szkoleniowe:

OU podejmują decyzję, która odpowiedź jest prawidłowa (OU ko-

• Obszar V Moduł 4.6 Zał. 1

rzystają z internetu bądź, jeśli dysponują, z odpowiedniego aktu

Kazusy prawne – materiał

prawnego). Osoba czytająca pytanie zapisuje wybraną odpowiedź

dla uczestników

w karcie pracy wraz z podstawą prawną.

• Obszar V Moduł 4.6 Zał. 2

Podobnie dzieje się z kolejnymi przypadkami prawnymi aż do ich

dla trenera

Kazusy prawne – materiał

wyczerpania.
Materiały biurowe:

3. Podsumowanie – wspólne omówienie wyników gry

• flipchart, flamastry

Po pracy grupowej OP omawia każdy przypadek, odwołuje się do podstawy prawnej i ostatecznie grupa wspólnie decyduje, która odpowiedź była prawidłowa.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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II.2.1 Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole

II.2.1
A

Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole.
Zagadnienie 1: Głos uczniów w procesie uczenia się

Cel sesji: Uświadomienie roli, jaką odgrywa samoocena,
samoregulacja i stawianie wyzwań w uczeniu się uczniów. Refleksja
nad działaniami, które muszą podjąć szkoła i nauczyciel, aby
umożliwić uczniom wzięcie odpowiedzialności za własne uczenie się,
kształtowanie potrzeby i umiejętności uwzględniania w procesach
uczenia się propozycji i rozwiązań proponowanych przez uczniów.
Uświadomienie konieczności dyskusji wśród nauczycieli na temat
uczenia się uczniów i doskonalenia procesów w tym zakresie.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
OP spisuje cele na plakacie, który wisi w sali. Tak przygotowane cele
będą wyznacznikiem, dokąd zmierzamy. Omawia je i upewnia się,
że cele są jasne i zrozumiałe.
2. Wprowadzenie, odniesienie do poprzednich zajęć
OP nawiązuje do poprzednich sesji związanych z procesem uczenia się.
Przypomina, co mamy na myśli, kiedy posługujemy się terminem proces uczenia się, oraz jaki do tej pory był zakres naszych zainteresowań.
3. Ćwiczenie: Odwołanie do własnych doświadczeń związanych z wpły
wem na proces uczenia się

Każdy próbuje przypomnieć sobie sytuację, w której jako uczestnik
procesu uczenia się (na poziomie uczeń lub dorosły) miał wpływ
na przebieg lub organizację tego procesu. OU w parach rozmawiają
o swoich doświadczeniach, zastanawiają się: Jakie korzyści wynikają
G

z sytuacji, w której uczący się ma wpływ na swój proces uczenia się? Korzyści zapisują na samoprzylepnych kartkach, OP zbiera w rundce

Jakie korzyści wynikają z sy-

do wyczerpania i kategoryzuje na wspólnym plakacie. Podsumowując

tuacji, w której uczący się ma

ćwiczenie, uruchamia dyskusję o roli, jaką odgrywają samoocena,

wpływ na swój proces uczenia

samoregulacja i stawianie wyzwań w uczeniu się uczniów.

się?
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Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole. II.2.1

4. Poznanie możliwych sposobów wpływu uczniów na proces uczenia
się w kontekście poznanych wcześniej na zajęciach strategii efektyw
nego uczenia się (50 minut)

Przed zajęciami OP przygotowuje pięć plakatów z zapisanymi strategiami (każda strategia w języku nauczyciela i ucznia na oddzielnym
plakacie).
Tab. 1. Strategie skutecznego uczenia
Strategie w języku nauczyciela

Strategie w języku ucznia

Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.

Wiem, po co i czego się mam uczyć, a także po czym
poznam, że się nauczyłem.

Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań
dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.

Zadaję pytania i rozwiązuję zadania, dzięki którym nauczyciel na bieżąco wie, gdzie jestem w danym momencie
procesu uczenia się.

Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów

Korzystam z informacji zwrotnej: wiem, co zrobiłem dobrze,
co i jak powinienem poprawić i jak mogę się dalej rozwijać.

Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej
wiedzy i umiejętności.

Korzystam z wiedzy i umiejętności moich kolegów i koleżanek.

Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu
swojego uczenia się.

Jestem świadomy tego, w jaki sposób i kiedy najbardziej
efektywnie się uczę. Jestem odpowiedzialny za swój
proces uczenia się.

Źródło: opracowanie własne.

OP dzieli OU na pięć grup i każdej z nich przydziela jedną ze strategii. Prosi o wypisanie na plakatach takich zachowań uczniów, dzięki
którym obserwator na zajęciach (np. dyrektor obserwujący lekcje)
mógłby rozpoznać, że uczniowie mają wpływ na realizacje tej strategii. Każda z grup odpowiada na pytanie: Co świadczy o tym, że uczniowie wpływają na proces uczenia się, na realizację danej strategii?
Jakie zachowania uczniów mogłyby o tym świadczyć? Następnie w tych

G

samych grupach OU zastanawiają się: Jak takie zachowania wywołać?

Co świadczy o tym, że ucz-

Jakie pytania zadawać uczniom? Jakie działania nauczyciela (techniki,

niowie wpływają na proces

metody) powinny się pojawić w kontekście wpływu uczniów na proces

uczenia się, na realizację danej

uczenia? OU prezentują swoje plakaty.

strategii? Jakie zachowania
uczniów mogłyby o tym

5. Przedstawienie wyników badań ewaluacji zewnętrznej związanych

świadczyć?

z realizacją wymagania „Procesy są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się” w obszarze „Uczniowie mają wpływ na sposób i organizację
procesów uczenia się”

OP nawiązuje do wymagań państwa, przypomina wymaganie „Procesy
są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Pokazuje charakterystykę wymagania na poziomie B, następnie omawia wyniki dotyczące realizacji obszaru badawczego (Obszar II Moduł 2 Zał. 1 Wyniki

E

ewaluacji zewnętrznej – wyniki w obszarze: „Uczniowie mają wpływ

Obszar II Moduł 2.1 Zał. 1

na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się”).

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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II.2.1 Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole

6. Dyskusja nad zmianą własnej praktyki pedagogicznej
Po prezentacji OU najpierw zastanawiają się indywidualnie, a później
dyskutują w parach: Jak zmienić swoją pracę, żeby zwiększyć wpływ uczniów na proces uczenia się? Pomysły zapisują na kartkach A4, w rundce
bez przymusu OP zbiera wyniki dyskusji. Następnie OU zastanawiają
się nad kolejnym pytaniem: Co mogę zrobić jako dyrektor, żeby nauczyG

ciele zwiększali wpływ uczniów na proces uczenia się? Każdy indywidualnie planuje 2–4 działania, które mógłby podjąć, żeby uświadomić

Co mogę zrobić jako dyrektor,

konieczność dyskusji wśród nauczycieli na temat uczenia się uczniów

żeby nauczyciele zwiększali

i doskonalenia procesów w tym zakresie. Ochotnicy prezentują bez

wpływ uczniów na proces

przymusu swoje propozycje.

uczenia się?

7. Planowanie spotkania z zespołem nauczycieli
Jednym z działań może być spotkanie z zespołem nauczycieli, np. uczących jeden oddział. Dlatego następnym działaniem będzie zaplanowanie takiego spotkania. OP dzieli OU na 3–4-osobowe zespoły, każdy
zespół ma za zadanie przygotować scenariusz, który wykorzysta
do przeprowadzenia spotkania zespołu nauczycieli na temat uczenia
się uczniów i doskonalenia procesów w tym zakresie. Scenariusz powinien uwzględniać omówione na zajęciach formy i sposoby wpływu
uczniów na przebieg i organizację procesów uczenia się. Wybrane
zespoły prezentują wypracowane scenariusze.
8. Podsumowanie
OP zaprasza OU do podsumowania odwołującego się do procesu ucze-

F

nia się (np. „pole siłowe” – OU na kartkach samoprzylepnych zapisują, co pomagało, a co przeszkadzało im w uczeniu się). OP grupuje
i analizuje zebrane dane.

Materiały szkoleniowe:
• Przygotowane pięć plaka-

Zadanie rozwojowe

tów z zapisanymi strategiami
w języku nauczyciela i ucznia

Cel zadania: Odniesienie poznanych treści do rzeczywistości

• Obszar II Moduł 2.1 Zał. 1

szkolnej.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Opis zadania (na czym polega?): OU przeprowadzają dyskusję na teMateriały biurowe:

mat uczenia się uczniów i ich wpływu na proces uczenia się w ze-

• flipchart

spole nauczycielskim zgodnie z ustalonym na zajęciach planem.

• kartki samoprzylepne

Forma: notatka i dyskusja na forum.
Materiały do wykonania zadania: opracowany podczas zajęć plan
spotkania.
Na kiedy do wykonania: przed następnym zjazdem.

12

Zjazd 4 RÓWNOŚĆ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole. II.2.2

Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole.
Zagadnienie 2: Społeczny wymiar uczenia się

A

II.2.2

Cel sesji: Poznanie skutecznych metod uczenia się opartego
na współpracy, uświadomienie wpływu współpracy na uczenie się,
wzbudzenie refleksji nad tym, kiedy uczenie oparte na współpracy
jest skuteczne, a kiedy nie. Zaplanowanie zajęć i procesów uczenia
się z wykorzystaniem uczenia się opartego na współpracy lub
z uwzględnieniem pracy na rzecz społeczności lokalnych.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie: Rozumienie pojęcia społecznego wymiaru procesu
uczenia się

OP dzieli grupę na 4-osobowe zespoły, których zadaniem jest stworzenie mapy mentalnej ich rozumienia „społecznego wymiaru
uczenia się”. Chodzi o podjęcie dyskusji nad zdefiniowaniem problemu i pokazaniem różnych aspektów społecznego wymiaru uczenia się. Dobrze byłoby zaprezentować uczenie się we współpracy
w klasie, w szkole i szerzej w związku z lokalną społecznością.
Mapa będzie uzupełniana w trakcie zajęć, gdy OU będą pogłębiali
rozumienie pojęcia.
OP podkreśla konieczność uczenia się we współpracy (przywołuje zapisy w podstawie programowej, w kluczowych dokumentach unijnych). Podkreśla, że praca w grupie stymuluje rozwój

poznawczy, emocjonalny i społeczny ucznia. Umiejętność pracy

w grupie w dużym stopniu decyduje później o sukcesie w pracy,
ale przede wszystkim jest doskonałą metodą uczenia się. Chociaż

wiadomo, że metody uczenia się we współpracy są ciekawe i skuteczne, nauczyciele często ich unikają. Podstawowym powodem
są problemy organizacyjne i logistyczne: brak czasu, za krótkie
lekcje, za małe sale, za duże grupy, a przede wszystkim przekonanie o braku efektywności.
Podkreślenia wymaga fakt, że dla nauczycieli jest dużym wyzwaniem konstruowanie zadań, które inspirują do społecznego kontaktu oraz pomagają kierować interakcjami tak, aby uczniowie
nabywali umiejętności społeczne.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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II.2.2 Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole

3. Odwołanie się do własnego doświadczenia
Każdy indywidualnie przypomina sobie sytuację, w której udało mu
się wspólnie z grupą razem coś zorganizować.
Może to być sytuacja z czasów, gdy był dzieckiem lub dorosłym. Ważne, żeby przypomnieć sobie sytuację, gdy wspólne działania zakończyły się sukcesem. Następnie OU w parach rozmawiają o tym: Co się
G

zdarzyło? Co się nam udało? Jaki sukces odnieśliśmy? Dlaczego nam się
udało? Jakie warunki umożliwiły nam, jako grupie, osiągnięcie sukcesu?

Jakie warunki umożliwiły nam

Czego się nauczyliśmy, pracując razem? OP zapisuje na flipcharcie wa-

osiągnięcie sukcesu?

runki, które powinny być spełnione, żeby wspólna praca zakończyła

Czego się nauczyliśmy, pracu-

się sukcesem. Mogą się tu pojawić zadania, które były ważne, ciekawe

jąc razem?

dla grupy i stanowiły wyzwanie, wspólnie ustalony jasny cel, wspólne planowanie zadań, podział zadań zgodny z zainteresowaniami
i predyspozycjami członków grupy, jasne zadania, czy też możliwość
prowadzenia dyskusji w grupie, argumentowanie swoich poglądów,
przekonywanie innych do swoich racji.
4. Oglądanie filmu, dyskusja

F

OU wspólnie oglądają film z wykładu Sugaty Mitry Child Driven Edu-

Materiał filmowy:

cation (z polskimi napisami): http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_

Wykład Sugaty Mitry Child

the_child_driven_education. OP zwraca uwagę OU na część dotyczącą

Driven Education, http://www.

wzajemnego uczenia się przy rozwiązywaniu zadań. Po projekcji OP

ted.com/talks/sugata mitra

organizuje dyskusję o warunkach, które pomogły w osiągnięciu suk-

the child driven education

cesu. Jeśli jest potrzeba, uzupełnia plakat z poprzedniego ćwiczenia.
5. Doświadczenie wzajemnego uczenia się – praca metodą jigsaw
OP przywołuje badania J. Hattiego oraz Slavina/Walberga (Sztuka
i teoria skutecznego nauczania, CEO, Warszawa 2012; F. Benavides,
H. Dumont, D. Istance (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2013), podkreśla-

G

jąc wysoki wpływ wzajemnego uczenia się. Następnie proponuje
rozmowę w parach zogniskowaną wokół pytań: Dlaczego w naszych

Dlaczego w naszych szko-

szkołach nie udaje się przekonać nauczycieli do skuteczności i zasadności

łach nie udaje się przekonać

wzajemnego uczenia się? Jakie trudności napotykamy? Trudności pary

nauczycieli do skuteczności

zapisują na kartkach samoprzylepnych. OP zbiera je i porządkuje.

i zasadności wzajemnego

Następnie prosi, by pary zastanowiły się: Jak możemy sobie poradzić

uczenia się?

z trudnościami?
Jedną z największych trudności, jakie napotykają nauczyciele, jest
brak znajomości skutecznych metod uczenia się opartego na współpracy. Dlatego właśnie OP zaprasza do zapoznania się z jedną z metod
uruchamiających uczenie się od siebie nawzajem. Jest to metoda
jigsaw (układanka, puzzle). Podaje OU polecenie do ćwiczenia dla
grup do wspólnej pracy: Jakie są najważniejsze tezy czytanego tekstu? Co koniecznie należy przekazać innym, by zagadnienie było zrozumiałe? Co dla mnie było najciekawsze? OP podkreśla, jak ważne jest
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wspólne ustalenie, co przekażemy innym. W toku wspólnego w grupie
namysłu nad przekazaną informacją warto również podać cel uczenia
się, stworzyć notatkę czytelną dla wzrokowców, sprowokować do dyskusji kolegów, do pytań, zaangażować ich. Każda z grup powinna
również wymyślić pytania do tekstu, za pomocą których możliwe
będzie ustalenie, w jakim stopniu inni opanowali wiedzę.
OP dzieli OU na cztery grupy, każda otrzymuje wcześniej przygotowany materiał merytoryczny (Obszar II Moduł 2.2 Zał. 2 Materiał

E

do uczenia się metodą jigsaw; materiał związany jest z zagadnieniami

Obszar II Moduł 2.2 Zał. 2

omawianymi w czasie warsztatu).

Materiał do uczenia się
metodą jigsaw

Zadaniem OP jest zapewnienie czasu na wszystkie fazy uczenia się
metodą jigsaw: pracę w grupach eksperckich, wzajemne uczenie się,
sprawdzenie, czy wszyscy osiągnęli cel. To ostatnie zadanie przeprowadza jako konkurs. Grupa formuuje pytania dla każdego (zapisane
na przygotowanych przez OP pociętych paskach papieru), OU losują
pytania opracowane przez grupy.
Podsumowując ćwiczenie, OP otwiera dyskusję na temat: Co było
ważne w tak zaplanowanym procesie? Co mi pomagało w procesie uczenia
się? W jakim stopniu udało mi się zaangażować w proces uczenia, czy był
skuteczny? W toku dyskusji należy zadbać, by OU uświadomili sobie,
że nie każde uczenie się zespołowe jest efektywne, skuteczność jest

zapewniona, gdy mamy do czynienia z grupowymi celami oraz wy

stępuje indywidualna odpowiedzialność. Oznacza to, że grupy muszą
pracować na to, by osiągnąć cel, ale sukces całej grupy musi zależeć
od indywidualnego uczenia się każdego z członków.

OP z metapoziomu omawia metodę, wykorzystując obraz graficzny
na slajdach (Obszar II Moduł 2.2 Zał. 3 Graficzny obraz jigsaw).

E
Obszar II Moduł 2.2 Zał. 3

6. Odwołanie do praktyki nauczycielskiej w organizowaniu wzajem

Graficzny obraz jigsaw

nego uczenia się uczniów oraz nauczycieli

OP wraca do skutecznych strategii uczenia się, przypomina strategie,
ale koncentruje się na strategii IV (umożliwianie uczącym się, by ko-

G

rzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności), dzieli OU na czte-

Jakie zachowania uczniów

roosobowe zespoły, by ustalić: Jakie zachowania uczniów umożliwią

umożliwią obserwatorowi

obserwatorowi na zajęciach rozpoznanie, że uczniowie korzystają z wiedzy

na zajęciach rozpoznanie,

i umiejętności swoich koleżanek i kolegów? OP zapisuje te zachowania

że uczniowie korzystają

na plakacie. Do ćwiczenia wykorzystujemy tabelkę z działaniami

z wiedzy i umiejętności swoich

nauczyciela i uczniów.

koleżanek i kolegów?

Tab. 2. Strategia uczenia się
Umożliwianie uczniom/nauczycielom,
by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.

Korzystam z wiedzy i umiejętności
moich kolegów i koleżanek.

Źródło: opracowanie własne.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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Te same grupy dyskutują na temat: Kiedy między nauczycielami zachoG

dzi proces uczenia się od siebie? Grupy ponownie zastanawiają się nad
strategią IV, tym razem przyjmując pozycję dyrektora. OU w grupach

Kiedy między nauczycielami

odpowiadają na pytanie: Jak realizować tę strategie na poziomie pracy

zachodzi proces uczenia się od

nauczycieli? OP zapisuje na plakacie możliwie dużo propozycji dzia-

siebie?

łań zapewniających uczenie się nauczycieli od siebie – konkretne
przykłady.
Następnie OP proponuje grupom skoncentrowanie się na korzyściach
z wzajemnego uczenia się uczniów i nauczycieli. Na połówce arkusza
z flipcharta OU zapisują dostrzeżone korzyści w odniesieniu do uczniów i nauczycieli. Wspólnie omawiają zapisane korzyści (w rundce
do wyczerpania). Następnie OU wracają do map mentalnych stworzonych na początku zajęć i uzupełniają mapę innym kolorem o wiadomości pozyskane w czasie spotkania.

F

OP prosi OU, aby zastanowić się: Na jakie inne sposoby można uruchomić wzajemne uczenie się w szkole i poza szkołą? OP organizuje krótką
rozmowę w parach o potrzebach lokalnego środowiska i możliwości

Materiały szkoleniowe:

włączenia się szkoły w działania na rzecz tego środowiska. Rysu-

• Film: Dziecko w centrum

je trzy kręgi (klasa, szkoła, środowisko) i w czasie rundki zbierają-

• Prowadzący: Sugata Mitra

cej wpisuje działania, które może podjąć dyrektor, aby uruchomić

• Wideo: http://www.ted.

uczenie się wzajemne z wykorzystaniem zasobów w klasie, szkole

com/talks/sugata mitra the

i środowisku (np. w klasie – praca w parach, w grupach, dyskusja,

child driven education

stałe zespoły do uczenia się; w szkole – projekty uczniowskie mię-

• Lektura: F. Benavides,

dzyprzedmiotowe, NSE – nauczycielskie społeczności edukacyjne;

H. Dumont, D. Istance (red.),

w środowisku – projekty na rzecz społeczności lokalnych, rodzice

Istota uczenia się. Wykorzysta-

jako uczący i uczący się).

nie wyników badań w praktyce,
Wolters Kluwer, Warszawa

7. Sposoby podsumowania / refleksji / oceniania

2013
• Obszar II Moduł 2.2 Zał.

W rundzie podsumowującej OU zapisują refleksje na kartkach samo-

2 Materiał do uczenia się

przylepnych: Co było trudne, niezrozumiałe, wymaga wytłumaczenia?

metodą jigsaw

Co było inspirujące, ważne, warte zapamiętania? Jak to wykorzystam

• Obszar IV Moduł 2.2 Zał. 3

w praktyce na zajęciach i w szkole? Jeśli są chętni i czas, można poprosić

Graficzny obraz jigsaw

o głośne wypowiedzi na forum.

Materiały biurowe:

Przy wychodzeniu z zajęć OU przyklejają kartki na przygotowanym

• flipchart, 10 flamastrów

przez OP plakacie i dodatkowo zaznaczają na Gwieździe pytań: re-

• karteczki samoprzylepne,

alizację celów, własne zaangażowanie oraz przygotowanie do zajęć

kolorowe kartki A4

OP. OP przeprowadza analizę wyników i przedstawia na następnych

• komputer, rzutnik multime-

zajęciach.

dialny i ekran
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Dzień 2

IV.2.1

Obszar IV Moduł 2: Wzmacnianie pracy zespołowej jako
podstawy działania społeczności szkolnej.
Zagadnienie 1: Standardy pracy zespołu nauczycielskiego

A

Cel sesji: Określanie sytuacji współpracy w zespole nauczycielskim
i planowanie działań zmierzających do wzmacniania współpracy

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Przyglądanie się ważnym elementom wpływającym
na współpracę zespołu nauczycielskiego.
Opis zadania: OU dokonują diagnozy zespołu nauczycielskiego,
w którym pracują, na podstawie arkusza schematu diagnostycznego otrzymanego wcześniej. Arkusz schematu diagnostycznego
jest załącznikiem (Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 1 Schemat diagnozy

E

zespołu nauczycielskiego).

Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 1
Schemat diagnozy zespołu

OU powinni otrzymać arkusz schematu diagnostycznego co najmniej

nauczycielskiego

dwa tygodnie tygodnie przed realizowanymi zajęciami po to, by mieli
czas na przeprowadzenie diagnozy w społeczności szkolnej, w której
pracują.
Forma: np. e-learning.
Sposób przekazania zadania OU: przesłanie arkusza przez pocztę
e-mail.
Materiały do wykonania: zadania są załącznikiem (Obszar IV Moduł
2.1 Zał. 1 Schemat diagnozy zespołu nauczycielskiego).
Kiedy do wykonania: OU przywożą opracowany materiał na zajęcia.
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IV.2.1 Obszar IV Moduł 2: Wzmacnianie pracy zespołowej jako podstawy działania społeczności szkolnej

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Standardy pracy zespołu nauczycielskiego
OP krótko mówi o inicjowaniu i wspieraniu współpracy w społeczności szkolnej i zespole nauczycielskim jako jednym z najważniejszych zadań przywódcy edukacyjnego. Wskazuje, że problemy te są
powiązane z innymi zagadnieniami, którymi OU zajmowali się (lub
będą się zajmować) w ramach innych zajęć tego cyklu. Podkreśla ich
szczególny związek z zagadnieniami dotyczącymi kultury szkoły
(Obszar IV Moduł IV.5), procesu grupowego i współpracy związanej
z empowerment (Obszar I Moduły I.8 i I.9) oraz wspólnoty szkolnej
i społecznego wymiaru uczenia się (Obszar II Moduł II.4). Zwraca
uwagę na to, że dobrze funkcjonująca społeczność szkolna jest prze
siąknięta duchem współpracy, a tę atmosferę powinien tworzyć
zespół nauczycielski i współpraca wewnątrz niego.

Następnie OP dzieli OU na grupy czteroosobowe. W grupach OU
przedstawiają diagnozę swojego zespołu nauczycielskiego, odpowiadając na pytania: W jakich obszarach Twój zespół działa w sposób,
G

który uznajesz za dobry? W jakich obszarach Twój zespół ma trudności uniemożliwiające efektywne funkcjonowanie? Czy uważasz, że tym

Jakie możesz podjąć działa-

trudnościom można zaradzić? W jaki sposób można to zrobić? Co Ty jako

nia, by zwiększyć możliwości

dyrektor możesz zrobić w tej sprawie? Jakie możesz podjąć działania, by

współpracy w Twoim zespole?

zwiększyć możliwości współpracy w Twoim zespole?
Po przedstawieniu swoich diagnoz przez wszystkich członków zespołu OU określają najczęściej występujące zbieżności i najczęstsze

E

trudności. Podsumowanie to zapisywane jest na arkuszu flipchartu,
a następnie każdy z zespołów prezentuje wyniki swojej pracy na fo-

Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 2

rum. Dzieli się refleksjami dotyczącymi roli dyrektora w radzeniu

Standardy współpracy ze-

sobie z problemami utrudniającymi efektywne funkcjonowanie ze-

społu nauczycielskiego

społu nauczycielskiego.

E
Wykład Marka Grondasa,
https://www.youtube.com/
watch?v=dNT9iWTySpY

Następnie OP rozdaje i wprowadza materiał (Obszar IV Moduł
2.1 Zał. 2 Standardy współpracy zespołu nauczycielskiego). Wyjaśnia,
że punktem wyjścia pracy zespołu są wspólnota celów i wartości oraz
wypracowanie standardów pracy, z określeniem granic, do jakich

dopuszczalne są różnice wynikające z indywidualnych preferencji.
Przechodząc do podsumowania sesji, OP pokazuje OU wykład Marka

G

Grondasa: https://www.youtube.com/watch?v=dNT9iWTySpY. Po obejrzeniu filmu OU pracują w trzyosobowych grupach (dobieranych

Jak przygotować zespół do

w ten sposób, by skład ich był inny niż czteroosobowych w poprzed-

efektywnej współpracy?

nim ćwiczeniu) i omawiają standardy, odpowiadając na pytania: Jak

Jakie są warunki efektywnej

zorganizować efektywną współpracę zespołu nauczycielskiego? Jak przy-

współpracy?

gotować zespół do efektywnej współpracy? Jakie są warunki efektywnej
współpracy? Jak wprowadzać procedury współpracy (spotkania bieżące,
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Obszar IV Moduł 2: Wzmacnianie pracy zespołowej jako podstawy działania społeczności szkolnej. IV.2.1

spotkania okresowe, superwizja, grupa wsparcia)? Rezultaty pracy w formie plakatów są prezentowane na forum.
3. Studium przypadku
OP przypomina cele i korzyści wynikające z używania metody studium przypadku. Następnie rozdaje OU opis studium przypadku
10 Praca zespołowa w szkole (Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 3 Studium

E

przypadku 10 Praca zespołowa w szkole).

Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 3

W trzyosobowych zespołach OU czytają opis studium przypadku

zespołowa w szkole

Studium przypadku 10 Praca

i wspólnie zastanawiają się nad następującymi pytaniami: Jak Olga
może wykorzystać potencjał nauczycieli klas młodszych do wewnętrznego

G

szkolenia nauczycieli? Jaki pozytywny efekt może uzyskać poprzez wza-

Jakie tworzą się relacje i więzi

jemne wizyty nauczycieli I i II etapu edukacyjnego? Ponownie grupy

między nauczycielami dzięki

przedstawiają wyniki swojej pracy na forum. Po zakończeniu prezen-

pracy zespołowej? Czy i jak

tacji prowadzący facylituje dyskusję na forum grupy na następujący

wpływają na efekt zadania?

temat: Jakie tworzą się relacje i więzi między nauczycielami dzięki pracy
zespołowej? Czy i jak wpływają na efekt zadania?
4. Podsumowanie
OU (w parach) dzielą się ze sobą refleksjami związanymi z tym spotkaniem, możliwościami wykorzystania prezentowanych tu treści
i doświadczeń w swojej praktyce liderskiej, określaniem tego, czego
jeszcze chcieliby się dowiedzieć (lub nauczyć) w kwestiach związanych
ze współpracą w zespole nauczycielskim. Na zakończenie chętni podsumowują swoje wypowiedzi w parach na forum całej grupy.

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 1 Schemat diagnozy zespołu nauczycielskiego
• Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 2 Standardy współpracy zespołu nauczycielskiego
• Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 3 Studium przypadku 10 Praca zespołowa w szkole
Materiał filmowy
• Marek Grondas, https://www.youtube.com/watch?v=dNT9iWTySpY
Materiały biurowe:
• flipchart, 5 flamastrów
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IV.1.2 Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora

IV.1.2
A

Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora.
Zagadnienie 2: Znajomość polityki kadrowej oraz procedur prawnych

Cel sesji: Pogłębienie wiedzy na temat polityki kadrowej, refleksja
na temat możliwości wykorzystania procedur zatrudniania
nauczycieli do skutecznego realizowania koncepcji pracy szkoły.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
E

OP wprowadza OU w problematykę warsztatu, wykorzystując prezentację (Obszar IV Moduł 1.2 Zał. 1 Polityka kadrowa dyrektora; wszyst-

Obszar IV Moduł 1.2 Zał. 1

kie slajdy bądź niektóre). Prezentację można również potraktować

Polityka kadrowa dyrektora

jako materiał do rozdania OU. OP zwraca uwagę, że warsztatowa część
sesji obejmuje jedynie proces zatrudniania nauczycieli.
OP krótko omawia dokumenty, które musi lub powinien dostarczyć

kandydat na stanowisko nauczyciela: kwestionariusz osobowy, CV,
list motywacyjny, świadectwa pracy, dyplomy i certyfikaty potwier

dzające uzyskane kwalifikacje; oraz wyjaśnia, jak przygotować nauczycieli do pracy (np. konieczność odbycia szkolenia BHP).
3. Ćwiczenie z wykorzystaniem wiedzy
OP dzieli OU na sześć grup, których zadaniem jest o ustalenie kryteriów dokumentów dostarczonych przez kandydata na stanowisko
nauczyciela. Grupy otrzymują CV, list motywacyjny. OU opracowują
kryteria (co najmniej 3) oceny wstępnej dokumentów, następnie grupy przedstawiają rezultaty swojej pracy.
Podsumowując zadanie, moderator zwraca uwagę na konieczność
uwzględniania w ocenie spełnienia przez kandydata merytorycznych
i formalnych kryteriów, takich jak: logika i przejrzystość wywodu,
spójność prezentowanej ścieżki kariery, znajomość języków obcych
czy posiadanie nietuzinkowego hobby jako dodatkowe elementy
wspierające pozytywną ocenę kandydata.
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Obszar V Moduł 5: Zarządzanie finansami. V.5.1

4. Wymagania na stanowisko nauczyciela

E
Obszar IV Moduł 1.3 Zał. 5

OP nawiązuje do poprzedniego ćwiczenia i stworzonej przez OU listy

Zestaw wymagań na stano-

kryteriów. Uświadamia OU rolę koncepcji pracy szkoły, wartości

wisko nauczyciela

i przyjętej filozofii pracy, a także zasad polityki kadrowej jako wyznaczników oczekiwań wobec nauczyciela. Następnie rozdaje OU
wzór zestawu wymagań na stanowisko nauczyciela (zamieszczonego
w załączniku Obszar IV Moduł 1.3 Zał. 5 Zestaw wymagań na stanowisko nauczyciela). Prosi OU, by w grupach zapoznali się z materiałem, a później na podstawie dyskusji i ustaleń w grupie przygotowali
własny zestaw wymagań. Grupy prezentują swoją pracę.

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar IV Moduł 1.2 Zał. 2 CV 1–5
• Obszar IV Moduł 1.2 Zał. 3 List motywacyjny 1–5
• Obszar IV Moduł 1.3 Zał. 5 Zestaw wymagań na stanowisko nauczyciela
Materiały biurowe:
• flipchart, 10 flamastrów, nożyczki itd.

Obszar V Moduł 5: Zarządzanie finansami.

V.5.1

Zagadnienie 1: Odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie
dysponowania środkami publicznymi

A

Cel sesji: Pogłębienie wiedzy na temat odpowiedzialności
spoczywającej na dyrektorze szkoły w zakresie finansów
publicznych, uświadomienie sensu i potrzeby stosowania kontroli
zarządczej w szkole.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
OP proponuje wspólne oglądanie 4 krótkich wykładów Antoniego Jeżowskiego na temat finansów publicznych z wykorzystaniem
metody grup eksperckich (jigsaw). Dzieli OU na cztery grupy. Każda
z nich ogląda inną część wykładu (wyszczególnione poniżej), notuje

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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V.5.1 Obszar V Moduł 5: Zarządzanie finansami

F

ważne informacje, po czym wspólnie ustala odpowiedzi na pytania:

Materiały szkoleniowe:

ści? Które z zagadnień chcieliby wyjaśnić, zgłębić, poszerzyć? OU ustalają,

—— Zagadnienie: Finanse (1)

jaką informację muszą przekazać innym, by ich wiedza była podobna.

cz. 1

Co w wykładzie było najistotniejsze? Jakie informacje budzą ich wątpliwo-

Grupy przygotowują także trzy pytania sprawdzające przyswojenie

• Prowadzący: Antoni

wiedzy przez innych. OP zwraca uwagę, że te pytania pozwolą też

Jeżowski

zorientować się, jak skutecznie przekazywali swą wiedzę jako eks-

• Wideo: https://

perci. Przypomina również, jak będzie wyglądała dalsza praca metodą

www.youtube.com/

(nowe grupy, w których eksperci przekazują wiedzę).

watch?v=ZUzlXX3ifpY
—— Zagadnienie: Finanse (1)

3. Praca metodą jigsaw

cz. 2
• Prowadzący: Antoni

OP oglądają wybrane filmiki, pracują najpierw w grupach ekspertów,

Jeżowski

a następnie dzielą się wiedzą z innymi. Dbamy o to, by wszystkie

• Wideo: https://www.

etapy metody zostały wykorzystane (zwłaszcza sprawdzanie opa-

youtube.com/watch?v=HiW-

nowania poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania przygotowane

-BmTcSno

przez ekspertów). Po sprawdzeniu OP zbiera pytania, jakie pojawiają

—— Zagadnienie: Finanse (1)

się w związku z tematem finansów publicznych. Przypomina, że od-

cz. 3

powiedzi będą udzielone na forum. Zachęca do dyskusji na platfor-

• Prowadzący: Antoni

mie i poszukiwania odpowiedzi na pytania w konkretnych aktach

Jeżowski

prawnych.

• Wideo: https://
www.youtube.com/

4. Podsumowanie

watch?v=lzZYuIlf9D0
—— Zagadnienie: Finanse (1)
cz. 4

OP z metapoziomu komentuje metodę, przypominając, że wykorzystujemy ją po raz drugi na zjeździe jako utrwalenie. Podkreśla,

• Prowadzący: Antoni

że ten moment zajęć, czyli przyglądanie się procesowi z metapoziomu

Jeżowski

(w tym refleksja nad metodami), służy pogłębieniu ich wiedzy na te-

• Wideo: https://www.

mat procesu własnego uczenia się i realizuje tym samym obowiązek

youtube.com/watch?v=i-Ei-

pracy nad kompetencją kluczową „uczenie uczenia się”.

-BRVnIo
Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki

22

Zjazd 4 RÓWNOŚĆ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.3

VI.7.3

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 3: Pytania Kiplinga

A

Cel sesji: Zapoznanie z metodą identyfikowania części składowych
problemu.

B

Czas: Na koniec zjazdu lub po każdym dniu zjazdu.

D

Sposób pracy: warsztat, praca własna

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Przedstawienie metody
OP zapoznaje OU z metodologią pytań Kiplinga (jednorazowo,
za pierwszym razem) i następnie prowadzi dyskusję, nakierowując

E

na to: Gdzie można wykorzystać dane aspekty kursu? Jak je wykorzystać?

Obszar VI Moduł 7.3 Zał. 1

Z kim można to zrobić? Kiedy?

Pytania Kiplinga

w małych grupach i być podsumowana na forum (20–40 minut).

F

Narzędzie (Obszar VI Moduł 7.3 Zał. 1 Pytania Kiplinga) OP może

Materiały szkoleniowe:

stosować po każdych zajęciach (albo zagadnieniach, albo obszarach,

• Obszar VI Moduł 7.3 Zał. 1

albo zjazdach) naprzemiennie. Są to metody wspomagające OP w pod-

Pytania Kiplinga

Dyskusja może być grupowa (15–20 minut), a może się też odbywać

sumowywaniu sesji.
Materiały biurowe:

Zadania rozwojowe po czwartym zjeździe

• flipchart, flamastry

Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach wykonywanych
w zjeździe OU realizują:
1. Zadanie projektowe nr 4,
2. Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1 Dziennik uczenia się,
3. Dyskusje związane z zadaniami rozwojowymi i projektowym
na forum.
Materiały: Obszar VI Moduł 7.1 Zał. 1 Dziennik uczenia się.
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Cechy efektywnego zespołu

Obszar I Moduł 3.4 Zał. 2

Cechy efektywnego zespołu
Tab. 3. Cechy efektywnego zespołu
Cechy efektywnego zespołu

Tak

Częściowo

Cel nadrzędny i wartości
1. Zespół jest w oczywisty sposób zaangażowany w osiągnięcie wspólnego nadrzędnego celu szkoły.
2. Działaniem zespołu kieruje porywająca wizja.
3. Wspólne wartości i normy wspierają integralność, jakość i współpracę.
4. Poszczególne cele zespołu są klarowne, ambitne, uzgodnione i związane z celem
nadrzędnym.
5. Strategie osiągnięcia celów są jasne i uzgodnione.
6. Role poszczególnych członków zespołu są jasne, a ich osobiste cele mają związek z celem nadrzędnym i celami szczegółowymi.
Decyzyjność/Empowerment
1. Wartości, normy i zasady działania zachęcają do inicjatywy, zaangażowania
i kreatywności.
2. Zespół ma otwarty dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.
3. Zespół ma władzę, w ustalonych granicach, by podejmować działania i decyzje.
4. Instrukcje, struktury i szkolenia wspierają rozwój poszczególnych członków
i całego zespołu.
5. Zespół jest zaangażowany w stały postęp i rozwój wszystkich członków zespołu.
Relacje i komunikacja
1. Atmosfera w zespole zachęca do wyrażania i rozważania różnych pomysłów,
opinii, odczuć i punktów widzenia wszystkich jego członków.
2. Członkowie zespołu słuchają się nawzajem aktywnie, by zrozumieć, a nie oceniać.
3. Wszyscy członkowie zespołu rozumieją metody radzenia sobie z konfliktami
i szukania porozumienia.
4. W zespole ceni się i szanuje różnice kulturowe m.in. wynikające z różnic płci,
różnic rasowych, narodowościowych, związanych z wiekiem itd.
5. Uczciwe i podyktowane szczerą troską informacje zwrotne pomagają członkom
zespołu dostrzec swoje mocne i słabe strony.
Elastyczność
1. Członkowie zespołu wspólnie ponoszą odpowiedzialność za jego rozwój i przywództwo.
2. Zespół potrafi stawiać czoło wyzwaniom, wykorzystując jednostkowe talenty
i mocne strony wszystkich członków.
3. W zależności od potrzeb członkowie na zmianę zapewniają zespołowi wsparcie.
4. Zespół jest otwarty na analizę różnych sposobów wykonania zadań i adaptuje
się do zmian.
5. Podejmowanie skalkulowanego ryzyka jest akceptowane. Błędy postrzega się
jako okazję do nauki.
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Nie

Cechy efektywnego zespołu

Cechy efektywnego zespołu

Tak

Częściowo

Nie

Optymalne wyniki
1. Zespół stale osiąga znaczące rezultaty, zadania są wykonywane.
2. Zespół zaangażowany jest w utrzymanie wysokich standardów i rezultatów
swojej pracy.
3. Zespół czuje się w obowiązku uczyć się na błędach i stale dążyć do poprawy
wyników.
4. Efektywne sposoby rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji pozwalają pokonać przeszkody i promują kreatywność.
Dostrzeganie wkładu i docenianie
1. Osiągnięcia indywidualne i zespołowe często spotykają się z uznaniem ze strony
lidera i członków zespołu.
2. Członkowie zespołu mają poczucie osobistych dokonań i wkładu w realizację
zadań.
3. Wkład zespołu dostrzegają i doceniają nadrzędne struktury organizacyjne.
4. Członkowie zespołu czują się ważną i szanowaną częścią wspólnoty.
5. Zespół świętuje sukcesy i osiągnięcie kolejnych kamieni milowych w realizacji
zadania.
Morale
1. Członkowie zespołu są pewni tego, co robią, pełni entuzjazmu w stosunku
do wysiłków zespołu, zaangażowani w dążenie do sukcesu.
2. Zespół zachęca do nie tylko ciężkiej pracy, lecz także do dobrej zabawy w jej
trakcie.
3. Członkowie zespołu mają silne poczucie dumy i satysfakcji z pracy zespołu.
4. Członkowie zespołu mają silne poczucie zaufania, przenika ich duch pracy
zespołowej.
5. Członkowie zespołu wypracowali relacje zapewniające wsparcie i wzajemną
troskę o siebie, pomagają sobie nawzajem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Blanchard, D. Carew, E. Parisi-Carew, Jednominutowy menadżer buduje
wydajne zespoły, MT Biznes, Warszawa 2010.
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Etapy rozwoju zespołu cz. 1

Obszar I Moduł 3.7 Zał. 4

••Wzrost zrozumienia i zaangażowania w role,
cele, zadania i strukturę.

Etapy rozwoju zespołu cz. 1
••Umiarkowany zapał.
••Wysokie, często nierealne oczekiwania.
••Obawy związane z rolami, akceptacją, zaufa-

niem do innych i oczekiwaniami w stosunku
do nich.

••Niepewne, uprzejme, spolegliwe zachowanie.
••Brak jasności co do celu nadrzędnego, norm,

ról, zadań, struktury (jak będzie wyglądała
wspólna praca).

••Oczekiwanie instrukcji i wsparcia ze strony
zwierzchników.

••Testowanie granic.
••Rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością.

••Frustracja i niepewność co do ról i celów.

••Większe zaangażowanie w przestrzeganie
norm i wartości.
••Lepsza realizacja zadań – od umiarkowanej
do wysokiej.

••Wzrastające zaufanie, spójność, harmonia
i wzajemny szacunek.

••Chętne dzielenie się odpowiedzialnością,
przywództwem i kontrolą.

••Rozumienie i docenianie różnicy zdań.
••Używanie języka zespołu – „my” zamiast „ja”.
••Tendencja do unikania konfliktów.
••Jasność co do celu nadrzędnego, wartości, ról
i poszczególnych celów.

••Umożliwiające decyzyjność procedury postępowania, które wyzwalają energię zespołu
i prowadzą do stałego doskonalenia się.

••Niezadowolenie z zależności od władzy

••Relacje i komunikacja oparte na zaufaniu,

••Wyrażanie niezadowolenia.

••Elastyczność i współdzielone przywództwo,

zwierzchniej.

••Tworzenie się koalicji.
••Odczucia niekompetencji, dezorientacji, niskiej pewności siebie.
••Rywalizacja o władzę, autorytet i uwagę.
••Niewielkie zaufanie.

wzajemnym szacunku i otwartości.

co pozwala zespołowi odpowiadać na nowe
wyzwania.

••Duża efektywność i wysokie standardy.
••Dostrzeganie i docenianie osiągnięć indywidualnych i zespołowych.

••Wysokie morale.

••Realizacja niektórych zadań.
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Etapy rozwoju zespołu cz. 2

Obszar I Moduł 3.7 Zał. 5

Etapy rozwoju zespołu cz. 2
Tab. 4. Etap l – Rozpoznanie
Charakterystyka

Tak

Nie

Uzasadnienie

Umiarkowany zapał.
Wysokie, często nierealne oczekiwania.
Obawy związane z rolami, akceptacją, zaufaniem do innych, oczeki
waniami w stosunku do nich.
Niepewne, uprzejme, spolegliwe zachowanie.
Brak jasności co do celu nadrzędnego, norm, ról, zadań, struktury
(jak będzie wyglądała wspólna praca).
Oczekiwanie instrukcji i wsparcia ze strony zwierzchników.
Testowanie granic.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Blanchard, D. Carew, E. Parisi-Carew, Jednominutowy menadżer buduje
wydajne zespoły, MT Biznes, Warszawa 2010.
Tab. 5. Etap 2 – Niezadowolenie
Charakterystyka

Tak

Nie

Uzasadnienie

Rozbieżność między oczekiwaniami a rzeczywistością.
Frustracja i niepewność co do ról i celów.
Niezadowolenie z zależności od władzy zwierzchniej.
Wyrażanie niezadowolenia.
Tworzenie się koalicji.
Odczucia niekompetencji, dezorientacji, niskiej pewności siebie.
Rywalizacja o władzę, autorytet i uwagę.
Niewielkie zaufanie.
Realizacja niektórych zadań.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Blanchard, D. Carew, E. Parisi-Carew, Jednominutowy menadżer buduje
wydajne zespoły, MT Biznes, Warszawa 2010.
Tab. 6. Etap 3 – Integracja
Charakterystyka

Tak

Nie

Uzasadnienie

Wzrost zrozumienia i zaangażowania w role, cele, zadania
i strukturę.
Większe zaangażowanie w przestrzeganie norm i wartości.
Lepsza realizacja zadań – od umiarkowanej do wysokiej.
Wzrastające zaufanie, spójność, harmonia i wzajemny szacunek.
Chętne dzielenie się odpowiedzialnością, przywództwem i kontrolą.
Rozumienie i docenianie różnicy zdań.
Używanie języka zespołu – „my” zamiast „ja”.
Tendencja do unikania konfliktów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Blanchard, D. Carew, E. Parisi-Carew, Jednominutowy menadżer buduje
wydajne zespoły, MT Biznes, Warszawa 2010.
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Etapy rozwoju zespołu cz. 2

Tab. 7. Etap 4 – Decyzyjność (współpraca)
Charakterystyka

Tak

Nie

Uzasadnienie

Jasność co do celu nadrzędnego, wartości, ról i poszczególnych
celów.
Umożliwiające decyzyjność procedury postępowania, które
wyzwalają energię zespołu i prowadzą do stałego doskonalenia się.
Relacje i komunikacja oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku
i otwartości.
Elastyczność i współdzielone przywództwo, co pozwala zespołowi
odpowiadać na nowe wyzwania.
Duża efektywność i wysokie standardy.
Dostrzeganie i docenianie osiągnięć indywidualnych i zespołowych.
Wysokie morale.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Blanchard, D. Carew, E. Parisi-Carew, Jednominutowy menadżer buduje
wydajne zespoły, MT Biznes, Warszawa 2010.
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Style przewodzenia zespołowi

Obszar I Moduł 3.2 Zał. 4

Role lidera

Style przewodzenia zespołowi

••interpersonalna,

Rozumienie istoty przywództwa
edukacyjnego

••informacyjna,

••Wyzwalanie potencjału innych.
••Zarządzanie własnym rozwojem przez dyrektora szkoły.

••Zarządzanie rozwojem placówki.
••Wspieranie samorozwoju.
••Partycypacyjne zarządzanie wszystkich podmiotów.

••decyzyjna.

Style przewodzenia
••dyrektywny,
••wspierający,
••delegujący,
••opiekuńczy.

FORMOWANIE

styl dyrektywny

ŚCIERANIE SIĘ

styl opiekuńczy

NORMOWANIE

styl wspierający

DZIAŁANIE

styl delegujący

••Współdziałanie w osiąganiu wspólnego celu.
••Lider edukacyjny – koncentruje się na uczeniu
i rozwoju każdego ucznia.

Cechy lidera
••Lider to osoba, ze którą podążają inni.
••Lider daje przykład innym, prezentuje model
działania.

••Lider inspiruje innych.

Rys. 1. Style przewodzenia a etapy rozwoju zespołu
Żródło: opracowanie własne na podstawie M. Kossowska, I. Sołtysińska, Budowanie zespołów, Wydawnictwo
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 257.

••Przywództwo nie niesie za sobą popularności.
••Przywództwo to efekty działań.
••Przywództwo to odpowiedzialność.
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Kazusy prawne – materiał dla uczestników

Obszar V Moduł 4.6 Zał. 1

i otrzymał informację od matki, że tego samego
dnia dostarczy do sekretariatu pismo z uspra-

Kazusy prawne – materiał dla
uczestników

wiedliwieniem córki na egzaminie. Czy Marta

Materiał dla grupy – karta pracy

20

Tab. 8. Kazusy prawne

niesklasyfikowany za pierwszy okres. Grzegorz

Nr
Prawidłowa
przypadku odpowiedź

Podstawa prawna

poprawkowego?

Michał – uczeń klasy drugiej gimnazjum – został
nie ustalił jeszcze terminu egzaminu klasyfikacyjnego, a rodzice Michała dostarczyli do sekreta-

16

riatu zaświadczenie lekarskie, na podstawie któ-

18

wychowania fizycznego do końca roku szkolnego.

rego Michał powinien zostać zwolniony z zajęć

20

Co powinien zrobić Grzegorz?

22

22

23

Rada pedagogiczna zgodziła się, aby Tomasz

24

edukacyjnych edukacja dla bezpieczeństwa. Prze-

przystąpił do egzaminu poprawkowego z zajęć

26

wodniczącym komisji jest wicedyrektor, który

27

a w skład komisji wchodzi też inny nauczyciel,

prowadzi w szkole zajęcia z tego przedmiotu,

28

który także prowadzi takie zajęcia. Grzegorz nie

32

gdyż w szkole nie ma nauczyciela, który prowa-

33

powołał do komisji trzeciego członka zespołu,
dziłby zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa. Czy
istnieją podstawy do podważenia decyzji Grzego-

Źródło: opracowanie własne.

rza o powołaniu dwuosobowej komisji?

Materiały dla grupy – przypadki

23

16

na, matka Justyny. Justyna na początku czerwca

Na rozmowę z Grzegorzem umówiła się Marty-

Mariola – nauczycielka języka polskiego wysta-

wyjeżdża do Irlandii, gdzie mieszkają jej rodzice.

wiła Jankowi ocenę dostateczną za I okres. Po za-

Justyna często była nieobecna w szkole. Okazało

twierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników

się, że z matematyki ilość usprawiedliwionych

klasyfikacji śródrocznej wpłynęło do Grzegorza

nieobecności przekracza 50% zajęć. Mimo tego

pismo od rodziców, w którym kwestionują wy-

Justyna mogłaby z matematyki otrzymać pozy-

stawioną przez Mariolę ocenę. Ich zdaniem Janek

tywną ocenę końcową, ale z uwagi na planowa-

powinien mieć ocenę dobrą. Czy rodzice Janka

ny wyjazd i wcześniejsze nieobecności w tym

mogą odwołać się od tej oceny?

przypadku nie zostanie zrealizowana podstawa

18

programowa. Martyna zastanawia się, czy jej
córka może zostać klasyfikowana i promowana

Marta miała na dzień 28 sierpnia na godz.

do następnej klasy. Martyna nie złożyła jeszcze

9.00 wyznaczony termin egzaminu poprawkowe-

podania o przeniesienie do innej szkoły.

go z biologii. Powołana przez dyrektora komisja
stawiła się w tym dniu na egzamin. Członkowie
komisji czekali na Martę do godz. 9.30, wypełnili

34

może w innym terminie przystąpić do egzaminu

24

Tomasz, uczeń klasy drugiej, opuścił w pierwszym

dokumentację egzaminu i przedstawili ją Grzego-

okresie ponad 50% zajęć z fizyki, biologii i języ-

rzowi. Grzegorz przedzwonił do rodziców Marty

ka niemieckiego. W wyniku przeprowadzonych
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Kazusy prawne – materiał dla uczestników

w lutym egzaminów klasyfikacyjnych uczeń

Ani, zgłosiła się do Grzegorza z zaświadczeniem

uzyskał trzy oceny niedostateczne z tych przed-

lekarskim, w którym lekarz zalecił przebywanie

miotów. Wychowawca Tomasza zastanawia się

Ani w domu, ze względu na pogarszający się jej

z Grzegorzem, czy Tomasz może w związku z tym

stan zdrowia. Czy Ania może zostać zwolniona

otrzymać promocję do następnej klasy.

z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym?

26

Marek, uczeń klasy III gimnazjum, otrzymał w wyniku klasyfikacji końcowej w gimnazjum trzy oce-

32

Marta, uczennica klasy drugiej gimnazjum, przed-

ny niedostateczne. Uczeń ten przystąpił do egza-

stawiła na początku roku szkolnego Grzegorzowi

minu gimnazjalnego w kwietniu. Szkoła otrzyma-

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidual-

ła zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach

nego do końca bieżącego roku szkolnego. Wy-

egzaminu gimnazjalnego. Grzegorz zastanawia się,

chowawca Marty zastanawia się z Grzegorzem,

czy ma prawo wydać to zaświadczenie Markowi.

czy Marta będzie musiała na koniec pierwszego

Marek w kolejnym roku szkolnym nie będzie kon-

okresu zdawać egzaminy klasyfikacyjne.

tynuował nauki w gimnazjum Grzegorza.
27

33

Na koniec roku szkolnego okazało się, że jedna

Adam, uczeń klasy trzeciej, nie ukończył gimna-

z uczennic musi zdawać egzamin poprawkowy

zjum w ubiegłym roku szkolnym. Nadal uczęszcza

z historii. Grzegorz powołał komisję, w której

do gimnazjum Grzegorza. Adam w ubiegłym roku

zasiadał jako przewodniczący, jako nauczyciela

szkolnym napisał egzamin gimnazjalny. Grzegorz

egzaminującego powołano natomiast nauczyciela

zastanawia się, czy Adam ponownie powinien

historii z innej szkoły. Trzecim członkiem komisji

przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w bieżą-

był nauczyciel muzyki. Czy decyzja o powołaniu

cym roku szkolnym.

komisji w takim składzie jest zgodna z prawem?

28

Ania, uczennica klasy trzeciej gimnazjum, nie
przystąpiła ze względu na stan zdrowia do egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym. Matka
Tab. 9. Materiały dla grupy – odpowiedzi
16a
Mogą, jeśli tryb odwoławczy został
opisany w statucie szkoły.

16b
Mogą, ale tylko w przypadku, jeśli
została ona ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi
trybu jej ustalania.

16c
Nie, nie mogą, gdyż zastrzeżenia
można składać tylko w wypadku
rocznej oceny klasyfikacyjnej.

18a
Może przystąpić do egzaminu
poprawkowego po uzyskaniu zgody
rady pedagogicznej.

18b
Może przystąpić do niego w terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
nie później niż do końca września.

18c
Nie może przystąpić do egzaminu,
ponieważ matka zgłosiła fakt
nieobecności dopiero po terminie
egzaminu poprawkowego.

20a
Nie powinien się zgodzić na zwolnienia Michała z zajęć wychowania
fizycznego, gdyż uczeń nie został
klasyfikowany w I okresie.

20b
Powinien wyznaczyć termin egzaminu
klasyfikacyjnego i dopiero uwzględniając jego wynik, zwolnić Michała
z zajęć wychowania fizycznego.

20c
Powinien zwolnić Michała z zajęć
wychowania fizycznego do końca
roku szkolnego.
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Kazusy prawne – materiał dla uczestników

22a
Nie istnieją takie podstawy, ponieważ w szkole Grzegorza nie pracuje
trzech nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

22b
Istnieją takie podstawy, gdyż komisja
przeprowadzająca egzamin poprawkowy powinna składać się z trzech
osób.

22c
Nie istnieją takie podstawy, ponieważ w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w skład komisji może
wchodzić dwóch członków komisji.

23a
Justyna nie może zostać klasyfikowana, gdyż matka nie złożyła jeszcze
podania o przeniesienie do innej
szkoły.

23b
Justyna może być klasyfikowana,
ale tylko wtedy, gdy złoży egzamin
klasyfikacyjny z matematyki.

23c
Justyna może być klasyfikowana, jeżeli są podstawy do ustalenia rocznej
oceny klasyfikacyjnej, pomimo nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

24a
Może, jeśli wystąpią przesłanki
do ustalenia pozytywnej oceny
klasyfikacyjnej w każdym z trzech
przypadków.

24b
Nie może, uczeń przekroczył
w pierwszym okresie ponad 50%
obecności na wskazanych zajęciach.

24c
Może, jeśli rada pedagogiczna na koniec roku szkolnego wyrazi zgodę
na promocję ucznia do następnej
klasy.

26a
Grzegorz nie może wydać Markowi
lub jego rodzicom zaświadczenia
OKE o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

26b
Grzegorz wydaje zaświadczenie
Markowi, gdyż uczeń nie będzie już
kontynuował nauki w jego szkole.

26c
Grzegorz przesyła zaświadczenie
OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do gimnazjum,
w którym Marek będzie kontynuował
naukę.

27a
Rodzice (opiekuni prawni) Adama
w porozumieniu z Grzegorzem mogą
podjąć decyzję o tym, czy Adam
powinien przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego w bieżącym roku
szkolnym.

27b
Adam przystępuje w bieżącym roku
szkolnym do egzaminu gimnazjalnego.

27c
Adam nie przystępuje do egzaminu
gimnazjalnego w bieżącym roku
szkolnym.

28a
Ania może zostać zwolniona z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego w terminie dodatkowym ze względu na stan zdrowia.

28b
Grzegorz powinien poprosić matkę
Ani o przedłożenie aktualnego
zaświadczenia o stanie zdrowia córki
na trzy dni przed egzaminem w terminie dodatkowym.

28c
Ania może przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego w swoim domu.

32a
Marta nie będzie musiała zdawać
egzaminów klasyfikacyjnych, gdyż
uczniów, którzy mają nauczanie indywidualne, klasyfikuje się na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych.

32b
Rodzice (opiekunowie prawni) Marty
będą mogli dokonać wyboru dotyczącego sposobu klasyfikowania ich
córki.

32c
Decyzja o ustaleniu egzaminów
klasyfikacyjnych będzie zależała
od tego, czy Marta będzie miała zorganizowane nauczanie indywidualne
w domu bądź na terenie szkoły.

33a
Tak, gdyż egzaminator jest nauczycielem historii.

33b
Nie, gdyż w skład komisji wchodzi
nauczyciel muzyki.

33c
Nie, gdyż egzaminator musi być
nauczycielem zatrudnionym w szkole
Grzegorza.

Źródło: opracowanie własne.
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Wyciąg z aktów prawnych dla celów
ćwiczenia (Materiał dla grupy)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony
przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

2) nauczyciel

publicznych (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2015 r.)

3) nauczyciel prowadzący takie same lub po-

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

prowadzący

dane

zajęcia

edukacyjne;
krewne zajęcia edukacyjne.

§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykony-

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,

wania określonych ćwiczeń fizycznych na za-

może być zwolniony z udziału w pracy komisji

jęciach wychowania fizycznego, na podstawie

na własną prośbę lub w innych, szczególnie

opinii o ograniczonych możliwościach wyko-

uzasadnionych przypadkach. W takim przy-

nywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej

padku dyrektor szkoły powołuje w skład ko-

przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

misji innego nauczyciela prowadzącego takie

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie

zajęć wychowania fizycznego, zajęć kompu-

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole

terowych lub informatyki, na podstawie opi-

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej

nii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji
zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole
policealnej – semestralnej, oceny klasyfika-

szkoły.
7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się
protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był
przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład
komisji;

cyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania

3) termin egzaminu poprawkowego;

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

4) imię i nazwisko ucznia;

„zwolniony” albo „zwolniona”.

5) zadania egzaminacyjne;

§ 18. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w formie pisemnej i ustnej.

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pi-

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, za-

semne prace ucznia, zwięzłą informację

jęć artystycznych, zajęć technicznych, infor-

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą

matyki, zajęć komputerowych i wychowania

informację o wykonaniu przez ucznia zada-

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań

nia praktycznego. Protokół stanowi załącznik

praktycznych.

do arkusza ocen ucznia.

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe
egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych,
zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie
ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań
praktycznych.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.)

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa
bez bliższego określenia o:

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole,
w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
kończą się w styczniu – po zakończeniu tych

1) szkole – należy przez to rozumieć także
przedszkole;
1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym –
należy przez to rozumieć odpowiednio:

zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadają-

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza

cych orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych

cjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2,
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b) szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepi-

noletnie przyjmuje się odpowiednio do pub-

sach o działalności leczniczej, oraz w jednostce

licznych przedszkoli, publicznych innych form

pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci

wychowania przedszkolnego i publicznych

i młodzieży przebywających w tym podmio-

placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–3b

cie lub jednostce, w których stosuje się odpo-

i 7, oraz do klas pierwszych szkół wszystkich

wiednią organizację kształcenia oraz specjalne

typów po przeprowadzeniu postępowania

działania opiekuńczo-wychowawcze, zorga-

rekrutacyjnego.

nizowane zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 71c ust. 2;

2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnolet-

2) szkole artystycznej – należy przez to rozu-

nich do publicznych szkół wszystkich typów,

mieć także szkołę bibliotekarską i animato-

w tym do klas pierwszych, oraz do publicz-

rów kultury;

nych placówek, o których mowa w art. 2 pkt

2a) oddziale integracyjnym – należy przez to ro-

3, 3a i 7, w trakcie roku szkolnego, decyduje

zumieć oddział szkolny, w którym uczniowie

dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia

posiadający orzeczenie o potrzebie kształ-

dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie

cenia specjalnego uczą się i wychowują ra-

publicznej szkoły podstawowej i publicznego

zem z pozostałymi uczniami, zorganizowany

gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie

3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa

art. 71b ust. 7 pkt 3;

w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian

2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez to ro-

organizacyjnych pracy szkoły powodujących

zumieć oddział szkolny, w którym nauczanie

dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szko-

jest prowadzone w dwóch językach: polskim

ły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody

oraz obcym nowożytnym będącym drugim

organu prowadzącego.

językiem nauczania, przy czym prowadzone

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone

w dwóch językach są co najmniej dwa zaję-

na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek

cia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmu-

kandydata pełnoletniego.

jących język polski, część historii dotyczącą

5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły pod-

historii Polski i część geografii dotyczącą

stawowej i do klasy pierwszej publicznego

geografii Polski, w tym co najmniej jedne

gimnazjum, którym ustalono obwód, dzie-

zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć

ci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie

obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część

przyjmuje się z urzędu.

geografii odnoszącą się do geografii ogólnej,

6. Postępowanie rekrutacyjne może być

część historii odnoszącą się do historii po-

prowadzone z wykorzystaniem systemów

wszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;

informatycznych.
7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się

2c) szkole integracyjnej – należy przez to rozu-

także do dzieci i młodzieży posiadających

mieć szkołę, w której wszystkie oddziały są

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-

oddziałami integracyjnymi;

nego, którzy ubiegają się o przyjęcie do pub-

2d) szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są
oddziałami dwujęzycznymi.
Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
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Art. 20a. 1. Dzieci, młodzież oraz osoby peł

licznego przedszkola i publicznej szkoły
ogólnodostępnej.
Art. 44q. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową,
gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną,
jeżeli:

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał

z początkiem roku szkolnego w roku kalenda-

ze wszystkich obowiązkowych zajęć eduka-

rzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz

cyjnych oraz zajęć z języka mniejszości na-

trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej

rodowej, mniejszości etnicznej lub języka

jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

regionalnego pozytywne końcowe oceny
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klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach

o której mowa w przepisach wydanych

wydanych na podstawie art. 44zb;

na podstawie art. 44zb, z:

2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – przystąpił ponadto odpowiednio

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, albo

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz

lub zajęć z języka mniejszości narodowej,

ust. 2.

mniejszości etnicznej lub języka regionalne-

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

go – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły.

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna,

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidu-

nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

alnym programie edukacyjno-terapeutycz-

w wyznaczonym terminie, może przystąpić

nym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.

do niego w dodatkowym terminie, wyzna-

3. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum,

czonym przez dyrektora szkoły, nie później

który nie spełnił warunków, o których mowa

niż do końca września, a w szkole, w której

w ust. 1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się

szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystę-

w styczniu – nie później niż do końca marca.

puje w roku szkolnym, w którym powtarza

4. Roczna, a w szkole policealnej – semestralna,

tę klasę, do odpowiednio sprawdzianu lub

ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku eg-

egzaminu gimnazjalnego.

zaminu poprawkowego jest ostateczna, z za-

4. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który nie

strzeżeniem art. 44n ust. 7.

spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu popraw-

1, powtarza ostatnią klasę szkoły ponadgimna-

kowego, nie otrzymuje promocji do klasy

zjalnej, a w szkole policealnej – ostatni semestr.

programowo wyższej, a w szkole policealnej

Art. 44k. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany

– na semestr programowo wyższy, i powtarza
odpowiednio klasę lub semestr.

z jednego, kilku albo wszystkich zajęć eduka-

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwo-

cyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia

ści edukacyjne ucznia, może jeden raz w cią-

śródrocznej lub rocznej, a w szkole police-

gu danego etapu edukacyjnego promować

alnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej

do klasy programowo wyższej, a w szkole po-

z powodu nieobecności ucznia na tych zaję-

licealnej – na semestr programowo wyższy,

ciach przekraczającej połowę czasu przezna-

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawko-

czonego na te zajęcia odpowiednio w okresie

wego z jednych obowiązkowych zajęć edu-

lub semestrze, za który przeprowadzana jest

kacyjnych albo zajęć z języka mniejszości

klasyfikacja.

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu uspra-

regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są

wiedliwionej nieobecności może zdawać eg-

realizowane w klasie programowo wyższej,

zamin klasyfikacyjny.

a w szkole policealnej – semestrze progra-

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady
pedagogicznej.
Art. 44m. 1. Począwszy od klasy IV szkoły pod-

mowo wyższym.
Art. 44n. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgło-

sić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyj-

stawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji

na zachowania zostały ustalone niezgodnie

rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej,

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną,

tych ocen.
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2. Uczeń w szkole policealnej może zgłosić za-

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio

strzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna,

w przypadku rocznej, a w szkole policealnej –

że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edu-

edukacyjnych została ustalona niezgodnie

kacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu po-

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej

prawkowego, z tym że termin do zgłoszenia

oceny.

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2,

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szko-

W tym przypadku ocena ustalona przez ko-

le policealnej – semestralnej, oceny klasy-

misję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

fikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni ro-

czyn losowych lub zdrowotnych:

boczych od dnia zakończenia rocznych,

1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej czę-

a w szkole policealnej – semestralnych, zajęć

ści sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego

dydaktyczno-wychowawczych.

lub danego zakresu albo poziomu odpowied-

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna,
a w szkole policealnej – semestralna, ocena

niej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym albo

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub rocz-

2) przerwał daną część sprawdzianu lub dany

na ocena klasyfikacyjna zachowania zostały

zakres albo poziom odpowiedniej części eg-

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczący-

zaminu gimnazjalnego

mi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:

––przystępuje do sprawdzianu lub danej części
sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalne-

1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej –

go lub danego zakresu albo poziomu odpo-

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edu-

wiedniej części egzaminu gimnazjalnego

kacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiado-

w terminie dodatkowym, w szkole, której

mości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną,

jest uczniem lub słuchaczem.

a w szkole policealnej – semestralną, ocenę

2. W szczególnych przypadkach losowych lub

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpie-

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej

nie do sprawdzianu lub danej części sprawdzia-

zachowania – ustala roczną ocenę klasyfika-

nu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego

cyjną zachowania.

zakresu albo poziomu odpowiedniej części

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4,

egzaminu gimnazjalnego w terminie dodat-

roczna, a w szkole policealnej – semestralna,

kowym, dyrektor okręgowej komisji egzami-

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz

nacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrek-

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie

tora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

danej części sprawdzianu albo egzaminu gim-

z wyjątkiem negatywnej rocznej, a w szkole

nazjalnego lub danego zakresu albo poziomu

policealnej – semestralnej, oceny klasyfika-

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

cyjnej, o której mowa w przepisach wydanych

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumie-

na podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych,

niu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.

która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych
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Art. 44zz. 1. Uczeń lub słuchacz, który z przy-

Art. 44zza. 1. Wyniki sprawdzianu są przedsta

wiane w procentach, a egzaminu gimnazjal

nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa

nego – w procentach i na skali centylowej.

w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może

2. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjal-

przystąpić do niego w dodatkowym terminie

nego w procentach ustala dyrektor okręgowej

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgod-

komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby

nieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole

punktów przyznanych przez egzaminatorów

policealnej – w uzgodnieniu z uczniem.

sprawdzających prace egzaminacyjne oraz
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elektronicznego odczytu karty odpowie-

podstawowej lub gimnazjum, w której klasa

dzi – w przypadku wykorzystania do spraw-

odpowiadająca klasie VI szkoły podstawo-

dzania prac egzaminacyjnych narzędzi

wej lub klasie III gimnazjum nie jest ostatnią

elektronicznych.

klasą w cyklu kształcenia – zaświadczenie

3. Wyniki sprawdzianu obejmują:

o szczegółowych wynikach odpowiednio

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnie-

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

niem wyniku z języka polskiego i wyniku

wydane przez okręgową komisję egzami-

z matematyki;

nacyjną, wraz ze świadectwem promocyj-

2) wynik z części drugiej.

nym – w przypadku gdy uczeń spełnił wa-

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:

runki określone w art. 44zl ust. 1 i 2, albo

1) wynik z języka polskiego;

3) informację o szczegółowych wynikach odpo-

2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie;

wiednio sprawdzianu lub egzaminu gimna-

3) wynik z matematyki;

zjalnego, opracowaną przez okręgową komi-

4) wynik z przedmiotów przyrodniczych;

sję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń

5) wynik z języka obcego nowożytnego na po-

lub słuchacz nie spełnił warunków określo-

ziomie podstawowym;
6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń
lub słuchacz przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem art. 44zy ust. 3.
5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali
centylowej opracowuje Centralna Komisja
Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji
egzaminacyjnych.

nych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl
ust. 1 i 2 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków przechodzenia ucznia z jednego typu

publicznej szkoły do innego typu publicznej
szkoły (Dz.U. z 2015 r., poz. 24)

§ 6. 1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego

6. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjal-

języka obcego nowożytnego innego niż język

nego są ostateczne i nie służy na nie skarga

obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły,

do sądu administracyjnego.

do której uczeń przechodzi, a rozkład zajęć

7. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjal-

edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszcza-

nego nie wpływają na ukończenie szkoły,

nie w innym oddziale lub grupie w tej szkole

a w przypadku szkoły artystycznej reali-

na zajęcia z języka obcego nowożytnego, któ-

zującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły

rego uczył się w szkole, z której przechodzi,

podstawowej lub gimnazjum, w której klasa

uczeń jest obowiązany:

odpowiadająca klasie VI szkoły podstawowej

1) uczyć się języka obcego nowożytnego naucza-

lub klasie III gimnazjum nie jest ostatnią klasa

nego w oddziale szkoły, do której przechodzi,

w cyklu kształcenia – również na promocję

wyrównując we własnym zakresie różnice

do klasy programowo wyższej.

programowe do końca roku szkolnego albo

8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub
jego rodzicom albo słuchaczowi:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach

2) kontynuować we własnym zakresie naukę
języka obcego nowożytnego, którego uczył
się w szkole, z której przechodzi, albo

odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na za-

gimnazjalnego, wydane przez okręgową ko-

jęcia z języka obcego nowożytnego, którego

misję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem

uczył się w szkole, z której przechodzi.

ukończenia szkoły – w przypadku gdy uczeń

2. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym

lub słuchacz spełnił warunki określone odpo-

zakresie naukę języka obcego nowożytnego

wiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub

jako przedmiotu obowiązkowego, przepro-

art. 44zm ust. 1 pkt 2 albo

wadza się egzamin klasyfikacyjny.

2) w przypadku szkoły artystycznej realizu-

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza na-

jącej kształcenie ogólne z zakresu szkoły

uczyciel danego języka obcego nowożytnego,
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wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego – nauczyciel zatrudniony w innej
szkole wyznaczony przez dyrektora tej szkoły.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych sta

tutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zm.)
Załącznik nr 3

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
gimnazjum jest oddział.

4) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8,
5) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – od 8 do 12,
6) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim –
od 10 do 16,
7) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8,
8) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4,

2. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum in-

9) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niedo-

tegracyjnego oraz w oddziale integracyjnym

stosowanych społecznie, zagrożonych nie-

w gimnazjum ogólnodostępnym powinna

dostosowaniem społecznym, zagrożonych

wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów

uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowa-

niepełnosprawnych.

nia – od 10 do 16.

3. Liczba uczniów w oddziale gimnazjum spe-

4. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucz-

cjalnego oraz w oddziale specjalnym w gim-

nia w oddziale występują niepełnosprawności

nazjum ogólnodostępnym powinna wynosić:

sprzężone, określoną w ust. 3 liczbę uczniów

1) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących – od 6 do 8,
2) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących – od 8 do 10,
3) w gimnazjum (oddziale) dla uczniów z cho-

w oddziale można obniżyć o 2.
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby
określonej w ust. 3 i 4.

robami przewlekłymi – od 10 do 16,
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Obszar V Moduł 4.6 Zał. 2

dyrektora szkoły w zapisach prawa oświatowego. Umiejętność analizy zapisów prawnych rodzi

Kazusy prawne – materiał dla
trenera
Potyczki prawne Grzegorza
Wstęp

często wiele wątpliwości. Dyrektorzy szkół coraz
częściej korzystają ze specjalistycznych prawnych
baz oświatowych, w wielu samorządach pomocą
służą prawnicy, rolę wspierającą stanowią także
pracownicy kuratoriów oświaty. Świadomość korzystania z zapisów prawnych i umiejętność podejmowania trafnych decyzji stały się głównymi

Prawo oświatowe w ostatnich latach cechuje

intencjami autora prezentowanej gry. Kryterium

się dużą dynamiką zmian. Pojawiają się nowe

doboru przypadków upatrywać można w najczęś-

regulacje dotyczące funkcjonowania szkół oraz

ciej występujących w praktyce szkolnej dylema-

podmiotów tworzących społeczności szkolne:

tów, których rozwiązać nie można bez znajomości

dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz

prawa oświatowego.

rodziców. Złożoność prawa oświatowego jako
gałęzi prawa administracyjnego związana jest
także z faktem, że regulacje zawarte w nim dotyczą innych gałęzi prawa: prawa pracy, prawa
karnego czy prawa cywilnego. Najistotniejsze
regulacje prawa oświatowego zawarte są w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r., poz. 191, ze zm.). Pierwszy z przywołanych aktów prawnych konstytuuje m.in. rodzaje
i zadania szkół, zasady pomocy stypendialnej
dla uczniów, zasady rekrutacji do przedszkoli
i szkół oraz ostatnio wprowadzone zasady oce-

Materiał dotyczy następujących aktów prawnych (stan prawny na 1.09.2015 r.):

––Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.
191, ze zm.),

––Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.),

––Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502),

––Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 885, ze zm.),

––Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegó-

niania uczniów. W Karcie Nauczyciela znajdują

łowych warunków i sposobu oceniania, kla-

się natomiast przepisy określające status praw-

syfikowania i promowania uczniów i słucha-

ny nauczyciela, zasady zatrudniania czy zwal-

czy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r.,

niania nauczycieli, czy wreszcie uprawnienia
emerytalne nauczycieli. Regulacje prawne dotyczące oświaty znajdują się również w wielu
aktach prawnych niższego szczebla – rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Edukacji
Narodowej. Niemałą rolę odgrywa także prawo
wewnątrzszkolne w postaci statutów szkół. Bo-

poz. 843),

––Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393),

––Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-

gate jest też orzecznictwo Sądu Najwyższego,

wych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego

oraz określenia szkół i wypadków, w których

Sądu Administracyjnego.

można zatrudnić nauczycieli niemających

Niniejsza propozycja przedstawienia prawa

wyższego wykształcenia lub ukończonego za-

oświatowego w postaci case studies, z którymi

kładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity:

na co dzień może się spotkać dyrektor szkoły,
wynika z faktu, iż dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za sprawy uczniów i nauczy-

Dz.U. z 2013 r., poz. 1207, ze zm.),

––Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegóło-

cieli oraz właściwe funkcjonowanie szkoły. Ze

wych warunków przechodzenia ucznia z jed-

względu na dużą dynamikę zmian pożądaną

nego typu publicznej szkoły do innego typu

umiejętnością staje się sprawne poruszanie się

publicznej szkoły (Dz.U. z 2015 r., poz. 24),
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––Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

––Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

czeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr

statutów publicznego przedszkola oraz pub-

109, poz. 774, ze zm.),

licznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624,

2 września 1997 r. w sprawie służby bezpie-

––Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pra-

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

ze zm.).

cy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, ze zm.),

Tab. 10. Kazusy prawne – materiał dla trenera
18
Marta miała na dzień 28 sierpnia na godz. 9.00 wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z biologii. Powołana
przez dyrektora komisja stawiła się w tym dniu na egzamin. Członkowie komisji czekali na Martę do godz. 9.30,
wypełnili dokumentację egzaminu i przedstawili ją Grzegorzowi. Grzegorz przedzwonił do rodziców Marty i otrzymał
informację od matki, że tego samego dnia dostarczy do sekretariatu pismo z usprawiedliwieniem córki na egzaminie.
Czy Marta może w innym terminie przystąpić do egzaminu poprawkowego?
18a
Może przystąpić do egzaminu
poprawkowego, po uzyskaniu zgody
rady pedagogicznej.

18b
Może przystąpić do niego w terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
nie później niż do końca września.

18c
Nie może przystąpić do egzaminu,
ponieważ matka zgłosiła fakt
nieobecności dopiero po terminie
egzaminu poprawkowego.

Komentarz dla trenera:
Art. 44m. ust. 1, 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, ze zm.) stanowi, że począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał negatywną ocenę z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć. Tylko uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły, nie później niż do końca września. Pozostała kwestia dotycząca sposobu usprawiedliwiania ucznia na egzaminie poprawkowym powinna być uregulowana w przepisach prawa wewnątrzszkolnego. Należy przyjąć, że w sytuacji,
w której nie ustalono w prawie wewnątrzszkolnym sposobu usprawiedliwiania na egzaminie poprawkowym, pisemne
usprawiedliwienie jest właściwą formą.
Poprawna odpowiedź: 18b
20
Michał – uczeń klasy drugiej gimnazjum – został niesklasyfikowany za pierwszy okres. Grzegorz nie ustalił jeszcze terminu egzaminu klasyfikacyjnego, a rodzice Michała dostarczyli do sekretariatu zaświadczenie lekarskie, na podstawie
którego Michał powinien zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego do końca roku szkolnego. Co powinien
zrobić Grzegorz?
20a
Nie powinien zgodzić się na zwolnienia Michała z zajęć wychowania
fizycznego, gdyż uczeń nie został
klasyfikowany w I okresie.

20b
Powinien wyznaczyć termin egzaminu
klasyfikacyjnego i dopiero uwzględniając jego wynik, zwolnić Michała
z zajęć wychowania fizycznego.

20c
Powinien zwolnić Michała z zajęć
wychowania fizycznego do końca
roku szkolnego.

Komentarz dla trenera:
Zgodnie z § 5 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015
r., poz. 843) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii lub dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego,
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii. Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 3 przywołanego rozporządzenia, jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Nawet jeśli Michał przystąpi do egzaminu
klasyfikacyjnego po klasyfikacji śródrocznej, to i tak nie będzie możliwości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej.
Poprawna odpowiedź: 20c
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22
Rada pedagogiczna zgodziła się, aby Tomasz przystąpił do egzaminu poprawkowego z zajęć edukacyjnych edukacja
dla bezpieczeństwa. Przewodniczącym komisji jest wicedyrektor, który prowadzi w szkole zajęcia z tego przedmiotu,
a w skład komisji wchodzi też inny nauczyciel, który także prowadzi takie zajęcia. Grzegorz nie powołał do komisji
trzeciego członka zespołu, gdyż w szkole nie ma nauczyciela, który prowadziłby zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.
Czy istnieją podstawy do podważenia decyzji Grzegorza o powołaniu dwuosobowej komisji?
22a
Nie istnieją takie podstawy, ponieważ w szkole Grzegorza nie pracuje
trzech nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

22b
Istnieją takie podstawy, gdyż komisja
przeprowadzająca egzamin poprawkowy powinna składać się z trzech
osób.

22c
Nie istnieją takie podstawy, ponieważ w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w skład komisji może
wchodzić dwóch członków komisji.

Komentarz dla trenera:
§ 18 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 843) stanowi, że w skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą trzy osoby: dyrektor szkoły
albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia. § 18 ust. 6 przywołanego rozporządzenia
przewiduje odstępstwo od tej zasady, jednak tylko w przypadku nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
przedmiotu. Na jego prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zostać zwolniony z udziału
w pracy komisji, a w jego miejsce dyrektor szkoły powołuje jako egzaminującego innego nauczyciela, prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne. W rozporządzeniu dopuszczono także możliwość powołania do komisji nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole. Z powyższych przyczyn istnieją przesłanki, by podważyć decyzję Grzegorza o powołaniu w skład komisji dwóch nauczycieli.
Poprawna odpowiedź: 22b
23
Na rozmowę z Grzegorzem umówiła się Martyna, matka Justyny. Justyna na początku czerwca wyjeżdża do Irlandii,
gdzie mieszkają jej rodzice. Justyna często była nieobecna w szkole. Okazało się, że z matematyki ilość usprawiedliwionych nieobecności przekracza 50% zajęć. Mimo tego Justyna mogłaby z matematyki otrzymać pozytywną ocenę
końcową, ale z uwagi na planowany wyjazd i wcześniejsze nieobecności w tym przypadku nie zostanie zrealizowana
podstawa programowa. Martyna zastanawia się, czy jej córka może zostać klasyfikowana i promowana do następnej
klasy. Martyna nie złożyła jeszcze podania o przeniesienie do innej szkoły.
23a
Justyna nie może zostać klasyfikowana, gdyż matka nie złożyła jeszcze
podania o przeniesienie do innej
szkoły.

23b
Justyna może być klasyfikowana,
ale tylko wtedy, gdy złoży egzamin
klasyfikacyjny z matematyki.

23c
Justyna może być klasyfikowana, jeżeli są podstawy do ustalenia rocznej
oceny klasyfikacyjnej, pomimo nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

Komentarz dla trenera:
Art. 44k. ust. 1, 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, ze zm.) stanowi, że uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
Poprawna odpowiedź: 23c
24
Tomasz, uczeń klasy drugiej, opuścił w pierwszym okresie ponad 50% zajęć z fizyki, biologii i języka niemieckiego.
W wyniku przeprowadzonych w lutym egzaminów klasyfikacyjnych uczeń uzyskał trzy oceny niedostateczne z tych
przedmiotów. Wychowawca Tomasza zastanawia się z Grzegorzem, czy Tomasz może w związku z tym otrzymać
promocję do następnej klasy.
24a
Może, jeśli wystąpią przesłanki
do ustalenia pozytywnej oceny
klasyfikacyjnej w każdym z trzech
przypadków.

24b
Nie może, uczeń przekroczył
w pierwszym okresie ponad 50%
obecności na wskazanych zajęciach.

24c
Może, jeśli rada pedagogiczna na koniec roku szkolnego wyrazi zgodę
na promocję ucznia do następnej
klasy.
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Komentarz dla trenera:
Art. 44k. ust. 1, 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, ze zm.) stanowi, że uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń, który otrzymał śródroczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną powinien
w trakcie trwania drugiego okresu uzupełnić braki i zaliczyć treści podstawy programowej. W przeciwnym razie mogą
wystąpić przesłanki do braku ustalenia pozytywnej oceny rocznej klasyfikacyjnej.
Poprawna odpowiedź: 24a
26
Marek, uczeń klasy III gimnazjum, otrzymał w wyniku klasyfikacji końcowej w gimnazjum trzy oceny niedostateczne.
Uczeń ten przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu. Szkoła otrzymała zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Grzegorz zastanawia się, czy ma prawo wydać to zaświadczenie Markowi.
Marek w kolejnym roku szkolnym nie będzie kontynuował nauki w gimnazjum Grzegorza.
26a
Grzegorz nie może wydać Markowi
lub jego rodzicom zaświadczenia
OKE o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego.

26b
Grzegorz wydaje zaświadczenie
Markowi, gdyż uczeń nie będzie już
kontynuował nauki w jego szkole.

26c
Grzegorz przesyła zaświadczenie OKE
o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego do gimnazjum, w którym Marek będzie kontynuował naukę.

Komentarz dla trenera:
Zgodnie z art. 44zza ust. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenie o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki
określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, czyli:
Art. 44q ust. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.
Poprawna odpowiedź: 26a
27
Adam, uczeń klasy trzeciej, nie ukończył gimnazjum w ubiegłym roku szkolnym. Nadal uczęszcza do gimnazjum Grzegorza. Adam w ubiegłym roku szkolnym napisał egzamin gimnazjalny. Grzegorz zastanawia się, czy Adam ponownie
powinien przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w bieżącym roku szkolnym.
27a
Rodzice (opiekuni prawni) Adama
w porozumieniu z Grzegorzem mogą
podjąć decyzję o tym, czy Adam
powinien przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w bieżącym roku szkolnym.

27b
Adam przystępuje w bieżącym roku
szkolnym do egzaminu gimnazjalnego.

27c
Adam nie przystępuje do egzaminu
gimnazjalnego w bieżącym roku
szkolnym.

Komentarz dla trenera:
Art. 44q ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) stanowią, że uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.
3. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią
klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę,
do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
Poprawna odpowiedź: 27b

46

Zjazd 4 RÓWNOŚĆ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Kazusy prawne – materiał dla trenera

28
Ania, uczennica klasy trzeciej gimnazjum, nie przystąpiła ze względu na stan zdrowia do egzaminu gimnazjalnego
w terminie głównym. Matka Ani zgłosiła się do Grzegorza z zaświadczeniem lekarskim, w którym lekarz zalecił przebywanie Ani w domu, ze względu na pogarszający się jej stan zdrowia. Czy Ania może zostać zwolniona z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym?
28a
Ania może zostać zwolniona z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego w terminie dodatkowym ze względu na stan zdrowia.

28b
Grzegorz powinien poprosić matkę
Ani o przedłożenie aktualnego
zaświadczenia o stanie zdrowia córki
na trzy dni przed egzaminem w terminie dodatkowym.

28c
Ania może przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego w domu uczennicy.

Komentarz dla trenera:
Art. 44zz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) stanowi, że: 1. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym albo
2) przerwał daną część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego – przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu
lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany
wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej
części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.
Poprawna odpowiedź: 28a
33
Na koniec roku szkolnego okazało się, że jedna z uczennic musi zdawać egzamin poprawkowy z historii. Grzegorz powołał komisję, w której zasiadał jako przewodniczący, jako nauczyciela egzaminującego powołano natomiast nauczyciela historii z innej szkoły. Trzecim członkiem komisji był nauczyciel muzyki. Czy decyzja o powołaniu komisji w takim
składzie jest zgodna z prawem?
33a
Tak, gdyż egzaminator jest nauczycielem historii.

33b
Nie, gdyż w skład komisji wchodzi
nauczyciel muzyki.

33c
Nie, gdyż egzaminator musi być
nauczycielem zatrudnionym w szkole
Grzegorza.

Komentarz dla trenera:
§ 18 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 843) stanowi, że egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Jednocześnie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Poprawna odpowiedź: 33b
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 11. Karta odpowiedzi – materiał dla trenera
Nr
przypadku

Prawidłowa
odpowiedź

18

b

Art. 44m. ust. 1, 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

20

c

§ 5 ust. 1–2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843).

22

b

§ 18 ust. 5, 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843).

23

c

Art. 44k. ust. 1, 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

24

a

Art. 44k. ust. 1, 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

26

a

Art. 44zza ust. 8 pkt 1 oraz 44q ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

27

b

Art. 44q ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

28

a

Art. 44zz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

33

b

§ 18 ust. 5, 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843).

Podstawa prawna

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Obszar II Moduł 2.1 Zał. 1

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w obszarze „Uczniowie mają wpływ na przebieg i organizację
procesów uczenia się”.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Dane dotyczą ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia
2014 roku (opracowanie na podstawie statystyki
platformy npseo – Agnieszka Borek).

Wpływ
uczniów na tematykę lekcji
Wpływ uczniów na tematykę
lekcji
Czy daje Pan(i) uczniom wybór dotyczący tematyki lekcji?
(Ankieta dla nauczycieli) N = 43 978
2%

55%

43%

2%

56%

42%

Szkoła podstawowa

Gimnazjum
10%

62%

28%

Zasadnicza szkoła zawodowa
4%

58%

38%

Technikum
3%

55%

42%

Liceum ogólnokształcące

0%
nigdy

10%

20%

30%

40%

raz lub kilka razy w roku

50%

60%

70%

80%

90%

100%

raz lub kilka razy w półroczu

Wyk. 1. Wpływ uczniów na tematykę lekcji
Źródło: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych
w latach 2013–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Wpływ uczniów na metody pracy na lekcji

Wpływ uczniów na metody pracy na lekcji

Czy daje Pan(i) uczniom wybór dotyczący metod pracy na lekcji?
(Ankieta dla nauczycieli) N = 44 432
2%
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Gimnazjum
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46%
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Zasadnicza szkoła zawodowa
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100%
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Wyk. 2. Wpływ uczniów na metody pracy na lekcji
Źródło: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych
w latach 2013–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
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Wpływ uczniów na sposób oceniania

Wpływ uczniów na sposób oceniania
Czy daje Pan(i) uczniom wybór dotyczący sposobu oceniania?
(Ankieta dla nauczycieli) N = 44 438
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Wyk. 3. Wpływ uczniów na sposób oceniania
Źródło: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych
w latach 2013–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
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Wpływ uczniów na
terminy sprawdzianów
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Czy daje Pan(i) uczniom wybór dotyczący terminów testów/sprawdzianów?
(Ankieta dla nauczycieli) N = 44 429
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Wyk. 4. Wpływ uczniów na terminy sprawdzianów
Źródło: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych
w latach 2013–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
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Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Nauczyciele zachęcają do wymyślania
i realizowania
Nauczyciele zachęcają
do wymyślania iwłasnych
realizowaniapomysłów
własnych pomysłów

Pomyśl teraz o swoich nauczycielach. Do jakiej części nauczycieli pasują poniższe zdania?
Nauczyciele zachęcają mnie do realizowania własnych pomysłów. (Ankieta dla uczniów „Moja szkoła”) N = 92 236
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Wyk. 5. Nauczyciele zachęcają do wymyślania i realizowania własnych pomysłów
Źródło: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych
w latach 2013–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Wpływ ucznia podczas lekcji
1882
3%
13 578
23%
18 559
31%

25 148
43%

Nauczyciele zachęcają do wymyślania
i realizowania własnych pomysłów

14 127
22%
14 294
22%

omawiane tematy i treści

sposób uczenia się

atmosfera w klasie

inne jakie?

Wyk. 6. Wpływ uczniów na metody pracy na lekcji
Źródło: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość
edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2013–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
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4141
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do połowy

do żadnego

Wyk. 7. Nauczyciele zachęcają do wymyślania i realizowania własnych pomysłów
Źródło: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość
edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2013–2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
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Obszar II Moduł 2.2 Zał. 2

Część 1. Ćwiczenie wstępne (5 minut)

Z użyciem stopera osoba prowadząca przydzie-

Materiał do uczenia się metodą
jigsaw
Część I. Nauczycielskie Społeczności
Edukacyjne

la każdemu uczestnikowi czas na „wyrzucenie
z siebie” skarg dotyczących wszystkiego, co przeszkadza jej w pracy. W niektórych szkołach, aby
uniknąć zaczynania każdego spotkania od nuty
pesymizmu, zastępuje się „minutę narzekania” minutowym opowiadaniem o jednej pozytywnej rzeczy, która ostatnio spotkała uczestników zebrania.

Forma doskonalenia nauczycieli polegająca
na wspieraniu poprzez wspomaganie odpowiedzialności (koncepcja doskonalenia nauczycieli
opracowana przez Dylana Wiliama)
Rady dotyczące Nauczycielskich Społeczności
Edukacyjnych

1. Szkolny projekt wprowadzający Nauczycielskie Społeczności Edukacyjne (NSE) wspierające się w rozwoju powinien zakładać dwulet
ni okres ich trwania.

2. Nauczyciele należący do NSE nie powinni
uczyć tych samych przedmiotów (zespoły
przedmiotowe) lub w tej samej klasie (zespoły klasowe).
3. Najbardziej skuteczne społeczności powinny
liczyć od 8 do 12 osób.
4. Najlepsze rozwiązanie to jedno spotkanie
w miesiącu.
5. Potrzebna jest osoba prowadząca grupę. Osoba ta może się jednak zmieniać.

Część 2. Informacja zwrotna (25 minut)

Każdy nauczyciel w tej części spotkania daje
krótkie sprawozdanie z tego, czego spróbował
w praktyce i jak mu poszło. Wcześniej zadeklarował i zobowiązał się, że spróbuje czegoś na swoich
zajęciach.
Część 3. Nowe pomysły (20 minut)

W ramach wprowadzania nowych koncepcji
na każdym spotkaniu prezentowane są nowe
pomysły, mogą to być pomyły na ćwiczenia, projekcja filmu przedstawiająca metodę czy dyskusje
na temat fragmentu książki.
Cześć 4. Planowanie działań (15 minut)

Każdy uczestnik spotkania planuje to, co chciałby
osiągnąć przed następną sesją. Może to dotyczyć
zarówno wypróbowania nowych pomysłów, jak
i konsolidacji sprawdzonych już technik. W tym
momencie planuje się też wzajemne wizytacje,
jeśli nauczyciele odczuwają taką potrzebę. Jed-

6. Osoba prowadząca nie musi być ekspertem

nak jeżeli w tym czasie nie ustali się wzajemnych

w dziedzinie, najważniejszym dla niej zada-

obserwacji, szanse na to, że te wizyty się odbędą,

niem jest dopilnowanie, aby wszystkie po-

znacznie maleją. Nauczyciele zachęcani są do bra-

trzebne materiały były gotowe, atmosfera

nia udziału w wizytacjach między spotkaniami

była produktywna i przyjazna, a spotkanie
odbywało się zgodnie z planem.
7. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamię-

Część 5. Podsumowanie (5 minut)

tać, powołując NSE, to, że spotkania nie są

Ostatnie 5 minut to krótka dyskusja czy grupa

celem samym w sobie i nie mają służyć po-

(bądź poszczególni nauczyciele) osiągnęła cele.

szerzeniu wiedzy nauczyciela, są środkiem

Jeśli nie, to co z tym dalej należy zrobić.

do osiągnięcie celu, czyli do zmiany praktyki
nauczycielskiej, a w konsekwencji do zwiększenie efektów nauczania.
8. Forma każdego spotkania powinna być taka
sama i składać się z sześciu części. Każdy
uczestnik przychodzi na spotkanie z własnym
planem profesjonalnego rozwoju.

Część II. Cechy efektywnego zespołu
Cel nadrzędny i wartości
1. Zespół jest w oczywisty sposób zaangażowany w osiągnięcie wspólnego celu nadrzędnego. Członkowie zespołu wiedzą, na czym polega praca zespołu i dlaczego jest ważna.
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2. Wspólne wartości i normy wspierają integralność, jakość i współpracę.
3. Poszczególne cele zespołu są klarowne, ambitne, uzgodnione i związane z celem nadrzędnym.

3. W zależności od potrzeb członkowie na zmianę zapewniają zespołowi instrukcje lub
wsparcie.
4. Zespół jest otwarty na analizę różnych sposobów wykonania zadań i adaptuje się do zmian.

4. Strategie osiągnięcia celów są jasne i uzgodnione.

5. Podejmowanie skalkulowanego ryzyka jest
akceptowane. Błędy postrzega się jako okazję

5. Role poszczególnych członków zespołu są jasne, a ich związek z celem nadrzędnym i celami
poszczególnymi zespołu jest zrozumiały.
Decyzyjność

do nauki.
Optymalne wyniki
1. Zespół stale osiąga znaczące rezultaty; zadania są wykonywane.

1. Wartości, normy i zasady działania zachęcają

2. Zespół zaangażowany jest w utrzymanie wy-

do inicjatywy, zaangażowania i kreatywności.

sokich standardów pracy i rezultatów jego

2. Zespół ma otwarty dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.
3. Zespół ma władzę, w ustalonych granicach,
by podejmować działania i decyzje.
4. Instrukcje, struktury i szkolenia wspierają
rozwój poszczególnych członków i całego
zespołu.

pracy.
3. Zespół czuje się w obowiązku uczyć się na
błędach i stale dążyć do poprawy wyników.
4. Efektywne sposoby rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji pozwalają pokonać przeszkody i promują kreatywność.
5. Zespół koordynuje działania z innymi zespo-

5. Zespół jest zaangażowany w stały postęp
i rozwój wszystkich członków zespołu.
Relacje i komunikacja
1. Atmosfera w zespole zachęca do wyrażania i rozważania różnych pomysłów, opinii,
odczuć i punktów widzenia wszystkich jego
członków.

łami.
Dostrzeganie wkładu i docenianie
1. Osiągnięcia indywidualne i zespołowe często spotykają się z uznaniem ze strony lidera
i członków zespołu.
2. Członkowie zespołu mają poczucie osobistych dokonań i wkładu w realizację zadań.

2. Członkowie zespołu słuchają się nawzajem
aktywnie, by zrozumieć, a nie oceniać.
3. Wszyscy rozumieją metody radzenia sobie
z konfliktami i szukania porozumienia.

3. Wkład zespołu dostrzegają i doceniają nadrzędne struktury organizacyjne.
4. Członkowie zespołu czują się ważną i szanowaną częścią wspólnoty.

4. Ceni się i szanuje różnice kulturowe, m.in.

5. Zespół świętuje sukcesy i osiągnięcie kolej-

wynikające z różnic płci, różnic rasowych, na-

nych kamieni milowych w realizacji zadania.

rodowościowych, związanych z wiekiem itd.
5. Uczciwe i podyktowane szczerą troską informacje zwrotne pomagają członkom zespołu
dostrzec swoje mocne i słabe strony.

Morale
1. Członkowie zespołu są pewni tego, co robią,
pełni entuzjazmu w stosunku do wysiłków

Elastyczność

zespołu, zaangażowani w dążenie do sukcesu.
2. Zespół zachęca nie tylko do ciężkiej pracy,

1. Członkowie zespołu wspólnie ponoszą odpowiedzialność za jego rozwój i przywództwo.
2. Zespół potrafi stawiać czoło wyzwaniom,
wykorzystując jednostkowe talenty i mocne
strony wszystkich członków.

lecz także do dobrej zabawy w jej trakcie.
3. Członkowie zespołu mają silne poczucie
dumy i satysfakcji z pracy zespołu.
4. Członkowie mają silne poczucie zaufania,
przenika ich duch pracy zespołowej.
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5. Członkowie zespołu wypracowali relacje za-

(tj. staże, wolontariat, badania terenowe), różni

pewniające wsparcie i wzajemną troskę o sie-

się jednak tym, iż kładzie taki sam nacisk na pracę

bie, pomagają sobie nawzajem.

społeczną i naukę. Celem uczenia się przez pracę

(Opracowano na podstawie: K. Blanchard, D. Carew, E. Parisi-Carew, Jednominutowy menadżer
buduje jednominutowe zespoły)

Część III. Uczenie się przez pracę
na rzecz społeczności

jest zapewnienie korzyści, zarówno temu, kto pracę wykonuje, jak i temu, kto z niej korzysta.
Uczenie się przez pracę na rzecz społeczności przypomina popularną praktykę edukacyjną
uczenia się metodą projektową. Metoda ta różni
się jednak tym, iż dotyczy konkretnej potrzeby
społecznej.
Poza uczeniem się treści programowych przez

Uczenie się przez pracę jest to opierająca się

pracę na rzecz społeczności istnieją również inne,

na doświadczeniu pedagogika uczenia się, w któ-

mniej osadzone w instytucjach szkolnych formy

rej ramach edukację realizuje się przez angażo-

tego rodzaju uczenia się, tzw. pozaprogramowe

wanie uczniów w pracę społeczną zintegrowaną

uczenie się przez pracę na rzecz społeczności.

z celami określonymi w programie nauczania.

Kładą one nacisk na cele nieszkolne, tj. rozwijanie

Uczenie się tą metodą zakłada zapewnienie osa-

zdolności przywódczych, umiejętności społecz-

dzonego w kontekście doświadczenia, będącego

nych i świadomości różnonarodowości.

podstawą uczenia się i opartego na autentycznych
i aktualnych sytuacjach istniejących w społeczności. Współmieszkańców wykorzystuje się jako

Istota podejścia pedagogicznego

zasób służący uczeniu, a głównym celem ucze-

Nacisk na pracę społeczną zmienia rolę, jaką ucz-

nia się jest uświadomienie uczniom prawdziwej

niowie odgrywają w procesie kształcenia. Stają

wartości i przydatności nauki szkolnej z zakresu

się oni twórcami, a nie odbiorcami wiedzy, daw-

tradycyjnych dziedzin. Jednocześnie uczniowie

cami, a nie odbiorcami pomocy, ich rola z pasyw-

angażują się w działania społeczne, opracowując

nej zmienia się w aktywną.

i stosując rozwiązania istotnych problemów danej

Uczenie się przez pracę na rzecz społeczności

grupy mieszkańców. W idealnej sytuacji praca

łączy kilka istotnych elementów, które tworzą

na rzecz społeczności pomaga uczniom dostrzec

warunki do dobrej jakości nauczania i optymal-

możliwość zastosowania nauczanych koncepcji

nego przyswajania wiedzy; są to: autentyczność,

w sytuacjach życia codziennego. Celami metody

konstruktywizm, personalizacja, aktywne uczest-

są poprawa szkolnych osiągnięć uczniów oraz

nictwo, współpraca, empowerment, poszerzenie

wsparcie ich rozwoju obywatelskiego.

horyzontów.

Obecnie jest to najdynamiczniej rozwijająca

Autentyczność – w tej metodzie uczniowie mają

się koncepcja edukacyjna. Uczenie się przez pracę

do czynienia z kwestiami wziętymi z życia co-

na rzecz społeczności może być powiązane z pro-

dziennego, a nie hipotetycznych scenariuszy.

gramem nauczania każdego przedmiotu, a także

Praca koncentruje się na znalezieniu rozwiąza-

angażować uczniów na każdym poziomie eduka-

nia problemu, które miałoby rzeczywisty wpływ

cji. Działania związane z pracą społeczną dotyczą

na życie współmieszkańców. Autentyczne do-

różnorodnych problemów społecznych łączących

świadczenia nadają znaczenie i kontekst pracy

się ze środowiskiem naturalnym, zdrowiem, bez-

uczniów, co zwiększa ich kognitywny i emocjo-

pieczeństwem publicznym, umiejętnością czytania

nalny wkład w proces uczenia się.

i pisania, wielokulturowością. Uczniowie mogą
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odnieść się do danego problemu przez pracę bez-

Aktywne uczestnictwo – metoda ta łączy trady-

pośrednią (np. rozdawanie posiłków w przytułku

cyjną naukę w klasie z praktycznym zastosowa-

dla bezdomnych) lub pracę pośrednią (opracowa-

niem zdobytej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach

nie raportu z badań zawierającego rekomendację

społecznych. Koncentruje się na uczniach, a ucze-

dla dyrekcji przytułku dotyczące ulepszenia dys-

nie się postrzega bardziej jako proces, w który się

trybucji żywności w placówce). Metoda ta przypo-

angażują, a nie jako zbiór wyników czy osiągnięć.

mina inne formy nauki osadzonej w społeczności

Uczenie się następuje podczas pokonywania drogi
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do wytworzonych celów. Aktywność uczniów ma

na rzecz społeczności. Pomaga to stworzyć sprzy-

wpływ na rozwój programu nauczania.

jające środowisko uczenia się i przeciwdziałać
niezadowoleniu uczniów, z którym boryka się

Konstruktywizm – w ramach uczenia się przez

wiele szkół. Ten rodzaj uczenia pozwala dostrzec

pracę na rzecz społeczności uczniowie opraco-

kwestie w społeczności, z którymi uczniowie

wują strategie rozwiązania trudnych i zawiłych

mogli wcześniej nie mieć styczności. Umożliwia

problemów społecznych przy współpracy z ró-

to wejście w nowe kręgi społeczne.

wieśnikami i dorosłymi. Nacisk kładzie się na angażowanie uczniów w rozpatrywanie różnych
możliwości, wymaga się wdrożenia co najmniej

Część IV. Uczenie się oparte
na współpracy

jednej strategii, która ich zdaniem będzie najskuteczniejsza. Uczniowie lepiej uczą się, jeżeli

Alternatywą dla używanych dziś tradycyjnych

nauczanie stanowi aktywny, skoncentrowany

sposobów nauczania jest uczenie się oparte

na odkrywaniu proces.

na współpracy. Wykorzystanie tego typu uczenia
się niemal zawsze przynosi efekty emocjonalne.

Współpraca – koncepcja solidaridad, nauka przez

Uczniowie lubią pracować w grupach, zdecydo-

pracę społeczną opartą na podejściu do tworzenia

wanie wolą przedmioty, na których wykorzystuje

społeczności i działania na jej korzyść. Uczniowie

się współpracę, i mają w związku z nimi większe

łączą siły w ramach doświadczeń, które stanowią

poczucie sukcesu. Ta metoda uczenia pozwala

wyzwanie i pozwalają zmieniać rzeczywistość.

zwiększyć liczbę znajomych z innych grup etnicz-

Współdziałanie uczniów z profesjonalistami i in-

nych i rozbudować poziom akceptacji innych. By

nymi dorosłymi, którzy pomagają i kierują nimi

ten sposób uczenia się był efektywny, zaistnieć

w trakcie tego procesu.

muszą dwa elementy: grupowe cele i indywidualna odpowiedzialność. Oznacza to, że grupy muszą

Personalizacja – metoda wykorzystuje indywi-

pracować na to, by osiągnąć jakiś cel lub zdobyć

dualne talenty i możliwości młodzieży w taki

nagrodę bądź uznanie, a sukces całej grupy musi

sposób, by wszyscy mogli wnieść wkład w bada-

zależeć od indywidualnego uczenia się każdego

ny problem. Silnie spersonalizowane programy

z jej członków.

nauczania zwiększają zarówno czas, jaki ucznio-

W niektórych odmianach uczenia się opar-

wie poświęcają wykonywanemu zadaniu, jak i ich

tego na współpracy uczniowie pracują razem,

ogólne zaangażowanie w uczenie się.

by odpowiedzieć na zestaw pytań lub rozwiązać
zadanie. W takich sytuacjach zdolniejsze osoby

Empowerment – zachęta do przejęcia odpowie-

nie mają motywacji, aby poświęcić czas na wyjaś-

dzialności za własne decyzje i działania, w tym

nienie zagadnień słabszym kolegom lub zapytać

za proces uczenia się. Uczniowie opracowują pla-

ich o zdanie. Kiedy zadanie grupy polega bar-

ny działań i sami decydują, w jaki sposób je reali-

dziej na zrobieniu czegoś, niż na nauczeniu się

zować. Pomaga to w rozwoju umiejętności podej-

czegoś, udział słabszych uczniów może być po-

mowania decyzji, uczy brania odpowiedzialności

strzegany w kategoriach utrudnienia. W takim

za sukcesy i porażki oraz buduje pewność siebie

przypadku może być łatwiej po prostu podać

i zdolności przywódcze.

sobie wzajemnie odpowiedzi lub rozwiązania,
zamiast tłumaczyć sobie pojęcia czy przekazy-

Poszerzanie horyzontów – w procesie uczenia

wać umiejętności.

się przez pracę na rzecz społeczności od ucz-

Jeżeli jednak grupowe zadanie polega na upe

niów wymaga się zaryzykowania wyjścia poza

wnieniu się, czy każdy członek zespołu czegoś się

to, co znane, i podjęcia interakcji z osobami i spo-

nauczył, w interesie każdego ucznia leży poświę-

łecznościami, których mogą nie znać. Wymaga

cenie czasu na wyjaśnienie różnych pojęć pozo-

to zdobycia się na odwagę.

stałym członkom. Na tego typu pracy najwięcej
zyskują ci, którzy dają i otrzymują szczegółowe

Ta kombinacja czynników pedagogicznych

wyjaśnienia, zostało to potwierdzone wynikami

charakteryzuje istotę uczenia się przez pracę

eksperymentów dotyczących zachowań uczniów
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Materiał do uczenia się metodą jigsaw

w grupach. Co więcej, te same badania wykazały,

na interakcjach między członkami grupy i za-

że dawanie i otrzymywanie odpowiedzi lub roz-

kładają, że prowadzą one do lepszego uczenia

wiązań pozbawionych wyjaśnienia negatywnie

się, a zatem do większych osiągnięć. Perspektywa

wpływało na osiągnięcia. Grupowe cele i indywi-

rozwoju poznawczego przypisuje te pozytywne

dualna odpowiedzialność motywują zaś uczniów

efekty procesom opisanym przez badaczy, takich

do tego, by wyjaśniać pojęcia i poważnie trakto-

jak Jean Piaget czy Lew Wygotski. Podejście to za-

wać wzajemne uczenie się.

kłada, że uczniowie muszą się zaangażować w ja-

Metody uczenia się opartego na współpracy
sprawdzają się tak samo dobrze dla wszystkich

nowego materiału, aby móc go przyswoić.

uczniów. Nauczyciele i rodzice czasem obawiają

Salvin zaproponował model teoretyczny

się, że uczenie się oparte na współpracy ograni-

uwzględniający każdą z głównych perspektyw

czy postępy uczniów o najlepszych osiągnięciach.

teoretycznych oraz rolę, jaką każda z nich może

Wyniki badań jednak tego nie potwierdzają. Do-

odgrywać w kształtowaniu procesów uczenia się

brzy uczniowie odnoszą tyle samo korzyści co ich

opartych na współpracy.

słabsi i przeciętni koledzy.
Perspektywy teoretyczne a uczenie się oparte
na współpracy
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kąś formę poznawczej restrukturyzacji (analizy)

Różne sposoby rozumienia uczenia się opar
tego na współpracy można postrzegać jako
komplementarne, a nie jako wzajemnie się wykluczające. Teoretycy motywacyjni nie mogą powiedzieć, że teorie poznawcze są niepotrzebne;

Badacze zgadzają się co do pozytywnego wpływu

mogą przyznać, że motywacja napędza procesy,

uczenia się opartego na współpracy na osiągnię-

poznawcze, które skutkują uczeniem się. Uczeni

cia uczniów, istnieją jednak kontrowersje, jeżeli

ci mogliby stwierdzić, że jest mało prawdopo-

chodzi o przyczyny i metody wpływania na osiąg-

dobne, by w dłuższej perspektywie uczniowie

nięcia oraz o określenie warunków, jakie muszą

angażowali się w wypracowane wyjaśnienia bez

być spełnione, by wpływ ten wystąpił. Robert

celów ustanowionych w sposób zwiększający mo-

Slavin zidentyfikował cztery główne koncepcje

tywację. Teoretycy działający w ramach podejścia

teoretyczne, jakich używają badacze zajmujący

spójności społecznej mogą natomiast dostrzec,

się wpływem uczenia się opartego na współpracy

że przydatność motywacji zewnętrznej polega

na wyniki. Są to podejścia oparte na: motywacji,

na jej wkładzie w spójność grupy, troskę i prze-

spójności społecznej, rozwoju poznawczym i po-

strzeganie norm społecznych przez członków

znawczej złożoności.

grupy, co z kolei wpływa na procesy poznawcze.

Perspektywa motywacyjna zakłada, że mo-

Motywacja do uczenia się i do zachęcania in-

tywacja do wykonania zadania ma największy

nych do nauki aktywizuje zachowania związane

wpływ na proces uczenia się oraz że pozostałe

ze współpracą, skutkujące uczeniem się. Wią-

procesy (planowanie czy pomaganie) są wzmac-

że się to zarówno z wykonywaniem zadań, jak

niane przez motywację dotyczącą osobistej ko-

i z wchodzeniem w interakcje w grupie. W tym

rzyści ucznia. Badacze ci koncentrują się prze-

modelu motywacja do odniesienia sukcesu pro-

de wszystkim na strukturze nagród lub celów.

wadzi bezpośrednio do uczenia się, a to ułatwia

Perspektywa spójności społecznej (tzw. teoria

interakcje grupowe – modelowanie rówieśnicze,

społecznej współzależności) zakłada, że sku-

dążenie do wyrównania poziomu członków grup

teczność uczenia się opartego na współpracy

oraz złożoność poznawczą – których rezultatem

zależy od spójności grupy. Uczniowie pomagają

są intensyfikacja nauki i lepsze osiągnięcia.

sobie w nauce, ponieważ zależy im na grupie i jej

Uczenie się oparte na współpracy rozwija

członkach. Z przynależności do zespołu czerpią

umiejętności kreatywne i interaktywne po-

korzyści związane z określeniem własnej toż-

trzebne w dzisiejszej gospodarce i współczesnym

samości. Powyższe koncepcje koncentrują się

społeczeństwie.
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Graficzny obraz jigsaw

Obszar II Moduł 2.2 Zał. 3

Graficzny obraz jigsaw
1. Tworzymy 4–5-osobowe zespoły A, B, C, D.

A

B

C

D

2. W 2 etapie tworzymy nowe zespoły, do których zapraszamy co najmniej po 1 ekspercie z poprzednich zespołów.

A

B

C

D

I

II

I

II

III

IV

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

III

IV

III

IV

III

IV

III

IV

3. W 3 etapie wracamy do poprzednich zespołów A, B, C, D.

A

B

C

D

Rys. 2. Graficzny obraz jigsaw
Źródło: opracowanie własne.
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Schemat diagnozy zespołu nauczycielskiego

Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 1

••Czy jesteście w stanie udzielać sobie uczciwych
informacji zwrotnych? Jeżeli nie, jak uważasz,

Schemat diagnozy zespołu
nauczycielskiego

dlaczego?
••Czy zespół ma liderów o akceptowanym przez

wszystkich autorytecie? Jakie jest źródło tego

Poniższe pytania dotyczą pracy zespołu nauczycieli w Twojej szkole. Odpowiedz na nie, starając
się, oprócz swojej, przyjąć perspektywę innych
członków zespołu.
••Czy zespół ma wspólne, ustalone przez wszystkich i zaakceptowane wartości i cele?

••Czy te wartości i cele są realizowane, czy ra-

autorytetu?
••Czy poszczególni członkowie zespołu zwracają
się o pomoc w trudnych sytuacjach? Czy mogą
wtedy uzyskać od zespołu wsparcie?
••Czy w Waszym zespole działają mniejsze ze-

społy zadaniowe? Czy spotykają się regularnie? Czy wyniki ich pracy są efektywne?

czej deklarowane? Jakie zachowania członków
zespołu na to wskazują? Jaki jest rzeczywisty
poziom realizacji tych celów?

Mając już te odpowiedzi, zastanów się teraz
nad następującymi zagadnieniami:

••Czy członkowie zespołu mogą powiązać cele

••W jakich obszarach Twój zespół działa w spo-

••Czy zespół jest skoncentrowany bardziej na re-

••W jakich obszarach Twój zespół ma trudności

zespołu ze swoimi celami indywidualnymi?

lacjach wewnętrznych, czy też na realizacji
zadań?

••Czy komunikacja wewnątrz zespołu jest wy-

starczająca? Czy są takie sprawy, o których
nie możecie ze sobą rozmawiać? Jakie to są
sprawy?

••Czego dotyczą najczęściej konflikty wewnątrz
zespołu? Czy są rozwiązywane, czy raczej się

sób, który uznajesz za dobry?

uniemożliwiające efektywne funkcjonowanie?

••Czy uważasz, że tym trudnościom można
zaradzić?

••W jaki sposób można to zrobić? Co Ty jako dyrektor możesz zrobić w tej sprawie?

••Jakie możesz podjąć działania, by zwiększyć
możliwości współpracy w Twoim zespole?

tlą? W jaki sposób są rozwiązywane?
••Czy w zespole uformował się jasny podział
ról i zadań? Czy poszczególne osoby akceptują

Od mówienia tych zagadnień (w małych grupach) rozpoczną się zajęcia dotyczące standardów
współpracy zespołów nauczycielskich.

swoje zadania i role?
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Standardy współpracy zespołu nauczycielskiego

Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 2

Budowanie zespołu, który współpracuje

ze sobą często nie jest łatwe i wymaga czasu oraz

Standardy współpracy zespołu
nauczycielskiego
Praca zespołowa zespołu nauczycielskiego polega na:

powolnych zmian. W trakcie tego procesu warto
zwrócić uwagę na następujące obszary:

••Wspólne ustalanie celów i wartości, opierających się na przekonaniu, że podstawą tego pro-

cesu jest otwarta dyskusja, także z określeniem

••regularnych spotkaniach zespołu nauczyciel-

różnic między członkami zespołu. Efektem
tej dyskusji powinno być wyraźne wskazanie

skiego, w czasie których poddaje się refleksji

wspólnych (przynajmniej dla zdecydowanej

proces uczenia się uczniów oraz wymienia się

większości członków zespołu) norm i zasad

informacje o uczniach i sposobach pracy z nimi,

pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, od-

••regularnych spotkaniach zespołów zadanio-

powiedzialności poszczególnych jej członków
oraz ustalenie zasad współpracy. Bez takiego

wych (np. nauczycieli tego samego zespołu

procesu praca zespołowa w większej grupie

klasowego),

nie może zaistnieć i będzie on ciągle napo-

••zespołowo określa się cele działań, planuje się
je i monitoruje ich efekty,

••ujawnia się trudności i rozmawia o nich, szukając sposobów ich przezwyciężenia,

••planuje się przeprowadzanie koniecznych
zmian,

••dba się o rozwój zawodowy członków zespołu
i satysfakcję z ich pracy.

tykał kryzysy i trudności. Warto podkreślić,
że chodzi tu o wypracowanie faktycznej, realnej wspólnoty, a nie tylko deklaratywnej,
opierającej się na biernym przyjmowaniu propozycji dyrekcji lub innych liderów. Wspólnota
wartości oraz idących za tym postaw wobec
uczniów i współpracowników ma podstawowe
znaczenie w budowaniu dobrze funkcjonującego zespołu nauczycieli. Jeżeli część nauczycieli nie chce współpracować bądź z powodów
osobistych dysfunkcji nie potrafi współpracować z innymi, osiągnięcie etapu dobrej pracy
zespołowej będzie bardzo trudne.

W wielu radach pedagogicznych dzieją się podobne rzeczy, ale mimo wszystko ich członkowie
nie mają poczucia dobrej pracy zespołowej. Wiele

••Rozwój umiejętności komunikacyjnych i komunikacji między poszczególnymi osobami.

jest działań, które tylko pozorują dobrą pracę

Podstawami współdziałania są możliwość

zespołową. Dlatego warunki konieczne do roz-

efektywnego porozumiewania się między

poczęcia takiej pracy polegają na:

członkami zespołu, możliwość ujawniania

••rzeczywistym wspólnym ustaleniu celów

trudności i rozmowy o nich w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa. Szczegól-

i wartości, standardów pracy oraz określeniu

nie ważnymi aspektami są omawianie przebie-

tego, jakie są możliwe indywidualne różnice

gu współpracy między członkami zespołu oraz

w działaniu wynikające z odmiennych postaw

możliwość przyznania się do błędu.

oraz różnic osobistych,
••rozwijaniu komunikacji wewnątrz zespołu,

••Powiązanie celów zespoły z celami osobistymi
poszczególnych członków rady i dbanie o to,

polegającej na otwartym mówieniu o dobrych

by mieli poczucie, że praca w zespole jest jed-

wydarzeniach i trudnościach, umożliwiającej

nocześnie rozwojem ich własnych osobistych

udzielanie sobie nawzajem konstruktywnych

umiejętności. Branie pod uwagę osobistych gra-

informacji zwrotnych dotyczących funkcjono-

tyfikacji – poczucie własnego rozwoju, uzna-

wania zawodowego oraz przyjmowania tych

nia, awansu zawodowego, rozwoju osobistego

informacji.

oraz zaspokajanie własnych potrzeb, takich jak
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Standardy współpracy zespołu nauczycielskiego

bezpieczeństwo, współpraca, poczucie sensu
swoich działań, są podstawą do wspólnego
działania i motywują jego członków do wspólnej pracy. Innymi słowy, dobry zespół musi
uwzględniać potrzeby poszczególnych jego
członków i dążyć do ich zaspokojenia.
••Jasne procedury ustalania ról, zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie w taki sposób,

by były one zgodne z indywidualnymi preferencjami członków zespołu i by mieli oni
poczucie możliwego wyboru w podejmowaniu tej odpowiedzialności. Dobry zespół dba
o to, by poszczególni jego członkowie mieli
w sobie zgodę na podejmowane przez siebie
obowiązki oraz byli gotowi do brania za nie
odpowiedzialności, i daje możliwość otwartych rozmów o realizacji tych zadań.

••W jaki sposób omawiamy efektywność tych
spotkań?

••W jaki sposób tworzymy poszczególne programy i jaki jest sposób podejmowania decyzji
w ich sprawie?
••W jaki sposób omawiamy i oceniamy ich
przebieg?

••W jaki sposób członkowie zespołu poddają

ewaluacji swoją pracę i jak często to następuje?

••Jakie są wypracowane sposoby omawiania
trudności w pracy z poszczególnymi zespołami
klasowymi i pojedynczymi uczniami?
••W jaki sposób umożliwiamy członkom zespołu

mówienie o swoich trudnościach i organizo-

Pracując nad tymi zagadnieniami, każdy zespół powinien zbudować specyficzne dla siebie
i swojej sytuacji standardy pracy zespołowej,
które mogą odpowiadać na następujące pytania:
••Jak często spotyka się zespół w całości, a jak

wane są sposoby pomocy w tych sytuacjach?
••W jaki sposób zespół ocenia swoją pracę?
••W jaki sposób postępujemy z osobami, które
łamią normy współpracy zespołu?

często poszczególne grupy zadaniowe?
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Te wypracowane standardy powinny być

••Kto przygotowuje przebieg spotkań?

poddawane regularnej ocenie ich efektywności

••Kto prowadzi te spotkania?

się potrzeb zespołu.

i modyfikowane odpowiednio do zmieniających
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Studium przypadku 10 Praca zespołowa w szkole

Obszar IV Moduł 2.1 Zał. 3

różnorodnych umiejętności, doświadczeń, to zespoły pracownicze z reguły uzyskują lepsze wy-

Studium przypadku 10 Praca
zespołowa w szkole

niki niż indywidualni pracownicy2. Konieczność
uczenia uczniów umiejętności działania zespołowego to umiejętność zapisana w podstawie programowej. Aby zatem nauczyciel potrafił nauczyć

Zespoły zadaniowe w szkole stały się jej trwałym

tej umiejętności uczniów, sam musi ją opanować.

elementem i wymogiem prawnym stawianym
przez ustawodawcę.

Pewnego dnia Olga otrzymuje e-mail od jednej

Wśród wielu korzyści, jakie daje szkole praca
zespołowa, wymienić można:
••tworzenie efektu synergii umożliwiającego

wykorzystanie potencjału zespołu do poprawy
jakości nauczania, wychowania, organizacji
pracy, umiejętności i wiedzy członków grupy,

••zwiększanie efektywności pracy szkoły przez

ograniczenie ryzyka indywidualnych błędów
i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadania,

••doskonalenie umiejętności prowadzenia dia-

z nauczycielek. W e-mailu nauczycielka opisuje
nieformalną grupę sterującą, którą udało jej się
powołać wraz z innymi nauczycielami, i prosi
Olgę o pomoc w realizacji dalszych działań:
Olga Kowalska
Od: Justyna Nowak

Wysłano: 22 czerwca 2013 20:12
Do: Olga Kowalska

Temat: Współpraca w zespołach nauczycielskich
Szanowna Pani Dyrektor!

logu, która ułatwia współdziałanie i otwartą

Zwracam się do Pani jako lider nauczycieli

komunikację umożliwiającą wykonywanie

klas młodszych z prośbą o wsparcie dotyczące

tego, co ludzie potrafią najlepiej na rzecz

realizowanego od jakiegoś czasu w naszej szko-

wspólnego dobra,

le projektu. Jak zapewne Pani pamięta, podczas

••wzmacnianie więzi między nauczycielami i integracja środowiska szkoły,

••nowe pomysły będące często oryginalny-

styczniowej rady pedagogicznej jedna z koleżanek nauczycielek II etapu edukacyjnego omawiała śródroczne wyniki diagnozy umiejętności
uczniów klasy czwartej.
Niestety, niedawni nasi uczniowie nie osiąg-

mi rozwiązaniami problemów uczniów lub

nęli wtedy wysokiego wyniku. Przyznam, że było

nauczycieli,

nam (nauczycielkom klas I–III) przykro słuchać

••wzrost poczucia bezpieczeństwa, zaspokajanie
potrzeby przynależności .
1

zarówno samych wyników, jak i komentarza. Odczułyśmy, że wynik uczniów jest bezpośrednim
skutkiem naszej złej pracy. Trudno nam było się
pogodzić z taką oceną i chociaż to wywołało „bu-

Praca zespołowa powoduje, iż nauczyciele

rzę” w naszym gronie, ostatecznie spowodowało

pracujący w danej grupie mogą mieć bezpośred-

pewne przemyślenia i formalny wniosek do rea-

ni wpływ na podejmowane decyzje, a tym samym
na funkcjonowanie szkoły. Wpływa to na ich poczucie współodpowiedzialności za szkołę oraz
identyfikację z wyznaczanymi celami działań. Po-

lizacji w II semestrze – zwracanie większej uwagi
na ćwiczenia utrwalające znajomość tabliczki

mnożenia. Wniosek dotyczył nauczycieli zarówno I, jak i II etapu edukacyjnego.

nadto nauczyciel, który nabywa umiejętności pra-

Wkrótce po wspólnej radzie spotkałyśmy się

cy w grupie, może w łatwiejszy sposób kształtować

w gronie nauczycielek klas I–III w celu ustalenia

te umiejętności wśród uczniów. Z badań wynika
także, że jeżeli wykonywane zadania wymagają
1 M. Osińska, Praca zespołowa w szkole, s. 5, www.ore.pl.

2 S. Wlazło, Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie
kompetencji uczniów w działaniu zespołowym, http://www.
npseo.pl/data/various/files/wlazlo.pdf.
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Studium przypadku 10 Praca zespołowa w szkole

przyczyn sytuacji, do której doszło. Zależało nam

sposobów nauki tabliczki mnożenia, koleżanki

na wykryciu powodów, gdyż, jak sądziłyśmy, są

z klas II przygotowały konkurs szkolny i mię-

one kluczowe dla rozwiązania problemu. Padło

dzyszkolny. Ja podjęłam się sprawozdania z tego

wiele sugestii. Udało nam się z nich wyciągnąć

działania, ale również pewnej misji, z którą się

wnioski, a następnie ustalić pewien plan poprawy

do Pani zwracam.

sytuacji. Znalazły się w nim takie postanowienia:

Mamy już wszystkie wyniki uczniów. Są dużo

1. Poznanie alternatywnych metod nauki tab-

lepsze niż przed rokiem. Podjęłyśmy się także

liczki mnożenia z użyciem słuchowego, czu-

diagnozy stylów uczenia się dzieci. Chcemy się

ciowego oraz wzrokowego uczenia się ucz-

podzielić wypracowanymi metodami pracy i uzy-

niów (metoda japońska, hinduska, palcowa,

skaną wiedzą z koleżankami z II etapu eduka-

sposób z użyciem rymowanek i piosenek czy

cyjnego. Sądzimy, że byłoby dobrze, gdyby mo-

pałeczek Napiera).

gły uczestniczyć w lekcjach, które prowadzimy

2. Ustalenie kroków wdrażania programu na-

w klasach trzecich. Ułatwiłoby to nam poznanie

prawczego wraz z terminarzem – nauczenie

wymagań edukacyjnych stawianych uczniom,

siebie i dzieci innych metod nauki tabliczki

poznanie samych dzieci, ale również pozwoliło-

mnożenia, wprowadzenie krótkich, ale co-

by na kontynuację rozpoczętej przez nas pracy

dziennych sprawdzianów (nie zawsze pisem-

z wykorzystaniem nowych technik i metod. Czy

nych), przeprowadzenie kilku etapów kon-

możemy liczyć na Pani wsparcie?

kursu – klasowego, międzyklasowego i szkolnego i w końcu międzyszkolnego.
3. Podzielenie się zadaniami. Każda z nas wybra-

Pozdrawiam,
Justyna Nowak

ła spośród tych zadań coś dla siebie i zobowiązała się przygotować na następne spotkanie.

62

Oldze bardzo spodobał się pomysł nauczycie-

Ten plan wymagał od każdej z nas dodatko-

lek na wzajemne wizyty w klasach. Uznała, że ten

wych działań, jednak ustalone terminy spotkań

sposób pracy warto rozszerzyć na pozostałą część

i kolejnych kroków ułatwiły nam jego zrealizowa-

szkoły. Następnym krokiem będzie zaplanowanie

nie. Koleżanki z klas III opracowały prezentację

tych działań.
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zespołu szkół jako odrębnej jednostki organiza-

cyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy

Polityka kadrowa dyrektora

o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

Zagadnienia cz. 1

z nauczycielem, który nie spełnia warunków,

ust. 8. Nie można nawiązać stosunku pracy

o których mowa w ust. 5 pkt 2–5, z zastrzeże-

••Podstawy prawne zatrudniania i nawiązywania stosunku pracy.

••Przekształcanie stosunku pracy, zmiana treści
stosunku pracy na gruncie KP i KN.

••Kryteria doboru do zwolnienia nauczyciela.
••Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem
zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony.

niem ust. 9 (za zgodą KO bez kwalifikacji w przypadku ust. 7).
ust. 5.

1. ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z praw publicznych;
2. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne lub dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie;
3. nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie;
4. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

••Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
zatrudnionym na podstawie mianowania.

ust. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7,

jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby po-

siadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny

••Wygaśnięcie stosunku pracy.

zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku

••Orzecznictwo sądów w zakresie rozwiązywania i wygaśnięcia stosunku pracy.

Jeśli nie jesteś przygotowany na pomyłkę, nigdy nie

wymienionego w ust. 5 pkt 5.

Art. 10. 2. Z osobą posiadającą wymagane kwa-

lifikacje (…) i rozpoczynającą pracę w szkole sto

sunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy
o pracę na czas określony na jeden rok szkolny
w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania

wymyślisz nic oryginalnego.
Ken Robinson3

awansu na stopień nauczyciela kontraktowego,
z zastrzeżeniem ust. 7.

Źródła prawa

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych

••Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oś

potrzebami szkoły z osobą, o której mowa
w ust. 2 (…), lecz nieposiadającą przygotowa-

wiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

nia pedagogicznego, dopuszczalne jest nawią-

– art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 1a, 1b, 1ba, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g.

zanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże

••Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191, ze zm.) – rozdział

IV Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku
pracy.
••Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.).

Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem na-

wiązuje się w szkole, a w przypadku powołania

się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. (…)

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontrak
towym nawiązuje się na podstawie umowy

o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.

(nie ma znaczenia liczba godzin realizowanych przez nauczyciela kontraktowego. Nawet
zatrudnienie w wymiarze 1/18 powinno być
na czas nieokreślony)

Art. 10. 5. Stosunek pracy z nauczycielem

mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym
3 K. Robinson, www.ted.com/talks/ken_robinson_says_
schools_kill_creativity.

nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
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Polityka kadrowa dyrektora

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z praw publicznych;
3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie

1. art. 10 ust. 2 KN – nauczyciel stażysta, umowa
na rok szkolny do 31 sierpnia – w celu odbycia
stażu,

2. art. 10 ust. 3 KN – nauczyciel stażysta, umowa
na rok szkolny do 31 sierpnia (brak przygotowania pedagogicznego),

3. art. 10 ust. 7 KN – bez względu na stopień

awansu, na czas wynikający z zastępstwa lub

karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie

organizacji nauczania, z prawem odstąpienia

o ubezwłasnowolnienie;

od awansu (art. 10 ust. 11 nauczyciel musi zło-

4) nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie;
5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela
w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas
nieokreślony.
Wymagania konieczne do zatrudnienia na pod
stawie mianowania

Art. 10. 5a. Stosunek pracy nawiązany na pod-

żyć wniosek),

4. art. 10 ust. 9 w związku z ust. 7 KN – nauczy-

ciel nie ma wymaganych kwalifikacji kierunkowych – za zgodą kuratora, na czas określony
w decyzji, bez prawa do awansu i ze stawką
stażysty.

Art. 10. 8a. W celu potwierdzenia spełniania

warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczy-

ciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest
obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego.

5. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie

stawie umowy o pracę na czas nieokreślony

ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a.

przekształca się w stosunek pracy na podsta-

Dla celów płacowych nauczyciele ci są trak-

wie mianowania z pierwszym dniem miesiąca

towani jak nauczyciele stażyści (brak kwali-

kalendarzowego następującego po miesiącu,

fikacji za zgodą KO).

w którym:

6. W przypadku nauczyciela zatrudnionego

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mia-

na podstawie ust. 7 (np. zastępstwo), posiada-

nowanego, o ile spełnione są warunki okreś

jącego wymagane kwalifikacje, na jego wnio-

lone w ust. 5;

sek odstępuje się od stosowania przepisów

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub

rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczy-

dyplomowanego w czasie trwania umowy

ciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści,

o pracę zostały spełnione warunki, o których

chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień

mowa w ust. 5.

awansu zawodowego.

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosun-

Art. 11. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczy-

ku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza

cielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie

na piśmie dyrektor szkoły.

umowy o pracę lub mianowania na stanowisku

Nauczyciel, który spełni wymagania określone

w ust. 5a, jest zatrudniony na podstawie miano

wania, nawet jeśli dyrektor tego nie potwierdzi
stosownym pismem.

Art. 10. 6. W przypadku braku warunków

do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa
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Umowa o pracę na czas określony

zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.
IV SA/Po 115/08 Wyrok WSA w Poznaniu
2008-09-24

w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem

1. Wszystkich czynności z zakresu prawa pracy

mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się

w szkole dokonuje dyrektor. Wprowadzenie

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślo-

obowiązku uzyskania opinii związku zawo-

ny w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.

dowego przy nagrodzie dla nauczyciela jest
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uszczupleniem ustawowych kompetencji
dyrektora.

art. 7 ust. 1a.

W uzasadnionych przypadkach w szkole może być

2. Wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody

za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba nie-

zarządu powiatu przy zatrudnianiu emery-

będąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie

towanego nauczyciela jest uszczupleniem

uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie

ustawowych kompetencji dyrektora szkoły.

do prowadzenia danych zajęć.

3. Nieuprawnione jest twierdzenie, iż zarząd

Osoba zatrudniana jest na podstawie Kodek-

powiatu ma prawo podejmować uchwa-

su pracy, na czas określony w decyzji kuratora,

ły wprowadzające mechanizm pozwalający

ze stawką max. nauczyciela dyplomowanego

na nadzorowanie i monitorowanie wydat-

i z pensum wynikającym z KN – ust. 1b uoso.

ków związanych z zatrudnianiem emerytów

ust. 1d. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się rów-

oraz przydzielaniem nauczycielom godzin

nież w przypadku zatrudnienia osoby posiada-

ponadwymiarowych.

jącej przygotowanie zawodowe uznane przez

Art. 13. Stosunek pracy na podstawie miano-

dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie

wania nawiązuje się z dniem określonym w akcie

do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia za-

mianowania, a jeżeli tego dnia nie określono –

wodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby na-

z dniem doręczenia tego aktu.

stępuje za zgodą organu prowadzącego.

Akt mianowania nie jest tożsamy z aktem nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
I PK 431/03 Wyrok SN 2004-09-10

ust. 1ba. Wymagane jest zaświadczenie z KRK.

art. 7 ust. 1e i 1f.

W szkołach podstawowych w tym integracyjnych
i specjalnych może być zatrudniony asystent na-

Z przepisów art. 10 ust. 5 i 6 Karty Nauczyciela nie

uczyciela w klasach 1–3 lub wychowawcy świet-

wynika automatycznie przekształcenie stosunku

licy, który wykonuje zadania wyłącznie pod kie-

pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie

runkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

umowy o pracę na czas określony w umowę o pra-

Asystent powinien posiadać wykształcenie

cę na czas nieokreślony z chwilą nadania mu stop-

co najmniej na poziomie nauczyciela szkoły pod-

nia awansu zawodowego nauczyciela mianowa-

stawowej oraz mieć przygotowanie pedagogicz-

nego, tym bardziej że w świetle art. 10 ust. 7 Karty

ne. Jest on zatrudniany na podstawie Kodeksu

Nauczyciela nie jest wykluczone – przy spełnieniu

pracy oraz koniecznie powinien przedstawić za-

wymienionych w tym przepisie przesłanek – na-

świadczenie z KRK.

wiązanie stosunku pracy z nauczycielem miano-

ust. 1g. Asystentowi nie powierza się zadań

wanym na podstawie umowy na czas określony.

określonych dla nauczycieli posiadających kwa-

Stopnie awansu zawodowego nie łączą się bezpo-

lifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

średnio z podstawą nawiązania stosunku pracy.
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Zestaw wymagań na stanowisko nauczyciela

Obszar IV Moduł 1.3 Zał. 5

••Inicjatywa w ustalaniu celów i rozwiązywaniu
problemów społeczności szkolnej

Zestaw wymagań na stanowisko
nauczyciela
Planowanie i formułowanie oczekiwań
wobec uczniów, innych osób
••Dążenie do rozwoju społeczności szkolnej
i do własnego rozwoju.

Umiejętność ta sprowadza się do zdolności wyprzedzania oczekiwań bieżących sytuacji i rozpoznawania kierunków zmian zarówno w metodach
nauczania, jak i konieczności wykorzystywania
nowoczesnych technologii, rozpoznawania możliwości, które pojawiają się w związku z rozwojem wydarzeń w szkole, społeczności szkolnej
i zmianami w dalszym otoczeniu. Umiejętność
ta dotyczy także możliwości wykorzystania zdo-

Umiejętność formułowania elastycznych, a jed-

bywanych przez uczniów kompetencji w prak-

nocześnie możliwych do realizacji celów pozwala

tyce, jak również przewidywania ewentualnych

mierzyć przyrost efektów uczenia. Z kolei zna-

problemów przed ich wystąpieniem. Nauczyciel

jomość efektów uczenia prowadzi do podwyż-

posiadający takie umiejętności koncentruje się

szenia motywacji do dalszej pracy, przyczynia

na działaniu proaktywnym (w przeciwieństwie

się do zwiększenia poczucia własnej wartości

do działania reaktywnego, stanowiącego jedynie

i osiągania sukcesów w uczeniu. Z drugiej stro-

odpowiedź na bieżące problemy), choć jednocześ-

ny podejmowanie przez nauczyciela aktywności

nie bieżące wydarzenia są dla niego inspiracją

w kierunku uzupełniania swej wiedzy i własnego

do planowania i organizowania dodatkowych

rozwoju pozwala w sposób bardziej pełny zrozu-

imprez, zajęć i innych inicjatyw.

mieć sytuację ucznia, co także pośrednio stanowi
przejaw facylitacji własnego uczenia się, a następnie mobilizuje do dzielenia się wiedzą. W ten

••Rozumienie uczniów, innych członków społeczności.

sposób szkoła staje się społecznością uczącą się,
w której partycypuje więcej podmiotów.

Rozumienie innych przez nauczyciela sprowadza

W pracy nauczyciela niezwykle ważną umie-

się do troski o rozpoznanie myślenia i uczuć, mo-

jętnością jest poszukiwanie i gromadzenie infor-

tywów działania uczniów i innych członków spo-

macji o uczniach, ich warunkach życiowych, moż-

łeczności szkoły. Umiejętność ta wymaga od na-

liwościach i osiągnięciach uczniów, wymaganiach

uczyciela akceptacji drugiego człowieka, empatii,

programowych, nowych metodach nauczania,

odpowiedniego nastawienia na odbiór informacji

dobrych praktykach, nowych technologiach itp.

zwrotnych w trakcie procesu komunikowania się.

Mając tę wiedzę, nauczyciel może łatwiej dosto-

Znajomość motywów zachowania innych ludzi,

sować przekazywane treści i formy ich przekazy-

a w szczególności uczniów, pozwala zindywidu-

wania, aby w sposób jak najbardziej pełny osiągać

alizować sposób przekazu treści, stosowaną przez

ustalone cele związane z nauczaniem. Zdobyte tą

nauczyciela argumentację i najbardziej skuteczne

drogą informacje pozwalają dostosować przeka-

techniki motywowania do nauki. Przeświadczenie

zywane treści do już ugruntowanego poziomu

uczniów, że nauczyciel stara się ich rozumieć lub,

wiedzy uczniów, a także lepiej je zaplanować lub

że ich rozumie, buduje u nich poczucie bezpie-

modyfikować zaplanowane treści. Dokonywana

czeństwa, wzmacnia poczucie własnej wartości

ustawiczna modyfikacja treści stanowi dla ucz-

i szacunek do siebie samych. W ten sposób czują

niów dobry przykład i buduje przeświadczenie

oni, że nauczyciel dostrzega ich indywidualność.

o konieczności weryfikowania zdezaktualizo-

Uwzględnianie specyfiki możliwości poznaw-

wanych treści. Równie istotne jest dzielenie się

czych i przeżywanych emocji uczniów w procesie

wiedzą nie tylko w grupie uczniów, ale także na-

uczenia pozwala nauczycielowi na dokonywanie

uczycieli i pozostałych członków społeczności

bieżących zmian w trakcie lekcji.

szkolnej. Taka postawa buduje poczucie tożsamości, wzmacnia współpracę w ramach społeczności
szkolnej i stanowi dobry przykład dla uczniów.
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Zestaw wymagań na stanowisko nauczyciela

Przewodzenie w zespole uczniowskim
i całej społeczności
••Współpraca w zespole społeczności szkolnej.

w uzyskanie zamierzonych rezultatów i wtórnie
staje się źródłem satysfakcji.
••Kierowanie aktywnością uczniów.

Umiejętność ta sprowadza się do efektywnej ko-

Umiejętność ta oznacza takie oddziaływanie

ordynacji pracy zarówno w zespole uczniowskim,

nauczyciela na uczniów, które mobilizuje ich

jak i odnoszącym się do całej społeczności szkol-

do efektywnej, wspólnej pracy i pozwala osiągać

nej, ata aktywność wymaga nie tylko wspólne-

w miarę najwyższe wyniki w nauczaniu. Odbywa

go uzgadniania realizowanych zadań, ale także

się to przez stwarzanie w klasie i w całej społecz-

tworzenia pozytywnego klimatu w zespole, jak

ności klimatu sprzyjającego kreatywności myślo-

również wzajemnego udzielania sobie wsparcia.

wej. Kierowanie aktywnością uczniów zmierza

Współpraca nauczycieli w zespołach tworzą-

do podejmowania działań służących nie tylko

cych społeczność szkolną wydaje się niezbęd-

opanowywaniu założonych w programie wiedzy,

nym warunkiem do prezentowania i wdrażania

kompetencji i umiejętności, ale także sprzyjają-

znaczących wartości, obecnych w misji szkoły.

cych ich jak najbardziej pełnemu kulturalnemu,

Z drugiej strony ułatwia proces uczenia się przez

osobowościowemu i duchowemu rozwojowi.

dzielenie się wiedzą, wzajemne uzupełnianie się

Przez ten rozwój uczniowie mogą się wzajemnie

i łatwość pozyskiwania pomocy w wyjaśnianiu

mobilizować i wzmacniać efekt synergii w zespo-

niezrozumiałych treści i korzystanie z wzorów

le uczniowskim, uzupełniać się i zachęcać do dal-

współpracy, które dostarczają sami nauczyciele.

szej pracy. Ponadto taka aktywność pozwoli im

Nabyte przez uczniów doświadczenia i nawyki

lepiej rozpoznać swoje mocne strony i zwiększać

współpracy mogą zostać wykorzystane w dojrza-

poczucie własnej wartości, nawet jeśli nie osią-

łym życiu, ponadto grupowe realizowanie zadań

gają sukcesu w nauce określonych przedmiotów.

rozwija potrzebę przynależności i zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
••Budowanie odpowiedzialności w zespole społeczności szkolnej.

••Rozbudzanie u uczniów pasji do uczenia się.
Rozbudzanie u uczniów pasji do uczenia się zmierza do udzielania uczniom wsparcia w procesie
uczenia się, a przede wszystkim do rozbudzania

Budowanie odpowiedzialności w zespole jako

u nich wiary we własne siły i poczucia psycholo-

umiejętność sprawia, że nauczyciel w sposób

gicznej dostępności4, sprawiającej, że zyskają oni

klarowny formułuje swoje oczekiwania wobec

przeświadczenie, iż wiedza i umiejętności „nie

uczniów i innych członków społeczności szkol-

mają dla nich tajemnic” i zawsze pozostają w ich

nej oraz troszczy się o to, aby były one uznane,

zasięgu. Jednocześnie tak realizowana aktywność

realizowane przez wyznaczone podmioty. Tak

nauczyciela wyznacza coraz to nowe obszary za-

sprecyzowane wymagania osoby te przyjmują

interesowań uczniów i umożliwia doświadczanie

jako własne, poczuwając się jednocześnie od-

przyjemności z rozwiązywania problemów po-

powiedzialnymi za ich spełnianie. Warunkiem

znawczych i praktycznych. Nauczyciel może wów-

ich realizacji jest jednak pełne ich zrozumienie.

czas wykazać uczniowi, że szkoła nie jest jedynym

W ten bowiem sposób nauczyciel buduje poczu-

miejscem, gdzie można się i trzeba uczyć. Najistot-

cie bezpieczeństwa w zespole i sprawia, że jego

niejsze jest, aby nauczyciel wzmacniał i promował

członkowie bardziej wnikliwie analizują scena-

wszelkie przejawy zainteresowań uczniów.

riusze przyszłych zdarzeń, aby nie poczuć się
zaskoczonymi. Ze strony uczniów zrozumienie
wymagań formułowanych pod ich adresem pozwala też docenić ich własny wysiłek, włożony

4 G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
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Zestaw wymagań na stanowisko nauczyciela

Funkcjonowanie prospołeczne
w społeczności szkolnej

••Odwaga w kreowaniu prawdy w społeczności
szkolnej.

••Podejmowanie wyzwań i udzielanie wsparcia.

Odwaga w kreowaniu prawdy sprowadza się

Umiejętność ta sprowadza się do zaangażowa-

członków społeczności szkolnej, w odniesieniu

nia się nauczyciela na rzecz każdego ucznia, tak

do ich własnego profesjonalizmu, poszanowania

aby pomóc mu w osiągnięciu sukcesu na miarę

prawdy, nawet jeśli wspominana prawda nie spot-

jego możliwości. Prezentując optymizm i wiarę

kałaby się ze społeczną akceptacją. Promowanie

w możliwości ucznia (a jednocześnie biorąc pod

takiej postawy zarówno sprawia, że nauczycie-

uwagę i znając aktualne mocne i słabe strony ucz-

le cieszą się szacunkiem uczniów, jak i buduje

nia), nauczyciel wybiera najbardziej skuteczny

atmosferę ustawicznego dążenia do poznania

sposób motywowania go do nauki i przekraczania

prawdy, nowych osiągnięć w nauce, nawet jeśli

własnych możliwości. Wspomniane pozytywne

w danym momencie posiadana wiedza wymaga

nastawienie wtórnie wzmacnia u ucznia poczu-

przełamywania utrwalonych stereotypów. Od-

cie własnej wartości. Szczególnego znaczenia

waga w kreowaniu prawdy wymaga od nauczy-

nabierają pomoc i wsparcie nauczyciela w od-

cieli i przedstawicieli społeczności szkolnej wza-

niesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami

jemnego zaufania, tworzenia klimatu uczciwego

edukacyjnymi, w tym w odniesieniu do uczniów

i zgodnego z prawdą wyrażania myśli, tolerancji

szczególnie uzdolnionych, wówczas zaangażo-

błędów i pomyłek, a więc w rezultacie poczucia

wana postawa nauczyciela wyzwala dodatkową

bezpieczeństwa.

aktywność uczniów.
••Zaufanie do siebie i społeczności szkolnej.

do wzajemnego zaufania nauczycieli i wszystkich

••Szacunek do innych członków społeczności
szkoły.

Umiejętność ta powoduje, że nauczyciele wierzą

Sprowadza się do okazywania przez nauczyciela

nie tylko w swoje możliwości i profesjonalizm

uznania i akceptacji wszystkich członków spo-

w pracy nauczyciela, ale także prezentują wyso-

łeczności szkolnej, doceniania ich wkładu w co-

kie ambicje w odniesieniu do uczniów i innych

dziennej pracy, zaangażowania na rzecz społecz-

członków społeczności. Zaufanie zakłada posia-

ności i wyznawanych przez nich wartości nieza-

danie przez drugą osobę zbliżonego lub identycz-

leżnie od tego, czy są tożsame, czy też różniące się

nego systemu wartości, pozwalającego przewi-

od wartości nauczyciela. Akceptacja odmienności

dzieć jej zachowanie. Zaufanie do siebie i innych

odnosi się do wielu innych charakterystyk, takich

w dużej mierze odwołuje się do zgromadzonego

jak rasa, stan niepełnosprawności, posiadanie

doświadczenia, dotyczącego relacji międzyludz-

szczególnych uzdolnień lub niespełniające ocze-

kich w zróżnicowanych sytuacjach społecznych.

kiwań możliwości intelektualne. Prezentowanie

Demonstrowanie zaufania przez nauczyciela wy-

szacunku do innych w społeczności szkolnej przez

zwala większą odporność emocjonalną w sytuacji

przedstawicieli tejże społeczności i poza nią jest

podejmowania przez uczniów nowych wyzwań.

postawą, z której czerpią wzory uczniowie, prze-

Jest to jednocześnie droga do budowania poczucia

nosząc je na relacje w grupach rówieśniczych.

identyfikacji całej społeczności szkolnej.
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Imię i nazwisko

Miasto, 06.03.2014

ul. xxxxxxxxxxxx
99-631 xxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxx
e-mail: @xxxxxxx

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
01.09.2008–07.10.2009

Przedszkole Niepubliczne
Stanowisko: nauczyciel przedszkola

02.07.2009

Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego

09.06.2008–30.06.2008

Przedszkole Niepubliczne
Umowa o dzieło: prowadzenie zajęć z młodszą grupą

AKTYWNOŚĆ DODATKOWA
2011–2013

Jednoosobowa działalność gospodarcza (firma o profilu programistycznym)

2005–2006

Kurs tańca w Formacji Tańca Towarzyskiego GAMZA (tańce
latynoskie i standardowe)

Wakacje 2006

Praca sezonowa w Stanach Zjednoczonych (dział obsługi
klienta – praca w zespole)

Wakacje 2001–2005

Animator i opiekun dzieci i młodzieży podczas dwutygodniowych turnusów rekolekcyjnych

WYKSZTAŁCENIE
2007–2009

Uniwersytet,
Wydział Humanistyczny, kierunek: logopedia. Studia podyplomowe.

2003–2008

Uniwersytet,
Wydział Pedagogiki i Psychologii,
kierunek: pedagogika, specjalizacja:
wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Tytuł magistra.

SZKOLENIA I KURSY
12.02.2014

Tworzenie improwizacji ruchowych do muzyki

12.02.2014

Recykling twórczy – pomysły i sposoby zabaw plastycznych
z wykorzystaniem odzyskanych materiałów i opakowań

09.12.2013

Praca z „trudnym” wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

11.05.2009

Zanim dziecko pójdzie do szkoły – wspieranie rozwoju dziecka
na podstawie nowych publikacji MAC Edukacja: Przedszkole
Trzylatka, Przedszkole Czterolatka, Roczne przygotowanie
przedszkolne – Nasze Przedszkole
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22.04.2009

„Nie wiem, jak to pani powiedzieć…” – przekazywanie rodzicom trudnych informacji

07.03.2009

Dziecko w świecie praw i obowiązków. Praktyczne przykłady
zabaw i zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

15.11.2008

Zimowe czary. Twórcze scenariusze imprez zimowych dla dzieci

2003

Kurs Wychowawcy Kolonijnego

2001

KODA – Kurs Oazowy Dla Animatorów

DODATKOWE INFORMACJE
Języki
Cechy osobowości
Prawo jazdy kategorii B

Zdolności

angielski średnio zaawansowany, niemiecki podstawowy
(egzamin TELC B1)
solidna, pracowita, radosna, z poczuciem humoru, dokładna,
odpowiedzialna, zorganizowana, odporna na stres i presję
czasu, kulturalna, otwarta, energiczna, twórcza

układanie wierszyków, rymowanek dla dzieci,
zdolności plastyczne
muzyczne (prowadzenie prób scholi, kurs KAMUZO – Kurs
Animatora Muzycznego Oazy)

Bez nałogów
ZAINTERESOWANIA
literatura fachowa z zakresu pedagogiki i logopedii
beletrystyka
taniec
narty
podróże
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Źródło: opracowanie własne.
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ul. xxxxxxxxxxxx
99-631 xxxxxxxxx
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e-mail: @xxxxxxx
Szanowni Państwo
Chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko nauczyciela nauczania początkowego.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także
studia podyplomowe w zakresie logopedii. Bezpośrednio po nich ponad rok pracowałam w przedszkolu
jako nauczyciel. Opiekowałam się głównie grupą pięciolatków, ale do moich obowiązków należało także
prowadzenie zajęć z trzylatkami i grupami starszymi. Pozwoliło mi to zdobyć doświadczenie w pracy
ze wszystkimi grupami wiekowymi, od maluchów po sześciolatki.
Przerwa w wykonywaniu zawodu spowodowana była powiększeniem się mojej rodziny i poświęceniem czasu na wychowanie dwóch synów. Lata te przyniosły korzyść nie tylko moim dzieciom, ale
także mi pozwoliły nabrać bardziej dojrzałego spojrzenia na wychowanie i nauczanie.
Bardzo chciałabym kontynuować swój rozwój zawodowy. Powróciłam do dokształcania się przez
uczestnictwo w kursach dla nauczycieli. Planuję korzystać z nich średnio raz w miesiącu.
Jestem osobą bezkonfliktową, pracowitą. Nie boję się podejmowania nowych zadań i dobrze reaguję
na stres. Lubię ukierunkowywać swoje lekcje na rozwijanie twórczości, także tej plastycznej. Jako logopeda szczególną uwagę przywiązuję do stymulowania i kontrolowania poprawnej wymowy u dzieci.
Uważam, że dzięki mojemu wykształceniu i kreatywności jestem w stanie zapewnić dzieciom ciekawe i dobrze przygotowane zajęcia.
Jestem ponadto osobą aktywną, bardzo lubię wycieczki, ruch o każdej porze roku, próbuję nowych
form aktywności, do których angażuję także synów. W wolnym czasie czytam, gotuję, opracowuję nowe
pomysły plastyczne. Obecnie przygotowuję zbiór wierszy autorskich dla dzieci, który zostanie opublikowany w formie aplikacji mobilnej, a być może również w wersji drukowanej.
Jeśli będą Państwo zainteresowani moją kandydaturą, bardzo proszę o kontakt.
Z poważaniem
Podpis
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Imię i nazwisko
INFORMACJE OSOBISTE
Adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: @xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wiek: 27 lat
WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet
Zakres: logopedia (czterosemestralne studia podyplomowe)
Praca dyplomowa: Studium przypadku…
Lata nauki: 2010–2012
Szkoła Wyższa
Zakres: edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie
wczesnoszkolne (trzysemestralne studia podyplomowe)
Lata nauki: 2010–2011
Uniwersytet
Kierunek: pedagogika (studia stacjonarne jednolite magisterskie)
Praca dyplomowa: Rodzina adopcyjna jako forma kompensacji sieroctwa
naturalnego i społecznego
Lata nauki: 2005–2010 (certyfikat jakości kształcenia UKA)
Liceum Ogólnokształcące
Profil: matematyczno-fizyczny
Lata nauki: 2002–2005
UKOŃCZONE SZKOLENIA
Szkolenie dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku
dla dzieci i młodzieży. Centrum Szkolenia KLANZA
PRAKTYKA ZAWODOWA
Daty zatrudnienia

Pracodawca

1.09.2010–do teraz

Niepubliczne Przedszkole
Praca w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego (wychowawca grupy). Opieka i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z dziećmi
w wieku 2,5–3 lat.

2.07.2010–11.07.2010
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Wolontariat; praca w charakterze wychowawcy kolonijnego. Opieka nad
dziećmi w wieku 7–10 lat, organizowanie wypoczynku, zabaw i gier (referencje).
25.01.2010–1.07.2010

Osoba prywatna
Opieka nad dwójką dzieci w wieku: 1,6 oraz 6 lat.

11.12.2009–31.03.2010

Osoba prywatna
Opieka nad czwórką dzieci w wieku: 1,5; 4; 6 i 9 lat.

4.11.2009–20.01.2010

Przedszkole Specjalne
Uczestnictwo w zajęciach, opracowanie programu terapeutycznego dla
jednego z wychowanków na podstawie przeprowadzonych badań.

17.08.2009–28.08.2009 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych kandydatów do rodzinnej opieki
zastępczej według programów „Rodzina” oraz „PRIDE”.
5.03.2008–18.05.2009

Osoba prywatna
Opieka na dwójką dzieci w wieku 4 i 6 lat.

1.09.2008–12.09.2008

Przedszkole
Praktyki w przedszkolu. Praca z dziećmi w wieku 3 do 6 lat (referencje).

3.07.2007–17.07.2007

CARITAS
Wolontariat; praca w charakterze wychowawcy kolonijnego. Opieka nad
dziećmi w wieku 7–11 lat, organizowanie wypoczynku, zabaw i gier (referencje).

1.07.2006–31.08.2006

Osoba prywatna
Opieka nad 6-miesięcznym oraz 6-letnim dzieckiem.

UMIEJĘTNOŚCI
Doświadczenie w kontaktach z małymi dziećmi i młodzieżą
Bardzo dobra organizacja swojego miejsca i czasu pracy
Umiejętność współpracy w grupie
Komunikatywność
Prawo jazdy kat. B
JĘZYKI
Język migowy w stopniu średnio zaawansowanym
Język angielski w stopniu średnio zaawansowanym (certyfikat uniwersytecki na poziomie B1)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Źródło: opracowanie własne.
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List motywacyjny 2
Imię i nazwisko Xxxxxxxxxxx

Miasto, dnia 24.04.2014 r.

Adres xxxxxxxxxxxxx
xx-xxx xxxxxxx
Tel. xxxxxxxxxxx
E-mail xxxxxxxx

Sz. P.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
Szanowna Pani Dyrektor,
Renoma Szkoły, którą Pani kieruje, skłoniła mnie do przesłania moich dokumentów aplikacyjnych,
choć zdaję sobie sprawę, że nie ogłaszała Pani wakatów.
W związku z moim wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi chciałabym zainteresować
Panią moją osobą. Jestem absolwentką pedagogiki, którą ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych
w Uniwersytecie…, oraz absolwentką studiów podyplomowych Szkoły Wyższej z zakresu wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Dodatkowo ukończyłam studia z zakresu logopedii na Uniwersytecie.
Do tej pory zajmowałam się podopiecznymi w różnym wieku, a także w różnych placówkach. Do moich
doświadczeń mogę zaliczyć pracę w przedszkolu, gdzie zapoznałam się ze specyfiką pracy wychowawcy
grupy. Dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła mi nabyć kilka ważnych cech, które z pewnością
będę mogła wykorzystać w codziennej pracy w Pani Szkole. Przede wszystkim jestem osobą dobrze zorganizowaną i cierpliwą. Z powodzeniem łączyłam studia z pracą zawodową, a także z wychowywaniem
dziecka. Niewątpliwym atutem, który wykorzystuję w pracy z dziećmi, jest moje zamiłowanie do muzyki.
Przez kilka lat śpiewałam w Chórze Gospel, obecnie poznaję układy choreograficzne dla kobiet oparte
na tańcach latynoamerykańskich. Szybko się uczę i chętnie dokształcam, z przyjemnością podejmuję
nowe wyzwania. Podczas ostatnich kilku lat doskonaliłam swoje cechy charakteru oraz usposobienie,
tak aby w codziennej pracy postrzegano mnie jako kompetentną, odpowiedzialną, rzetelną i wytrwałą
osobę z profesjonalnym podejściem do dzieci. Niewątpliwą rolę w tym procesie odegrała moja wiedza
z zakresu pedagogiki, psychologii oraz logopedii, którą z satysfakcją chciałabym doskonalić w kierowanej przez Panią placówce. Jestem przekonana o tym, że byłaby Pani zadowolona z mojej pracy zarówno
w charakterze wychowawcy w oddziale przedszkolnym, edukacji wczesnoszkolnej, czy też jako logopedy.
Możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej byłaby dla mnie okazją do bliższego zaprezentowania
mojej osoby i pełniejszego poznania Szkoły, z którą chciałabym związać swoją karierę zawodową.
Oczekując na odpowiedź, pozostaję z wyrazami szacunku
Załączniki:
1) Życiorys
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 883).
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CURRICULUM VITAE
Xxxxxxx Xxxxxx
tel.:		
e-mail:
data i miejsce urodzenia:
adres:

xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

PRZEBIEG EDUKACJI 
2012–2014

Uniwersytet, Wydział Artystyczny
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
spec.: grafika
• stacjonarne II stopnia, uzyskany tytuł: magister sztuki.

2012–2014

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• podyplomowe – 3 semestry

2010–2012

Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy
• organizacja reklamy
• uzyskany tytuł: technik organizacji reklamy.

2009–2012

Uniwersytet, Wydział Artystyczny
• edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
spec.: grafika
• stacjonarne I stopnia, uzyskany tytuł: licencjat.

2006–2009

I LO
• profil: menadżerski (matematyka, informatyka, fizyka).

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 
09.07.2012–08.08.2012

TUR
• wychowawca kolonijny
• 2 turnusy – Zakopane: Biały Dunajec, Poronin; konwój dzieci, opieka
i realizacja programu profilaktycznego – umowa zlecenie (referencje);

28.10.2011–06.01.2012

drukarnia, studio graficzne;
• introligator
• obsługa maszyn introligatorskich, obróbka wydruku.

PRAKTYKA ZAWODOWA 
7/8.06.2014	Współtwórca i współwykonawca projektu „xxxxxxx” podczas Nocy Kultury w Mieście.
01.09.2013–14.09.2013	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi: praktyka pedagogiczna w klasie II i III integracyjnej; hospitacja i prowadzenie zajęć.
15.04.2013–16.05.2013	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi: praktyka pedagogiczna w klasie pierwszej szkoły podstawowej; hospitacja i prowadzenie
zajęć (30 godz.).
Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 4 RÓWNOŚĆ
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11.02.2012–01.03.2013

 rzedszkole: praktyka ciągła (70 godz.); prowadzenie zabaw dydaktycznych,
P
uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jako asystent, hospitacja pracy
nauczyciela z dziećmi.

03.12.2012–14.03.2013

Gimnazjum: praktyka ogólnopedagogiczna i metodyczna (150 godz.): hospitacja
i prowadzenie lekcji plastyki, zajęć artystycznych, kółka plastycznego.

02.08.2011–11.08.2011

 UR: wychowawca kolonijny, konwój dzieci, opieka i realizacja programu
T
profilaktycznego.

09.07.2011–23.07.2011	Praktyka metodyczno-plenerowa (52 godz.): prowadzenie zajęć artystycznych.
Udział w projekcie UE Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja
nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym.
01.03.2011–29.03.2011	Agencja reklamy: praktyka zawodowa;
projektowanie elementów graficznych, obróbka wydruku.
14.02.2011–23.05.2012

 imnazjum: praktyki pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej i wiedzy
G
o kulturze 180 godz. w tym: ogólnopedagogiczna 36 godz., metodyczno-przedmiotowa 62 godz., śródroczna 30 godz., metodyczno-plenerowa
52 godz. w (Mazury); obserwacja, dokumentowanie i prowadzenie lekcji
plastyki, zajęć artystycznych i koła plastycznego w klasach gimnazjalnych,
przygotowywanie pomocy naukowych.

21.09.2010–19.10.2010	Agencja reklamy: praktyka zawodowa; projektowanie graficzne, nadruk
na płytach, obsługa maszyn, obróbka wydruku.
KURSY, SZKOLENIA 
27.11.2010–12.12.2010

Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

JĘZYKI OBCE 
• angielski – znajomość komunikatywna w mowie i piśmie
• rosyjski – znajomość komunikatywna w mowie i piśmie
• francuski – znajomość podstawowa w mowie i piśmie
INNE UMIEJĘTNOŚCI 
• obsługa komputera w środowisku Windows
• znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• znajomość programów graficznych: CorelDRAW, Adobe Photoshop
• prawo jazdy – kat. B
• książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
ZAINTERESOWANIA 
• fotografia
• psychologia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, ze zm.).

podpis
Źródło: opracowanie własne.
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Imię i nazwisko: xxxxxxxx
Adres: xxxxxxxx
Tel.: xxx xxx xxx
E-mail: @xxxxxxx

Szkoła Podstawowa

Szanowni Państwo,
Chciałabym zgłosić swoją kandydaturę do pracy w Państwa szkole w charakterze nauczyciela klas
I–III lub nauczyciela plastyki.
W 2014 roku ukończyłam studia na Wydziale Artystycznym na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalności grafika, uzyskując tym samym tytuł magistra sztuki. W marcu
b.r. ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
Podczas nauki odbywałam praktyki w przedszkolach i szkołach na różnych etapach edukacyjnych,
posiadam udokumentowane doświadczenie. W czasie studiów, w okresie wakacyjnym, wyjeżdżałam
do pracy na koloniach letnich jako wychowawca kolonijny.
Jestem osobą odpowiedzialną i troskliwą. Cechuje mnie otwartość i komunikatywność, z łatwością
nawiązuję kontakt z dziećmi. Jestem również mamą, dzięki temu, wiem na czym polega opieka nad
małym dzieckiem nie tylko w teorii, ale także w praktyce, oraz jak ważne są rozwój dziecka i jego dobre
wychowanie.
Myślę, że moje wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie przemawiają na moją korzyść. Jeśli
moja osoba wzbudzi Państwa zainteresowanie, proszę o kontakt, z przyjemnością osobiście zaprezentuję
się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Z poważaniem
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, ze zm.).
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Curriculum Vitae
Xxx xxx
Stan cywilny:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Adres:
Telefon:
E-mail:

Panna
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

WYKSZTAŁCENIE
2012–2014
2009–2012
2006–2009

Studia magisterskie – Uniwersytet, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna.
Licencjat – Uniwersytet, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Liceum ogólnokształcące.

DOŚWIADCZENIE
25.03.2013–4.04.2013

Praca jako hostessa

1.09.2009–31.05.2010

Staż w Szkole Podstawowej, w zawodzie: bibliotekarz

1.10.2010–31.01.2011

Praca w Szkole Podstawowej, pomoc nauczyciela

1.02.2011–30.06.2011

Praca w Szkole Podstawowej, pomoc nauczyciela

JĘZYKI
• J. angielski
• J. niemiecki

– średnio zaawansowany
– początkujący

UMIEJĘTNOŚCI
• prawo jazdy kat. B
• dobra obsługa komputera
• dobra znajomość pakietu Microsoft Office
• gra na gitarze (w latach 1997–2009 członek chóru)
ZAINTERESOWANIA
• moda, muzyka, film, sport, turystyka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, ze zm.).
Źródło: opracowanie własne.
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Imię i nazwisko Xxxxxxxxxxx 

Miasto, 12 lipca 2014 roku

Adres xx-xxx xxxxxxx
ul. xxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxx
e-mail xxxxxxx

Szanowna Pani Dyrektor!

Chciałabym zgłosić swoją kandydaturę do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
przedszkolnej lub asystenta nauczyciela. Od zawsze moim marzeniem jest praca z dziećmi w młodszym
wieku szkolnym i przedszkolnym.
Jestem absolwentką studiów pierwszego i drugiego stopnia o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Uniwersytetu. Wybór kierunku studiów i specjalizacji był moją świadomą decyzją
i konsekwencją preferencji zawodowych.
Miałam okazje pracować w szkole podczas praktyk studenckich, stażu w bibliotece szkolnej oraz
jako pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym. Praca nauczyciela daje mi wiele satysfakcji i mam
nadzieje, że właśnie w tym zawodzie będę mogła dalej się realizować. Lubię tę pracę i sądzę, że dobrze
sprawdzam się w tej roli. Przede wszystkim ważne jest dla mnie, by zajęcia, które prowadzę, były dla
dzieci interesujące, zachęcały do nauki i rozwijania ich zainteresowań.
Moim atutem mogą być umiejętności muzyczne. Przez 11 lat byłam członkiem chórów. We własnym
zakresie, podczas praktyk, przygotowałam kurs gry na dzwonkach chromatycznych dla kl. II szkoły
podstawowej. Ucząc nowej piosenki, korzystałam zawsze z akompaniamentu gitary. Zajęcia z dziećmi
przedszkolnymi urozmaicałam różnymi, ciekawymi zabawami. Często przygotowywałam pomoce
dydaktyczne pozwalające rozwijać wiedzę i umiejętności.
Jestem osobą odpowiedzialną i chętnie pracuję w zespole. Podczas moich doświadczeń w pracy
w szkole miałam bardzo dobry kontakt z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Potrafię pracować w sytuacjach stresujących i wymagających szybkiego podejmowania decyzji.
Z poważaniem
podpis
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CURRICULUM VITAE
Dane osobowe
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Stan cywilny:
Telefon:
E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wykształcenie
2010–2012
2010–2011
2007–2010

– studia magisterskie w WSH: kierunek– pedagogika, specjalność socjoterapia;
– dwusemestralne studia podyplomowe: oligofrenopedagogika;
– s tudia licencjackie w WSH: kierunek – pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane.

Doświadczenie zawodowe
2009–2010
1.04.2012 r.–14.10.2012 r.
Od 1.05.2014

– staż w oddziałach przedszkolnych.
– CKiR „Akwawit”
– nauczyciel – w Southampton (UK)

Dodatkowe umiejętności
– prawo jazdy kategorii B, własny samochód;
– znajomość języka niemieckiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym
Kursy
– pierwszej pomocy
– barmański I-stopnia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 883).

podpis
Źródło: opracowanie własne.
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Imię i nazwisko xxxxxxxxxxxx

Miasto, dn. 22.07.2014

Adres xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxx

Do Dyrekcji
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy w tutejszej szkole. Ukończyłam studia
licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku: pedagogika, specjalność – wychowanie
przedszkolne i kształcenie zintegrowane, otrzymując tytuł licencjata. Następnie podjęłam uzupełniające
studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności socjoterapia. Pracę magisterską obroniłam
w czerwcu 2012 roku.
Jestem również absolwentką dwusemestralnych studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.
Od 16.01.2009 do 31.08.2009 r. odbyłam staż w przedszkolu samorządowym, a następnie –
od 1.09.2009 do 15.01.2010 r. w przedszkolu, gdzie zapoznałam się ze specyfiką pracy wychowawczej
oraz miałam możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi, stosując innowacyjne metody pracy. Od maja
2014 roku jestem nauczycielem w Southampton. Prowadzę grupę przedszkolną oraz zastępuje nauczycieli
w starszych klasach. W nadchodzącym roku akademickim zamierzam rozpocząć studia doktoranckie
z psychologii. Chciałabym jak najbardziej poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę; jest to jedno z moich marzeń, które realizuję i nad którym pracuję.
Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą oraz umiejętność współpracy z nimi. Jestem człowiekiem, który wyznacza sobie konkretne cele zawodowe i potrafi je realizować. Cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej
pracy. Moja zaletą jest także zdolność szybkiego uczenia się i przystosowania się do środowiska. Lubię
pracować z młodymi ludźmi i myślę, że jestem przez nich akceptowana. Jestem osobą o optymistycznym nastawieniu do życia i ludzi – nie boję się wyzwań, ponieważ nieodłącznym elementem mojego
stylu bycia jest hasło: „mogę, potrafię”. Jestem kreatywna i staram się każde zadanie wypełnić w nowy
sposób. Z chwilą podjęcia pracy jestem gotowa zmienić miejsce zamieszkania.
Wierzę, iż będziecie Państwo zainteresowani moją osobą.
Z poważaniem
podpis
……………………………
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Pytania Kiplinga
Rozważajac problem lub omawiając tekst, moż-

W tabeli znajdziesz pytania dodatkowe, któ-

na posłużyć się metodą pytań zaproponowanych

re pomogą Ci zidentyfikować problem, osoby

przez Rudyarda Kiplinga.

odpowiedzialne czy zainteresowane, ulokować

Określ problem główny, a następnie omów go

zdarzenie/sytuację w czasie i miejscu oraz za-

indywidualnie lub odpowiadając na każde z sześ

stanowić się, co zaszło, dlaczego, dlaczego warto

ciu zadanych pytań.

i jak. Sugeruj się nimi, one są przykładami.

CO?

KTO?

DLACZEGO?

GDZIE?

KIEDY?

JAK?

CO?

Co robimy? Co robię?
Co zostało przedstawione/omówione?
Co powinniśmy robić następnie?
Co się stało?
Co jest najważniejszą rzeczą do zrobienia teraz?
Co starasz się rozwiązać?
Co jest prawdziwym problemem?
Co jest oczekiwanym wynikiem?
Itp.
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DLACZEGO?

Szuka przyczyn i skutków, logiki i racjonalności.
Dlaczego warto to wykorzystać/zrobić?
Dlaczego to się stało?
Dlaczego to zrobiłeś?
Dlaczego to jest dla nas ważne?
Czemu by nie spróbować?
Itp.
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Pytania Kiplinga

KIEDY?

GDZIE?

Lokuje daną rzecz/problem w czasie.
Kiedy chcesz to wykorzystać?
Kiedy to się stało?
Kiedy to będzie skończone?
Kiedy zdarzy się działanie X?
Kiedy dostarczane są materiały / wyroby / usługi?
Jak często?
Jak wiele razy?
Itp.

JAK?

Lokuje zdarzenie w konkretnym miejscu.
Gdzie możesz to zastosować?
Gdzie to jest?
Gdzie to się zdarza?
Gdzie to umieścisz?
Skąd to pochodzi?
Do jakiego miejsca to zmierza?
Gdzie to będzie dostarczone / wydane / zbadane?
Itp.

KTO?

Pogłębione poszukiwanie tego, co się zdarzyło.
Jak to zastosować?
Jak to się stało?
Jak to osiągnięto/osiągnąłeś?
Jak mamy się tam znaleźć / dostać / dotrzeć?
Skąd wiemy, że działanie X jest opłacalne?
Ilu liczy sobie uczniów/nauczycieli?
Co zostało użyte, aby to się zadziało?
Itp.

Łączy zdarzenie czy proces z człowiekiem, identyfikuje kluczowe dla procesu/problemu postacie.
Kogo to dotyczy?
Dla kogo to jest zadanie?
Przez kogo to zostało zrobione?
Dla kogo to ma być zrobione?
Kto jeszcze będzie zainteresowany?
Kto odnosi z tego korzyści?
Itp.

Rys. 3. Pytania Kiplinga
Źródło: opracowanie własne.
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.11

Dzień 1
Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

VI.7.11

Cel sesji: Doświadczenie pracy w zespole krytycznych przyjaciół.
Podzielnie się wnioskami wynikającymi z lektury.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. Powitanie OU (osób uczestniczących)
2. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
3. Rozmowa w grupach krytycznych przyjaciół na temat zadań domowych i tworzenie portfolio

OP dzieli OU na grupy krytycznych przyjaciół i prosi o rozmowę
na temat procesu uczenia się (czego się uczę i jak się uczę, czy coś mi
sprawia trudność) na podstawie materiałów (dowodów uczenia się)
zgromadzonych w indywidualny portfolio.
OP zadaje OU pytania: Jak rozwijam się dzięki kursowi? W którym miejscu jestem?
Chętni dzielą się na forum swoimi refleksjami odnoszącymi się zarówno do lektur, jak i do pracy w grupie krytycznych przyjaciół.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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III.1.1 Obszar III Moduł 1: Zróżnicowanie i nierówności w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły

III.1.1

Obszar III Moduł 1: Zróżnicowanie i nierówności
w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły.
Zagadnienie 1: Poznaj swoją społeczność

A

Cel sesji: Wymiana doświadczeń na temat tego, w jakim otoczeniu
zewnętrznym funkcjonuje szkoła. Przygotowanie do sporządzenia
analizy SWOT.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia rozpoznawania sytuacji w społeczności lokalnej dla prowadzenia polityki
w placówce edukacyjnej.
Opis zadania: Zapoznanie się z podstawową literaturą na temat
tego, w jaki sposób i dlaczego przywódca (tu: edukacyjny) ma uczyć
się rozpoznawania sytuacji w społeczności lokalnej. W trakcie lektury OU zastanawiają się na podanymi zagadnieniami: Na czym
G

polega w praktyce uruchamianie procesu zmiany społecznej? Jak gromadzić dane i informacje niezbędne do realizacji tego procesu zmiany

Na czym polega w praktyce

społecznej? Jakie potencjalne strategie działania przyjąć, gdy rozpozna-

uruchamianie procesu zmiany

ny zostanie grunt, na którym realizowana ma być zmiana?

społecznej?

G

Sposób pracy: e-learning.

Jak gromadzić dane i infor-

Materiały do wykonania zadania: E. Gliwicka, S. Musioł, B. Żabka

macje niezbędne do realizacji

(red.), Między liderem a zmianą, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

procesu zmiany społecznej?

łecznej, Warszawa 2010, s. 37–49.
Do wykonania: OU powinni znać materiał przed rozpoczęciem
zajęć.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Poznaj swoją społeczność
OP rozpoczyna dyskusję poświęconą refleksji na temat przeczytanego
tekstu. Prosi OU o wybranie jednego wątku z lektury, który był dla
nich nowy, zaskakujący lub który budzi ich opór. Zbiera wypowiedzi na forum w rundce bez przymusu. Następnie dzieli OU na sześć
grup. Dwie grupy zajmują się tym samym obszarem (2 grupy – duże
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miasto, 2 grupy – małe miasto, 2 grupy – wieś). OU w grupach pracują
nad zdefiniowaniem głównych potencjałów i ryzyka rozwojowego
w społeczności, w której funkcjonuje szkoła.
Wnioski z dyskusji zapisują na małych kartkach, które OP zbiera
na plakat, kategoryzuje i przedstawia na forum. Następnie uruchamia dyskusję wokół pytań: Czy OU wcześniej podejmowali analogiczne
diagnozy? Jeśli tak, to jaki był ich efekt i jak próbowano wprowadzać
ewentualne zmiany? Kogo zapraszać do dyskusji o rozpoznawaniu potencjałów lokalnych wokół szkoły? W jaki sposób prowadzić proces debaty
i jak skutecznie włączać do niego nowe osoby?

G

Zadaniem OP jest aktywizowanie OU niebiorących udziału w dyskusji

o rozpoznawaniu potencjałów

na forum oraz moderowanie rozmowy tak, by wyeksponować różne

lokalnych wokół szkoły?

Kogo zapraszać do dyskusji

wątki problemowe i umożliwić wypowiedź jak największej liczbie OU.
3. Podsumowanie
OP odnosi się do celów warsztatu i do doświadczenia OU. OU odpo-

G

wiadają na pytania: Jaka jest jakość aktualnie prowadzonego „monitorin-

Jaka jest jakość aktualnie

gu” społeczności? Jakie są mocne strony i słabości w zakresie „monitoringu”

prowadzonego „monitoringu”

społeczności? Jakie aspekty w zakresie „monitoringu” społeczności należy

społeczności?

analizować?
4. Wyjaśnienie zadania rozwojowego
OP tłumaczy zadanie rozwojowe, wykorzystując materiał (Obszar
III Moduł 2.1 Zał. 1 Instrukcja wykonania zadania domowego). Za-

E

danie będzie polegało na przygotowaniu przez OU zespołowo (we

Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1

współpracy z dobranymi w szkole osobami oraz reprezentantami

Instrukcja wykonania zadania

wybranych podmiotów zewnętrznych) analizy SWOT.

domowego

Zadanie rozwojowe
Cel zadania: Poszerzenie przez dyrektorów wiedzy na temat ze-

F

wnętrznego kontekstu funkcjonowania placówki edukacyjnej.

Materiały szkoleniowe:

Podjęcie aktywności „otwierającej” i demokratyzującej, przygo-

• Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1

towującej do zaaranżowania bardziej partycypacyjnych form funk-

Instrukcja wykonania zadania

cjonowania szkoły.

domowego

Opis zadania: Sporządzenie przez OU – wspólnie ze współpra-

Materiały biurowe:

cownikami oraz osobami reprezentującymi wybrane podmioty

• flipchart

zewnętrzne – analizy SWOT, w której znalazłyby się mocne i słabe

• karteczki samoprzylepne

strony oraz szanse i zagrożenia rozwojowe dotyczące społeczności

• mazaki

lokalnej, na której terenie działa szkoła.
Sposób pracy: zamieszczenie zadania na platformie e-learningowej.
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III.1.3 Obszar III Moduł 1: Zróżnicowanie i nierówności w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły

Materiały do wykonania zadania: Instrukcja wykonania zadania

E

rozwojowego (Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1 Instrukcja wykonania
zadania domowego).

Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1
Instrukcja wykonania zadania

Do wykonania: minimum 3 dni przed kolejną sesją zajęciową, tak

domowego

aby wszystkie OU zapoznały się z przygotowanymi przez innych
materiałami (kolejne zajęcia rozpoczną się sesją dyskusyjną o przygotowanych opracowaniach).

III.1.3

Obszar III Moduł 1: Zróżnicowanie i nierówności
w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły.
Zagadnienie 3: Podstawy partycypacji społecznej

A

Cel sesji: Przekazanie podstawowych informacji na temat założeń
i uwarunkowań tego, czym jest partycypacja społeczna.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Wprowadzenie do zagadnień związanych z partycypacją społeczną.
Opis zadania: Zapoznanie się z literaturą dotyczącą tematyki partycypacji społecznej zamieszczoną na stronie internetowej. W trakcie
lektury refleksja OU skupia się wokół pytań: Kto, w jaki sposób
G
Kto, w jaki sposób i w jakim

i w jakim celu może prowadzić działania związane z partycypacją obywatelską? Jaka jest rola tego typu działań w praktyce życia szkolnego?
Jak motywować innych do udziału?

celu może prowadzić działania
związane z partycypacją

Sposób pracy: e-learning.

obywatelską?
Jaka jest rola tego typu

Materiały do wykonania zadania: http://partycypacjaobywatelska.pl/

działań w praktyce życia

abc-partycypacji.

szkolnego?

Do wykonania: materiał powinien być znany przez OU przed rozpoczęciem zajęć.
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SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Partycypacja społeczna w praktyce szkoły – dyskusja grupowa
OP dzieli grupę na dwie mniejsze. W każdej grupie jeden z OP facylituje dyskusję na temat: Czym jest, na czym polega i jaką rolę pełni
partycypacja? Jakie są regulacje prawne dotyczące partycypacji? Jak zaplanować partycypację? Jak motywować i skutecznie zachęcać uczestników

G

do udziału w procesach partycypacyjnych? Jakie znacie konkretne przy-

Jak ewaluować procesy party-

kłady działań partycypacyjnych? Jak ewaluować procesy partycypacyjne?

cypacyjne?

Skąd biorą się niepowodzenia w procesach partycypacyjnych? OP prowa-

Skąd biorą się niepowodzenia

dzi zajęcia, akcentując wątek stosowania partycypacji w praktyce,

w procesach partycypacyj-

ze szczególnym uwzględnieniem praktyki życia szkoły.

nych?

3. Podsumowanie
OP facylituje dyskusje w grupach, występuje w roli sprawozdawcy

E

i przedstawia na forum główne wątki z rozmowy. OP podsumowuje

Obszar III Moduł 1.3 Zał. 2

spotkanie, wykorzystując prezentację (Obszar III Moduł 1.3 Zał. 2 Par-

Partycypacja społeczna –

tycypacja społeczna – podstawowe zasady).

podstawowe zasady

F

F

Dodatkowe lektury:

Materiały szkoleniowe:

• Dębczyński J., Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów

• Obszar III Moduł 1.3 Zał. 2

inwestycyjnych przez samorządy, Belsk Duży 2000, www.resmanagement.pl/

Partycypacja społeczna –

doc/Artykuly rola partycypacji.rtf.

podstawowe zasady

• Involve, People & Participation. How to put citizens at the heart of decision-making,

• http://partycypacjaobywa-

Londyn 2005, www.ncdd.org/exchange/files/docs/People Participation.pdf.

telska.pl/publikacje

• Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa 2003.
• Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna
i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
• Juchacz P.W., Demokracja, deliberacja, partycypacja. Szkice z teorii demokracji
ateńskiej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickewicza w Poznaniu, Poznań 2006.
• Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
• Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
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III.1.4 Obszar III Moduł 1: Zróżnicowanie i nierówności w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły

III.1.4

Obszar III Moduł 1: Zróżnicowanie i nierówności
w środowisku lokalnym oraz uspołecznienie szkoły.
Zagadnienie 4: Warsztat metodologiczny badania w działaniu

A

Cel sesji: Zapoznanie z podstawami metodologii badania
w działaniu. Określenie przez uczestników sposobu wykorzystania
badań aktywizujących w środowisku szkolnym.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Zapoznanie się z literaturą dotyczącą podstaw badań w działaniu.
Cel zadania: Wprowadzenie do logiki badań w działaniu.
Opis zadania: Lektura fragmentu tekstu. W trakcie lektury OU zastanawiają się: W jakim celu można prowadzić badania o charakterze
G

aktywizującym? Jaka jest skuteczność działań tego typu? Na czym polega
emancypacyjno-partycypacyjny charakter badań?

W jakim celu można prowadzić badania o charakterze

Sposób pracy: informacja przekazana drogą elektroniczną – plat-

aktywizującym?

forma e-learningowa.

Na czym polega emancypacyjno-partycypacyjny charakter
badań?

Materiały do wykonania zadania: M. Dutkiewicz [et al.], Badania
w działaniu. Nowy paradygmat, „Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 2011, nr 2 (5),
s. 4–11.
Do wykonania: materiał powinien być znany OU przed rozpoczęciem zajęć.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Opis metodologii badania
OU pracują w pięciu grupach wykorzystując wiedzę z lektury, określają cel prowadzenia badań aktywizujących i tworzą kolejne kroki
w procedurze badania w działaniu. Zapisują ustalenia na flipcharcie.
OP kolejno zbiera od każdej z grup po jednym ustaleniu (runda do wyczerpania). Zaczyna od celów i przechodzi do procedury. Porządkuje
podawane przez przedstawicieli grup kroki procedury badawczej (według kolejności podejmowanych czynności: sformułowanie problemu,
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zbieranie danych, analiza danych, przedstawienie rezultatów, planowanie działań). OP uzupełnia podane informacje. Zwraca szczególną
uwagę na pierwszy krok procedury oraz na partycypacyjny charakter
badania w działaniu.
3. Projekty badawcze w środowisku szkolnym
W tych samych grupach OU zastanawiają się nad problemami występującymi w środowisku szkolnym, na które szkoła ma wpływ
i w których obszarze chciałaby dokonać zmiany. Wspólnie definiują
problem, posługując się strategią 5 pytań: Kogo dotyczy problem? Kto
lub co jest prawdopodobną przyczyną problemu? Jakiego rodzaju jest

G

to problem? (np. dotyczy czasu pracy, wyposażenia, umiejętności uczniów,

W jaki sposób przekonać spo-

relacji z rodzicami, w obszarze uczenia się uczniów itd.) Co chcemy osiąg-

łeczność szkolną do badania

nąć, wprowadzając ulepszenia? Co zamierzamy w związku z tym zrobić?

w działaniu?

Przedstawiciele grup omawiają wyniki pracy. OP prezentuje, do jakiego obszaru skierowane są pytania badawcze, które są punktem
wyjścia do dalszych kroków procedury BWD.
4. Podsumowanie
OU skupiają się na odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób przekonać
społeczność szkolną do badania w działaniu?

F
Materiały szkoleniowe:
M. Dutkiewicz [et al.], Badania w działaniu. Nowy paradygmat, „Animacja Życia
Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 2011
nr 2 (5); R. Sagor, Badanie poprzez działanie. Jak wspólnie badać, żeby uczyć.
Wydawnictwo CEO, Warszawa 2008
Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki
• karteczki samoprzylepne

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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IV.2.2 Obszar IV Moduł 2: Wzmacnianie pracy zespołowej jako podstawy działania społeczności szkolnej

IV.2.2

Obszar IV Moduł 2: Wzmacnianie pracy zespołowej jako
podstawy działania społeczności szkolnej.
Zagadnienie 2: Rozwiązywanie problemów szkoły na podstawie pracy
grup zadaniowych

A

Cel sesji: Wzmocnienie umiejętności inicjowania i wspierania grup
zadaniowych w szkole.

B

Czas: 120 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wysłuchanie wykładu
OU w parach rozmawiają o tym, jakie zespoły funkcjonują w ich szkołach i jakie zadania realizują. OP zapisuje na plakacie podane przez
OU nazwy zespołów i obszar ich wspólnej pracy. OU oglądają wykład

dr J. Kołodziejczyka, https://www.youtube.com/watch?v=8fYHybmOvao,

dotyczący pracy zespołów zadaniowych w szkole ze szczególnym
uwzględnieniem zespołów nauczycieli uczących w jednej klasie. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Organizacja pracy zespołów
zadaniowych, Rola dyrektora szkoły w pracy zespołów zadaniowych,
Obszary zagadnień, którymi mogą się zajmować zespoły zadaniowe
w szkole, Specyfika zespołów samokształceniowych, Praca zespołów
nauczycieli uczących w jednej klasie.
3. Praca w zespole zadaniowym
OP dzieli OU na cztery zespoły zadaniowe. Każdy z zespołów otrzymuje jedno zadanie, dla którego został powołany:
•• wypracować plan działań wobec klasy, w której regularnie dochodzi do aktów przemocy wobec innych uczniów,

•• wypracować plan działania, ponieważ znacznie zwiększyła się
liczba spóźnień uczniów na lekcje, a dotychczasowe, standardowe
metody postępowania nie przyniosły efektów,
•• realizować samokształcenie,

•• przygotować działania zwiększające liczbę rodziców biorących
udział w wywiadówkach i konsultacjach z wychowawcami.

Zadaniem OU jest, mając na uwadze specyfiką zadania, wypisać
na plakacie wszystkie działania, jakie według nich, powinien podjąć
dyrektor szkoły chcący stworzyć efektywnie funkcjonujący zespół
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Obszar IV Moduł 2: Wzmacnianie pracy zespołowej jako podstawy działania społeczności szkolnej. IV.2.2

zadaniowy. Pod koniec pracy OU otrzymują materiał (Obszar IV Mo-

E

duł 2.2 Zał. 2 Lista pytań, na które powinien odpowiedzieć dyrektor

Obszar IV Moduł 2.2 Zał. 2

tworzący zespół zadaniowy) i porównują stworzoną przez siebie listę

Lista pytań

działań z otrzymaną listą pytań.
Na zakończenie grupy prezentują wyniki swojej pracy na forum.
Podsumowując ćwiczenie, OP prosi o skupienia uwagi na kilku kwestiach: Na które z pytań postawionych przez dyrektora trudno im było
odpowiedzieć? Na które obszary pracy zespołów zadaniowych kładzie się
w ich szkole szczególny nacisk? Które obszary nie są poddawane refleksji?
4. Psychodrama
OU dobierają się w grupy sześcioosobowe. Zadanie dla wszystkich
grup jest takie samo: przygotowanie 4-minutowego wystąpienia
w jednaj klasie, w której regularnie dochodzi do przemocy między

F

uczniami. Celem wystąpienia dyrektora jest wzmocnienie działań

Materiały szkoleniowe:

tego zespołu. OU rozmawiają o tym zadaniu w swoich grupach, a na-

• Wideo: https://

stępnie dwójka z nich (ochotnicy) odgrywają 4-minutowe wprowa-

www.youtube.com/

dzenie do tego spotkania. Pozostałe OU wchodzą w rolę uczestników

watch?v=8fYHybmOvao

spotkania zespołu zadaniowego, a następnie udzielają informacji

Prowadzący: dr Jakub Koło-

zwrotnej osobom wygłaszającym wstęp. OP zbiera na forum od przed-

dziejczyk

dyrektora rozpoczynającego spotkanie zespołu nauczycieli uczących

stawicieli małych grup informacje o tym doświadczeniu. OU zastanawiają się także nad tym, o czym powinien pamiętać dyrektor szkoły,

Temat sesji:

rozpoczynając zebranie zespołu nauczycieli uczących w jednej klasie.

• Rozwiązywanie problemów
szkoły na podstawie pracy

5. Podsumowanie

grup zadaniowych
• Obszar IV Moduł 2.2 Zał. 2

OU (w parach) dzielą się ze sobą refleksjami związanymi z treścia-

Lista pytań

mi sesji, możliwościami wykorzystania prezentowanych treści i doświadczeń w swojej praktyce przywódczej, określaniem tego, co już

Materiały biurowe:

potrafią, a czego jeszcze chcieliby się nauczyć w kwestiach związanych

• flipchart, flamastry

ze wspieraniem pracy zespołów zadaniowych w zespole nauczycielskim. Na zakończenie chętni podsumowują swoje wypowiedzi
w parach na forum całej grupy.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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VI.7.7 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

VI.7.7
A

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 7: Mapy mentalne

Cel sesji: Podsumowanie zajęć i autorefleksja uczestników nad
własnym procesem uczenia się.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Przedstawienie swojego procesu uczenia się w postaci mapy
mentalnej
E

OP rozdaje OU materiał (Obszar VI Moduł 7.7 Zał. 1 Mapy mentalne).

Obszar VI Moduł 7.7 Zał. 1

Każda OU indywidualnie tworzy własną mapę mentalną dotychcza-

Mapy mentalne

sowego procesu uczenia się, korzystając z przygotowanych przez OP
materiałów: kartki, kolorowe kredki, flamastry.

F

14

3. Omówienie map w parach

Materiały szkoleniowe:

Przedstawianie na forum refleksji, jakie pojawiły się w wyniku pracy

• Obszar VI Moduł 7.7 Zał. 1

tym narzędziem. Ewentualnie, przy zgodzie OU, wystawa na forum

Mapy mentalne

map mentalnych.
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Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora. IV.1.1

Dzień 2

IV.1.1

Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora.
Zagadnienie 1: Analiza sytuacji zarządzania. Diagnoza społeczności
rodziców

A

Cel sesji: Rozwijanie umiejętności pozyskiwania i wykorzystania
w praktyce informacji o społeczności szkolnej. Rozwijanie
współpracy zespołowej, komunikowania się oraz umiejętności
animowania środowiska szkolnego.

B

Czas: 120 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Sposoby i obszary pozyskiwania informacji przez dyrektora o społeczności szkolnej

OP uzasadnia wagę zajmowania się przez dyrektora diagnozą spo-

łeczności szkolnej. Ponieważ przedmiotem diagnozy są wartości,
postawy, dążenia członków społeczności szkolnej, uzyskiwanie
takich informacji wymaga od dyrektora wysokiego poziomu kul-

tury osobistej, empatii i taktu. Do istotnych danych z punktu widzenia zarządzania szkołą należą informacje na temat: wartości

życiowych, celów zawodowych, aspiracji zawodowych, specyfiki
sytuacji rodzinnej itp.
W odniesieniu do rodziców warto rozpoznawać: wartości dominujące w rodzinie, oczekiwania rodziców wobec szkoły, aspiracji w stosunku do swojego dziecka, działania podejmowane
przez rodziców w celu rozbudzania bądź rozwoju zainteresowań dziecka, problemów w rodzinie, w zakresie których istotne
byłoby dodatkowe wsparcie ze strony szkoły. Inspirujące byłoby również zbieranie opinii rodziców na temat szkoły – jej
słabych i mocnych stron, sytuacji materialnej i zawodowej
rodziców (jeśli rodzice zechcą się tym podzielić).
E
Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 1

OP przekazuje OU specjalnie przygotowane narzędzie Kwestio-

Kwestionariusz do badania

nariusz do badania społeczności szkolnej (przeznaczony dla ro-

społeczności szkolnej (prze-

dziców) (Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 1 Kwestionariusz do badania

znaczony dla rodziców)

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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IV.1.1 Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora

społeczności szkolnej [przeznaczony dla rodziców]). OU przeglądają
kwestionariusz i indywidualnie wypełniają go z punktu widzenia
rodzica szkoły.
3. Podsumowanie
Praca w parach. OU odpowiadają na pytania: Z jakich innych sposobów
G
W jaki sposób w szkołach

pozyskiwania informacji od rodziców może skorzystać dyrektor? W jaki
sposób w szkołach uczestników zbiera się informacje od rodziców? Chętni
dzielą się swoimi przemyśleniami na forum.

zbiera się informacje od
rodziców?

4. Współpraca przedstawicieli społeczności szkolnej w ustalaniu priorytetów pracy szkoły

OP dzieli OU na cztery grupy. Dwie grupy wchodzą w rolę rodziców
R1, R2, dwie pracują jako grupy nauczycieli N1, N2.
Z grupy nauczycieli OU wybierają liderów, którzy w późniejszej części ćwiczenia poprowadzą spotkanie. Liderzy otrzymują materiał,
E

na podstawie którego przygotowują wspólne spotkanie rodziców
i nauczycieli poświęcone ustaleniu priorytetów szkoły (Obszar IV

Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 3

Moduł 1.1 Zał. 3 Organizacja i przebieg spotkania z rodzicami). Dwie

Organizacja i przebieg spot-

grupy R1 i N1 otrzymują materiał przedstawiający wyniki diagnozy

kania z rodzicami

przeprowadzonej wśród rodziców w szkole X (Obszar IV Moduł 1.1 Zał.
2 Zestawienie wyników analizy społeczności rodziców w szkole X).

E

Dwie grupy R2 i N2 wykonują zadanie intuicyjnie.

Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 2

Wszystkie grupy odpowiadają na pytanie: Jakie proponujecie Państwo

Zestawienie wyników ana-

priorytety w pracy szkoły, w której pracujecie lub w której uczą się Wasze

lizy społeczności rodziców

dzieci?

w szkole X

Po 15 minutach grupa R1 spotyka się z grupą N1, a grupa R2 z grupą
N2. Celem spotkań prowadzonych przez liderów wybranych z grupy
nauczycieli jest ustalenie trzech wspólnych priorytetów dla szkoły.
Po kolejnych 15 minutach OP ogłasza koniec ćwiczenia. OU siadają
w kręgu i omawiają ćwiczenie, odpowiadając na pytania: Co było łatwe
w tej pracy? Co było trudnego w tej pracy? Co pomagało, a co utrudniało?
Jaką rolę odegrały wyniki wcześniej przeprowadzonej diagnozy wśród
rodziców? Jaka jest rola dyrektora w ułatwianiu współpracy?
OP zapisuje wnioski, jakie pojawiają się w wyniku refleksji OU.
5. Współpraca szkoły z rodzicami określona w wymaganiach państwa
OP nawiązuje do wymagań państwa. Dzieli OU na trójki i rozdaje
G
Jaki jest udział rodziców

każdej trójce egzemplarz wymagań państwa dla szkół/przedszkoli.
OU przygotowują najpierw odpowiedź na pytanie: Jaki jest udział
rodziców w życiu szkoły wskazany w wymaganiach państwa?

w życiu szkoły wskazany
w wymaganiach państwa?
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Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora. IV.1.1

OP zbiera informacje od trójek. Ustala z OU, jakiego poziomu par-

G

tycypacji dotyczy wymieniona przez OU aktywność rodziców. OP

Jakie działania powinna

zapisuje podane informacje na odpowiednim poziomie drabiny par-

podjąć szkoła, aby możliwe

tycypacyjnej (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie).

było opisane w wymaganiach
zaangażowanie rodziców

Kolejne pytanie dotyczy działań szkoły: Jakie działania powinna podjąć

w życie szkoły?

szkoła, aby możliwe było opisane w wymaganiach zaangażowanie rodziców w życie szkoły? Trójki pracują nad odpowiedzią na pytanie. Ponownie OP zbiera od OU przykłady działań szkoły i po ustaleniu
odnosi je do odpowiedniego poziomu partycypacji. Ostatnia aktywność trójek to odniesienie się do doświadczeń z własnej placówki
i rozmowa skoncentrowana na pytaniu: Na jakim poziomie partycypacji
odbywa się współpraca z rodzicami w mojej szkole? Chętne OU dzielą się
swoimi przemyśleniami.

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 1 Kwestionariusz do badania społeczności szkolnej
(przeznaczony dla rodziców)
• Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 2 Zestawienie wyników analizy społeczności rodziców w szkole X
• Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 3 Organizacja i przebieg spotkania z rodzicami
Materiały biurowe:
• flipchart, flamastry

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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V.4.5 Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne

V.4.5
A

Obszar V Moduł 4: Uwarunkowania prawne.
Zagadnienie 5: Kazusy prawne – awans zawodowy

Cel sesji: Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie zdolności
do podejmowania decyzji i działania zgodnie z przepisami prawa
oraz umiejętności krytycznej analizy danych.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Kazusy prawne. Gra – Potyczki prawne Grzegorza
Przed rozpoczęciem zajęć OP przygotowuje sobie połączenie z internetem z dostępem do niezbędnych aktów prawnych lub z braku
połączenia opracowuje sobie niezbędne wyciągi. OP informuje OU,
że bohaterem głównym gry jest Grzegorz, dyrektor gimnazjum.
OU zostają podzieleni na 5-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje
E
Obszar V Moduł 4.5 Zał. 1

zestaw 15 przypadków, na stole wykładane są w trzech osobnych
stosach odpowiednio odpowiedzi a, b lub c. (Obszar IV Moduł 4.5
Zał. 1 Kazusy prawne – materiał dla uczestników).

Kazusy prawne – materiał
dla uczestników

Poszczególne kroki w grze:
•• Każdy z członków grupy losuje po 3 przypadki.

•• Ćwiczenie rozpoczyna osoba, która wylosowała przypadek

oznaczony numerem 1 (odczytuje przypadek), osoba po jej lewej
stronie czyta odpowiedź a, następna w kolejności za nią odpowiedź b i analogicznie czytana jest odpowiedź c.

OU podejmują decyzję, która odpowiedź jest prawidłowa (OU korzystają z internetu bądź, jeśli dysponują, z odpowiedniego aktu
prawnego).

F
Materiały szkoleniowe:

Osoba czytająca pytanie zapisuje wybraną odpowiedź w karcie pracy
wraz z podstawą prawną.
Podobnie dzieje się z kolejnymi przypadkami prawnymi, aż
do wyczerpania.

• Obszar V Moduł 4.5 Zał. 1
Kazusy prawne – materiał

3. Podsumowanie – wspólne omówienie wyników gry

dla uczestników

Po pracy grupowej OP omawia każdy przypadek, odwołuje się do pod-
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Materiały biurowe:

stawy prawnej i ostatecznie grupa wspólnie decyduje, która odpo-

• flipchart, flamastry

wiedź była prawidłowa.
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Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora. IV.1.4

IV.1.4

Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora.
Zagadnienie 4: Procedura rekrutacji i selekcji

A

Cel sesji: Doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie
kierowania procesem rekrutacji i selekcji pracowników. Rozwój
kompetencji komunikowania się i współpracy w zespołach.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat, ćwiczenia indywidualne

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej
OP nawiązuje do kryteriów opracowanych na poprzednim spotkaniu.
Jednocześnie OP charakteryzuje rozmowę kwalifikacyjną jako podstawowe, najczęściej i najchętniej stosowane w procedurze selekcyjno-rekrutacyjnej. OU indywidualnie przygotowują zarys scenariusza
rozmowy kwalifikacyjnej. W scenariuszu zapisują, w jaki sposób
i o co zapytać, aby zdobyć informacje o kompetencjach z ustalonego
profilu. Następnie OP dzieli OU na czteroosobowe grupy. W grupach OU rozmawiają o swoich ustaleniach, inspirując się wzajemnie.
OU w grupach zamiennie pełnią funkcję obserwatora i przeprowadzają symulację rozmowy rekrutacyjnej według wcześniej przygotowanego scenariusza. Zadaniem obserwatora jest ocenić, w jakim
stopniu rozmowa rekrutacyjna pozwoliła określić spełnianie profilu kandydata. Po rozmowie obserwatorzy udzielają IZ (informacji
zwrotnej) o jej przebiegu. W podsumowaniu OP pyta: O czym trzeba
pamiętać? Jak się przygotować? Na co zwrócić uwagę? Na zakończenie
OP rozdaje materiał (Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 1 Zestaw pytań do roz-

E

mowy kwalifikacyjnej). OU wracają do swoich scenariuszy i w wyniku

Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 1

indywidualnej refleksji dodają i uzupełniają je.

Zestaw pytań do rozmowy
kwalifikacyjnej

3. Inne źródła pozyskania informacji o kandydatkach/kandydatach
na nauczycielkę/nauczyciela

OP łączy OU w 5-osobowe grupy i zadaje pytanie o inne źródła pozyskania informacji o kandydacie do pracy. OU pracują w grupach
5-osobowych, wypisując możliwe źródła informacji. Jeśli nie zostanie to wskazane, trener proponuje lekcję, którą kandydat może
poprowadzić.
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IV.1.4 Obszar IV Moduł 1: Polityka kadrowa dyrektora

4. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez kandydata/kandydatkę
na nauczyciela/nauczycielkę

OU w tych samych zespołach opracowują arkusz dyspozycji do obE
Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 2

serwacji lekcji prowadzonej przez kandydatkę/kandydata. Wykorzystują materiał (Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 2 Kwestionariusz i skala
do obserwacji lekcji).

Kwestionariusz i skala do
obserwacji lekcji

5. Podsumowanie
Po wykonaniu zadania OP prosi o omówienie w całej grupie opracowanych scenariuszy, wskazując na ich mocne strony i ewentualne
słabości.

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 9 Zestaw pytań do rozmowy kwalifikacyjnej
• Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 10 Kwestionariusz i skala do obserwacji lekcji
Materiały biurowe:
• np. flipchart, 10 flamastrów
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.5

VI.7.5

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 5: List do samego siebie

A

Cel sesji: Przełożenie celów rozwojowych na konkretne rezultaty.
Wzmocnienie motywacji uczestników do pracy nad swoim
rozwojem.

B

Czas: 15 minut

D

Sposób pracy: praca indywidualna

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. List do samego siebie
OP prosi OU, aby napisali do siebie list. Pisząc go, powinni myśleć

F

z przyszłej perspektywy np. za rok, po zakończeniu kursu. List po-

Materiały biurowe:

winien się zaczynać od słów „Droga/Drogi X…, gratuluję Ci…”. OU

wkładają listy do koperty, zaklejają i w miejscu odbiorcy wpisują swój

• koperty
• kartki A4 (dla każdej OU)

adres. List należy wysłać pocztą tradycyjną z odpowiednim (12-miesięczny) opóźnieniem. Jest to zadanie dla administratorów kursu.
Zadania rozwojowe po piątym zjeździe.
Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach realizowanych
w zjeździe OU:
•• wykonują zadanie projektowe nr 5,

•• uzupełniają po zjeździe Dziennik uczenia się,

•• podejmują na forum dyskusje związane z zadaniami rozwojowymi i projektowym.

Materiały: Dziennik uczenia się.
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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Instrukcja wykonania zadania domowego

Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1

Instrukcja wykonania zadania
domowego
Twoim zadaniem jest sporządzenie (wspólnie
z zespołem innych osób) analizy SWOT społeczności lokalnej, na której terenie funkcjonuje
szkoła, w której pełnisz funkcję dyrektora. Zastanów się, jakie są mocne i słabe strony oraz
szanse i zagrożenia rozwojowe w społeczności,
i przypisz do poszczególnych pól czynniki, które Twoim zdaniem powinny się w nich znaleźć.
Przygotowując analizę, weź pod uwagę kilka
typów uwarunkowań: (1) społecznych, (2) politycznych, (3) kulturowych i (4) ekonomicznych.
Najważniejsze jest, jak zorganizujesz ten proces. Pamiętaj, że z technicznego punktu widzenia
możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, uzupełniając arkusz (zob. rys. 1). Istotne są jednak
przede wszystkim merytoryczne przygotowanie
się do przeprowadzenia analizy oraz sposób doboru osób, z którymi przeprowadzicie analizę.
Spróbuj postępować wedle następujących zasad:
1. Zastanów się, kto powinien wspólnie z Tobą
przygotowywać analizę SWOT. Łącznie zespół realizujący analizę powinien wynosić
od 6 do 8 osób. Zadbaj, by wśród uczestników
były równe proporcje między pracownikami
szkoły a osobami reprezentującymi instytucje
zewnętrzne.
2. Wystosuj zaproszenia do konkretnych osób.
W przypadku pracowników szkoły mogą
to być na przykład Twoi zastępcy oraz osoby,
o których wiesz, że mogą mieć dużą wiedzę
na temat tego, co dzieje się w społeczności lokalnej. Poza tym rozważ zaproszenie do udziału radnych dzielnicy bądź gminy, dzielnicowych, aktywistów z lokalnego stowarzyszenia,
pracowników pomocy społecznej czy księży.
Myśląc o potencjalnych osobach, z którymi
masz współpracować, wykonujesz ważny krok
do poznania lokalnej społeczności.
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3. Ustalcie dogodny dla Was termin spotkania.
Zaproponuj, by sesja trwała nie krócej niż 2,
ale nie dłużej niż 4 godziny. Poproś uczestników, by się do niej przygotowali – w tym
celu sam sporządź plan tego, o czym macie
rozmawiać. Pamiętaj, że celem jest w miarę
możliwości jak najdokładniejsze rozpoznanie
tego, jak funkcjonuje lokalna społeczność.
4. Poprowadź Wasze spotkanie i pamiętaj, by
pozwolić wypowiedzieć się wszystkim uczestnikom. Bierzecie udział w spotkaniu na równych prawach. Przygotujcie analizę w postaci
plakatu, który będzie czytelny i zrozumiały
dla innych. Pamiętaj, by po zakończeniu wykonać zdjęcie/skan plakatu i zamieścić go
na platformie e-learningowej po to, by inni
mogli się z nim zapoznać.
5. Przygotuj się do spotkania na następnych zajęciach, kiedy będziecie rozmawiać o przygotowanych przez Was analizach. W tym celu zapoznaj się ze wszystkimi opracowaniami, by zyskać odpowiednią perspektywę porównawczą.
Uzupełnieniem instrukcji do zadania jest poniższy schemat – wypełniają go zespoły powołane przez dyrektora i pod jego przewodnictwem.

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
(zależne od nas)
MOCNE STRONY
S (Strengths)

SŁABE STRONY
W (Weaknesses)

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
(niezależne od nas)
SZANSE
O (Opportunities)

ZAGROŻENIA
T (Threatst)

Rys 1. Uwarunkowania wewnętrzne
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ea.net.
pl/gfx/swot/swot moje.png.
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Partycypacja społeczna – podstawowe zasady

Obszar III Moduł 1.3 Zał. 2

Partycypacja społeczna –
podstawowe zasady
Kontekst definicyjny
••Poczucie bycia zaangażowanym w działania/
proces.
••Zorganizowane wysiłki, by przejąć kontrolę
nad zasobami i przekazać ją w ręce grup i ruchów dotychczas jej pozbawionych (Instytut
Badawczy Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju Społecznego).

Angażować – współpracować bezpośrednio z odbiorcami prowadzonych działań w celu upewnienia się, że wyrażane publicznie niepokoje i aspiracje są rozumiane i brane pod uwagę.
Współpracować – wchodzić w partnerskie relacje
z odbiorcami w każdym aspekcie podejmowanych
decyzji, włączając w to rozwijanie alternatywnych
pomysłów rozwiązywania danego problemu.
Nadawać sprawstwo – przekazywać możliwość podejmowania finalnych decyzji w ręce odbiorców.

Uczestnicy procesu partycypacji

••Zaangażowanie, posiadanie określonego poziomu sprawstwa i odpowiedzialności.

Kto partycypuje?
Interesariusze – mają powód, by interesować się
daną sprawą (efekt jej rozwiązania ma dla nich
znaczenie).

••Wszystko, co umożliwia ludziom wpływ na decyzje i angażowanie się w działania mające
znaczenie dla ich życia.

Obywatele – szersza publiczność/społeczność,
która ma prawo/wolę angażowania się w procesy
decyzyjne.

Idea partycypacji społecznej
••Instrumentalna czy humanistyczna?
––I: Ćwiczenie wpływu ludzi na jakiś proces/
działanie (np. lokalny plan działania).
––H: Poszerzenie horyzontów, kontaktów społecznych i poczucia sprawstwa oraz emancypacji.
••Wartości istotne dla działań partycypacyjnych.
––Jednostki mają prawo brać udział w decyzjach, które wpływają na ich życie.
––Partycypacja powinna prowadzić do zmiany
na lepsze.
••Wymagania/oczekiwania + wiara.

Cele partycypacji społecznej
Informować – dostarczać odbiorcom obiektywnych informacji, by wspomóc ich proces rozumienia problemu, możliwych rozwiązań i alternatyw.
Konsultować – otrzymywać publiczną informację zwrotną na temat prowadzonego procesu
decyzyjnego.

Społeczności – mogą być definiowane przez pryz
mat tożsamości, religii czy geografii.
Konsumenci – użytkownicy produktów i usług.
Sposoby doboru osób uczestniczących
Otwarty – inkluzywny; w procesie bierze udział
każdy, kto chce.
Selektywny – dobór określonej liczby i typów
uczestników procesu.

Zakres partycypacji społecznej
••Jak wiele może się zmienić? Co jesteśmy w stanie osiągnąć?
••Czy partycypacja w ogóle jest możliwa?
••Jakiego poziomu partycypacji poszukujemy –
od informowania do nadawania sprawstwa?
••Jakie rodzaje ryzyka wchodzą w grę?
––Reputacja
––Zasoby
––Relacje
––Niemożność osiągnięcia założonych celów

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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Partycypacja społeczna – podstawowe zasady

Wymierne efekty działań
partycypacyjnych
––Ulotki

••Cel(e)

––Spotkania/warsztaty

••Rodzaje problemów i grup

––Wystawy/prezentacje

••Liczba uczestników i ich role

––Odkrycia badawcze

••Zasoby – ludzie, czas, pieniądze, technologie

––Plakaty

––Raporty

Niewymierne efekty działań
partycypacyjnych
••Szerszy zakres odpowiedzialności za podejmowane działania

••Identyfikacja kwestii spornych, wad i zalet
••Pojawienie się nowych idei

••Długość procesu
••Rodzaj spodziewanego efektu
••Nie można wybrać metody bez kontekstu
••Można użyć więcej niż 1 metody

Formy aktywnej partycypacji

••Nowe, formalne partnerstwa

••Konsultacje społeczne

••Stworzenie/zwiększenie kapitału społecznego

••Inicjatywy obywatelskie – legislacja, petycje,

••Lepsza jakość usług
••Zmiana prowadzonej polityki

reprezentanci społeczności, monity

••Nieposłuszeństwo obywatelskie – demonstracje, protesty, bojkoty, strajki

••Niższe koszty

••Wybory i referenda

••Budowanie wsparcia dla idei/inicjatyw

••Narzędzia internetowe – np. fora, (mikro)blo-

••Zmiana zachowań
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Wybór właściwej metody

gi, serwisy społecznościowe, wiki, watchdogi

••Badania społeczne – np. sondaż deliberatywny
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Lista pytań

Obszar IV Moduł 2.2 Zał. 2

Lista pytań
Lista pytań, na które powinien odpowiedzieć
dyrektor szkoły tworzący zespół zadaniowy:
1. Jak jest cel działania tego zespołu?
2. Kto będzie członkiem tego zespołu?
3. Kto będzie liderem? Kto podejmie decyzję
o tym?
4. Czy ja bądź ktoś z dyrekcji szkoły będzie
brał udział w pracach tego zespołu? Jeśli tak,
to jaka będzie moja (nasza) rola?
5. Kto i kiedy zdecyduje o miejscu i terminie
pierwszego spotkania, kto powiadomi jego

6. Kto określi program spotkania?
7. Czy spotkanie będzie protokołowane? Kto
i według jakich zasad będzie to robił? Kto ustali
te zasady?
8. W jaki sposób uczestnicy spotkania będą motywowani do udziału w nim i dalszej pracy?
9. Jaki ma być efekt pierwszego spotkania?
10. W jaki sposób będą monitorowane efekty
tego spotkania (i działań tej grupy).
11. Jakiego rodzaju wsparcia i od kogo potrzebuje
lider tego zespołu?

uczestników?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA
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Mapy mentalne

Obszar VI Moduł 7.7 Zał. 1

Mapy mentalne
Mapy mentalne (z ang. mental maps lub mind-maps) to metoda wizualnego opracowania problemów – z wykorzystaniem rysunków, obrazków,
zdjęć, wycinków, symboli, ideogramów i/lub
słów, krótkich, dynamicznych zwrotów, haseł.
Mapy mentalne ilustrują spiralność i złożoność naszego myślenia i symultanicznego dziania
się spraw i problemów. Punktem wyjścia jest dowolny, złożony problem.
Tworzenie mapy mentalnej, krok po kroku:
1. Przygotuj dużą kartkę papieru. Połóż ją poziomo, panoramicznie.
2. Na środku mapy umieść główny pomysł/temat, czego dotyczy mapa myśli.
••najlepiej zapisany jako obraz,
••zaleca się minimum trzy kolory,

3. Od centralnego rysunku/tematu tworzysz
odgałęzienia – coraz drobniejsze im dalej
od centralnego tematu.
4. Tworzenie całej mapy:
••słowa pisz drukowanymi literami, dzięki temu
będą bardziej czytelne,
••każde słowo powinno znajdować się na linii,
każde na osobnej (lub w otoczce),
••używaj kolorów; inny kolor najlepiej do oddzielnego tematu.
Za: M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Centralny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1996.
Przykłady: http://www.mapy-mysli.com/mapy_
mysli_tworzenie.html.

••w sposób klarowny, jednoznaczny powinien
wskazywać tematykę.
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Kwestionariusz do badania społeczności szkolnej (przeznaczony dla rodziców)

Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 1

Kwestionariusz
do badania społeczności szkolnej
(przeznaczony dla rodziców)
Celem tego kwestionariusza jest poznanie sytuacji w rodzinach uczniów naszej szkoły. Dzięki Państwa opiniom lepiej poznamy potrzeby
środowiska.
Kwestionariusz jest anonimowy, a jego wypełnienie zajmie Państwu ok. 10 minut.
1. Wartości dominujące w rodzinie
Proszę przyporządkować ocenę wartości w skali
od 1–3 (gdzie 1 oznacza wartość najważniejszą).
W naszej rodzinie cenimy sobie następujące
wartości:
••Dobrostan dzieci.
••Poszanowanie drugiego człowieka.
••Dobrostan wszystkich członków rodziny.
••Nastawienie na maksymalny rozwój potencjału naszych dzieci.
••Rozwój zawodowy członków rodziny, w tym
naszych dzieci.
••Wartości etyczne i religijne.
••Miłość i wzajemne zaufanie członków naszej
rodziny.
••Inne wartości (proszę podać jakie) …
2. Oczekiwania wobec szkoły
Proszę zastanowić się nad tym, jakie są Państwa
oczekiwania wobec naszej szkoły i podobnie jak
w punkcie 1 wskazać ich ważność od 1–3.

••Przygotowanie do życia społecznego i wspólnotowego – promowanie nastawienia prospołecznego i współpracy.
••Współpraca szkoły z rodziną w zakresie rozwoju, promowania i formowania wartości
moralnych.
••Rozpoznawanie potencjału zdolności poszczególnych uczniów.
••Promowanie szacunku dla rodziców i wzmacnianie wychowawczej roli rodziny.
••Rozwój umiejętności rodzenia sobie z problemami występującymi w relacjach międzyludzkich np. współzawodnictwem, dominacją i presją ze strony innych osób, zachowanie
własnego zdania, mimo odmienności w stosunku do poglądów innych.
••Inne oczekiwania (proszę napisać jakie) …
3. Aspiracje w stosunku do osiągnięć swojego
dziecka
Proszę określić ważność (od 1–3) poniżej zamieszczonych twierdzeń.
••Pragniemy wychować przyzwoitego człowieka.
••Najbardziej zależy nam aby nas syn (córka)
nauczył(a) się zgodnie żyć wśród innych ludzi.
••Marzy nam się kariera naszego dziecka
ze względu na jego szczególne zdolności (muzyczne, plastyczne lub inne).
••Chcemy, aby nasze dziecko osiągnęło maksymalny poziom wykształcenia, na jakie pozwoli
mu jego rozwój intelektualny.
••Zadowoli nas szczęśliwe życie syna (córki),
inne sprawy nie mają znaczenia.

••Przekazanie uczniom użytecznej dla nich
(aktualnie i w okresie dorosłości) wiedzy
i umiejętności.

••Zależy nam na zdobyciu wiedzy i umiejętności naszego dziecka, ale nie będziemy naszych
oczekiwań forsować za wszelką cenę.

••Stymulowanie uczniów do rozwoju intelektualnego.

••Trudno nam ocenić nasze aspiracje – jak
wszyscy rodzice chcemy dla naszego dziecka
wszystkiego, co najlepsze; z drugiej strony
wiemy, że sukces jest splotem wielu okoliczności, a więc poczekajmy.
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Kwestionariusz do badania społeczności szkolnej (przeznaczony dla rodziców)

••Inne aspiracje (proszę napisać jakie) …
4. Działania podejmowane w celu rozwoju zainteresowań u syna (córki)
Proszę określić ważność (od 1–3) poniżej zamieszczonych twierdzeń.
••Nie podejmujemy żadnych działań – nie mamy
takich możliwości.
••Zależy nam na dobrej znajomości języków obcych przez naszego syna (naszą córkę), dlatego
posyłamy go (ją) na dodatkowe lekcje języka
obcego.
••Zależy nam na tym, aby nasz syn (nasza córka) posiadał(a) przygotowanie muzyczne /
opanował(a) grę na instrumencie.
••Jesteśmy zdania, że to szkoła powinna troszczyć się o rozwój zainteresowań uczniów,
stwarzając im możliwości uczęszczania na specjalnie zorganizowane zajęcia.
••Nie zmuszamy naszego syna (naszej córki)
do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach,
jeśli sam(a) nie zaproponuje bądź nie wyrazi
na to ochoty.

••Większa troska o rozumienie problemów emocjonalnych uczniów, przechodzących sytuacje
kryzysowe w rodzinie – udzielanie im wsparcia, wyrozumiałość w zakresie wypełniania
przez nich obowiązków szkolnych.
••Większa troska o adaptację w środowisku
szkolnym uczniów mniej sprawnych intelektualnie (z orzeczeniami o niepełnosprawności).
••Dostosowanie godzin zajęć dydaktycznych
w klasach 1–3 do możliwości odprowadzania
dzieci do szkoły ze strony pracującej większości rodziców.
••Stworzenie indywidualnych kryteriów oceny
pracy uwzględniających wkład pracy ucznia,
a nie tylko osiągnięte rezultaty.
••Nieprzerzucanie na rodziców konieczności pracy z uczniem w zakresie zajęć technicznych –
ograniczenie zlecania im prac przekraczających
możliwości ich samodzielnego wykonania.
••Inne rodzaje wsparcia (proszę napisać jakie) …

••Pragniemy maksymalnie wspierać naszego
syna (naszą córkę) w jego chęci uczestnictwa
w jakichkolwiek dodatkowych zajęciach.

6. Ocena walorów naszej szkoły
Proszę określić ważność (od 1–3) poniżej zamieszczonych haseł.

••Sami stymulujemy naszego syna (naszą córkę) do rozwoju zainteresowań przez wspólne
uczestnictwo w koncertach, podróżach, wyjściach do muzeum, proponowanie wyboru
i dyskusji nad lekturą.

••Wysoki poziom nauczania.

••Inne działania (proszę podać jakie) …
5. Problemy w rodzinie, odnośnie do których
istotne byłoby dodatkowe wsparcie ze strony
szkoły
Proszę określić ważność (od 1–3) poniżej zamieszczonych twierdzeń.
••Niewystarczający czas poświęcony na pracę
z dzieckiem zdolnym. Organizowanie dodatkowych zajęć np. w formie kół zainteresowań
dla uczniów zdolnych.
••Pomoc w zakresie pokonywania problemów materialnych w rodzinie – nieodpłatne
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korzystanie przez wybranych uczniów
z obiadów.

••Duże wymagania stawiane uczniom wdrażające uczniów do dalszej nauki i przyszłej pracy.
••Przewaga wprowadzania dyscypliny nieformalnej nad formalną.
••Dobra współpraca rodziców z nauczycielami.
••Przyjazne, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów relacje międzyludzkie w całej społeczności szkoły.
••Indywidualizacja programu nauczania wobec
uczniów o zróżnicowanych możliwościach.
••Możliwość uczestniczenia syna (córki) w wielu zróżnicowanych zajęciach organizowanych
dodatkowo.
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••Inne walory (proszę napisać jakie) …
7. Słabe strony naszej szkoły
Proszę określić ważność (od 1–3) poniżej zamieszczonych haseł.
••Niewystarczająca oferta nauczania języków
obcych (oprócz języka angielskiego tylko język
niemiecki).
••Niezachęcające do częstych kontaktów relacje
nauczycieli z rodzicami.
••Przerzucanie obowiązku uczenia dzieci na rodziców.
••Kierowanie się przez wybranych nauczycieli
emocjonalnym nastawieniem do uczniów – ich
nierówne traktowanie.
••Nadmiernie restrykcyjna dyscyplina na niektórych lekcjach.
••Skromna oferta organizowanych integracyjnych imprez i wycieczek.
••Brak skutecznych starań o międzynarodowe
kontakty z uczniami innych krajów umożliwiające praktykę w zakresie wykorzystania
języków obcych i poznania innych kultur.
••Inne słabe strony (proszę napisać jakie) …
8. Sytuacja materialna dorosłych członków
rodziny
Proszę wybrać właściwą odpowiedź ( jeśli zechcą
Państwo udzielić informacji na ten temat)
••Nie wystarcza nam na zaspakajanie naszych
potrzeb materialnych.
••Sytuację materialną naszej rodziny oceniam
jako dostateczną, nie stać nas jednak na zaspakajanie naszych potrzeb pozamaterialnych.
••Sytuację materialną naszej rodziny uważam
za przeciętną.
••Sytuacja materialna naszej rodziny jest dobra.
••Sytuacja materialna naszej rodziny jest lepsza
niż dobra, ale często brakuje nam czasu na realizację potrzeb pozamaterialnych.

••Inna sytuacja (proszę opisać jaka) …
9. Sytuacja zawodowa dorosłych członków
rodziny
Proszę wybrać, postawiwszy krzyżyk obok właściwej odpowiedzi ( jeśli zechcą Państwo udzielić
informacji na ten temat).
••Aktualnie obydwoje pozostajemy bez pracy.
••Jedno z rodziców pozostaje bez pracy.
••Jedno z rodziców na stałe zajmuje się gospodarstwem domowym.
••Obydwoje rodzice są zaangażowani zawodowo.
••Praca zawodowa tak bardzo nas angażuje, że być
może zbyt mało czasu poświęcamy rodzinie.
••Inna sytuacja (proszę opisać jaka) …
Metryczka:
Proszę w dowolny sposób zaznaczyć właściwą
odpowiedź.
Płeć:
••Kobieta
••Mężczyzna
Wiek:
••25–30 lat
••31–36 lat
••37–42 lata
••43–48 lat
••Powyżej 48 lat
Wykształcenie:
••Podstawowe/zawodowe
••Średnie
••Wyższe licencjat/inżynier
••Wyższe magisterskie.
Dziękuję Państwu za udział w badaniu!
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Organizacja i przebieg spotkania z rodzicami

Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 3

rodzice konsumują poczęstunek, nawiązują
z sobą kontakt.

Organizacja i przebieg spotkania
z rodzicami

7. Po przerwie dyrektor zwraca się do grupy
rodziców z prośbą o dodatkowe pytania, wyjaśnienia, jednocześnie informuje ich o swojej dostępności, możliwościach e-mailowego

Organizacja i przebieg spotkania
z rodzicami

i bezpośredniego kontaktu. W końcowej części
spotkania dyrektor dowartościowuje grupę,
podkreślając dostrzeżone walory prowadzonej dyskusji np. zdyscyplinowanie, zaanga-

1. Przesłanie rodzicom informacji o spotkaniu
co najmniej dwa tygodnie przed terminem.
2. Zaplanowanie spotkania w grupach ok.
40-osobowych, przygotowanie pomieszczenia (stoliki ustawione w podkowę, poczęstunek) – planowany czas trwania do półtorej
godziny.
3. Przedstawienie się rodzicom, wyjaśnienie celu
spotkania, informacja o misji tej konkretnej

żowanie itp., i dziękuje rodzicom za udział
w spotkaniu.
Pytania do autorefleksji dyrektora nad przeprowadzonym spotkaniem i przygotowania notatki
ze spotkania

1. W jakim stopniu udało mi się zrealizować
zaplanowane cele?

szkoły, wizji jej funkcjonowania. Jednoczesne

2. Czy i w jakim stopniu udało mi się pozyskać

podkreślenie doniosłej roli rodziców w spo-

informacje o grupie rodziców jako członków

łeczności szkolnej, zachęta rodziców do współ-

społeczności szkolnej?

pracy, wskazanie jej form, ale nie ograniczanie

3. W jakim stopniu tocząca się dyskusja przybli-

ich aktywności do wymienionych form (dy-

żyła mi problemy występujące w tej społecz-

rektor stara się z wszystkimi rodzicami zachować

ności. Czy jestem w stanie je zdiagnozować,

kontakt wzrokowy, emanuje spokojem, jest przy-

zwerbalizować?

jazny, a nawet empatyczny) – 10 minut.
4. W następnej kolejności dyrektor zwraca się

4. W jakim stopniu mogę zrealizować oczekiwania rodziców względem szkoły?

do rodziców, prosząc o ich krótkie przedsta-

5. Które z nich wydają mi się możliwe do zre-

wienie się. Potem inicjuje dyskusję, dążąc

alizowania i co zamierzam w związku z tym

do poznania ich stosunku do celów formu-

zrobić w najbliższym czasie?

łowanych w misji szkoły, a następnie prosi

6. Jaka atmosfera panowała w trakcie spotkania?

o wyrażenie własnych oczekiwań – 25 minut.

7. Czy w dostatecznym stopniu pozwoliłem(am)

5. Dyrektor moderuje dyskusję, starając się, aby

rodzicom na swobodne wypowiedzi?

żaden z rodziców nie zdominował grupy. Jed-

8. Czy moderując dyskusję i prowadząc spotkanie

nocześnie kontroluje dyskusję, aby nie zbo-

z rodzicami, spełniłam(em) ich oczekiwania?

czyła ona z założonych do omówienia celów

9. Które z podejmowanych tematów wywoły-

– czas trwania 25 minut.
6. Podsumowując dyskusję i odpowiadając
na oczekiwania rodziców wobec szkoły, zwra-

wały najwięcej kontrowersji?
10. Która część spotkania i jakie pytania wywołały u mnie dyskomfort emocjonalny.

ca uwagę na te, które są zbieżne z deklarowa-

11. Co powinienem(am) zmienić lub usprawnić

ną przez niego wizją szkoły. Dyrektor ogła-

w trakcie następnego spotkania z rodzicami?

sza 15-minutową przerwę, w trakcie której
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Zestawienie wyników analizy społeczności rodziców w szkole X

Obszar IV Moduł 1.1 Zał. 2

Zestawienie wyników analizy społeczności rodziców w szkole X
Tab. 1. Zestawienie wyników analizy społeczności rodziców w szkole X
Zastosowane kryteria
analizy

Wskazania na I pozycji

Wskazania na II pozycji

Wskazania na III pozycji

Wartości dominujące
w rodzinie.

Maksymalny rozwój potencjału dzieci.

Dobrostan wszystkich
członków rodziny.

Wartości etyczne i religijne.

Oczekiwania wobec szkoły.

Przekazanie uczniom użytecznej wiedzy i umiejętności.

Stymulowanie uczniów
do rozwoju intelektualnego.

Rozpoznawanie potencjału,
zdolności poszczególnych
uczniów.

Aspiracje wobec osiągnięć
swojego dziecka.

Pragniemy wychować przyzwoitego człowieka.

Chcemy, aby nasze dziecko
osiągnęło maksymalny poziom wykształcenia, na jaki
może mu pozwolić jego
rozwój intelektualny.

Zadowoli nas szczęśliwe
życie syna (córki), inne
sprawy nie mają znaczenia.

Działania podejmowane
w celu rozwoju zainteresowań syna/córki.

Jesteśmy zdania,
że to szkoła powinna troszczyć się o rozwój zainteresowań uczniów, stwarzając
im możliwość uczęszczania
na dodatkowe zajęcia.

Zależy nam na dobrej znajomości języków obcych.

Nie zmuszamy naszego
syna (naszej córki)
do udziału w dodatkowych
zajęciach, jeśli sam(a) nie
zaproponuje bądź nie
wyrazi ochoty.

Problemy w rodzinie, odnośnie do których istotne
byłoby wsparcie ze strony
szkoły.

Brak wskazań na I pozycji.

Nieprzerzucanie na rodziców domowej pracy
z uczniem w zakresie zajęć
technicznych.

Dostosowanie godzin zajęć
w klasach 1–3 do możliwości odprowadzania dzieci
do szkoły ze strony pracującej większości rodziców.

Ocena walorów szkoły.

Wysoki poziom nauczania.

Dobra współpraca rodziców z nauczycielami.

Możliwość uczestniczenia
syna (córki) w zróżnicowanych zajęciach organizowanych dodatkowo.

Słabe strony szkoły.

Przerzucanie obowiązku
uczenia dzieci na rodziców.

Niewystarczająca oferta
nauczania języków obcych
(oprócz języka angielskiego
tylko język niemiecki).

Nadmiernie restrykcyjna
dyscyplina na niektórych
lekcjach.

Sytuacja materialna członków rodziny.

Brak wskazań na I pozycji.

Sytuację materialną naszej
rodziny oceniam jako
dostateczną, nie stać nas
na zaspakajanie naszych
potrzeb niematerialnych.

Sytuacja materialna naszej
rodziny jest dobra, ale
często brakuje nam czasu
na realizację potrzeb pozamaterialnych.

Sytuacja zawodowa dorosłych członków rodziny.

Brak wskazań na I pozycji.

Jedno z rodziców pozostaje
bez pracy.

Obydwoje rodzice są zaangażowani zawodowo.

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań autorskich.
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Kazusy prawne – materiał dla uczestników

Obszar V Moduł 4.5 Zał. 1

Kazusy prawne – materiał dla uczestników
Tab. 2. Materiał dla grupy – karta pracy
Nr
Prawidłowa
przypadku odpowiedź

Podstawa prawna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Źródło: opracowanie własne.

Materiały dla grupy – przypadki
1

zajęć z uczniami w świetlicy nauczycielowi bibliotekarzowi, który ukończył wyższe studia

Grzegorz przydzielił Michałowi – nauczycielo-

magisterskie na kierunku bibliotekoznawstwo

wi języka angielskiego ze stopniem nauczyciela

i informacja naukowa oraz posiada przygotowa-

dyplomowanego, zatrudnionemu na cały etat,

nie pedagogiczne. Czy decyzja o przydzieleniu

2 godziny ponadwymiarowe. Po rozpoczęciu

temu nauczycielowi godzin zajęć w świetlicy jest

roku szkolnego Michał pojawił się u Grzegorza

słuszna?

z pismem, w którym odmawia realizacji godzin
ponadwymiarowych w wymiarze 2 godzin. Czy
Michał może realizować w szkole Grzegorza tylko
cały etat, bez godzin ponadwymiarowych?
2
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pierwszych. Grzegorz chce przydzielić godziny

3

Kasia – nauczycielka biologii ze stopniem nauczyciela kontraktowego otrzymała z rąk Grzegorza w maju wypowiedzenie warunków pracy
ze względu na zmniejszającą się liczbę oddziałów

Po raz pierwszy w szkole zarządzanej przez

w szkole. Grzegorz zaproponował jej zatrudnie-

Grzegorza nastąpiła konieczność zorganizowa-

nie we wrześniu w niepełnym wymiarze godzin.

nia opieki świetlicowej dla grupki uczniów z klas

Kasia przyjęła warunki zaproponowane przez

Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Kazusy prawne – materiał dla uczestników

Grzegorza. W sierpniu Kasia otrzymała stopień
nauczyciela mianowanego. Po ukończonej rekru-

8

Mateusz – nauczyciel mianowany – przedstawił

tacji do szkoły okazało się, że Kasia otrzyma pełny

Grzegorzowi pismo, w którym informuje, że chce

etat, ale Grzegorz nie ma pewności, czy będzie

od następnego roku szkolnego pracować w wy-

mógł zapewnić jej etat w następnym roku szkol-

miarze 1/2 etatu. Jak powinien zachować się w tej

nym. Jak Grzegorz powinien postąpić z umową

sytuacji Grzegorz?

o pracy Kasi od września?
4

9

Daria ukończyła staż na uzyskanie stopnia na-

Jan, magister politologii posiadający przygoto-

uczyciela mianowanego w czerwcu 2013 roku –

wanie pedagogiczne, uzyskał w 2001 roku doku-

a jej egzamin odbył się w listopadzie 2013 roku.

ment, w którym ówczesny dyrektor szkoły uznał

Daria zwróciła się z zapytaniem do Grzegorza

jego kierunek studiów za zbliżony do nauczania

o to, kiedy będzie mogła rozpocząć staż na uzy-

historii w gimnazjum. Od 2001 roku Jan pracu-

skanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

je w szkole Grzegorza w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego (ukończył w roku
2001 studia podyplomowe z zakresu nauczania

10

Cecylia – nauczycielka kontraktowa – rozpoczęła

wychowania fizycznego wraz z przygotowaniem

pracę w szkole Grzegorza z dniem 1 październi-

pedagogicznym). Grzegorz chciałby przydzielić

ka i została zatrudniona do zakończenia zajęć

Janowi dodatkowe godziny historii. Czy przy-

dydaktyczno-wychowawczych. Nauczycielka

dzielenie Janowi godzin historii będzie zgodne

zwróciła się do Grzegorza z zapytaniem, czy może

z prawem?

od dnia zatrudnienia rozpocząć staż na uzyskanie
stopnia nauczyciela mianowanego, gdyż prze-

5

pracowała w poprzedniej szkole 3 lata od dnia

Grzegorz zatrudnił z dniem 1 września Ewę, nauczycielkę historii. Ewa rozpoczęła 9-miesięczny
staż na uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego. Po 6 miesiącach pracy Ewa poinformowała

uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
11

Aneta uzyskała w lipcu akceptację komisji rozpa-

Grzegorza, że znalazła pracę w innym gimna-

trującej jej wniosek o uzyskanie stopnia nauczy-

zjum i złożyła wniosek o wydanie oceny dorobku

ciela kontraktowego w przedszkolu, w którym

zawodowego. Co powinien zrobić w tej sytuacji

była zatrudniona do 31 sierpnia. Od 1 września

Grzegorz?

zmieniła miejsce pracy i obecnie jest pracownikiem w szkole Grzegorza. Aneta złożyła w szkole

6

Grzegorza wniosek o wypłatę zasiłku na zagospo-

Barbara, nauczycielka kontraktowa, która odby-

darowanie. Czy szkoła Grzegorza może wypłacić

wa staż na uzyskanie stopnia nauczyciela miano-

Anecie wnioskowany przez nią zasiłek?

wanego, przebywa od prawie 4 miesięcy na zwolnieniu lekarskim, przedstawiając Grzegorzowi
kolejne zwolnienia, które każdorazowo trwają

12

Paweł ukończył staż na uzyskanie stopnia na-

nie dłużej niż 26 do 28 dni. Grzegorz zastanawia

uczyciela dyplomowanego 31 maja 2014 roku.

się, czy w tej sytuacji należy przedłużyć nauczy-

Do końca czerwca nie wpłynęło jednak do Grze-

cielce staż o czas przebywania na zwolnieniu

gorza sprawozdanie z realizacji planu zawodo-

lekarskim.

wego Pawła. Jak powinien w tym przypadku
postąpić Grzegorz?

7

Grzegorza zatrudnił od 1 września nauczyciela,
który legitymował się 6-letnim stażem pracy,

13

Halina, nauczycielka chemii, rozpoczęła stu-

będąc nauczycielem w latach 1991–1996. Czy na-

dia podyplomowe z biologii, które ukończy

uczyciel ten może rozpocząć staż na uzyskanie

za kilka miesięcy. Z arkusza organizacji na nowy

stopnia nauczyciela mianowanego?

rok szkolny wynika, że w gimnazjum będzie
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łącznie 29 godzin biologii. W szkole dotychczas

z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. Czy

zatrudniony jest tylko jeden nauczyciel biologii.

Grzegorz może przydzielić Teresie godziny wie-

W związku z tym Grzegorz planuje przyznać go-

dzy o społeczeństwie?

dziny biologii także Halinie. Czy jego decyzja jest
zgodna z prawem?

15

Do Grzegorza wpłynęło podanie o przyjęcie

14

do pracy nauczyciela fizyki. Adam, mgr fizyki,

Teresa, nauczycielka dyplomowana, przedstawiła

legitymuje się pięcioletnim stażem pracy w cha-

Grzegorzowi zaświadczenie wystawione przez

rakterze nauczyciela akademickiego. W trakcie

ukończoną uczelnią, z którego wynika, że rea-

analizy dokumentacji Adama okazuje się, że nie

lizowane w trakcie studiów treści programowe

posiada on przygotowania pedagogicznego. Grze-

z wiedzy o społeczeństwie na kierunku historia

gorz zastanawia się, czy Adam może być zatrud-

pokrywają się z treściami podstawy programowej

niony w szkole.

Tab. 3. Materiały dla grupy – odpowiedzi
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1a
Nie może, gdyż dyrektor szkoły może
zobowiązać nauczyciela, bez jego
zgody, do pracy w godzinach ponadwymiarowych do 1/4 obowiązkowego
wymiaru zajęć, jeśli podyktowane jest
to koniecznością realizacji programu
nauczania.

1b
Może, gdyż nauczyciel każdorazowo
musi wyrazić zgodę na realizację
godzin ponadwymiarowych w szkole.
Zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych należy złożyć w formie
pisemnej przed rozpoczęciem roku
szkolnego.

1c
Nie może, gdyż dyrektor szkoły nie
poinformował wcześniej nauczyciela
o tym, że otrzyma godziny ponadwymiarowe. Informację o tym fakcie
Michał powziął dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego.

2a
Nie, ponieważ Grzegorz nie może
uznawać kwalifikacji nauczyciela
bibliotekarza jako zbliżonych do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej.

2b
Nie, ponieważ nauczyciel ten, mimo
że posiada przygotowanie pedagogiczne, nie ukończył studiów magisterskich na kierunku pedagogika.

2c
Tak, ponieważ nauczyciel ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska
w danym typie szkoły, w której jest
prowadzona świetlica szkolna.

3a
Powinien zatrudnić nauczycielkę
na podstawie umowy o pracę, gdyż
nie ma pewności, że także w kolejnych latach szkolnych Kasia będzie
mogła być zatrudniona na podstawie
mianowania.

3b
Powinien przekształcić umowę
o pracę nauczycielki w zatrudnienie
przez mianowanie, gdyż nauczycielka
uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

3c
Powinien dać nauczycielce wybór
zatrudnienia – w dalszym ciągu
na umowę o pracę bądź zatrudnienie
przez mianowanie.

4a
Nie, gdyż Grzegorz, podejmując
decyzję, musiałby ponownie uznać
kierunek studiów Jana jako zbliżony
do nauczania historii.

4b
Tak, ponieważ Jan otrzymał w roku
2001 od ówczesnego dyrektora
szkoły uznanie kierunku jego studiów
za zbliżony.

4c
Nie, gdyż od roku 2001 Jan nie był
zatrudniony jako nauczyciel historii.

5a
Przygotować ocenę częściową dorobku zawodowego za 6-miesięczny
staż.

5b
Odmówić dokonania oceny dorobku
zawodowego, gdyż nauczyciel otrzymuje ocenę po złożeniu sprawozdania ze stażu.

5c
Odmówić dokonania oceny dorobu
zawodowego, gdyż żaden przepis
prawny nie przewiduje składania
wniosku o dokonanie oceny dorobku
zawodowego za okres stażu.

6a
Staż nauczycielki powinien zostać
przerwany, gdyż przebywa ona ponad miesiąc na zwolnieniu lekarskim.
Po jej powrocie do pracy staż będzie
kontynuowany.

6b
Nauczycielka powinna odbyć ponownie staż w pełnym wymiarze, gdyż nie
świadczy pracy ponad 30 dni.

6c
Staż nauczycielki nie może ulec
przedłużeniu, gdyż żadne z przedstawianych zwolnień lekarskich nie trwa
dłużej niż miesiąc.
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7a
Nie może, ponieważ staż na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
można rozpocząć po przepracowaniu
co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu
zawodowego.

7b
Może, ponieważ nauczyciel legitymuje się 6-letnim stażem pracy.

7c
Nie może, gdyż Grzegorz powinien
zatrudnić tego nauczyciela jako
nauczyciela stażystę.

8a
Grzegorz powinien wyrazić zgodę
na ograniczenie etatu od nowego
roku szkolnego, a nauczyciel
w dalszym ciągu będzie zatrudniony
na podstawie mianowania.

8b
Stosunek pracy z nauczycielem ulega
na wniosek nauczyciela rozwiązaniu,
a Grzegorz może zatrudnić go od nowego roku szkolnego na podstawie
umowy o pracę.

8c
Grzegorz zezwala na ograniczenie
etatu na jeden rok szkolny, a nauczyciel zachowuje status nauczyciela zatrudnionego na podstawie
mianowania.

9a
01.09.2014 r.

9b
01.09.2015 r.

9c
01.09.2016 r.

10a
Grzegorz powinien odmówić nauczycielce odbywania stażu, gdyż nauczycielka nie złożyła w tej sprawie
wniosku do dnia zatrudnienia, czyli
do 1 października.

10b
Grzegorz powinien zgodzić się
na rozpoczęcie stażu, gdyż minęły już
trzy lata, odkąd nauczycielka uzyskała
stopień nauczyciela kontraktowego.

10c
Grzegorz powinien odmówić nauczycielce rozpoczęcia stażu w bieżącym
roku szkolnym.

11a
Tak, nie ma przeszkód prawnych, by
szkoła Grzegorza wypłaciła Anecie
zasiłek na zagospodarowanie.

11b
Nie, nie może – Aneta powinna była
złożyć wniosek w przedszkolu, w którym była zatrudniona do 31 sierpnia.

11c
Nie, gdyż od 1 września nie jest już
pracownikiem przedszkola.

12a
Grzegorz powinien wystawić Pawłowi negatywną ocenę dorobku
zawodowego za okres stażu.

12b
Grzegorz powinien przyjąć sprawozdanie Pawła mimo upływu 30 dni
od zakończenia stażu.

12c
Grzegorz powinien poinformować
Pawła, że jego staż na uzyskanie
stopnia nauczyciela dyplomowanego
należy rozpocząć jeszcze raz.

13a
Grzegorz może przyznać Halinie
godziny biologii, gdyż nauczycielka
w bieżącym roku szkolnym ukończy
studia podyplomowe z biologii.

13b
Grzegorz może przyznać Halinie
godziny biologii tylko wtedy, gdy
otrzyma na to zgodę organu nadzoru
pedagogicznego.

13c
Grzegorz nie może przyznać Halinie
godzin biologii, ponieważ nie uzyskał
na to zgody organu prowadzącego
szkołę.

14a
Grzegorz może przyznać Teresie
godziny wiedzy o społeczeństwie,
jeśli uzna, że realizowane
treści programowe z wiedzy
o społeczeństwie na kierunku
historia pokrywają się z treściami
podstawy programowej z wiedzy
o społeczeństwie w gimnazjum.

14b
Grzegorz nie może przydzielić Teresie
godzin nauczania wiedzy o społeczeństwie, gdyż Halina ukończyła
studia na kierunku historia.

14c
Grzegorz nie może zezwolić Teresie
na nauczanie wiedzy o społeczeństwie, gdyż nie ma obecnie prawnej
możliwości uznawania kierunku
za zbliżony do nauczania określonego
przedmiotu.

15a
Adam może być zatrudniony w szkole
jako nauczyciel stażysta.

15b
Adam nie może zostać zatrudniony
w szkole, gdyż nie posiada przygotowania pedagogicznego.

15c
Adam może być zatrudniony
w szkole, ale tylko za zgodą organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.

Źródło: opracowanie własne.
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Wyciąg z aktów prawnych dla celów
ćwiczenia (materiał dla uczestników –
3 kopie na grupę)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 191)

Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego
nauczycieli:

lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela
skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2–4.
3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca
danego roku, właściwy organ, o którym mowa

1) nauczyciel stażysta;

w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o od-

2) nauczyciel kontraktowy;

mowie nadania stopnia awansu zawodowego

3) nauczyciel mianowany;

w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

4) nauczyciel dyplomowany.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawo-

o podjęcie odpowiednio postępowania kwa-

dowego z dniem nawiązania stosunku pracy

lifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia

w szkole uzyskuje stopień nauczyciela staży-

31 października danego roku, właściwy organ,

sty, z zastrzeżeniem ust. 3.

o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o na-

3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się

daniu lub o odmowie nadania stopnia awansu

co najmniej trzyletnim okresem pracy w szko-

zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia

le wyższej lub osoby posiadające co najmniej

danego roku.

pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek

4. Nauczycielom spełniającym warunki, o któ-

zawodowy uzyskują z dniem nawiązania sto-

rych mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrud-

sunku pracy w szkole stopień nauczyciela

nionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze

kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

decyzji administracyjnej, stopień awansu za-

4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień
naukowy oraz legitymujący się co najmniej
3-letnim okresem pracy w szkole wyższej,

wodowego nadaje:
1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela
kontraktowego – dyrektor szkoły;

z dniem nawiązania stosunku pracy w zakła-

2) nauczycielowi kontraktowemu stopień na-

dzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pra-

uczyciela mianowanego – organ prowadzący

cowników służb społecznych uzyskują stopień

szkołę;

nauczyciela mianowanego.

Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnie-

3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

nie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa

4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2

w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, odbycie stażu,

pkt 1 oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień –

z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego

właściwy minister.

pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego
zawiera w szczególności: nazwę komisji kwa-

1) w przypadku nauczyciela stażysty – uzyska-

lifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę

nie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po prze-

wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji

prowadzonej rozmowie;

lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodo-

2) w przypadku nauczyciela kontrakto-

wego, a także informację o poziomie wykształ-

wego – zdanie egzaminu przed komisją

cenia nauczyciela. W przypadku uzyskania

egzaminacyjną;

stopnia awansu zawodowego z mocy prawa

3) w przypadku nauczyciela mianowanego –

albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub

uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej

4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie

po dokonaniu analizy dorobku zawodowego

zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifi-

nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

kacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne,

wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu

o których mowa w ust. 1, przeprowadzają

40

odpowiednio postępowania kwalifikacyjne

egzaminu.
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6. W przypadku niespełnienia przez nauczy-

mianowanych lub dyplomowanych opieku-

ciela warunków, o których mowa w ust. 1, dy-

na, z tym że w przedszkolach, szkołach i pla-

rektor szkoły lub właściwy organ, o którym

cówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,

mowa w ust. 4 pkt 2–4, odmawia nauczycie-

opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela

lowi, w drodze decyzji administracyjnej, na-

kontraktowego może być również nauczyciel

dania stopnia awansu zawodowego.

zajmujący stanowisko kierownicze.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu

5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa

Kodeksu postępowania administracyjnego

w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomo-

w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt

cy, w szczególności w przygotowaniu i reali-

1–3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

zacji w okresie stażu planu rozwoju zawodo-

1) w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę;
2) w stosunku do organu prowadzącego szko-

wego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu.

łę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór

za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym

pedagogiczny – właściwy minister.

Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa
w przypadku ubiegania się o awans na stopień:
1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy;
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania,
o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem
stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mia-

się z projektem oceny opracowanym przez

nowany posiadający co najmniej stopień na-

opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady

ukowy doktora może ubiegać się o uzyska-

rodziców;

nie kolejnego stopnia awansu zawodowego
po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.

2) w przypadku nauczyciela mianowanego –
po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontrak-

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją

towemu, który uzyskał awans w sposób okreś

opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania

lony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorob-

stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić

ku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawie-

staż do roku i 9 miesięcy.

nie opinii rady rodziców nie wstrzymuje po-

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje włas-

stępowania, o którym mowa w ust. 6.

ny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

przez dyrektora szkoły, uwzględniający wy-

może być pozytywna lub negatywna. Ocena

magania, o których mowa w art. 9g ust. 10.

sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasad-

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dy-

nienie oraz pouczenie o możliwości wniesie-

rektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji
tego planu.

nia odwołania.
9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycie-

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiega-

lowi służy odwołanie do organu sprawują-

jącemu się o awans na stopień nauczyciela

cego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni

dyplomowanego, za spełnienie odpowied-

od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący

nich wymagań, o których mowa w przepi-

nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie

sach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10,

w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodo-

uznaje się także jego odpowiedni dorobek

wego nauczyciela ustalona przez organ spra-

zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem

wujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela

10. W przypadku niedotrzymania przez organ

mianowanego.

sprawujący nadzór pedagogiczny terminu

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi

rozpatrzenia odwołania, o którym mowa

kontraktowemu odbywającemu staż dyrek-

w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpo-

tor szkoły przydziela spośród nauczycieli

wiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której
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mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o któ-

dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczy-

rym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się

ciel mianowany może złożyć wniosek o podję-

ubiegać o akceptację komisji, o której mowa

cie postępowania kwalifikacyjnego w okresie

w art. 9b ust. 1 pkt 3.

3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorob-

dorobku zawodowego za okres stażu. W przy-

ku zawodowego nauczyciela jest negatywna,

padku niedotrzymania terminów złożenia

ponowna ocena dorobku może być dokonana

wniosków nauczyciele ci obowiązani są do po-

po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą

nownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu

8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu orga-

w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z począt-

nych przepisach, podaje liczbę nauczycieli,

kiem roku szkolnego, nie później jednak niż

w podziale na stopnie awansu zawodowego,

w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój

przystępujących do postępowań kwalifikacyj-

wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym

nych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym,

że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez zło-

którego dotyczy dany arkusz organizacyjny,

żenia wniosku.

oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczy-

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy

cieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1,

9. Nauczyciele skierowani do pracy za granicą

nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego

w celu wspomagania nauczania języka pol-

roku szkolnego.

skiego, historii, geografii, kultury polskiej

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do do-

oraz innych przedmiotów nauczanych w ję-

datkowego stażu, o którym mowa w art. 9c

zyku polskim w środowiskach polonijnych

ust. 11 i art. 9g ust. 8.

po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż

złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio po-

na stopień nauczyciela mianowanego po prze-

stępowania egzaminacyjnego o awans na sto-

pracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat,

pień nauczyciela mianowanego lub postępo-

a nauczyciel mianowany może rozpocząć

wania kwalifikacyjnego o awans na stopień

staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu

po przepracowaniu w szkole co najmniej roku
od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
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nizacyjnym szkoły, o którym mowa w odręb-

w wymiarze rok i 9 miesięcy.

Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem na-

wiązuje się w szkole, a w przypadku powołania

5. W przypadku nieobecności nauczycie-

zespołu szkół jako odrębnej jednostki organiza-

la w pracy z powodu czasowej niezdolno-

cyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy

ści do pracy wskutek choroby, zwolnienia

o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu

2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifika-

innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej

cje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą

nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega

pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się

przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

na podstawie umowy o pracę na czas określo-

W przypadku nieobecności dłuższej niż rok

ny na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu

nauczyciel obowiązany jest do ponownego

wymaganego do uzyskania awansu na sto-

odbycia stażu w pełnym wymiarze.

pień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeże-

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel miano-

niem ust. 7. W przypadkach, o których mowa

wany mogą przerwać staż na swój wniosek

w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia

w każdym czasie. W przypadku ponownego

dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą

rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym

nawiązuje się stosunek pracy na czas określo-

wymiarze.

ny na kolejny jeden rok szkolny.

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych

składają wniosek o podjęcie odpowiednio po-

potrzebami szkoły z osobą, o której mowa

stępowania kwalifikacyjnego lub egzamina-

w ust. 2, legitymującą się wymaganym po-

cyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny

ziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą
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przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub

jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba

dyplomowanego w czasie trwania umowy

ta zobowiąże się do uzyskania przygotowa-

o pracę zostały spełnione warunki, o których

nia pedagogicznego w trakcie odbywania

mowa w ust. 5.

stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosun-

pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska

ku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwier-

przygotowania pedagogicznego z przyczyn

dza na piśmie dyrektor szkoły.

od niego niezależnych, z nauczycielem może

6. W przypadku braku warunków do zatrudnie-

być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden

nia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6,

rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się

stosunek pracy z nauczycielem mianowanym

o awans na stopień nauczyciela kontraktowe-

lub dyplomowanym nawiązuje się na pod-

go przedłuża się do czasu uzyskania przygo-

stawie umowy o pracę na czas nieokreślony

towania pedagogicznego.

w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontrak-

ust. 7.

towym nawiązuje się na podstawie umowy

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynika-

o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z za-

jącej z organizacji nauczania lub zastępstwa

strzeżeniem ust. 7.

nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie

4a. (uchylony).

roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pra-

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym

cę w szkole, z nauczycielem kontraktowym

i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje

lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5,

się na podstawie mianowania, jeżeli:

stosunek pracy nawiązuje się na podstawie

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wy-

umowy o pracę na czas określony.

móg ten nie dotyczy obywateli państwa człon-

8. Nie można nawiązać stosunku pracy

kowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji

z nauczycielem, który nie spełnia warunków,

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego

o których mowa w ust. 5 pkt 2–5, z zastrzeże-

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-

niem ust. 9.

dlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z praw publicznych;
3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie;
4) nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie;
5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela

8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest
obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby
posiadającej wymagane kwalifikacje, można
za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie
spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.
10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie

w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas

ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a.

nieokreślony.

Dla celów płacowych nauczyciele ci są trak-

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie

towani jak nauczyciele stażyści.

umowy o pracę na czas nieokreślony prze-

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego

kształca się w stosunek pracy na podstawie

na podstawie ust. 7, posiadającego wymaga-

mianowania z pierwszym dniem miesiąca

ne kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje

kalendarzowego następującego po miesiącu,

się od stosowania przepisów rozdziału 3a.

w którym:

Dla celów płacowych nauczyciele ci są trak-

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mia-

towani jak nauczyciele stażyści, chyba że po-

nowanego, o ile spełnione są warunki okreś

siadają wyższy niż stażysta stopień awansu

lone w ust. 5;

zawodowego.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 5 KONTEKST PRZYWÓDZTWA

43

Kazusy prawne – materiał dla uczestników

Art. 35. 1. W szczególnych wypadkach, podyk-

nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia

towanych wyłącznie koniecznością realizacji

uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

programu nauczania, nauczyciel może być obo-

3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwro-

wiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponad-

towi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szko-

wymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością,

le trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia

których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygo-

nauczyciela kontraktowego. W szczególnie

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

uzasadnionych przypadkach organ prowadzą-

Przydzielenie nauczycielowi większej liczby go-

cy szkołę może zwolnić nauczyciela w całości

dzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącz-

lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

nie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393)

§ 4. 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi
odbywającemu staż warunki do:

1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowaw-

2a. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozu-

czych oraz innych prowadzonych w szkole,

mie się przydzieloną nauczycielowi godzinę

w szczególności zajęć prowadzonych przez

zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub

nauczyciela tego samego przedmiotu lub ro-

opiekuńczych powyżej tygodniowego obo-

dzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;

wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-

2) udziału w formach kształcenia ustawicznego,

tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu roz-

której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

woju zawodowego i potrzeb szkoły;
3) korzystania z pomocy merytorycznej i meto-

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-

dycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

we i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca

lub innych placówek i instytucji oświatowych.

się według stawki osobistego zaszeregowa-

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

nia nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku

w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może

za warunki pracy.

pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany

4. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

Art. 61. 1. Nauczyciel, który uzyskał stopień

planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.
3. W czasie trwania stażu nauczyciel może
wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat

4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia

od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej

stażu nauczyciel składa dyrektorowi szko-

w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane

ły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje

zawodowego.

w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek
na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie
zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów
lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.
2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie
zasiłku na zagospodarowanie przysługuje
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz

określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego

wykształcenia lub ukończonego zakładu

kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1207, ze zm.)
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§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowni-

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujące plany nauczania uzupełniającego;

ków pedagogicznych wymienionych w art. 1

5) studiach pierwszego stopnia – należy przez

ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 Ustawy

to rozumieć studia licencjackie, inżynierskie

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

lub studia wyższe zawodowe;

2) kursie kwalifikacyjnym – należy przez to ro-

6) studiach magisterskich – należy przez to ro-

zumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu okre-

zumieć studia drugiego stopnia lub jednolite

ślonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub

studia magisterskie;

przygotowania pedagogicznego, organizowa-

7) studiach wyższych bez bliższego określenia –

ny zgodnie z przepisami w sprawie placówek

należy przez to rozumieć studia, o których

doskonalenia nauczycieli, którego ukończe-

mowa w pkt 5 i 6.

nie umożliwia nauczycielowi posiadającemu
poziom wykształcenia wymagany od nauczy-

§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska

nauczyciela w zakładach kształcenia nauczycie-

cieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki

li, placówkach doskonalenia nauczycieli, porad-

uzyskanie kwalifikacji do nauczania przed-

niach psychologiczno-pedagogicznych, w tym

miotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania

poradniach specjalistycznych, bibliotekach pe-

pedagogicznego;

dagogicznych, kolegiach pracowników służb

3) przygotowaniu pedagogicznym – należy

społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach

przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejęt-

profilowanych, technikach, uzupełniających lice-

ności z zakresu psychologii, pedagogiki i dy-

ach ogólnokształcących, technikach uzupełnia-

daktyki szczegółowej, nauczanych w wymia-

jących i szkołach policealnych, z zastrzeżeniem

rze nie mniejszym niż 270 godzin w powiąza-

§ 11 ust. 1 i 2, § 12–14, 16–22 i 24, posiada osoba,

niu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia

która ukończyła:

oraz pozytywnie ocenioną praktyką peda-

1) studia magisterskie na kierunku (specjalno-

gogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż

ści) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub

150 godzin; w przypadku nauczycieli prak-

prowadzonymi zajęciami oraz posiada przy-

tycznej nauki zawodu niezbędny wymiar za-

gotowanie pedagogiczne lub

jęć z zakresu przygotowania pedagogicznego

2) studia magisterskie na kierunku, którego za-

wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu

kres określony w standardzie kształcenia dla

przygotowania pedagogicznego świadczy dy-

tego kierunku studiów w grupie treści pod-

plom ukończenia studiów lub inny dokument

stawowych i kierunkowych obejmuje treści

wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia

nauczanego przedmiotu lub prowadzonych

zakładu kształcenia nauczycieli lub świade-

zajęć, oraz posiada przygotowanie pedago-

ctwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

giczne, lub

4) zakładzie kształcenia nauczycieli – należy

3) studia magisterskie na kierunku (specjalno-

przez to rozumieć kolegium nauczycielskie,

ści) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia

nauczycielskie kolegium języków obcych,

podyplomowe w zakresie nauczanego przed-

studium nauczycielskie, studium wycho-

miotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada

wania przedszkolnego, studium nauczania

przygotowanie pedagogiczne.

początkowego lub pedagogiczne studium
techniczne;
4a) szkołach podstawowych za granicą, gimnazjach za granicą lub liceach ogólnokształ-

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1,
posiada również osoba, która ukończyła:

cących za granicą – należy przez to rozumieć

1) studia pierwszego stopnia na kierunku (spe-

odpowiednio szkoły podstawowe, gimna-

cjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem

zja lub licea ogólnokształcące oraz zespoły

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

tych szkół, a także szkolne punkty konsul-

2) studia pierwszego stopnia na kierunku, któ-

tacyjne, przy przedstawicielstwach dy-

rego zakres określony w standardzie kształce-

plomatycznych, urzędach konsularnych

nia dla tego kierunku studiów w grupie treści
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podstawowych i kierunkowych obejmuje
treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne.

§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-

§ 24. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkol-

nych i nauczyciela-wychowawcy w internatach
posiada osoba, która:

uczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach

1) ukończyła studia wyższe na kierunku peda-

zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12–14,

gogika w specjalności odpowiadającej prowa-

16–22 i 24, posiada osoba, która:

dzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub
2) ukończyła:

pedagogiczne lub
2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kie-

a) studia pierwszego stopnia na kierunku

runku (specjalności) i studia podyplomowe

(specjalności) zgodnym z nauczanym przed-

z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada

miotem lub prowadzonymi zajęciami oraz po-

przygotowanie pedagogiczne, lub

siada przygotowanie pedagogiczne lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły,

b) studia pierwszego stopnia na kierun-

w której prowadzone są świetlica szkolna lub

ku, którego zakres określony w standardzie

internat określone w § 2–4, § 6, § 11 i § 14–22.

kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obej-

§ 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia

w życie rozporządzenia, którym na podstawie

muje treści nauczanego przedmiotu lub pro-

dotychczasowych przepisów uznano ukończony

wadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie

kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do na-

pedagogiczne, lub

uczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych
zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmo-

c) studia wyższe na kierunku (specjalności)

wania stanowiska nauczyciela w danym typie

innym niż wymieniony w lit. a i b, a ponadto

szkoły lub rodzaju placówki.

ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu
lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
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Zestaw pytań do rozmowy kwalifikacyjnej

Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 1

Zestaw pytań do rozmowy kwalifikacyjnej
(zgodnie z przyjętym profilem wymagań na stanowisku nauczyciela)
Tab. 4. Zestaw pytań do rozmowy kwalifikacyjnej
Funkcjonowanie prospołeczne

Zadawane pytania

Podejmowanie wyzwań i udzielanie wsparcia

Proszę opowiedzieć o konkretnej inicjatywie, którą może podjąć/podjął(ęła) Pan(i)
jako nauczyciela, którą zdaniem Pana(i) można uznać za szczególnie inspirującą
dla uczniów.

Zaufanie

Proszę opowiedzieć o nowym wyzwaniu, które zamierza Pan(i) podjąć lub które
podejmował(a) Pan(i), wymagającym zaangażowania innych osób.

Odwaga w kreowaniu prawdy

Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której uzasadniał(a) Pan(i) publicznie swoje
poglądy, opinie, nawet jeśli mogły się spotkać z krytyką.

Szacunek dla innych ludzi

Proszę opowiedzieć o zdarzeniu, w trakcie którego okazał(a) Pan(i) szacunek
innym osobom, mimo rozbieżności opinii, poglądów itp.

Planowanie i formułowanie oczekiwań wobec innych

Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której planował(a) i formułował(a) Pan(i) swoje
oczekiwania wobec innych.

Dążenie do rozwoju społeczności
szkolnej i do własnego rozwoju

Proszę opowiedzieć o rzeczywistej lub hipotetycznej sytuacji, kiedy
wprowadził(a) Pan(i) innowacje, znalazł(a) rozwiązanie, które okazało się skuteczne w określonej organizacji lub dla pojedynczych osób.

Nastawienie na pozyskiwanie
informacji i dzielenie się wiedzą

Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy pozyskując informacje z zewnątrz, kontaktując się z innymi osobami, rozwiązał(a) Pan(i) problem badawczy, który na początku wydawał się trudny do rozstrzygnięcia.

Inicjatywa w ustalaniu celów
i rozwiązywaniu problemów

Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy rozwiązał(a) Pan(i) konkretny problem społeczny, wykorzystując nadarzającą się okazję lub pojawiające się nowe możliwości.

Relacje z innymi – komunikowanie
się

Proszę opowiedzieć, jak wyglądają Pana(i) relacje z innymi, w jaki sposób przebiega komunikacja? Jak radzi Pan(i) sobie z trudnościami w komunikowaniu się?

Oddziaływanie na uczniów i inne
osoby

Proszę opisać sytuację, w której udało się Panu(i) zmobilizować uczniów lub
innych ludzi do podjęcia określonego działania.

Współpraca w zespole

Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której udało się Panu(i) poprzez współpracę
w zespole osiągnąć zamierzony, wspólny cel.

Rozumienie innych

Proszę omówić sytuację, w której udzielił(a) Pan(i) pomocy kolegom lub uczniom,
którzy takiej pomocy nie oczekiwali, a wręcz byli z tego powodu niezadowoleni.

Przewodzenie w zespole uczniowskim

Proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach w sytuacji, kiedy przewodził(a)
Pan(i) zespołowi uczniowskiemu?

Elastyczność w działaniu

Proszę opowiedzieć o rzeczywistej lub możliwej do realizacji sytuacji dotyczącej
zmian w metodach lub treściach nauczania (w ramach istniejących możliwości).

Budowanie odpowiedzialności
w zespole

Proszę opowiedzieć o hipotetycznej lub rzeczywistej sytuacji, kiedy zmuszony(a)
był(a) Pan(i) skrytykować czyjąś pracę.

Kierowanie aktywnością uczniów

Proszę opowiedzieć o Pana(i) doświadczeniach z wychowawstwem w trudnej
klasie lub w innych sytuacjach.

Rozbudzanie pasji do uczenia się

Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy zainspirował(a) Pan(i) uczniów do uczenia
się, które nie wynikało z ich obowiązków, lub o zaplanowaniu takiej sytuacji.

Źródło: opracowanie własne.

Załączone materiały są zestawem pytań, z których moderatorzy mogą korzystać w sposób dowolny
i alternatywny oraz które mogą być stosowane w zależności od doświadczenia uczestniczących w zajęciach dyrektorów.
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Kwestionariusz i skala do obserwacji lekcji

Obszar IV Moduł 1.4 Zał. 2

Kryterium oceny

Kwestionariusz i skala
do obserwacji lekcji

W jakim stopniu nauczyciel wykorzystywał
przygotowane przez siebie materiały?

Tab. 5. Kwestionariusz i skala do obserwacji lekcji
Kryterium oceny
Planowanie
Czy nauczyciel zaprezentował klarowny plan
lekcji i cele, które zamierza osiągnąć na początku lekcji?
Czy nauczyciel przygotował wszystkie niezbędne materiały do poprowadzenia lekcji?
Czy i w jakim stopniu zaplanowane treści
uwzględniały treści wcześniej opanowane w ramach przewidzianego w programie materiału?
Czy i w jakim stopniu nauczyciel był w stanie sprawdzić, czego uczniowie nauczyli się
w czasie lekcji?
Metody nauczania
W jakim stopniu nauczyciel potrafił zaktywizować uczniów obecnych na lekcji?
Czy i w jakim stopniu nauczyciel wykorzystywał
zróżnicowane metody aktywizacji uczniów?
W jakim stopniu nauczyciel zachęcał uczniów
do samodzielnego rozwiązywania problemów?
Czy i w jakim stopniu nauczyciel przez zastosowanie zróżnicowanych metod pozyskiwania informacji zwrotnych dążył do uzyskania wiedzy
na temat stopnia zrozumienia prezentowanego
materiału?
Kierowanie aktywnością uczniów
Czy i w jakim stopniu nauczyciel był w stanie
skoncentrować uwagę uczniów na zadaniu?
Czy nauczyciel starał się eliminować i korygować niewłaściwe zachowanie uczniów?
W jakim stopniu nauczyciel nagradzał wysiłek
i osiągnięcia uczniów?
Czy nauczyciel traktował wszystkich uczniów
(niezależnie od zaobserwowanych różnic) tak
samo?
Czy nauczyciel odpowiednio odnosił się do pozostałych osób (takich, które nie miały wpływu
na decyzję kadrową dotyczą jego osoby)?
Zarządzanie czasem i wykorzystanie materiałów przygotowanych do lekcji
Czy i w jakim stopniu nauczyciel potrafił zaplanować i ustrukturyzować lekcję, aby właściwie
wykorzystać czas?

0

Czy i w jakim stopniu nauczyciel kontrolował
tempo wykonywania poszczególnych zadań?

0

1

W jakim stopniu przygotowane przez nauczyciela materiały okazały się pomocne w osiąganiu zaplanowanych celów dydaktycznych?
Czy i w jakim stopniu nauczyciel zachęcił
uczniów do lepszego wykorzystywania czasu
w przyszłych zadaniach?
Zlecone zadanie domowe
W jakim stopniu zadanie domowe konsoliduje
bądź poszerza materiał prezentowany na lekcji?
W jakim stopniu nauczyciel wyjaśnił uczniom
cele i korzyści, które płyną z wykonania zadania
domowego?
Ocena celów realizowanych i osiągniętych
przez nauczyciela
W jakim stopniu zaplanowana przez nauczyciela lekcja posłużyła do rozwijania następujących kompetencji uczniów?
• Poznania i zrozumienia określonych treści.
• Zdobycia wiedzy o charakterze faktograficznym (treści pamięciowe).
• Rozwojowi określonych umiejętności.
• Zastosowaniu opanowanych treści w praktyce.
Czy nauczyciel przygotował, opracował jakieś
narzędzie do badania osiągniętych rezultatów
nauczania?
Czy i w jakim stopniu nauczyciel rozpoznał
źródła trudności w zakresie opanowania przez
uczniów prezentowanych treści (jakie treści nie
są zrozumiałe)?
Ogólna ocena przeprowadzonej lekcji i postawy wobec uczniów.
Jak można ocenić prezentację przez nauczyciela treści będących przedmiotem nauczania?
W jakim stopniu nauczyciel różnicował stosowane techniki motywujące do pracy poszczególnych uczniów?
Czy nauczyciel różnicował wymagania w stosunku do możliwości uczniów?
W jakim stopniu nauczyciel odwoływał się posiadanej przez uczniów wiedzy i umiejętności?
Czy i w jakim stopniu nauczyciel okazywał postawę akceptacji wobec uczniów?
Źródło: opracowanie własne.

Czy nauczyciel poświęcał swój czas poszczególnym uczniom sprawiedliwie i wystarczająco?
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.11

Dzień 1

VI.7.11

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

Cel sesji: Budowanie wspólnoty uczących się, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, klaryfikowanie własnych sądów.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Spotkanie w grupie krytycznych przyjaciół
OU siadają w grupach krytycznych przyjaciół i zgodnie z przyjętymi
zasadami organizują rozmowę na temat zadań domowych, postępu
pracy nad zadaniem obszarowym i zadaniem z całego kursu. Można tu
wykorzystać nauczycielskie społeczności uczące się lub inną metodę
dyskusji wybraną przez OU. OP dba, by zawsze w grupie wyznaczona
została jedna osoba moderująca dyskusję.
3. Podsumowanie ćwiczenia

F
Materiały biurowe:

OP podsumowuje ćwiczenie, jeśli jest taka konieczność, prosząc przed-

• flipchart

stawicieli grup o zaprezentowanie konkluzji wynikających z dyskusji.

• karteczki samoprzylepne
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V.2.1 Obszar V Moduł 2: Analiza otoczenia i strategiczna analiza potencjału/funkcjonowania

V.2.1

Obszar V Moduł 2: Analiza otoczenia i strategiczna analiza
potencjału/funkcjonowania.
Zagadnienie 1: Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy

A

Cel sesji: Identyfikacja najważniejszych tendencji społecznokulturowych i związanych z nimi wyzwań dla współczesnej szkoły
oraz rozwinięcie umiejętności tworzenia adekwatnych do tych
wyzwań propozycji zmian w szkole. Poszukiwanie fundamentów
do tworzenia koncepcji.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami (pre-work)
Cel zadania: Zapoznanie się z wybranymi raportami na temat kapitału intelektualnego i społecznego jako źródłami inspiracji do myślenia o wyzwaniach dla szkoły związanych z faktem, że żyjemy
w społeczeństwie wiedzy.
Opis zadania: OU wyszukują w internecie następujące dokumenty:
1. Raport Polska 2030: Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Warszawa 2009, Wyzwanie 10: Wzrost kapitału
społecznego Polski, s. 338–371.
2. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
Następnie każdy z uczestników odpowiada pisemnie na dwa pytania.
Odpowiedzi umieszcza na forum zadaniowym grupy:
a. W jaki sposób fakt, że żyjemy w społeczeństwie wiedzy, stanowi wyzwanie dla współczesnej szkoły? Określ co najmniej trzy wyzwania
dla współczesnej szkoły oraz związane z nimi szanse i zagrożenia.
b. Jakie są pożądane kierunki zmian w sposobach i stylu pracy szkoły
w związku z wyzwaniami społeczeństwa wiedzy? Zaproponuj co najG
Jakie są pożądane kierunki

mniej trzy kierunki zmian.
Materiały do wykonania zadania: strony internetowe z raportami.

zmian w sposobach i stylu pracy szkoły/placówki w związku

Kiedy do wykonania / ile przed sesją zjazdową kursu: między

z wyzwaniami społeczeństwa

zjazdami.

wiedzy?

6
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Obszar V Moduł 2: Analiza otoczenia i strategiczna analiza potencjału/funkcjonowania. V.2.1

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
OP rozpoczyna od przypomnienia zadania domowego. Następnie
dzieli uczestników na 4–5-osobowe zespoły dyskusyjne (potrzebujemy cztery takie zespoły). Każda z osób w grupie otrzymuje formatkę
(Obszar V Moduł 2.1 Zał. 1 Szkoła wobec wyzwań…). Zespoły otrzy-

E

mują jedną grupę wyzwań (społeczne, ekonomiczne, technologicz-

Obszar V Moduł 2.1 Zał. 1

ne, ekologiczne) i w dyskusji tworzą listę najistotniejszych zadań

Szkoła wobec wyzwań…

dla współczesnej szkoły wynikających z faktu, że żyjemy obecnie
w społeczeństwie wiedzy. W dyskusji OU wykorzystują odpowiedzi
przygotowane w trakcie realizacji zadania przed zajęciami. Uzgodnione wspólnie punkty OU zapisują na flipcharcie, a jednocześnie
wypełniają pierwszą kolumnę formatki (Obszar V Moduł 2.1 Zał.
1 Szkoła wobec wyzwań…).
Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. OU dyskutują na temat
uzasadnień swoich wyborów i odniesienia do kontekstu funkcjonowania szkoły.
3. Ćwiczenie: Lista celów
Następnie każda z grup formułuje listę pięciu celów dla szkoły oraz
sposobów ich realizacji w zakresie zmiany jej funkcjonowania. OU
odnoszą je do przedyskutowanych we wcześniejszym ćwiczeniu
wyzwań. OU planują cele i zadania, aby szkoła lepiej radziła sobie
ze współczesnymi wyzwaniami społeczeństwa wiedzy. OP przypomina uczestnikom o zasadach formułowania celów (np. SMART –

co oznacza, że cel powinien być: konkretny, mierzalny, ambitny, lecz

osiągalny, racjonalny i określony w czasie). Grupy zapisują wyniki
swojej pracy na plakacie, jednocześnie wypełniając drugą i trzecią

kolumnę formatki (Obszar V Moduł 2.1 Zał. 1 Szkoła wobec wyzwań…).
OP prosi, aby brać pod uwagę zarówno aktualne cele pracy szkoły, jak
i takie, których jeszcze dotąd w szkołach sobie nie stawiali.

realizacji. OP zachęca OU do zadawania pytań i zgłaszania swoich

F

wątpliwości do przedstawionych propozycji. W dyskusji zwracamy

Materiały szkoleniowe:

szczególną uwagę na: racjonalność postawionych celów (z punktu

• Obszar V Moduł 2.1 Zał. 1

widzenia ich przydatności dla pracy szkoły, wykonalności oraz słu-

Szkoła wobec wyzwań…

Każda grupa prezentuje swoje propozycje celów i sposobów ich

żenia uczeniu się uczniów), możliwość ich dalszej operacjonalizacji
(z punktu widzenia technicznej poprawności, a więc tego, czy cele są

Materiały biurowe:

ujęte w sposób konkretny, czy są mierzalne oraz określone w czasie).

• flipchart, różnokolorowe
pisaki (tyle kompletów, ile

4. Podsumowanie

jest czteroosobowych grup
+ jeden komplet dla prowa-

Prowadzący podsumowuje dyskusję i odpowiada na ewentualne py-

dzącego)

tania bądź wątpliwości uczestników kursu.
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II.3.4 Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem uczenia się

II.3.4

Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem
uczenia się.
Zagadnienie 4: Szkoła jako organizacja ucząca się

A

Cel sesji: Przekazanie uczestnikom teoretycznej wiedzy, niezbędnej
do budowania kultury organizacyjnej szkoły jako organizacji
uczącej się. Uporządkowanie wiedzy na temat szkoły jako
organizacji uczącej się.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Wstępne zapoznanie się z kluczowymi teoriami związanymi z tematyką lekcji.
Opis zadania: OU czytają tekst J.A. Fazlagića, Polska szkoła jako
organizacja ucząca się, „E-mentor” 2005, nr 3 (10). Odpowiadają
na pytania: W drodze do uczącej się szkoły/organizacji: czego jeszcze
brakuje Waszej szkole, a co już się dzieje? Która z dyscyplin uczącej się
organizacji jest w szkole najważniejsza i dlaczego?
Forma: e-learning.
Sposób przekazania zadania uczestnikom: drogą elektroniczną.
Materiały do wykonania zadania: J.A. Fazlagić, Polska szkoła jako
organizacja ucząca się, „E-mentor” 2005, nr 3 (10), artykuł do przeczytania dostępny na stronie http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/
index/numer/10/id/167.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Organizacje uczące się – najważniejsze cechy (praca z tekstem) –
30 minut

OP dzieli OU na pięć grup do pracy metodą grup eksperckich. Każda
z grup otrzymuje fragment tekstu będącego skrótem pięciu dyscyplin
według Petera Senge’a.
OU czytają teksty w grupach, a następnie w dyskusji odpowiadają
na pytania: Jakie najważniejsze cechy przypisuje konkretnej dyscyplinie
Senge? Po czym poznamy, że szkoła działa zgodnie z dyscypliną? Jakie
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Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem uczenia się. II.3.4

działania organizacyjne o tym świadczą? Jakie zachowania nauczycieli
i dyrektora są dla tej dyscypliny charakterystyczne?
Grupy przygotowują plakaty z odpowiedziami na pytania. Prezentują na forum wyniki swojej pracy. Jeśli to potrzebne, zadają pytania
i wyjaśniają wątpliwości.
3. Ćwiczenie – planowanie wdrożenia modelu organizacji uczącej się
W tych samych grupach OU przystępują do kolejnego ćwiczenia.
Każda z grup jest grupą liderów w dużej szkole ponadgimnazjalnej, którzy chcą pchnąć swoją szkołę w rozwoju w stronę uczącej się
organizacji. OU dla każdej dyscypliny proponują po trzy działania,
które zainicjują w swojej szkole, aby uprawdopodobnić rozwój szkoły
w danej dyscyplinie organizacji uczącej się.
Tym razem OU nie przyporządkowują swoich działań do 5 dyscyplin,
lecz zapisują je na kartkach A4 i przekazują kartkę z własnymi pomysłami kolejnej grupie. Każda grupa udziela informacji zwrotnej,
ustalając wspólnie, które działania będą zmianą trudną, zasadniczą,
a które planowane działania są jedynie kosmetyczne lub nawet wcale
zmianą nie są. OP proponuje, by OU myśleli o zmianach tak, jakby
dotyczyły szkoły, w której pracują.
Kartki z informacją zwrotną wracają do grup. Można także wybrać
inny sposób. Jedna z osób z grupy przechodzi razem z kartką do kolejnej, by wyjaśnić swój punkt widzenia.
4. Podsumowanie
W podsumowaniu można się odnieść do problemów, jakie może natrafić dyrektor wprowadzający zmianę. Można się posłużyć podanym
niżej modelem:
Oponent – opór jawny i świadomy; jednostka otwarcie protestuje,
używając racjonalnych argumentów. To osoba skłonna do niezależności, jednocześnie najłatwiejsza do pozyskania dla procesu zmian.
Jej uwagi mogą ujawnić ważne powody sprzeciwu wobec zmiany.
Sabotażysta – opór jest ukryty, ale świadomy; jednostka wierzy,
że jeśli zignoruje zmianę, to ona nie zaistnieje.
Osoba powracająca do starych nawyków – opór jawny i nieświadomy. Choć jednostka zgadza się na zmianę, to jedynie pozornie.
Stopniowo i otwarcie powraca do swoich starych zachowań i nie
postrzega siebie jako stawiającej opór.
Osoba tkwiąca w miejscu – opór ukryty i nieświadomy. Jednostka
w zasadzie nie zdaje sobie sprawy z zachodzących zmian, pozostaje
z boku.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 6 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ
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II.3.4 Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem uczenia się

F

Można w podsumowaniu posłużyć się którymś ze sposobów stosowanych wcześniej (np. co dla mnie, co dla nas jako grupy, co dla mojej
organizacji).

Materiały szkoleniowe:
• Obszar II Moduł 3.4 Zał. 1

Zadanie rozwojowe

P. Senge – pięć dyscyplin do
jigsaw

Cel zadania: Refleksja nad zastosowaniem w praktyce zdobytej
wiedzy.

Materiały biurowe:
• pisaki, długopisy

Opis zadania: Opracowana na zajęciach lista czynników wspiera-

• arkusze A3, arkusze A4

jących proces uczenia się zgodny z preferowanym stylem ucznia
się może być inspiracją do wykonania kolejnego zadania. Zapisz
w Dzienniku uczenia się indywidualną refleksję po tej sesji np.
„Chcę częściej spotykać się z ludźmi i rozmawiać z nimi osobiście,
aby w ten sposób budować dobry klimat do pracy, ponieważ wiem,
że jestem w tym dobra” itp.
Forma: np. e-learning.
Sposób przekazania zadania uczestnikom: notatka w Dzienniku
uczenia się, prośba o zanotowanie refleksji po sesji.
Materiały do wykonania zadania: Dziennik uczenia się.
Na kiedy do wykonania: dla siebie, po tej sesji.
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Dzień 2

II.2.3

Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole.
Zagadnienie 3: Kultura otwartych drzwi – udzielanie informacji zwrotnej

A

Cel sesji: Tworzenie zespołu nauczycieli umiejących refleksyjnie
przyglądać się własnym działaniom, analizować ich przebieg
i efekty, modyfikować je w razie potrzeb.

B

Czas: 135 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Pobudzenie do refleksji o tym, w jaki sposób w szkole
rozmawiamy o pracy nauczycieli.
Opis zadania:
1. OU zastanawiają się: Czego dowiadują się o swojej pracy od dyrektora szkoły/placówki? Jak często otrzymują taką informację? Czego ona
dotyczy? Z jakimi działaniami nauczyciela jest związana?
2. OU wyszukują w swojej szkole informację, co będzie przedmiotem obserwacji lekcji w tym roku szkolnym w ich placówce.
3. OU oglądają w internecie film TED, http://www.ted.com/talks/
bill_gates_teachers_need_real_feedback.

Forma: np. e-learning.
Sposób przekazania zadania uczestnikom: zadanie umieszczamy
na platformie internetowej.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Refleksja nad informacją uzyskiwaną przez nauczycieli o własnej
pracy

OP inicjuje rozmowę w parach. OU odpowiadają na pytania: Jakie
informacje o swojej pracy uzyskują od dyrektora nauczyciele? Czego dowiadują się o swojej pracy? Jak często otrzymują taką informację? Czego ona

G

dotyczy? Z jakimi działaniami nauczyciela jest związana? OP przypomina

Jakie informacje o swojej

jednocześnie, dlaczego zajmujemy się informacją zwrotną, odnosząc

pracy uzyskują od dyrektora

się do strategii wspierających proces uczenia się.

nauczyciele?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 6 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ
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II.2.3 Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole

Następnie na forum dyskutujemy o wynikach rozmów, najważniejsze
spostrzeżenia można zapisać na flipcharcie. OP proponuje OU, by przypomnieli sobie swoje własne doświadczenie z rozmowy z dyrektorem
i udzielania informacji zwrotnej po obserwacji lekcji. W parach odpowiadają na pytania: Jak się czuliście, przyjmując informację? Jakie byłyby
Wasze działania po uzyskaniu takiej informacji? Czy informacja uzyskana
od dyrektora uruchomiła Waszą zmianę? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
3. Ćwiczenie – obserwacja lekcji
OP dzieli OU na trzyosobowe zespoły. Przypomina, że nauczyciele
potrzebują informacji zwrotnej, która będzie odnosić się do naj-

ważniejszych elementów jego profesjonalizmu, tj. pracy z uczniami
na lekcji. Nawiązuje do poprzednich sesji oraz podkreśla wartość
informacji zwrotnej dla procesu uczenia się, przywołuje strategie
efektywnego uczenia się (dobrze, by plakaty – przygotowane przez
uczestników na poprzednich sesjach poświęconych procesowi uczenia
się – były powieszone na ścianach sali), odwołuje się do obejrzanego
filmu z wykładem Billa Gatesa), a także do pięciu dyscyplin P. Senge’a.
Każdy z zespołów otrzymuje jedną strategię (można także przyjąć,
że pracujemy tylko z jedną strategią – jeśli nie mamy zbyt wiele czasu,
lepiej wybrać tylko jedną).
W trójkach OU opracowują dyspozycje do obserwacji lekcji, czyli krótki opis tego, na co obserwator powinien zwrócić uwagę, by stwierdzić,
że dana strategia została przez nauczyciela zastosowana w trakcie
trwania lekcji. Po obejrzeniu filmu przygotujemy symulację rozmowy
dyrektora z nauczycielem prowadzącym oglądaną lekcję. Dlatego
właśnie jedna z osób będzie występowała jako dyrektor, jedna – jako
nauczyciel prowadzący lekcję, a jedna pozostanie obserwatorem.
Zadaniem OU jest obejrzenie lekcji, przygotowanie notatek z lekcji
zgodnie z dyspozycjami do obserwacji oraz zasadą, że zapisujemy to,
co widzimy i słyszymy. Możliwe jest rozdzielenie ról dopiero po obejrzeniu lekcji i sporządzeniu notatek.
Po obejrzeniu filmu OU wchodzą w role. Dyrektor udziela informacji
zwrotnej nauczycielowi. Obserwator przygląda się rozmowie, notując, co pomaga w uruchamianiu procesu zmiany w profesjonalnym
warsztacie pracy nauczyciela, oraz przysłuchując się, czy w informacji
zwrotnej nie pojawiają się wyrazy oceniające.
Po zakończeniu udzielania informacji zwrotnej OP dzieli OU na grupy
obejmujące odrębnie przyjęte role. Osobno zatem siadają dyrektorzy,
oddzielnie nauczyciele i osobno obserwatorzy. W grupach OU dyskutują: Jak się czuliście udzielając / przyjmując / wysłuchując informacji? Co poG
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magało, co przeszkadzało w jej udzielaniu/przyjmowaniu? W jakim stopniu
informacja zwrotna w takiej postaci pomaga w uruchamianiu procesu

W jakim stopniu informacja

uczenia się? Jakie byłyby Wasze działania po uzyskaniu takiej informacji?

zwrotna pomaga w urucha-

Każda z grup przygotowuje plakaty z refleksjami, a następnie pre-

mianiu procesu uczenia się?

zentuje wyniki swoich rozmów na forum. Rozpoczynają nauczyciele.
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W podsumowaniu można krótko przypomnieć, że istnieje wiele schematów udzielania informacji zwrotnej np. dwie gwiazdy i jedno pytanie lub np. czterostopniowa struktura: wyszczególnienie i docenienie
dobrych elementów pracy [++], odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [-], rady, w jaki sposób
można poprawić pracę [Δ], wskazówki, w jakim kierunku nauczyciel
mógłby pracować dalej [↗].
4. Podsumowanie sesji
Co było ważne, co inspirujące (rundka bez przymusu lub kosz, walizka).

F
Materiały szkoleniowe:

Zadanie rozwojowe

• film z przykładem lekcji

Cel zadania: Pogłębianie umiejętności udzielania informacji zwrotnej, budowanie arkuszy obserwacji kluczowych elementów lekcji,
udzielanie informacji zwrotnej oraz przyjmowanie jej.
Opis zadania: OU powinny zorganizować obserwację koleżeńską w parze z wybranym nauczycielem. Refleksja na forum
zadaniowym.
Forma: przekazanie w czasie zajęć warsztatowych.
Materiały do wykonania zadania: arkusze obserwacji wypracowane
na zajęciach.
Na kiedy do wykonania: między zjazdami.

Obszar II Moduł 2: Uczący się w szkole.
Zagadnienie 4: Kultura otwartych drzwi – spacer edukacyjny

A

II.2.4

Cel sesji: Budowanie atmosfery otwartej na przyznawanie się
do błędów, wykorzystywanie ich do rozwijania profesjonalnych
kompetencji.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami (pre-work)
Cel zadania: Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia zespołowego obserwowania elementów organizowania przez
nauczycieli procesu edukacyjnego na lekcjach.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 6 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ
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Opis zadania: Przed zajęciami warsztatowymi przypadającymi
na zjazd OU zapoznają się z 2 lub 3 wybranymi z proponowanych
tekstami. Lektura tekstów łączy się z refleksją nad tym, co jest
trudne, niezrozumiałe, co wymaga wyjaśnienia.
Forma: np. e-learning.
Sposób przekazania zadania uczestnikom: umieszczenie zadania
na platformie internetowej.
Materiały do wykonania zadania: H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce,
ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 435–478, poświęcony spacerowi edukacyjnemu oraz linki do stron internetowych,
na których znajdziemy informacje o spacerze edukacyjnym:
http://osswiata.pl/strzemieczny/2013/01/17/deprywatyzacja-nauczania-i-uczenia-sie-spacer-edukacyjny/,
http://www.pafw.pl/wydarzenia/wydarzenie/1859,
http://www.ceo.org.pl/pl/sus/news/spacer-edukacyjny-wprowadzenie,
http://spklem.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=213:spac-edu&catid=107&Itemid=650,
http://sto.szczecin.pl/szkoa-podstawowa/wydarzenia/45-lubimy-sie-uczyc/563-spacer-edukacyjny,
http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/dec07/vol65/
num04/Classroom_Walk-Throughs.aspx,
http://en.wikipedia.org/wiki/Classroom_walkthrough,
https://www.teachscape.com/products/reflect/how-it-works/walkthroughs.

Kiedy do wykonania: przed zajęciami w ramach zjazdu.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
OP organizuje dyskusję o spacerze edukacyjnym na podstawie lektury
stron internetowych i tekstu o innowacyjnych procedurach. Dzielimy
OU na grupy. Każda grupa wybiera, jak przedstawi swoją refleksję
(pole siłowe – szanse i zagrożenia, plakat z reklamą, scenka teatralna,
mapa mentalna). OU prezentują prace i refleksje.
Można też w miarę możliwości zorganizować spotkanie z dyrektorem
i nauczycielem ze szkoły, w której organizuje się spacery edukacyjne.
W takim przypadku wykorzystujemy obecność doświadczonych osób
do przeprowadzenia sesji pytań do ekspertów.
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3. Podsumowanie

G
Jak przekonać nauczycieli do

Na zakończenie podsumowująca praca dla grup. W tych samych

wzięcia udziału w spacerze

grupach OU zastanawiają się: Jak przekonać nauczycieli do wzięcia

edukacyjnym?

udziału w spacerze edukacyjnym? Jak zaplanować wprowadzanie?
Na jakim etapie rozwoju zespołu będzie to możliwe/łatwiejsze?

F
Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki

IV.3.1

Obszar IV Moduł 3: Motywowanie.
Zagadnienie 1: Jak motywować pracowników?

A

Cel sesji: Celem lekcji jest zapoznanie słuchaczy z zasadami
motywowania i wspierania pracy; wzbudzenie refleksji,
że właściwa postawa dyrektora sprzyja i pomaga w osiąganiu
celów poszczególnych pracowników.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Pobudzenie do refleksji o tym, co motywuje nas
do pracy.
Opis zadania: OU oglądają film ze strony internetowej, http://
www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.

Forma: e-learning.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Refleksja na temat wykładu o sile motywowania
Po obejrzeniu filmu OU w parach odpowiadają na następujące
pytania: Jaka jest Wasza opinia na temat wysłuchanych informacji?
Jaka jest zależność między zaangażowaniem w naszej pracy a efektami?
Dlaczego motywacja wewnętrzna jest ważna w naszej pracy? Co pomaga
nam wzbudzać i utrzymywać motywację wewnętrzną?

G
Co pomaga nam wzbudzać

Po krótkiej dyskusji OP zbiera refleksje na plakacie. To porządko-

i utrzymywać motywację

wanie będzie pomocne przy kolejnym ćwiczeniu.

wewnętrzną?
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IV.3.1 Obszar IV Moduł 3: Motywowanie

3. Ćwiczenie: Co nas motywuje do pracy?
OP prosi OU o wskazanie kilku czynników (należy określić liczbę tych
czynników, np. 5), które motywują ich do dobrej pracy, i zapisanie ich
na kartkach samoprzylepnych (jeden motywator na jednej kartce).
Następnie prosi o nadanie im rangi od najważniejszych do mniej
istotnych motywatorów (na kartkach pojawiają się zatem jeszcze
numery na liście. Przy czym 1 oznacza rangę najważniejszą. W rundce
do wyczerpania pomysłów OP porządkuje wszystkie podane przez
uczestników motywatory na flipcharcie, dokonując ich kategoryzacji.
Sprawdza, które z motywatorów mają najwyższą rangę, i omawia

F
Zagadanienie:

wynik tego krótkiego badania preferencji w grupie. Podsumowuje
wyniki, sprawdzając, które z motywatorów osiągnęły najwięcej rang
1, 2, 3. Kończąc zadanie, mówi, że zrozumienie tego, co naprawdę
motywuje pracowników, lub może pomóc ich zmotywować.

• Motywacja

4. Podsumowanie
Prowadzący:
• Dan Pink
Wideo:
• http://www.ted.com/talks/
dan_pink_on_motivation
Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki
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OP otwiera dyskusję na temat własnych doświadczeń, np.
Przypomnij sobie sytuację, kiedy z wielką przyjemnością i zaangażowaniem wykonywałeś(aś) jakąś pracę. Co sprawiało, że Twoja
motywacja w tym działaniu była wysoka? Co dla dyrektora wynika z tych refleksji? OP zachęca OU, aby pomyślały w grupach,
na co dyrektor powinien zwrócić uwagę, jeśli chce motywować
pracowników w sposób skuteczny i pobudzający kreatywność
i odpowiedzialność za działanie grupy?
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Obszar VI Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia innych. VI.4.2

Obszar VI Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia innych.

VI.4.2

Zagadnienie 2: Coaching koleżeński – praktyka

A

Cel sesji: Zapoznanie uczestników z możliwością pracy nad celami
rozwojowymi z kolegami. Nauczenie uczestników korzystania
z modelu GROW.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Rozmowa w parach (20 minut)
OP zaprasza OU, by dobrali się w pary. Uruchamia rozmowę na temat:
Gdybyście mieli możliwość uczestniczenia w coachingu, to jaki problem
chcielibyście omówić? Gdybyście mieli na to czas, przeznaczone tylko
na to pieniądze i jeden jedyny problem do omówienia – co by to było?
Warto zadbać o chwilę czasu na przemyślenie oraz zapisanie konkluzji
w Dzienniku uczenia się.
Następnie OP uruchamia dyskusję nad sposobami sformułowania
problemów. Czy zapisano je „negatywnie” (w postaci np. nie będę
się więcej kłócił z nauczycielem X / dyrektorem / żoną / mężem), czy
raczej „pozytywnie”, gdzie problemem jest raczej cel?
Jeśli mamy wiele zapisów „negatywnych”, proponujemy OU dyskusję
w parach: Jak zamienić problem w cel? Dla ułatwienia procesu OP rozdaje materiał (Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 2 Rozmowa w parach), przy

E

czym pierwsza osoba w parze prowadzi rozmowę z drugą, zapisując

Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 2

wnioski na formatce i odwrotnie.

Rozmowa w parach

3. Model GROW (70 minut)
OP dzieli OU na pary. Informuje, że w ćwiczeniu opartym na modelu GROW każda z OU w parze raz jest prowadzącym rozmowę coa-

E

chem, a raz poddaje się coachingowi zgodnie z instrukcją. Następnie

Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 3

OP rozdaje materiał przygotowany dla każdego i przeznacza chwilę

Model GROW

na zapoznanie się z nim. W załączonym materiale (Obszar VI Moduł
4.2 Zał. 3 Model GROW) OU znajdą wskazówki, jakie pytania zadawać
i jak przejść od postawienia celu do jego realizacji. Po zapoznaniu się
z materiałem OU rozpoczynają rozmowy. Ta część powinna trwać
około 30 minut (po 15 minut na każdą osobę).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 6 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ
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VI.4.2 Obszar VI Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia innych

G

W podsumowaniu OP przeprowadza krótką dyskusję na temat ich

W jakich sytuacjach coaching

doświadczenia: Co jest wartościowe w coachingu koleżeńskim? Co może

koleżeński może być przy-

być trudne? W jakich sytuacjach coaching koleżeński może być przydatny?

datny? Jak można ten model

Jak można ten model wykorzystać w szkole?

wykorzystać w szkole?

Materiał do wzięcia dla OU (Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 4 Mentoring,
E

coaching i coaching koleżeński).

Mentoring, coaching i coa-

F

ching koleżeński

Materiały szkoleniowe:

Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 4

• Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 2 Rozmowa w parach
• Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 3 Model GROW
• Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 4 Mentoring, coaching i coaching koleżeński
Materiały biurowe:
• flipchart
• kartki dla uczestników (lub Dziennik uczenia się)
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Dzień 3
Obszar III Moduł 2: Dyrektor jako lider społeczny oraz
współtwórca polityki rządowej i samorządowej we

III.2.1

wspólnotach lokalnych.
Zagadnienie 1: Tworzenie wizji mającej poparcie u wszystkich

A

Cel sesji: Praktyczne ukazanie uczestnikom kursu procesu
tworzenia wizji, doświadczenie procesu tworzenia wizji, która
będzie miała poparcie społeczne.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami (pre-work)
Cel zadania: Zapoznanie się z literaturą dotyczącą przywództwa
edukacyjnego oraz lidera społecznego; refleksja nad współczesnymi wyzwaniami dyrektora szkoły.
Opis zadania: Zapoznaj się z literaturą dotyczącą przywództwa edukacyjnego oraz lidera społecznego. Odpowiedz na pytania poniżej.
Co w tym tekście jest dla Ciebie inspirujące?
Co jest trudne?
Jaki widzisz związek między myślami zawartymi w tekście a rzeczywistością w Twojej szkole?
Forma: np. e-learning.
Sposób przekazania zadania uczestnikom: informacja przez e-mail.
Materiały do wykonania zadania: Literatura podstawowa:
1. R. Dorczak, Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny – próba
określenia kompetencji kluczowych, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 75–89,
http://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf.

2. J. Jakubowski, Lider zmiany, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013,
s. 90–103, http://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf.
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III.2.1 Obszar III Moduł 2: Dyrektor jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej we wspólnotach lokalnych

Zalecana dodatkowa literatura anglojęzyczna:
1. P. Robbins, H. Alvy, The new principal’s fieldbook. Strategies for
success, Aleksandria, Virginia USA, R. I – Vision as the compass,
R. II – Navigating in „Hidden History”, R. IV – Developing professional learning communities for a productive journey, http://
books.google.pl/books?id=2fSSQ1RixOUC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

2. J. Mercer, Leading and managing people, [w:] M. Brundrett (red.),
Principles of school leadership, Sage, Los Angeles, London, New Delhi,
2013, s. 111–128.
Kiedy do wykonania / ile przed sesją zjazdową kursu: teksty powinny być przeczytane do sesji zjazdowej.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Tworzenie wizji mającej poparcie u wszystkich
E
Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1

OP przygotowuje się do zajęć na podstawie instrukcji szczegółowej
(Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1 Szczegółowy scenariusz „Tworzenie wizji
mającej poparcie u wszystkich”).

Szczegółowy scenariusz
„Tworzenie wizji mającej

OP prosi uczestników, aby każdy indywidualnie opracował pomysł

poparcie u wszystkich”

na wydanie określonej sumy pieniędzy (np. 1000 PLN) na cele związane ze szkołą i środowiskiem. Uprzedza OU, że ich pomysł ma zyskać
poparcie społeczne (w tym przypadku innych uczestników warsztatu). Cel wydatkowania ma być dowolny, pod warunkiem że będzie
związany ze szkołą.
Następnie OP dzieli OU na zespoły 4–6-osobowe. W grupach OU
przedstawiają swoje pomysły i wspólnie wybierają jeden tylko pomysł, który akceptują wszyscy członkowie grupy. OU przekonują
się nawzajem, używając rozmaitych argumentów. Niezwykle ważne
jest, by na tym etapie nie wprowadzać zmian w projektach, a jedynie
wybrać ten, który zaakceptują wszyscy.
Kolejnym etapem pracy jest przeprowadzenie indywidualnych (lub
grupowych) konsultacji. OU dowiadują się, jakie pomysły mają inne
grupy, jak inni oceniają ich pomysł, a następnie wracają do własnych
grup i wspólnie udoskonalają swój pomysł tak, by w czasie ogólnej
prezentacji to ich projekt zdobył przychylność innych.
Ten etap pracy kończymy, gdy OU są gotowe do przedstawienia udoskonalonych pomysłów. Każda z grup ma 2 minuty na zaprezentowanie swojego pomysłu zagospodarowania pieniędzy. Pomysły zapisujemy na flipcharcie pod kolejnymi numerami, co ułatwi oddawanie
głosu na konkretny pomysł.
Po prezentacji każda grupa otrzymuje dwa głosy, które może oddać
na któryś z pomysłów. We wspólnej dyskusji OU muszą podjąć decyzję,
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Obszar III Moduł 2: Dyrektor jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej we wspólnotach lokalnych. III.2.1

które pomysły podobają się grupie najbardziej. OP przeprowadza tajne głosowanie. Grupa notuje numery wybranych pomysłów na kartkach samoprzylepnych. OP informuje, że nie można oddać dwóch
głosów na ten sam pomysł, ale dopuszczalne jest oddanie jednego
z głosów na swój własny pomysł.
OP przedstawia wyniki głosowania. Jeżeli zdarzy się remis, można
przeprowadzić dodatkowe głosowanie indywidualne. Wówczas każda
OU ma do dyspozycji tylko jeden głos. W głosowaniu indywidualnym
biorą udział tylko pomysły, które otrzymały największą liczbę głosów.
3. Podsumowanie ćwiczenia
OP organizuje dyskusje podsumowującą skupiona wokół pytań: Jakie
czynniki wpłynęły na wybór pierwotnego (indywidualnego) pomysłu? Czy
ustalone zostały jakiś plan, jakaś strategia? Czy oraz jak starałeś się przekonać swoją grupę do wyboru właśnie Twojego pomysłu? W jaki sposób
go broniłeś? Czy i dlaczego zrezygnowałeś ze swojego pomysłu? Co miało
największy wpływ na Twoją decyzję? Czy w trakcie konsultacji uzyskałeś
satysfakcjonujące Cię informacje? Czy wpłynęły one na kształt pomysłu?
W jakim stopniu? Jak duże zaszły zmiany? Na co zwracaliście uwagę podczas przygotowywania prezentacji „ulepszonych pomysłów”. Czy oraz jak
wybieraliście osoby do prezentacji? Czy sposób przekonywania do poparcia
Waszego pomysłu podczas prezentacji był odmienny od sposobu przekonywania podczas rozmowy indywidualnej (np. podczas konsultacji)? Z czego
mogło to wynikać? Czym jako grupa kierowaliście się podczas oddawania
głosu? Własnymi korzyściami, wartościami, formą prezentacji, pomysł był
podobny do Waszego, podczas konsultacji tak ustaliliście itd…? Co w naj-

G

większym stopniu wpłynęło na Waszą decyzję – oddanie głosu na ten właśnie

Jakie cechy powinna mieć wi-

pomysł? Jakie były pierwotne – indywidualne pomysły? Do jakich korzyści

zja, która pozwoli jej uzyskać

się odwoływały? – indywidualnych, grupowych, społecznych? Które pomy-

poparcie wspólnoty szkoły?

sły uzyskały największe poparcie? Do jakich korzyści się odwoływały? Czy
czujesz się usatysfakcjonowany z wyboru pomysłu? Posiadasz wewnętrzne
odczucie zadowolenia, klęski, czy jest Ci to zupełnie obojętne?
4. Wizja w szkole (20 minut)

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar III Moduł 2.1

OU wracają do poprzednich grup. Wykorzystując wiedzę zdobytą

Zał. 1 Szczegółowy scena-

podczas wykonywania zadania domowego oraz po analizie wniosków

riusz „Tworzenie wizji mają-

z warsztatu, zastanawiają się nad odpowiedzią na następujące pyta-

cej poparcie u wszystkich”

nia: Jakie cechy powinna mieć wizja, która pozwoli jej pozyskać poparcie
wspólnoty szkoły? Jak powinniśmy tworzyć wizję szkoły, aby zyskała ona

Materiały biurowe:

poparcie wspólnoty szkoły? Jak powinniśmy przekonywać do naszej wizji?

• flipchart

Która strategia budowy wizji w Waszej szkole powinna być wykorzysty-

• 2 flamastry

wana przez dyrektora? Dlaczego? Grupy mogą przygotować plakaty

• kartki A4

z odpowiedziami na pytania.

• małe karteczki
• niewielkie pudełko lub

W podsumowaniu każda z grup prezentuje wyniki dyskusji lub or-

pojemnik na wrzucanie

ganizujemy wspólną rozmowę na forum.

karteczek z głosami

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 6 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ
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III.2.2 Obszar III Moduł 2: Dyrektor jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej we wspólnotach lokalnych

Zadanie domowe
Cel zadania: Zapoznanie się z literaturą dotyczącą przywództwa,
zarysowanie osobistej wizji, próba powiązania własnej wizji z potencjałem i celami szkoły, zrozumienie najważniejszych wartości
osobistych, weryfikowanie własnych celów dotyczących wizji szkoły.
Strategie tworzenia wspólnej wizji będą w praktyce wykorzystywane
podczas warsztatu „Tworzenie wizji mającej poparcie u wszystkich”.
Opis zadania (na czym polega?): OU zapoznają się z literaturą, a następnie dzielą się refleksjami na forum zadaniowym.
Materiały do wykonania zadania: P.M. Senge et al., Piąta dyscyplina.
Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się?, Wolters
Kluwer SA, Warszawa 2008, s. 240–252.
Kiedy do wykonania, ile przed sesją zjazdową kursu: tekst powinien
być przeczytany, a zadania domowe wykonane do sesji zjazdowej.

III.2.2

Obszar III Moduł 2: Dyrektor jako lider społeczny oraz
współtwórca polityki rządowej i samorządowej we
wspólnotach lokalnych.
Zagadnienie 2: Jak informować o zmianach w szkole?

A

Cel sesji: Praktyczne ukazanie uczestnikom kursu procesu
tworzenia wizji, doświadczenie procesu tworzenia wizji, która
będzie miała poparcie społeczne.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie – symulacja
E

OP przeprowadza burzę mózgów, w czasie której OU podają sytuacje
wprowadzania zmian, wymagające komunikacji ze społecznością

Obszar III Moduł 2.1 Zał. 2

lokalną. Przykłady zapisujemy na flipcharcie. Następnie przedstawia

Prezentacja Tworzenie wizji

możliwe do zastosowania strategie wprowadzania zmiany, wykorzystując prezentację (Obszar III Moduł 2.1 Zał. 2 Prezentacja Tworzenie
wizji). Następnie dzieli OU na 5 grup. Każda z nich wybiera sobie

22

Zjazd 6 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar III Moduł 2: Dyrektor jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej we wspólnotach lokalnych. III.2.2

jedną z sytuacji podanych w burzy mózgów i losuje jedną ze strategii
wprowadzania zmiany.
W grupach OU wybierają dyrektora oraz obserwatora. Pozostali
uczestnicy wcielą się w rolę członków społeczności lokalnej. Dyrektor
opracowuje sposób informowania o zmianie członków społeczności
lokalnej, biorąc pod uwagę wylosowaną strategię oraz formatkę (Ob-

E

szar III Moduł 2.2 Zał. 2 Formularz, „Jak przygotować się do rozmo-

Obszar III Moduł 2.2 Zał. 2

wy z członkami wspólnoty szkoły?”) i prosi OU o przygotowanie się

Formularz, „Jak przygotować

do rozmowy, a następnie wciela się w rolę prowadzącego zebranie.

się do rozmowy z członkami

Obserwatorzy zapisują swoje spostrzeżenia obejmujące następujące

wspólnoty szkoły?”

informacje: co pomagało, a co przeszkadzało w osiągnięciu celu?
Grupy przeprowadzają symulację. Chwilę rozmawiają o własnych
wrażeniach.
3. Podsumowanie

G
Co według uczestników

W podsumowaniu OP organizuje dyskusję: Jaką rolę odegrał formularz

negatywnie, a co pozytywnie

w ćwiczeniu? Na co jako dyrektorzy szkoły uczestnicy powinni zwrócić

wpływa na przebieg rozmów

uwagę podczas prowadzenia rozmów? Jak zdobyte wiadomości oraz umie-

oraz całą komunikację między

jętności można wykorzystać w praktyce? Co według uczestników nega-

szkołą a wspólnotą lokalną?

tywnie, a co pozytywnie wpływa na przebieg rozmów oraz całą komunikację między szkołą a wspólnotą lokalną?

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar III Moduł 2.2 Zał. 1 Szczegółowy scenariusz „Jak informować o zmianach w szkole?”
• Obszar III Moduł 2.2 Zał. 2 Formularz, „Jak przygotować się do rozmowy
z członkami wspólnoty szkoły?”
• Obszar III Moduł 2.1 Zał. 2 Prezentacja Tworzenie wizji
Materiały biurowe:
• np. flipchart
• 2 flamastry
• kartki A4
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V.3.1 Obszar V Moduł 3: Strategia i cele

V.3.1
A

Obszar V Moduł 3: Strategia i cele.
Zagadnienie 1: Moja szkoła i jej otoczenie

Cel sesji: Stworzenie listy silnych i słabych stron, szans i zagrożeń
konkretnej szkoły.

B

Czas: 135 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Zastosować profil szkoły do tworzenia listy jej silnych
i słabych stron.
Opis zadania: OU przywożą na zajęcia profil szkoły i diagnozę środowiska, które były przygotowywane do wcześniejszego zjazdu.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
Prowadzący zapisuje na flipcharcie pięć pytań, na które OU odpowiadają, analizując każde nazwane przez nich zagadnienie, które znalazło
się w przygotowanej przez nich tabeli. Każda z odpowiedzi posiada
jednakową wartość punktową, równą „1”. Informujemy, że do tworzenia strategii posłużą te zagadnienia, które otrzymają co najmniej
3 punkty w ogólnej ocenie. Pytania dla uczestników: Czy szkoła ma
wpływ na dane zagadnienie? Czy dane zagadnienie ma znaczny wpływ
na rozwój szkoły? Czy pominięcie zagadnienia będzie miało negatywne
konsekwencje w przyszłości? Jak duże grono interesariuszy szkoły jest
zainteresowane zajęciem się danym zagadnieniem? Czy szkoła jest organizacyjnie i/lub finansowo zdolna do zajęcia się danym zagadnieniem?
OU analizują własne tabelki i przydzielają poszczególnym wyzwaG

niom punkty. Zaznaczają te wyzwania, którym przyznali co najmniej
3 punkty. Te wyzwania zapisują na pociętych paskach papieru.

Jakie widzisz najważniejsze
zagrożenia dla szkoły?

W kolejnej części ćwiczenia OU zostają podzieleni na pary (krytycznych przyjaciół). OU w parze wymieniają się formatkami, dokonu-

G

ją ich analizy, posługując się pytaniami: Jakie widzisz najważniejsze
zagrożenia dla szkoły? Dlaczego? Jakie szanse należy wykorzystać, aby

Jakie szanse należy wykorzy-

szkoła mogła dalej się rozwijać? Dlaczego? Odpowiedzi na te pytania

stać, aby szkoła mogła dalej

OU przekazują sobie nawzajem. Celem tego ćwiczenia jest uświado-

się rozwijać?

mienie OU, że budując strategię szkoły, należy korzystać z opinii ekspertów z zewnętrz (krytyczny przyjaciel). Poszerzamy w ten sposób
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spojrzenie na potrzeby rozwojowe szkoły i mamy większe szanse
na dostrzeżenie wielu aspektów. OU chwilę rozmawiają: Czy opinia
eksperta pogłębia ich spojrzenie na potrzeby szkoły? Czy poszerza katalog
szans i zagrożeń dla ich szkoły?
3. Refleksja na temat artykułu
OP przekazuje OU artykuł Antoniego Jeżowskiego Myślenie strategiczne w szkole, „Dyrektor Szkoły” 2012, nr 3 przedstawiający specyfikę
myślenia strategicznego. OU czytają tekst, a następnie w grupach
rozmawiają ze sobą, odnosząc się do takich cech, jak: praktyczność
(dyrektorzy mówią o swojej szkole), systemowe ujęcie organizacji
(dyrektorzy mieli możliwość analizy wnętrza szkoły i jej otoczenia),
interdyscyplinarność (analiza strategiczna łączy różnych interesariuszy, odmienne punkty widzenia) oraz innowacyjny charakter (dyrektorzy będą mieli możliwość łączenia dotąd nieobserwowalnych,
niezauważalnych powiązań między zagadnieniami).
4. Klasyfikowanie wyzwań
Posługując się formatką z materiału (Obszar V Moduł 3.1 Zał. 2 Za-

E

gadnienia), OU klasyfikują umieszczone w formatce zagadnienia

Obszar V Moduł 3.1 Zał. 2

odpowiednio jako siłę (S), słabość (W), szansę (O) lub zagrożenie (T).

Zagadnienia

Warto zwrócić uwagę, że zapewne niektóre z zagadnień będą mogły
być przypisane do różnych kategorii, ostateczna decyzja co do zaklasyfikowania należy do szkoły i zależna jest od różnych czynników,
np. środowiska, w jakim funkcjonuje szkoła, poziomu rozwoju organizacyjnego szkoły. Ta część pracy służy jako wstęp do diagnozy własnej szkoły. Teraz OU porządkują przygotowane przez siebie
paski papieru z zapisanymi wyzwaniami (z pierwszego ćwiczenia)
na 4 grupy, numerując każde zagadnienie w poszczególnych grupach:
odpowiednio jako siły (S1, S2…), słabości (W1, W2…), szanse (O1, O2…),
zagrożenia (T1, T2…).
5. Wykorzystanie profilu szkoły do tworzenia listy sił i słabości szkoły

F

OU dokonali już wstępnej diagnozy obszarów rozwojowych szkoły,

Materiały szkoleniowe:

pracując z radami pedagogicznymi nad profilem szkoły. OP proponuje

• Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1

OU, aby wskazali na najistotniejsze dla ich szkoły siły i słabości, korzy-

Formatka moja szkoła i jej

stając z przygotowanych przez nich materiałów oraz z wcześniejszych

otoczenie

pytań: Czy szkoła ma wpływ na dane zagadnienie? Czy dane zagadnienie

• Obszar V Moduł 3.1 Zał. 2

ma znaczny wpływ na rozwój szkoły? Czy pominięcie zagadnienia będzie

Zagadnienia

miało negatywne konsekwencje w przyszłości? Jak duże grono interesariuszy szkoły jest zainteresowane zajęciem się danym zagadnieniem? Czy

Materiały biurowe:

szkoła jest organizacyjnie i/lub finansowo zdolna do zajęcia się danym

• flipchart

zagadnieniem? Ponownie OU tworzą listę sił i słabości własnej szkoły.

• paski papieru (wcześniej

Uzupełniają swoje listy na pociętych paskach papieru. OP informuje,

należy przygotować około

że będziemy się jeszcze zajmować wzajemnymi powiązaniami między

20 pasków dla każdego

wszystkimi czynnikami.

uczestnika)
• nożyczki
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25

VI.6.1 Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia życiowa

VI.6.1

Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia
życiowa.
Zagadnienie 1: Zarządzanie energią życiową

A

Cel sesji: Refleksja nad motywami rozwoju w kierunku roli lidera
(dyrektora szkoły), pomoc w poszukiwaniu aktywnych źródeł
energii do realizacji planowanej roli, przedstawienie koncepcji
proaktywności jako źródła optymalnego zaangażowania.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Integracja grupy – Lotto z piłką
OP prosi o ustawienie się OU w kole, w odległości zapewniającej
swobodne rzucanie i łapanie piłki. OP krótko omawia cel i zasady
ćwiczenia (rozgrzewka, integracja, wprowadzenie do tematu motywów wyborów życiowych) i rozpoczyna, mówiąc, co by robił lub
kim był, gdyby wygrał w Lotto. Następnie rzuca piłkę do dowolnej
osoby. Analogiczne zadanie ma każda OU – po złapaniu piłki szybko
odpowiada na pytanie i dynamicznie odrzuca piłkę do kolejnej OU.
OP dba, aby każdy wypowiedział się, pilnuje żywego tempa zabawy
i dalekich rzutów, a nie podawania piłki z rąk do rąk, „po sąsiedzku”.
Po zabawie OU wracają na swoje miejsca.
3. Źródła mojej motywacji wewnętrznej jako kandydata na dyrektora
szkoły (30 minut)

OP nawiązuje do zadania domowego. Rozdaje kartki samoprzylepne
i dzieli OU na 5 grup (każda z grup powinna mieć kartki samoprzylepne innego koloru). Każda grupa odniesie się do kolejnego poziomu
w ćwiczeniu 5 × dlaczego. OP zapisuje w nagłówku flipcharta „Dlaczego ja – jako dyrektor szkoły?” i prosi, aby pierwsza grupa zanotowała szybko swoje odpowiedzi na kartkach samoprzylepnych dla
pierwszego poziomu „dlaczego”. Każdy uczestnik zapisuje czytelnie
na kartce krótko jeden powód, dobrze zacząć od „ponieważ”. Jedna
osoba z pierwszej grupy zbiera odpowiedzi i przykleja na flipcharcie
w pierwszym rzędzie. OP odczytuje odpowiedzi, następnie przeformułowuje je na pytania, zawsze zaczynające się od „dlaczego” (np.
„dlaczego muszę”, „dlaczego chcę”, „dlaczego nie ma wyjścia”, „dlaczego fajna zmiana”) i prosi drugą grupę o dopisanie do tych pytań
odpowiedzi na swoich kartkach samoprzylepnych. Odpowiedzi grupy
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są przyklejane przez przedstawiciela drugiej grupy w drugim rzędzie,
jako odpowiedź na drugie „dlaczego”. Itd. aż do piątego poziomu
schematu. Odpowiedzi mogą się powtarzać, krzyżować, ale należy
poprowadzić proces aż do piątego poziomu. Na ostatnim, najgłębszym poziomie zwykle dociera się do „ślepych zaułków” i prawd
życiowych, udziału losu, opatrzności, a nawet bezradności czy bezwolności – odkrycia wpływu innych/cudzych oczekiwań itd. Częstym
motywem jest zyskanie większego poczucia bezpieczeństwa, a także

E

przekonania o rozwoju (wszystko się rozwija – zmiany są wieczne).

Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 2
Prezentacja proaktywność

4. Kontrola poziomu energii i zaangażowania
Po odczytaniu wyników ostatniego poziomu analizy OP prosi o OU
o podsumowanie. Odnosi całe ćwiczenie do prezentacji ppt na temat
proaktywności (Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 2 Prezentacja proaktywność)
Jakie są proporcje motywów proaktywnych (np. własny plan) do reaktyw-

G

nych (np. spełnianie oczekiwań innych, wymóg sytuacji)? Jak zmienia się

Kiedy pojawia się autentyczne

poziom motywacji wewnętrznej i energii w zależności od podejścia (pro-

zaangażowanie?

aktywne vs reaktywne)? Jakie konsekwencje przynosi dominacja postaw
reaktywnych? Kiedy pojawia się autentyczne zaangażowanie?
Po krótkiej sesji kilku odpowiedzi OP zwraca uwagę, że jest wiele
sytuacji, na które nie mamy wpływu – liderzy wyróżniają się jednak
tym, że nieustannie poszerzają swój zakres wpływu i świadomie
utrzymują postawę proaktywną, starają się wyprzedzać, planować,
chcieć, a nie musieć, koncentrować się na możliwościach i okazjach,
a nie na ich braku, nie na tym, czego „nie ma”, ale na tym, jak się mogą
zachować w danej sytuacji i jak o niej myśleć. Parafrazując P. Druckera,
konstruując przyszłość – przewidują ją, wytyczają granice i przekraczają je – zamiast biernie czekać na własny bieg zdarzeń, a potem
zmagać się z ograniczeniami nałożonymi przez innych.
5. Podsumowanie ćwiczenia

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 1

Ćwiczenie warto zakończyć rundką sformułowań proaktywnych.

Ćwiczenie 5 × dlaczego

OU po kolei głośno podają jakiś zwrot (może być motyw z ćwiczenia

• Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 2

5 × dlaczego) o charakterze reaktywnym i zamieniają go na sche-

Prezentacja proaktywność

mat proaktywny. W razie potrzeby OP koryguje język wypowiedzi

• Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 3

na proaktywny, wskazówki na prezentacji ppt (Obszar VI Moduł

Ćwiczenie Dzienniczek

6.1 Zał. 2 Prezentacja proaktywność).
Materiały biurowe:
• flipchart
• flamastry, karteczki
• karteczki samoprzylepne
(dobrze, jeśli w 5 różnych
kolorach)
• Piłka do ćwiczenia –
rozgrzewki (zamiast piłki
można zwinąć kartkę papieru
w kulkę)
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VI.7.1 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

VI.7.1
A

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 1: Dziennik uczenia się

Cel sesji: Indywidualna analiza procesu uczenia się. Pogłębienie
refleksji nad poszczególnymi częściami kursu. Przeniesienie
doświadczeń z kursu na pracę w szkole, z nauczycielami i uczniami.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat, praca własna

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Refleksja nad zagadnieniami poruszanymi na zjeździe
OP odwołuje się do przygotowanego w kursie narzędzia utrwalania
i notowania refleksji Dziennika uczenia się, w którym możliwe jest
spisywanie własnych refleksji na temat danego doświadczenia rozwojowego, nazywanie najistotniejszych rzeczy. Proponuje krótką
sesję własnej pracy z Dziennikiem.
Refleksja może również być zorganizowana wokół pytań (przykłady): Z czym kończysz sesję/zjazd? Co było dla Ciebie najistotniejsze? Jakie
swoje kompetencje potwierdziłeś/potwierdziłaś, a jakie warto uzupełnić?
Jak oceniasz możliwość zastosowania nowych struktur / wiedzy / narzę-

F

dzi w swojej pracy? Czy jest coś, co zrobisz po tym doświadczeniu, jeśli
tak, to co to będzie? Czego potrzebujesz od kolegów/szkoły, żeby stosować
tę metodę?

Materiały szkoleniowe:
• Materiały szkoleniowe:

Zadania rozwojowe po szóstym zjeździe

Obszar VI Moduł 7.1 Dziennik
uczenia się

Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach realizowanych
w zjeździe OU:

Materiały biurowe:
• np. długopisy

•• wymkonują zadanie projektowe nr 6,

•• uzupełniają po zjeździe Dziennik uczenia się,

•• podejmują na forum dyskusje związane z zadaniami rozwojowymi i projektowym.

Materiały: Dziennik uczenia się.
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy – wyzwania, cele, sposoby realizacji

Obszar V Moduł 2.1 Zał. 1

Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy – wyzwania, cele,
sposoby realizacji
Tab. 1. Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy: wyzwania, cele, sposoby realizacji
Wyzwanie dla szkoły

Cele

Sposoby realizacji

Źródło: opracowanie własne.
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P. Senge – pięć dyscyplin do jigsaw

Obszar II Moduł 3.4 Zał. 1

że istotnym elementem mistrzostwa osobistego
jest wysoki poziom biegłości.

P. Senge – pięć dyscyplin
do jigsaw
Pięć dyscyplin warunkujących
tworzenie organizacji uczącej się

Ludzie, którzy prezentują mistrzostwo osobiste, charakteryzują się kilkoma cechami. Mają
głębokie poczucie sensu własnych wizji i celów,
traktują rzeczywistość jako sprzymierzeńca,
dostrzegają siły kreujące zmiany, umieją z nimi
współpracować i nie dążą do przeciwstawiania się

(przygotowano na podstawie Piątej dyscypliny

im. Takie osoby są niezwykle dociekliwe w swoim

Petera Senge’a1),

poszukiwaniu lepszego zrozumienia rzeczywi-

Mistrzostwo osobiste
Pierwszą dyscypliną jest doskonalenie umiejęt-

ności zawodowych, czyli mistrzostwo osobiste

stości. Cechuje ich także silny związek z innymi
ludźmi i samym życiem. Takie osoby przez cały
czas się uczą. Wiedzą, że osobistego mistrzostwa
nie można posiąść, że jest to dyscyplina, którą
trzeba uprawiać przez całe życie. Warunkiem

(personal mastery) w znaczeniu osobistego uczenia

mistrzostwa są osobista wizja, rozumiana jako

się. Takie mistrzostwo jest podstawą organizacji

precyzyjny obraz pożądanej przyszłości, a także

uczącej się. Organizacja nie może mieć bowiem

utrzymywanie twórczego napięcia.

większej zdolności do uczenia się aniżeli jej po-

Dążenie do mistrzostwa osobistego to droga,

szczególni członkowie. Zatem mistrzostwo oso-

którą podążać powinni członkowie organizacji,

biste to po prostu gotowość i chęć stałego uczenia

dbając nie tylko o sam proces zdobywania nowych

się, podnoszenia własnych umiejętności, a także

kwalifikacji i umiejętności, ale przede wszystkim

„inwestycja w osobisty rozwój”. Miarą powin-

o włączanie nowej wiedzy do własnej praktyki za-

ny być tu nie kryteria np. tytularne, sednem

wodowej. Tylko taka umiejętność w konsekwencji

sprawy nie jest bowiem samodoskonalenie się

przyniesie korzyść zarówno pojedynczemu czło-

jako cel sam w sobie, swoista „sztuka dla sztuki”,

wiekowi, jak i całej organizacji. Nieustanne ucze-

lecz praktyczne wykorzystywanie w codziennej

nie się wszystkich członków społeczności staje się

pracy zdobywanych informacji i umiejętności.

zatem gwarancją podnoszenia jakości pracy całej

Mistrzostwo osobiste to szczególny poziom bie-

organizacji. Niestety, niewiele organizacji zachęca

głości, który zawdzięczać należy zabarwionemu

swoich członków do rozwijania się w takim właś-

pozytywnymi emocjami stosunkowi do wykony-

nie duchu, co sprawia, że marnowane są ogromne

wanej pracy. Bez odpowiedniego zapału i energii

ludzkie zasoby. Nadal słabo przebija się założe-

do pracy trudno liczyć na szczególne efekty. Tak

nie, że siła organizacji i jej umiejętność uczenia

rozumiane mistrzostwo osobiste polega na cią-

się jest mocno skorelowana z siłą i umiejętnoś-

głym dopracowywaniu i pogłębianiu własnej

ciami uczenia się jej poszczególnych członków.

wizji życia, koncentrowaniu energii, ćwiczeniu

Nie należy jednak zapominać, że wybór ścieżki

cierpliwości oraz umiejętności obiektywnego

własnego rozwoju jest sprawą na wskroś indy-

postrzegania rzeczywistości. Oznacza, zdaniem

widualną i nikogo nie można zmusić do podjęcia

P. Senge, głęboką świadomość tego, które rezul-

trudu rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by liderzy

taty naszych działań są najważniejsze, i koncen-

pracowali nad tworzeniem klimatu sprzyjającego

trowanie własnego procesu uczenia się na tych

uczeniu się. P. Senge twierdzi, że powinni oni bu-

właśnie elementach. Uczenie się w takim kontek-

dować przestrzeń do zadawania pytań, oczekiwać

ście nie oznacza zdobywania nowych informacji,

kwestionowania status quo. Powinni być wzorem

lecz rozwijanie umiejętności osiągania wyników,

do naśladowania, sami dążyć do mistrzostwa i ce-

na których nam w życiu zależy. Senge podkreśla,

nić taką postawę u innych.

1 P. Senge, Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
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Drugą dyscypliną jest umiejętność odkrywa-

myślenia, ale także poddawanie ich wpływowi

tów myślowych, stereotypów. Ich utrzymywanie

rzenie bezpiecznej przestrzeni dla takich właśnie

nia, poznawania i odrzucenia własnych schema-
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osób zaangażowanych we wspólną pracę. Stwo-

się może prowadzić do uproszczonego konser-

rozmów jest jednym z istotnych warunków roz-

watyzmu, blokującego zmiany i rozwój. Modele

woju organizacji.

myślowe według Petera Senge’a to „głęboko zako-

P. Senge dostrzega trzy aspekty rozwoju orga-

rzenione założenia, uogólnienia lub nawet obrazy,

nizacji do wydobywania na światło dzienne i pod-

które wpływają na to, jak rozumiemy otaczający

dawania refleksji modeli myślowych. Pierwszy

nas świat i w jaki sposób działamy”. Mogą one być

z nich to narzędzia sprzyjające zwiększaniu oso-

zarówno prostymi uogólnieniami (np. „ludziom

bistej świadomości, a także kształtowanie umie-

nie można ufać”), jak i skomplikowanymi teoriami.

jętności refleksyjnego podejścia, przy czym prak-

Nie zdajemy sobie sprawy, jak mocno nasze mode-

tyka refleksji stanowi istotę tej dyscypliny. Drugi

le, w ukryty sposób, determinują nasze myślenie

zakres obejmuje coś w rodzaju „infrastruktury”,

i w konsekwencji – działania. Wszystkie one jed-

pozwalającej na regularne ćwiczenia z modelami

nak są w gruncie rzeczy uproszczeniami. Problem

myślowymi. Ma tu na myśli stworzenie pewnej

pojawia się wtedy, gdy przestajemy o nich myśleć

instytucjonalnej struktury dla takich ćwiczeń,

jako o przekonaniach, a przechodzą one do sfery

regularnych dla nich okazji. Trzeci zakres nato-

podświadomości. Kiedy nie jesteśmy świadomi ich

miast obejmuje kulturę sprzyjającą, budowaniu

istnienia, nie jesteśmy w stanie poddać ich próbie,

i kwestionowaniu obecnych sposobów myślenia

a w konsekwencji nie możemy ich zmienić.

a nawet inicjującą te procesy. P. Senge podkreśla,

Można nazwać tę dyscyplinę mianem swoi-

że aby rozpocząć proces generatywnego uczenia

stego imperatywu nonkonformizmu, gdyż nic

się, musimy zadbać, by na wszystkich poziomach

nie jest w stanie skuteczniej zasklepić organizacji

organizacji byli ludzie skłonni ujawniać i kwe-

niż oportunizm, klasyczny strach przed przeło-

stionować własne modele myślowe, zanim zmu-

żonym, ukrywanie własnych przekonań i wąt-

szą ich do tego zewnętrzne okoliczności. Jedna

pliwości. Musimy być zatem gotowi do zakwe-

z podstawowych umiejętności refleksji obejmuje

stionowania własnych konstruktów myślowych

odkrywanie rozbieżności między tym, co mówi-

we wszystkich dziedzinach. Praca nad modelami

my, a tym, co robimy. Taka umiejętność pozwala

myślowymi zaczyna się od ich odkrywania. Senge

na poszerzanie świadomości, a do jej znaczącego

proponuje skierowanie lustra w stronę własne-

pogłębienia służy pomoc innej osoby, trakto-

go wnętrza, polegające na ujawnieniu własnych

wanej jako zasób wiedzy o nas samych i naszym

wyobrażeń o świecie, w którym żyjemy, i o lu-

postępowaniu.

dziach, którzy nas otaczają. Osoba pracująca nad

Warto jednak zauważyć, że celem praktyko-

tą dyscypliną nie tylko powinna zdać sobie spra-

wania tej dyscypliny nie jest powszechna zgoda

wę z istnienia takich modeli, ale musi być także

ani zbieżność poglądów. Ważne okazuje się w niej

zdolna do poddania ich krytycznej analizie. Tej

przekonanie, że wiele modeli myślowych może

postawie sprzyjają rozmowy z innymi członka-

ze sobą współistnieć, a inne są ze sobą sprzeczne.

mi społeczności uczącej się. Ich prowadzenie

Jeszcze ważniejsze wydaje się ich uwzględnianie

w sposób sprzyjający uczeniu się podlega zasadzie

i testowanie w różnych sytuacjach. Głęboko za-

równowagi między kwestionowaniem poglądów

korzenione modele myślowe mogą uniemożliwić

a ich bronieniem. Tym samym możliwe staje się

lub znacznie utrudnić wprowadzanie zmian wy-

nie tylko prezentowanie własnych sposobów

nikających z myślenia systemowego.
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Kolejną dyscyplinę stanowi tworzenie wspól-

niezbędny jest otwarty dialog, umożliwiający

wisty w wypadku istnienia celowej organizacji

nie marzeń innych. Tworzenie takiej przestrzeni

społecznej. Wspólna wizja zdaniem P. Senge „nie

sprawia, że rodzić się mogą nowe wyobrażenia

jest ideą, nawet najważniejszą (taką jak wolność).

o tym, co jest możliwe. W takiej przestrzeni słu-

Jest potężną siłą działającą w ludzkich głowach.

chanie staje się o wiele ważniejsze niż mówienie,

Idea może być jej zalążkiem, ale kiedy wspól-

a otwartość implikuje różnorodność pomysłów.

na wizja się rozwinie i stanie się wystarczająco

Chodzi przede wszystkim o to, by godząc się

atrakcyjna, by przyciągnąć więcej niż jedną oso-

na współistnienie różnych wizji osobistych, szu-

bę, przestaje być abstrakcją. Ludzie zaczynają

kali takiej płaszczyzny, która przeniknie i zjed-

postrzegać ją tak, jakby rzeczywiście istniała.

noczy wizje osobiste.

nej wizji, warunek zdający się zupełnie oczy-

swobodę wyrażania własnych marzeń i poznawa-

Niewiele jest w ludzkim życiu sił tak potężnych

Drugim warunkiem jest rozpowszechnianie

jak wspólna wizja” . Na najbardziej podstawo-

wizji przez podporządkowanie się i zaangażo-

wym poziomie wspólna wizja jest odpowiedzią

wanie. P. Senge zauważa, że najłatwiej osiągnąć

na pytanie, co jako zespół chcielibyśmy stworzyć.

wysoki stopień zaangażowania, kiedy członkowie

Dlatego wspólna wizja powinna być pielęgnowa-

organizacji sami zdecydują o podjęciu wyzwa-

na przez wszystkich członków organizacji. Hory-

nia, jakim jest wspólna wizja. Wtedy możemy

zont wspólnego myślenia i planowania powinien

mówić o prawdziwym zaangażowaniu. Osoby,

obejmować indywidualne preferencje i oczeki-

które wykazują podporządkowanie, akceptując

wania, bez tego trudno byłoby o determinację

wizję i dążąc do jej realizacji, przestrzegają reguł

w dążeniu do wspólnego celu. Wizja musi być

i z przekonaniem trzymają się określonych zasad.

wspólna, to oznacza coś więcej niż posiadanie

Ludzie zaangażowani natomiast wnoszą do orga-

wizji przez każdego z osobna. Należy wzmacniać

nizacji pasję, energię i ekscytację. Biorą na siebie

identyfikację uczestników z organizacją i jej ce-

odpowiedzialność za realizację wizji, a jeśli reguły

lami, wypracować nawet pewne poczucie misji.

utrudniają jej wprowadzenie w życie dążą do ich

Zaistnienie wspólnej wizji stwarza przesłanki

zmiany. Jeśli chcemy, by członkowie zespołu byli

do wzrostu samodzielności pracowników, gdyż

zaangażowani, sami musimy dać się porwać wizji,

podnosi aspiracje, zwiększa odwagę. Kiedy ludzie

zaangażować się, „zwerbować się” do jej realiza-

współdzielą wizję, czują się związani wspólnymi

cji. Tylko w ten sposób przywódca wykaże własne

aspiracjami, ponieważ wizja daje poczucie wspól-

zaangażowanie, które z kolei da szansę pociąg-

noty przenikające całą organizację i gwarantuje

nięcia innych. Równie ważne są bycie uczciwym

spójność podejmowanych w organizacji działań.

oraz zgoda na to, by ludzie sami podjęli decyzję.

P. Senge w budowaniu wspólnej wizji dostrze-

Potrzebny jest czas na dokonanie przez nich sa-

ga kilka istotnych elementów warunkujących

modzielnego wyboru i rozwinięcie własnej wizji.

2

powodzenie tego procesu. Pierwszym z nich jest

Wizje, zdaniem P. Senge, rozprzestrzeniają się

zachęcanie członków organizacji do tworzenia

dzięki działaniu wzmacniającego procesu zwięk-

osobistych wizji. Uważa, że jest to podstawa dla

szania przejrzystości, entuzjazmu, komunikacji

budowania naprawdę wspólnych wizji. Proces

i zaangażowania. Kiedy ludzie mówią o wizji, staje

ten wymaga czasu, ponieważ wspólna wizja po-

się ona coraz bardziej przejrzysta, a kiedy rośnie

wstaje w wyniku ścierania się wizji osobistych.

jej przejrzystość, zwiększa się również związany

Dlatego właśnie do tworzenia wspólnej wizji

z nią entuzjazm.

2 Ibidem, s. 216.
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Kolejna dyscyplina to umiejętność zespołowe-

badania i obserwacji, do zdawania sobie sprawy

na do tego jest m.in. swoboda przepływu myśli

nia na czas dialogu dystansu do własnych założeń.

i toczenia ewentualnego sporu. Dociekliwość po-

Partnerstwo natomiast nie zakłada, że członkowie

winna podwyższać jakość uczenia się. I tu odrzu-

zespołu muszą się ze sobą zgadzać. Zawieszanie po-

cić należy wszelkie aprioryzmy, wyeliminować

glądów oznacza, że jeśli ktoś jest przyzwyczajony,

przeszkody zbiorowego uczenia się. To warunek

że jego opinia jest zawsze najważniejsza, ze wzglę-

innowacyjnego działania. Zespół współcześnie

du choćby na zajmowane przez niego stanowisko,

staje się podstawowym ogniwem procesu uczenia

w czasie dialogu musi z niego zrezygnować. Jeżeli

się. P. Senge przekonuje, że inteligencja zespołu

ktoś nie przyznaje się do swoich poglądów, także

może przekraczać inteligencję poszczególnych

musi zrezygnować z tej postawy. W dialogu sprzy-

jego członków. Zespołowe uczenie się jest pro-

jającym wspólnemu uczeniu się nie ma miejsca

cesem ukierunkowywania i rozwijania zdolności

na strach i skłonność do osądzania innych. Dialog

zespołu do osiągania wyników przez realizację

powinien się stać przyjemnością, umożliwiać za-

wizji. Opiera się on na wspólnym do niej docho-

bawę nowymi ideami, badanie ich i testowanie.

dzeniu, a także na mistrzostwie osobistym. Zda-

Do tego niezbędna jest dociekliwość i umiejętność

niem P. Senge zespołowe uczenie się może mieć

podejmowania refleksji. Wbrew obiegowej opinii

trzy istotne wymiary. Wspólne uczenie się rodzi

nie jest tak, by wybitne zespoły funkcjonowały

potrzebę wnikliwego myślenia o skomplikowa-

bez konfliktów. Paradoksalnie jednym ze wskaź-

nych problemach oraz przekonanie, że ważne dla

ników efektywnego zespołu jest właśnie budowa-

realizacji wizji jest wykorzystanie potencjału po-

nie potencjału na konflikcie. Wykorzystywanie go

jedynczych członków. Uczący się wspólnie zespół

do tworzenia potencjału zespołu. Ponieważ nawet

jest otwarty na innowacyjne, ale jednocześnie

jeśli ludzie wypracują wspólną wizję, mogą mieć

skoordynowane działania. By działać w ten spo-

zupełnie inne pomysły na wcielanie jej w życie.

sób, każdy ma świadomość działań innych osób,

W takiej sytuacji swobodny przepływ sprzecznych

wspiera je i uzupełnia. Taka sama zasada dotyczy

nawet idei jest warunkiem kreatywnego myślenia

funkcjonujących w obrębie organizacji zespołów.

i odkrywania nowych rozwiązań, niemożliwych

Każdy z zespołów widzi wyraźnie system, swoje

do stworzenia bez dialogu, ujawniania różnic

w nim miejsce, swoje zadania, a także zadania

i spierania się.

tość na dialog, dyskusję, współpracę. Niezbęd-

innych, wspierając i dzieląc się własną wiedzą
i doświadczeniem.
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Zawieszanie założeń polega na gotowości do ich

go uczenia się i doskonalenia, gotowość i otwar-

z ich obecności i budowaniu umiejętności nabiera-

Zespołowe uczenie się wymaga regularnego
ćwiczenia umiejętności dialogu, kreowania prze-

Dyscyplina zespołowego uczenia się (tak jak

strzeni testowania umiejętności jego prowadze-

pozostałe) wymaga nieustannego doskonalenia

nia. P. Senge proponuje sesje dialogowe, w których

umiejętności dialogu, otwartej dyskusji i komu-

udział powinni brać wszyscy członkowie zespołu.

nikowania się. By mogło dojść do dialogu, jego

Równie ważnym warunkiem jest wyjaśnienie pod-

uczestnicy powinni zawiesić swoje złożenia,

stawowych zasad dialogu, a także ich efektywne

każdy uczestnik powinien traktować innych jak

stosowanie. Należy też dbać bardzo mocno o to, by

partnerów, a nie przeciwników. W dialogu wa-

członkowie zespołu mieli możliwość poruszania

runkującym zespołowe uczenie się niezwykle po-

najbardziej trudnych, istotnych dla pracy zespołu

mocnym jest moderator, który dba o zachowanie

zagadnień, a nawet zachęcać ich do wypowiadania

odpowiedniego kontekstu dialogu, ułatwia go.

się na temat takich właśnie spraw.
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Ostatnią dyscypliną jest myślenie systemowe.

Możemy tu mówić o dwu podstawowych aspek-

U genezy pojęcia myślenia systemowego znalazły

tach takiego procesu. Pierwszy to dostrzeganie

się sukcesy samej ogólnej teorii systemów. Zakła-

schematów współzależności, a drugi to dostrze-

dała ona m.in., że złożone systemy należy badać

ganie przyszłości. Jeśli ludzie zauważają struk-

zawsze w kontekście ich oddziaływania z otocze-

turę systemu, który sami stworzyli, łatwiej im

niem, a nie w izolacji. Fundamentalne znaczenie

zdać sobie sprawę, jakich trudności może im on

dla rozwoju teorii miały badania związane z pro-

przysporzyć w przyszłości. Jednak również o wie-

dukcją militarną w czasie drugiej wojny świato-

le łatwiej im znaleźć sposób, by zmodyfikować

wej i po jej zakończeniu. Myślenie systemowe

system dla uniknięcia problemów.

poczęło odgrywać coraz większa rolę w miarę
zaawansowania technik komputerowych.

P. Senge zwraca uwagę, że częścią systemowego myślenia jest dostrzeganie systemów glo-

Zdaniem P. Senge firmy i inne ludzkie przedsię-

balnych zagrożeń, a także postrzeganie swojej

wzięcia są systemami. „Są wplecione w niewidzial-

organizacji jako części powiązanej ściśle z inny-

ną tkaninę wzajemnie powiązanych działań, któ-

mi organizacjami. Jak dowodzi, nie warto w tej

rych wpływ na siebie nawzajem ujawnia się często

sytuacji dawać się zwieść poglądom, że nic nie

dopiero po wielu latach. Ponieważ sami jesteśmy

możemy zrobić, ponieważ coś nie od nas bezpo-

częścią tej układanki, trudno nam dostrzec ogólny

średnio zależy. Nawet globalne systemy nie są

kierunek zachodzących zmian. Zamiast tego sku-

jednak czystą abstrakcją. Jesteśmy przecież ich

piamy się na obserwacji wybranych części systemu

częścią. System nie jest gdzieś daleko od nas,

i dziwimy się, dlaczego nasze najbardziej skom-

lecz znajduje się tuż obok. Możemy albo myśleć

plikowane problemy nie znajdują rozwiązania” .

i działać w sposób wzmacniający obecny model

Autorzy modelu systemowego myślenia rozu-

funkcjonowania systemu, albo też zmodyfikować

mieli przez system „skomplikowaną całość, zło-

sposób myślenia i postępowania, aby spowodo-

żoną z wielu powiązanych ze sobą podsystemów

wać zmianę kierunku dążenia całego systemu.

i elementów, wchodzących w relacje ze środowi-

Prędzej czy później musi dojść do zgromadzenia

skiem, w którym się znajduje”4.

masy krytycznej, czyli doprowadzenia do sytu-

3

Wykorzystywanie myślenia systemowego

acji, kiedy pewna liczba osób podtrzymujących

do budowania organizacji uczącej się polega

stary system przyjmie nowy sposób postrzegania

na dostrzeganiu mechanizmów funkcjonowa-

rzeczywistości, przyjmie nowe zasady i podejmie

nia systemów w naszym życiu i życiu organizacji.

inne działania.

3 Ibidem, s. 90.
4 Ibidem, s. 94.
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Rozmowa w parach

Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 2

Rozmowa w parach
W parach przeprowadźcie ze sobą rozmowę, odpowiadając na poniższe zdania. Pierwsza osoba
opisuje swój problem, a druga zadaje jej następujące pytania:
Mój problem to…

••Z czym dokładnie związany jest twój problem?

••Czego oczekujesz w zamian? Jak według cie-

bie chcesz, żeby ta sytuacja czy zachowanie
wyglądało?

••Co zyskasz po osiągnięciu tego?
••Co zatem jest twoim celem?

••Czego nie chcesz już robić?

38
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Model GROW

Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 3

Model GROW
GŁÓWNY
CEL

RZECZYWISTOŚĆ

G – GOAL – Główny cel
R – REAL – Rzeczywistość
O – OPTIONS – Opcje/przeszkody

OPCJE/
PRZESZKODY

WOLA/
MOTYWACJA

W – WILL – Wola/motywacja
Rys. 1. Model GROW
Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Alexander, Behavioral coaching – the GROW model, [w:] J. Passmore (red.),
Excellence in coaching. The industry guide, Kogan Page, Londyn 2010.

Ćwiczenie:

W rozmowie w dwie osoby najpierw jedna jest peer coachem, a druga „klientem”, po 30 minutach wymieńcie się. Przeznaczcie na każdy podpunkt około 7 minut.
Tab. 2. Model GROW
GROW

Uzasadnienie

Główny cel

Wraz z osobą, z którą jesteś w parze, ustal jej Dlaczego ten cel jest dla niego ważny? Czemu
cel (np. zmiana konkretnego zachowania). Czy chce go zrealizować? Kiedy? Po czym pozna, że go
ten cel jest realny, ambitny, realny i określony zrealizował(a)? Co może stracić, osiągając ten cel?
w czasie?

Pytania

Rzeczywistość

Opisz obecną sytuację. Teraz poproś swojego Co się teraz dzieje? Kto, kiedy, jak często? Jaki jest
partnera w rozmowie, aby opisał(a), jaki jest tego rezultat? Czy podjąłeś(ęłaś) już jakiekolwiek
jego(jej) obecna sytuacja.
działania, by zbliżyć się do swojego celu? Czy istnieje
konflikt z jakimikolwiek innymi celami lub przeszkodami? Co nie działa? Jak inni z Twojego otoczenia
odnoszą się do tej sytuacji? Jakie środki posiadasz
(umiejętności / czas / finanse / wsparcie /itp.)? Jakich innych zasobów będziesz potrzebować?

Opcje i możliwości

Odkryj możliwości. Przeprowadź ze swoim
partnerem sesję burzy mózgów i wymyślcie
wspólnie wiele możliwych opcji. Wpierw niech
pomysły wypłyną od osoby, z którą rozmawiasz, potem możesz dorzucić własne.

Co jeszcze możesz zrobić? Jakie są zalety i wady
każdej z opcji? Co powinieneś przestać robić, aby
osiągnąć swój cel? Jakie przeszkody stają na drodze?
Który z pomysłów / która opcja zapewni Ci najlepsze rezultaty? Co się stanie, jeśli nic nie zrobisz?
Czy istnieje ktoś, kto twoim zdaniem wykonałby
to zadanie naprawdę dobrze? Czego możesz się
od takiej osoby nauczyć? Czy już to kiedyś zrobiłeś
(lub coś podobnego)? Jak sobie z tym poradziłeś?

Wola i motywacja

Odnajdź motywację. Dzięki przeanalizowaniu
obecnej sytuacji i przemyśleniu dostępnych
opcji Twój partner wie, jaki ma cel i jakie są
możliwości jego zrealizowania. Czy to wystarczy? Być może niekoniecznie. Finałowym krokiem powinno być zobowiązanie się do podjęcia określonych działań, aby ten cel osiągnąć.
Porozmawiaj z nim o motywacji!

A więc co teraz zrobisz? Którą z opcji wybierasz?
Co jeszcze? Co może powstrzymać cię od zrealizowania tego celu? Jak możesz motywować samego siebie? Kiedy potrzebujesz przeglądu stopnia
realizacji Twojego celu? – Co dzień, co tydzień,
co miesiąc? Jakiego innego wsparcia będziesz
potrzebował(a), będziesz poszukiwał(a)?

Źródło: opracowanie własne.
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Obszar VI Moduł 4.2 Zał. 4

nie masz możliwości uczestniczenia w formalnym
programie mentoringowych, możesz zacząć szu-

Mentoring, coaching i coaching
koleżeński
Mentoring to relacja między dwiema osobami, któ-

Kiedy zidentyfikujesz potencjalnych mentorów,
zastanów się, czego sam poszukujesz, jaka relacja łączy cię z potencjalnym mentorem. Niektóre
relacje mentorskie rodzą się nieformalnie, bez

rej celem jest rozwój zawodowy i osobisty men-

ustalania zasad współpracy, inne są bardziej for-

torowanego. Mentor to najczęściej doświadczona

malne, gdzie cele spotkań mentorskich oraz po-

osoba, która dzieli się wiedzą, doświadczeniem

tencjalna pomoc mentora są omawiane z góry.

i poradami ze swoim podopiecznym (mentorowanym). Mentorzy niejednokrotnie podejmują się
współpracy nieodpłatnie. Mentor nie sugeruje ci
drogi, podpowiada kilka ścieżek, ale ostateczny wybór należy do mentorowanego. Mentoring to dro-

Twój mentor może z tobą ustalić następujące
reguły:
••Regularne spotkanie – dla wspólnego dobra
spotkania powinny się odbywać w ustalonym

ga do rozwoju zawodowego, osobistego, która ma

terminie, najlepiej z dala od środowiska twojej

pomóc budować efektywną szkołę, organizację.

pracy.

Być może zastanawiałaś(eś) się, kto mógłby
wesprzeć cię w twojej karierze i wyzwaniach
zawodowych.

••Szczerość i otwartość – tylko dyskusja oparta
na szczerości może przynieść tobie korzyści.

Tab. 3. Mentoring, coaching i coaching koleżeński
Jeśli masz dobrego mentora, to:
Uczysz się z jego
doświadczenia.

Otrzymujesz informacje
zwrotne.

Uczysz się, jak odnieść
sukces zawodowy
i w organizacji.

Uczysz się umiejętności,
które mogą się przydać
dyrektorowi.

Rozwijasz swoją sieć
współpracy.

Masz możliwość
prezentacji swoich
pomysłów i obaw.

Źródło: opracowanie własne.

Aby znaleźć mentora, należy zacząć od posta-

wienia sobie pytania, co chcesz wynieść dla siebie

z relacji mentoringowej. Zacznij od zadania sobie
pytania, co chcesz osiągnąć, czy dotyczyć ma to two-

jej obecnej szkoły/organizacji, może wolałabyś/wolałbyś skupić się na rozwijaniu swojej sieci współpracy lub poszukujesz rady dla swoich pomysłów.

Twoimi potencjalnymi mentorami mogą być

osoby w twojej szkole lub sąsiedniej organizacji,
mogą to być również dyrektorzy z innych regio-

••Długotrwałe rozwiązania zamiast szybkich
porad – twój mentor powinien być dla ciebie
przewodnikiem, nie będzie udzielał ci natychmiastowych odpowiedzi na twoje problemy, zada natomiast wiele pytań, byś sam(a)
zrozumiał(a), jak podchodzić do podobnych
problemów w przyszłości.
Twój mentor to osoba doświadczona w jakimś obszarze, to dyrektor placówki edukacyjnej
z dłuższym stażem lub ktoś spoza edukacji, np.
doświadczony menadżer.
Korzyści dla osoby mentorowanej – podopiecznego:

••Otrzymywanie wartościowych wskazówek –

mentor oferuje rady, zanim podejmiesz decyzje, jakie działania powziąć.

••Rozwój wiedzy i umiejętności – mentor może
pomóc zidentyfikować ci, czego potrzebujesz

nów. Możesz zastanowić się, kogo podziwiasz

do osiągnięcia sukcesu lub gdzie możesz szu-

ze swojej sieci znajomych osobistych i profesjo-

kać potrzebnych informacji.

nalnych. Jeśli jesteś członkiem organizacji, stowarzyszenia lub działasz w społeczności lokalnej,
możesz zacząć od tych miejsc. W niektórych or-
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kać odpowiednich ludzi w sieci swoich kontaktów.

••Ulepszenie zdolności komunikacyjnych –

możesz nauczyć się komunikować bardziej

ganizacjach inicjatywa programów mentoringo-

efektywnie, co pomoże ci w przyszłej pracy

wych już istnieje, możesz z tego skorzystać. Jeśli

i przedsięwzięciach.
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••Poznanie nowych możliwości – słuchając

mentora, możesz dostrzec nowe perspektywy
i sposoby myślenia.

••Odwagą w doradzaniu – zdolność do konstruktywnego krytykowania i stawiania wyzwań
podopiecznemu.

••Budowanie sieci – mentor może zaoferować

••Zdolnością zadawania właściwych pytań – naj-

i prywatnych znajomych, może cię wesprzeć

mentorowanego do myślenia. Podstawą jest

w poznawaniu wartościowych osób.

tu zadawanie pytań otwartych, czyli takich,

ci rozwijanie twoich sieci profesjonalnych

••Rozwijanie kariery – rozmowa z mentorem

pozwoli ci na skupieniu się na twojej karierze
przez doradzanie i wspieranie mentora.

lepsi mentorzy zadają pytania, które skłaniają

na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
••Umiejętnością aktywnego słuchania – uwagą
w obserwowaniu zachowań partnera i troską

o to, co mówi. Ważne jest również wsłuchiMentoring może być z obustronną korzyś-

wanie się w wypowiedzi, aż osoba skończy

cią, z jednej strony w pierwszych latach swojej

mówić, to wymaga cierpliwości i odłożenia

kariery ty korzystasz ze spotkań z mentorem,

oceny w czasie.

z drugiej po latach doświadczeń ty możesz się stać
osobą udzielającą wskazówek młodym adeptom
w edukacji.
Aby zostać mentorem, przewodnikiem, zasta-

••Zdolnością udzielania informacji zwrotnej –

a także obiektywnego podsumowywania, które przynosi mentorowanemu korzyści.

nów się wcześniej:
••Czy lubisz dzielić się swoim doświadczeniem
i wiedzą z innymi?

••Czy lubisz motywować innych?
••Czy chcesz uczestniczyć w rozwoju i sukcesie
innych?

••Czy jesteś przygotowany na włączenie spotkań
mentoringowych do swoich obowiązków?
••Czy mentoring jest jednym z twoich celów
rozwojowych?

••Czy umiałabyś/umiałbyś opisać idealnego
mentora?

Ty również możesz stać się mentorem dla
kogoś mniej doświadczonego, np. po przepracowaniu kilku lub kilkunastu lat na stanowisku
dyrektora.
Korzyści z podjęcia się roli mentora:
••Rozwój umiejętności liderskich – przez
motywowanie.

••Rozwój umiejętności komunikacyjnych – je-

śli osoba, z którą pracujesz, posługuje się „innym językiem”, musisz znaleźć sposób, by się
„dogadać”.

••Widzenie nowych perspektyw – przez pracę
z kimś mniej doświadczonym, kto ma inne do-

świadczenia czy wykształcenie, możesz mieć
Jeśli chcesz zostać mentorem, oprócz doświad-

nowe spojrzenie na rzeczy, które znasz lub

czenia zawodowego czy życiowego powinieneś

robisz, i nauczyć się zmiany sposobu myśle-

cechować się:

nia. Może to być dla ciebie przydatne w twoim

••Chęcią pomagania – chęcią do pomagania

komuś, spędzania z nim czasu i udzielania
wskazówek.

••Dużą motywacją do rozwoju – twój własny
rozwój powinien trwać przez całe życie.

zawodowym lub prywatnym życiu.
••Rozwój twojej kariery – pomaganie innym
może ci pomóc rozwijać własną karierę.

••Satysfakcja – uczestniczenie w czyimś rozwoju,

świadomość tego, że jesteś tego częścią, może
przynieść ci poczucie satysfakcji i spełnienia.
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Jeśli nie znajdziesz mentora, możesz zastanowić się nad innymi formami wsparcia:

Schemat taki możemy nazwać »ramą« (frame),
coaching zaś posłuży w takie sytuacji do uświadomienia sobie jej istnienia, poznania zakresu,

a. coaching profesjonalny,

w jakim konstruuje ona aktywność i podejmowanie decyzje oraz do »przeramowania« (reframe),

b. coach kariery lub życiowy,

czyli przyjęcia nowej perspektywy przy podejmowanych działaniach. (…) oraz zasadniczego celu,

c. coaching grupowy / coaching koleżeński,

jakim będzie tym razem uświadomienie i zmiana
schematów i wzorców (poznawczych, myślowych,

d. superwizja,

interakcyjnych itp.). Po trzecie wreszcie, coaching
może generować szersze spojrzenie na złożoność

e. coachowanie samego siebie.
Coach pomaga ci rozwijać twoją karierę;

relacji pomiędzy rezultatem, działaniem i ramami
osadzonymi w określonym kontekście. Poznane
schematy i wzorce, składające się na ramy naszych

gdzie chcesz zmierzać i jak tam możesz dotrzeć –

założeń i przeświadczeń, nie są uniwersalne, ale

to pytania, nad którymi pracuje z coachowanym.

kontekstualne, czyli powiązane z okolicznościami,

Coach wspiera podopiecznego w podejmowaniu

w jakich się znajdujemy. Samo tylko dostrzeżenie

działań pozwalających osiągać cel i jej/jego am-

i zrozumienie tej złożoności ma ogromną wartość.

bicje. Coach nie jest trenerem, konsultantem czy

(…) Tym samym celem (…) będzie transformacja

psychoterapeutą, może natomiast używać podob-

podstawowych pryncypiów leżących u podstaw

nych narzędzi i umiejętności.

formułowanych objaśnień, przyjmowanych per-

Relacja coach – couchee (coachowany) oparta

jest na zaufaniu. Rolą coacha jest zadawać odpo-

spektyw i podejmowanych aktywności. (…) konsekwencje jego [coachingu] stosowania mogą do-

wiednie pytania, czyli takie, na które coachowany

tyczyć zarówno pojedynczych osób i doskonalenia

sam znajdzie odpowiedź. Coachowany powinien

ich praktyki, jak i osób oraz grup w sytuacji, kiedy

mieć cele krótko- i długoterminowe, aby coach

zmienią się perspektywy wzajemnego interpre-

mógł z nią/nim szukać właściwego kierunku.

towania i wzorce interakcji, a także osób, grup

„(…) Coaching może dotyczyć pracy nad relacją

i całych organizacji, kiedy transformacji ulegać

pomiędzy działaniem a rezultatem. Kiedy podej-

zaczną dotychczasowe zasady, ograniczenia oraz

mowane działania nie przynoszą zadowalających

wyartykułowane lub niewyartykułowane wcześ-

efektów, konieczne jest doskonalenie. W takiej sy-

niej dążenia”5.

tuacji coaching może pomóc zarówno w dostrzeżeniu niezadowalających rezultatów, jak i zidentyfikowaniu przyczyn ich występowania, okreś

Efektywny coaching oparty jest na:

••Interaktywności – komunikacja jest elemen-

tem niezbędnym, od zidentyfikowania po-

leniu niezbędnych zmian w działaniu, wsparciu

trzeb po nieustanne sprawdzanie efektów

wprowadzenia ich w życie i wreszcie ocenie, czy

i wspieranie.

nastąpiła poprawa. W takim wypadku mówimy
o caoachingu na pierwszym poziomie, doskonaleniu działania na pojedynczej pętli rozwoju

••Współpracy – jest to relacja coach–podopiecz-

ny, należy jednak pamiętać, że cele coachingu

i uczenia się (single-loop learning). Zasadniczym

mogą dotyczyć także osób trzecich, powinno

celem na tym poziomie jest więc usprawnienie,

to zostać uwzględnione w coachingu.

udoskonalenie dotychczasowego działania, aby
przynosiło ono oczekiwane efekty. Po drugie, coaching może służyć zmianie bardziej pogłębionej,

••Ciągłości – to nie są wyłącznie spotkania,
to proces zawierający w sobie różne aktyw-

kiedy dotyczyć będzie relacji pomiędzy rezultata-

ności uczestnika. Efekty i zadania wykraczają

mi, działaniami oraz leżącymi u ich podłoża użyt-

poza sesje coachingowe.

kowymi założeniami i przeświadczeniami. Poprawa działania może nie wystarczyć, kiedy oparte
jest ono na nieefektywnym schemacie założeniowym, i to on będzie wymagał przeformułowania.
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5 M. Sidor-Rządkowskiej (red.), Coaching. Teoria, praktyka,
studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, s. 28–30.
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••Indywidualizacji – dobór podejścia i metod jest

indywidualną wypadkową specyfiki klienta
i jego celów.

Coaching koleżeński w literaturze znany pod

pojęciem peer coachingu jest formą tradycyjne-

go coachingu, w który angażuje się współpra-

••Zaangażowaniu coacha – poświęceniu uwagi

cowników, kolegów. Partnerzy dzielą się wtedy
własnym doświadczeniem, definiując cele i opra-

coacha dla coachowanego jest podstawą ich

cowując nowe lub inne strategie działania. Coa-

współpracy .

ching koleżeński może mieć formę relacji 1 : 1 oraz

6

coachingu grupowego, np. od 4 do 6 osób.
Coaching może mieć różne formy w zależności
od kontekstu, jak:

Mentor/Coach w tej formie ma za zadanie:

••ułatwić odkrywanie potrzeb i motywacji,

••coaching organizacyjny,

••urealniać trwałą pozytywną zmianę,

••życiowy,

••obserwować, słuchać i zadawać pytania,

••sportowy,

••wspierać ustalanie celów i ich ocenę,

••coaching edukacyjny,

••podtrzymywać wspierający i nieosądzający
punkt patrzenia,

••zdrowotny,

••pracować nad rozwojem kompetencji

••coaching menadżerski,

osobistych.

••coaching kariery,

Coaching koleżeński to relacja między profe-

••coaching indywidualny lub, zespołowy,
••e-coaching,

sjonalistami, w której:
••dzielą się sukcesami, aby wprowadzać podobne rozwiązania u drugiego,

••coaching wewnętrzny oraz zewnętrzny7.
Coaching jest procesem związanym z plano-

waniem strategicznym, z jednej strony może się

łączyć ze strategią działania szkoły / placówki
edukacyjnej, a z drugiej – z zarządzaniem zespołem. Te obszary mogą na siebie nachodzić, jak
przedstawiono na poniższym rysunku.

••nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów,

••zachodzi wsparcie dla nowych pracowników,
nauczycieli, dyrektorów.

Coaching koleżeński nie jest:

••występowaniem jako ekspert w danej dzie-

dzinie; partnerzy są równi i współpracują, by

COACHING
ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE
SZKOŁĄ

ZARZĄDZANIE
LUDŹMI

rozwijać swoje umiejętności,
••oparty na osądzaniu i ocenie; dotyczy wzajemnego rozwoju obu uczestników,

••częścią procesu oceny pracowników.
Rys. 2. Rys. Czym jest coaching?
Źródło: M. Sidor-Rządkowskiej (red.), Coaching. Teoria,
praktyka, studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer
business, Warszawa 2009, s. 45.
6 Ibidem, s. 30–32.
7 Ibidem, s. 31–34.

Spotkania grup powinny się odbywać regularnie co kilka tygodni, w grupach kilkuosobowych
można omawiać problemy wszystkich członków
grupy, przeznaczając na każdego coachowanego
od 30 do 45 minut.
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Jako dyrektor możesz zaproponować takie
spotkania w gronie swojej rady pedagogicznej
lub w gronie nauczycieli z różnych szkół miasta,
gminy, powiatu.
Możesz także sama/sam rozwijać się, stosując
tę metodę z innymi dyrektorami. Przećwiczona

na zajęciach metoda GROW pozwoli ci sprawnie
poprowadzić tego rodzaju spotkania.

Spotkanie coachingowe może zawierać poniższe
etapy, gdzie:

uczestnikach, czasie zdarzenia i korespondujących elementach.
3 etap pozwala na odkrycie, co osoba myśli o danym problemie, jak tę sytuację sama ocenia.

4 etap – uczucia – to próba odpowiedzi na pytanie, co coachowany czuje w związku z tą sytuacją? Odkrywa swoje emocjonalne podejście, grupa
może go wesprzeć dodatkowymi pytaniami, nie
jest to jednak konieczne.

1 etap – coachowany opisuje problem, którym

5 etap to etap aktywności i rad. Grupa udziela

szansę na przygotowanie pytań. Coach lub gru-

runkach działania. Osoba może od razu spróbo-

pa powinni wówczas słuchać i podsumowywać

wać zachować się według wskazówek grupy.

chciałby się zająć, jego specyfikę, a grupie daje

wskazówek. To etap podejmowania decyzji o kie-

wypowiedzi.
2 etap to opis faktów i doświadczeń. Coacho-

wany opowiada o problemie, zdarzeniu, jego

44

Zjazd 6 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Szczegółowy scenariusz „Jak informować o zmianach w szkole?”

Obszar III Moduł 2.2 Zał. 1

Szczegółowy scenariusz „Jak
informować o zmianach
w szkole?”
Przebieg:
1. Opisanie ćwiczenia
Czas – 2 minuty.
Cel: Praktyczne przygotowanie uczestników
do rozmowy dotyczącej zmian, wyzwań, problemów szeroko rozumianej polityki oświatowej.
Podczas ćwiczenia uczestnicy pozyskają wiedzę
na temat możliwych przeszkód podczas komunikacji ze wspólnotą szkoły. Ponadto w czasie
ćwiczenia uczestnicy wypracują sposoby przeciwdziałające owym problemom.
2. Burza mózgów
Czas – 5 minut.
Wśród uczestników należy przeprowadzić burzę
mózgów na temat sytuacji, zdarzeń, zmian w szkole, które wymagają komunikacji ze wspólnotą
lokalną. Pomysły należy zapisywać na fipcharcie.
3. Dzielenie uczestników na zespoły 4-osobowe
+ rozdzielenie scenek
Czas – 2 minuty – dzielenie na zespoły +
6–8 minut – odgrywanie scenek.
Dzielimy uczestników kursu na zespoły 4-osobowe. W zespołach tych uczestnicy będą odgrywać
scenki. W każdym zespole musi się znaleźć osoba,
która wcieli się w rolę dyrektora, 2 osoby – członkowie wspólnoty (np. rodzice, samorządowcy),
1 osoba – obserwator. Każdej z grup przydzielamy
wymyśloną podczas burzy mózgów scenkę.
4. Omówienie rozmów
Czas – 6–8 minut.
Obserwatorzy z poszczególnych grup prezentują, co ich zdaniem było dobre, a co złe w rozmowach. Dokonują krytycznej analizy rozmów.
Przedstawiają, czego zabrakło. Co dyrektor powinien robić, mówić, aby rozmowy zakończyły
się sukcesem?

Należy zapytać uczestników (zarówno osoby
odgrywające role dyrektorów, jak i przedstawicieli wspólnot):
••Kto przygotował się wcześniej do rozmowy?
••Kto określił cel rozmowy i kto trzymał się tego
celu?
••Kto określił zyski oraz straty wynikające z rozmowy? Czy miało to wpływ na rozmowę?
5. Przygotowanie do ponownych rozmów przy
pomocy formularza
Czas – ok. 5 minut.
Uczestnikom należy rozdać formularze prowadzenia rozmów Załącznik 2 (Obszar III Moduł 2.2 Zał. 2 „Jak przygotować się do rozmowy
z członkami wspólnoty szkoły?”).
Każdy zespół ponownie otrzymuje scenkę
do odegrania – inną niż wcześniejsza. Uczestnicy
mogą się zamieniać rolami.
6. Ponowne przeprowadzenie rozmów
Czas – 5 minut.
Uczestnicy ponownie prowadzą rozmowy.
7. Omówienie ćwiczenia
Czas – 5–7 minut.
Ponowne omówienie rozmów oraz całego ćwiczenia. Pytamy uczestników:
••Jaką rolę odegrał formularz w ćwiczeniu?
••Na co jako dyrektorzy szkoły uczestnicy powinni zwrócić uwagę podczas prowadzenia
rozmów?
••Jak zdobyte wiadomości oraz umiejętności
można wykorzystać w praktyce?
••Co według uczestników negatywnie, a co pozytywnie wpływa na przebieg rozmów oraz
całą komunikację między szkołą a wspólnotą
lokalną?
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Prezentacja Tworzenie wizji

Obszar III Moduł 2.1 Zał. 2

Prezentacja Tworzenie wizji
Polityka oświatowa – dyrektor jako lider
w środowisku
Dyrektor szkoły jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej we
wspólnotach lokalnych
Warsztat: „Tworzenie wizji mającej poparcie
u wszystkich”
Cel: Praktyczne ukazanie uczestnikom kursu procesu tworzenia wizji.
Uczestnicy warsztatu w praktyczny sposób
doświadczą procesu tworzenia wizji (osadzonej
na konkretnych wartościach), która będzie miała
poparcie społeczne.

Pytania do dyskusji
1. Jakie czynniki wpłynęły na wybór pierwotnego/wstępnego (indywidualnego) pomysłu?
2. Jakimi wartościami kierowaliście się przy wyborze wstępnego pomysłu?
3. Czy ustalony został jakiś plan, jakaś strategia?
Jaki? Jaka?
4. Czy oraz jak starałaś(eś) się przekonać swoją
grupę do wyboru właśnie Twojego pomysłu?
W jaki sposób go broniłaś(eś)?
5. Czy i dlaczego zrezygnowałeś ze swojego pomysłu? Co miało największy wpływ na Twoją
decyzję?
6. Czy w trakcie konsultacji uzyskałaś(eś) satysfakcjonujące Cię informacje? Czy wpłynęły
one na kształt pomysłu? W jakim stopniu? Jak
duże zaszły zmiany?
7. Na co zwracaliście uwagę podczas przygotowywania prezentacji „ulepszonych pomysłów”. Czy oraz jak wybieraliście osoby
do prezentacji?
8. Czy sposób przekonywania do poparcia Waszego pomysłu podczas prezentacji był odmienny od sposobu przekonywania podczas
rozmowy indywidualnej (np. podczas konsultacji)? Z czego mogło to wynikać?
9. Czym jako grupa kierowaliście się podczas
oddawania głosu? Własnymi korzyściami,
wartościami, formą prezentacji, pomysł był
podobny do Waszego, podczas konsultacji tak
ustaliliście itd?
10. Co w największym stopniu wpłynęło na Waszą decyzję – oddanie głosu na ten właśnie
pomysł?
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11. Jakie były pierwotne – indywidualne pomysły? Do jakich wartości oraz korzyści się
odwoływały?
12. Które pomysły uzyskały największe poparcie?
Do jakich wartości i korzyści się odwoływały?
13. Czy czujesz się usatysfakcjonowana(y) z wyboru pomysłu? Posiadasz wewnętrzne odczucie zadowolenia, klęski czy jest Ci to zupełnie
obojętne?

Wizja w szkole ćwiczenie + dyskusja
Wizja w szkole
Praca w tych samych 4–6-osobowych grupach.
Grupy, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas
wykonywania zadania domowego – „Strategia
budowy wspólnej wizji” oraz po analizie wniosków z warsztatu, zastanawiają się nad odpowiedzią na następujące pytania:

Pytania
1. Proszę przedstawić cechy wizji, które pozwolą
jej pozyskać poparcie wspólnoty szkoły.
2. Jak powinniśmy tworzyć wizję szkoły, tak aby
zyskała ona poparcie wspólnoty szkoły?
3. Jak w szkole powinniśmy przekonywać do naszej wizji?
4. Która strategia budowy wizji w Waszej szkole
powinna być wykorzystywana przez dyrektora? Dlaczego?
Tab. 4. Wizje w szkole – ćwiczenia
Strategia budowy wspólnej wizji „Mówienie”
Dyrektor ma wizję, którą szkoła będzie musiała
realizować.
Strategia budowy wspólnej wizji „Sprzedawanie”
Dyrektor ma wizję, ale chce, by „wspólnota szkolna”
„kupiła” tę wizję.
Strategia budowy wspólnej wizji „Testowanie”
Dyrektor ma wyobrażenie i pomysły, ale chce by
„wspólnota szkolna” ustosunkowała się do nich.
Strategia budowy wspólnej wizji „Konsultowanie”
Dyrektor buduje wizję, ale przed podjęciem działań
pozyskuje od „wspólnoty szkoły” informacje konieczne
do jej ulepszenia.
Strategia budowy wspólnej wizji „Współtworzenie”
Dyrektor wraz ze „wspólnotą szkoły” budują ich
wspólną wizję.
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Smith, Od
czego zacząć budowę wspólnej wizji, [w:] P.M. Senge et al.,
Piąta dyscyplina – materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
s. 366–377.
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Formularz „Jak przygotować się do rozmowy z członkami wspólnoty szkoły?”

Obszar III Moduł 2.2 Zał. 2

Z kim będę rozmawiał?

Formularz „Jak przygotować
się do rozmowy z członkami
wspólnoty szkoły?”

Jakie możliwe stanowiska wobec konkretnej

Jaki jest cel rozmowy? Dlaczego o tym rozma-

sprawy będą wyrażać uczestnicy rozmowy?

wiamy?

Czy / pod jakimi warunkami rozmówcy będą
Co chcę osiągnąć? – cele szczegółowe.

Kiedy i gdzie będę rozmawiał?

gotowi zaakceptować ewentualne zmiany? (Proszę uzupełnić w przypadku chęci wprowadzania
zmian w szkole).

Co mogę zyskać poprzez rozmowę, a co stracić?
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Szczegółowy scenariusz „Tworzenie wizji mającej poparcie u wszystkich”

Obszar III Moduł 2.1 Zał. 1

wybranym pomyśle, negocjują. Działają tak, aby
to właśnie ich pomysł (ten wybrany przez grupę)
został zaakceptowany przez większość. Szuka-

Szczegółowy scenariusz
„Tworzenie wizji mającej
poparcie u wszystkich”

ją ulepszeń własnych pomysłów, inspiracji, ew.
wspólnych rozwiązań.
6. Prezentacja udoskonalonych pomysłów
Czas – na pracę w grupach – do 8 minut.
Czas na prezentację pomysłów – 2 minuty

Warsztat:

na grupę.
Uczestnicy wykorzystują zdobyte informacje
do ewentualnych modyfikacji własnego pomy-

1. Opisanie warsztatu
Cel: Praktyczne ukazanie uczestnikom kursu

słu – ulepszają swój pomysł, tak aby zdobył on

procesu tworzenia wizji. Uczestnicy warsztatu

poparcie większości. Przygotowują się do pre-

w praktyczny sposób doświadczą procesu tworze-

zentacji. Grupy przedstawiają pomysły.

nia wizji, która będzie miała poparcie społeczne.
2. Indywidualne wymyślanie pomysłów

Wskazówka – pomysły można spisać na tablicy, flipcharcie itd. i ponumerować je – ułatwi
to podjęcie decyzji podczas głosowania.

Czas – 2 minuty.
Poproś uczestników, aby każdy indywidualnie

7. Grupowe głosowanie – każda grupa ma

opracował pomysł na wydanie określonej sumy

2 głosy

pieniędzy (np. 1000 PLN). Uczestnicy powinni

Czas – około 10 minut.

jednak wiedzieć, że pomysł ten ma zyskać popar-

Przeprowadzamy tajne głosowanie. Każdej

cie społeczne (w tym przypadku innych uczest-

grupie dajemy po dwa głosy. Można każdej gru-

ników warsztatu). Cel wydatkowania – dowolny

pie rozdać po dwie małe karteczki, na których

(cele indywidualne, własne, grupy, szkoły itd.).

napiszą wcześniej ustalony numer pomysłu. Nie

Wskazówka: osobie, której pomysł uzyska

można oddać dwóch głosów na ten sam pomysł.

poparcie, można zaproponować nagrodę np.

Np. dopuszczalne jest głosowanie na swój pomysł

1000 PLN, inną nagrodę rzeczową, zwolnienie

+ pomysł nr 2.

z zadania domowego, zaliczenie modułu na ocenę

8. Wyniki

bardzo dobry itd.
3. Dzielenie

uczestników

Ogłaszamy wyniki. Nagrodę otrzymuje osoba,
na

zespoły

4–6-osobowe
Czas – 2 minuty.

której pomysł „wygrał”.
9. Ewentualne głosowanie indywidualne / losowanie / wyniki

Należy podzielić uczestników na grupy 4–6-oso-

Jeżeli będzie remis, należy przeprowadzić głoso-

bowe.

wanie indywidualne. Wówczas każdy uczestnik

4. Wybieranie jednego niezmodyfikowanego po-

ma do dyspozycji tylko jeden głos. Uczestnikom

mysłu – przedstawienie przez pomysłodawcę

również rozdajemy małe karteczki. W głosowa-

Czas wybierania pomysłów – 7 minut; ewen-

niu indywidualnym biorą udział tylko pomysły,

tualne wydłużenie do 10 minut.

które otrzymały największą liczbę głosów. Jeżeli

Czas na prezentację pomysłów – 2 minuty na grupę.

nadal nie będzie możliwe wyłonienie zwycięzcy,

Wskazówka – pomysły można spisać na tabli-

można przeprowadzić kolejne głosowanie indy-

cy, flipcharcie itp.
Każda z grup wybiera jeden pomysł. Ważne –

widualne (z pomysłów, które uzyskały największą liczbę głosów) lub przeprowadzić losowanie.

pomysł należy wybrać z już istniejących. Nie ma

10. Podsumowanie warsztatu za pomocą pytań

możliwości jakiejkolwiek modyfikacji. Zespoły

Należy zadawać kolejne pytania – dyskusja

prezentują własne pomysły.

wspólna – materiał dla trenera (Obszar III Moduł

5. Konsultacje oraz ulepszanie pomysłów

2.1 Zał. 2 Prezentacja Tworzenie wizji).

Czas – do 15 minut.

a) Jakie czynniki wpłynęły na wybór pierwot-

Uczestnicy warsztatów indywidualnie lub

nego (indywidualnego) pomysłu? Czy ustalony

grupowo konsultują się z pozostałymi grupami/

został jakiś plan, jakaś strategia? Jaki? Jaka?

członkami innych grup. Zbierają opinię o ich
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b) Czy oraz jak starałeś(aś) się przekonać swo-

k) Które pomysły uzyskały największe popar-

ją grupę do wyboru właśnie Twojego pomysłu?

cie? Do jakich korzyści się odwoływały?

W jaki sposób go broniłaś(eś)?

l) Czy czujesz się usatysfakcjonowana(y) z wy-

c) Czy i dlaczego zrezygnowałaś(eś) ze swo-

boru pomysłu? Posiadasz wewnętrzne odczu-

jego pomysłu? Co miało największy wpływ

cie zadowolenia, klęski, czy jest Ci to zupełnie

na Twoją decyzję?

obojętne?

d) Czy w trakcie konsultacji uzyskałeś(eś) sa-

11. Wizja w szkole

tysfakcjonujące Cię informacje? Czy wpłynęły

Ponowna praca w 4–6-osobowych grupach +

one na kształt pomysłu? W jakim stopniu? Jak

dyskusja

duże zaszły zmiany?

Czas – 15–20 minut + dyskusja

e) Na co zwracaliście uwagę podczas przy-

Grupy, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas

gotowywania prezentacji ulepszonych po-

wykonywania zadania domowego – „Strategia

mysłów. Czy oraz jak wybieraliście osoby

budowy wspólnej wizji” oraz po analizie wnio-

do prezentacji?

sków z warsztatu, powinny się zastanowić nad

f) Czy sposób przekonywania do poparcia

odpowiedzią na następujące pytania:

Waszego pomysłu podczas prezentacji był odmienny od sposobu przekonywania podczas
rozmowy indywidualnej (np. podczas konsultacji)? Z czego mogło to wynikać?
g) Czym jako grupa kierowaliście się podczas
oddawania głosu? Własnymi korzyściami,
wartościami, formą prezentacji, pomysł był
podobny do Waszego, podczas konsultacji tak
ustaliliście itd?
h) Co w największym stopniu wpłynęło
na Waszą decyzję – oddanie głosu na ten właśnie pomysł?
i) Czy nagroda miała jakieś znaczenie? Czy

••Proszę przedstawić cechy wizji, które pozwolą
jej pozyskać poparcie wspólnoty szkoły.

••Jak powinniśmy tworzyć wizję szkoły, tak aby
zyskała ona poparcie wspólnoty szkoły?

••Jak w szkole powinniśmy przekonywać do naszej wizji?

••Która strategia budowy wizji w Waszej szkole

powinna być wykorzystywana przez dyrektora? Dlaczego?

nagroda wpłynęła / w jakim stopniu na zaangażowanie w obronę własnego pomysłu?
j) Jakie były pierwotne – indywidualne pomysły? Do jakich korzyści się odwoływały?
– indywidualnych, grupowych, społecznych?
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Zagadnienia

Obszar V Moduł 3.1 Zał. 2

Zagadnienia
Proszę sklasyfikować poniższe zagadnienia odpowiednio jako siłę (S), słabość (W), szansę (O) lub
zagrożenie (T).
Tab. 5. Analiza szkoły metodą SWOT
Lp.

Zagadnienie

1

W szkole wdraża się wnioski wynikające z analizy wyników kształcenia.

2

W szkole stwarza się klimat sprzyjający wprowadzaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

3

Duża konkurencja na rynku nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

4

Mała wiedza uczniów i rodziców na temat zapisów statutu szkoły i innych dokumentów
programowych.

5

Migracje na terenie miasta.

6

Nie wszyscy nauczyciele są zaangażowani w organizowanym przez szkołę doskonaleniu.

7

Nowatorskie doświadczenia nauczycieli są promowane przez szkołę.

8

Obniżający się poziom zamożności społeczeństwa.

9

Osiągnięcia nauczycieli są upowszechniane w szkole i poza nią.

10

System motywacyjny stosowany w szkole jest znany i akceptowany przez nauczycieli.

11

Szkoła zapewnia nauczycielom możliwość korzystania z bieżącej literatury pedagogicznej.

12

Uczestnictwo w programach finansowanych przez Unię Europejską.

13

Uczniowie uzyskują dobre wyniki w testach zewnętrznych.

14

W szkole nie istnieje plan doskonalenia wewnętrznego nauczycieli.

15

W szkole podejmuje się próby planowania strategicznego i tworzenia jej wizji.

S/W/O/T

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 8. Analiza potencjału organizacyjnego szkoły

Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1

Formatka moja szkoła i jej
otoczenie

Aspekt

Tab. 6. Analiza otoczenia dalszego

Jakie są najważniejsze wyzwania
społeczno-kulturowe
dla mojej szkoły?

Aspekt

Wyzwania

Ekonomiczny

1.
2.
3.

Prawny

1.
2.
3.

Polityczny

1.
2.
3.

Technologiczny

1.
2.
3.

Społeczny

1.
2.
3.

Demograficzny

1.
2.
3.

Międzynarodowy

1.
2.
3.

Naturalny

1.
2.
3.

Źródło: opracowanie własne.
Tab. 7. Analiza otoczenia bliższego

Co jest sukcesem
twojej szkoły,
a co przeszkadza
Ci we współpracy
z interesariuszami?

Jakie widzisz silne,
a jakie mocne strony
w poszczególnych
aspektach?

Co jest
silną stroną,
a co słabą
stroną?
(opis)

Ogólne relacje
z otoczeniem

1.
2.
3.

Techniki organizacji i zarządzania pracą szkoły

1.
2.
3.

Sposoby organizacji procesów
uczenia się

1.
2.
3.

Sposoby
kształtowania
komunikacji
wewnętrznej

1.
2.
3.

Sposoby
kształtowania
komunikacji
zewnętrznej

1.
2.
3.

Planowanie

1.
2.
3.

Zarządzanie
ludźmi

1.
2.
3.

Gospodarowanie majątkiem
trwałym

1.
2.
3.

Efekty pracy
szkoły

1.
2.
3.

Źródło: opracowanie własne.

Aspekt

Wyzwania

interesariusze
wewnętrzni

1.
2.
3.

interesariusze
zewnętrzni

1.
2.
3.

Źródło: opracowanie własne.
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Ćwiczenie 5 × dlaczego

Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 1

Ja jako dyrektor szkoły – dlaczego?
1 × dlaczego

Ćwiczenie 5 × dlaczego
Cel: Pomoc w analizie głębokich motywów de-

2 × dlaczego: 

cyzji i działań.
Instrukcja: Rozważ motywy skłaniające Cię

3 × dlaczego: 

do podjęcia w przyszłości roli dyrektora szkoły.
Skąd pojawił się pomysł? Kto lub co spowodowało, że zainteresowałeś(aś) się tą rolą?

4 × dlaczego: 

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w tym ćwiczeniu, udziel krótkich odpowiedzi, przecho-

5 × dlaczego: 

dząc stopniowo na coraz głębsze poziomy analizy, dzięki pytaniu „dlaczego”. Możesz po prostu
za każdym razem zaczynać odpowiedź od „po-

Komentarz

nieważ”. Na każdym poziomie pojawi się zapew-

Zapisz, co zaobserwowałeś – co Cię zaskoczyło.

ne kilka możliwości (odpowiedzi) – kontynuuj

Zapamiętaj wyniki tego ćwiczenia (albo zabierz

wówczas równolegle każdą z nich, aż do piątego

je ze sobą) – będą potrzebne podczas szkolenia.

poziomu. Na końcu odkryjesz kilka ścieżek logicznych (możesz je połączyć strzałkami z góry
na dół). Doprowadzi Cię to do poznania głębokich motywów (potrzeb i emocji) w odniesieniu
do planowanej roli dyrektora/lidera szkoły.
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Prezentacja proaktywność

Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 2

Tab. 9. Różnice między językami proaktywnym a reaktywnym
Różnice

Prezentacja proaktywność
Język proaktywny

Motywacja wewnętrzna i energia
1. Zarządzanie energią życiową.
2. Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym.
3. Radzenie sobie ze stresem.
4. Zarządzanie sobą w czasie.

Proaktywność
••Umożliwia zarządzanie energią życiową.
••Postawa, która jest jednym z filarów przywództwa.

Język reaktywny

Popatrzmy, co da się zrobić.

Nic nie mogę zrobić.

Kontroluję swoje uczucia.

To mnie doprowadza do…

(Ja) wybieram.

Nie mogę.

Wolę; dla mnie najlepsze
wyjście to…

Muszę.

Zrobię / Nie zrobię (decyzja).

Zrobiłbym, gdybym…

Źródło: opracowanie własne na podstawie S.R. Covey,
7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo REBIS,
Poznań 2007, s. 77.

Piramida potrzeb A. Maslowa

••Pierwszy nawyk skutecznego działania według autora światowego bestsellera S. Coveya

(zob. S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. REBIS, Poznań 2007).
••Opiera się na wartościach – a nie impulsach
czy emocjach.

••Pochodzi z „wnętrza” – serca i rozumu, nie
poddaje się naciskom zewnętrznym.

Wskaźniki proaktywności
••Lokowanie przyczyny problemu wewnątrz
(a nie na zewnątrz) – co ja mogę z tym zrobić.

••Traktowanie problemu jak wyzwania (a nie
zagrożenia).

••Świadomość zgodności postępowania z war-

Potrzeby
samorealizacji
Potrzeby uznania
Potrzeby przynależności
Potrzeby bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne
Rys. 3. Piramida potrzeb A. Maslowa
Źródło: Piramida potrzeb A. Maslowa na podstawie
A.H. Maslow, Motivation and Personality, Harpe, New York
1954.

Zasada deficytu: ludzie dążą do zaspokojenia kolejno pojawiających się potrzeb „w górę piramidy”

tościami osobistymi, które stoją ponad nastro-

Zasada rozwoju: w istocie zachowanie człowieka

jem, emocjami, chwilowymi trudnościami.

będzie motywowane przez najniższą w hierarchii

••Przejmowanie inicjatywy.
••Przewidywanie i „wyprzedzanie” zdarzeń.
••Różnice między językiem proaktywnym a reaktywnym

niezaspokojoną potrzebę.
Piramida potrzeb – założenia

Piramidę tworzy 5 rodzajów (poziomów) potrzeb:
Potrzeby fizjologiczne (zdrowie i kondycja fizyczna, pożywienie, sen, wypoczynek),
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Prezentacja proaktywność

Potrzeby bezpieczeństwa (stabilności, ochrony,
porządku, sprawiedliwości oraz wyeliminowania
zagrożeń),

Definicja asertywności8
1. zachowanie, które sprzyja kształtowaniu
równości w relacjach międzyludzkich, umożliwiając nam działanie,

Potrzeby przynależności (relacje z ludźmi, wspar-

2. działanie w naszym najlepszym interesie,

cie społeczne, przyjaźnie, poczucie przynależno-

3. obrona własnego stanowiska bez nadmier-

ści i współzależności – zamiast izolacji),

nego lęku,
4. swobodne i szczere wyrażanie uczuć,

Potrzeby uznania (docenienia, szacunku) oraz

5. korzystanie z własnych praw,
6. bez naruszania praw innych ludzi.

Potrzeby samorealizacji (ciągły rozwój, stawianie sobie celów, przekraczanie własnych
granic, pasje i zainteresowania). Zagrożeniem
dla samorealizacji może być brak dystansu
i nadmierna koncentracja na bardzo ambitnych
celach (kluczowa jest tu umiejętność samozarządzania i definiowania realnych celów).
Asertywność

••Postawa wspierająca proaktywność.
••Umożliwia odzyskanie sporych zasobów ener-

gii i czasu (np. w radzeniu sobie ze „złodziejami czasu”).

••Pomaga zwiększać poziom kontroli nad swoim
życiem.

••Sprzyja braniu odpowiedzialności za swój rozwój zawodowy.

Matryca Eisenhowera
Zadania B
(–P +W)

Zdania A ! (priorytety)
(+P +W)

Zaplanuj – tu odbywa się
rzeczywiste zarządzanie
sobą w czasie.

Wykonaj natychmiast, ale
w miarę możliwości ograniczaj liczbę zadań A.

Zadania D Z
(–P –W)

Zadania C
(+P –W)

Nie rób, jeśli nie musisz
zwykle nic się nie stanie.

Zleć, deleguj, wykonaj później – często
z powodu swojej pilności
wypierają inne.

Rys. 4. Matryca Eisenhowera
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Covey, A.R.
Merrill, R.R. Merrill, First Things First, Simon & Schuster,
New York 1994.
8 R. Alberti, M. Emmons, Asertywność. Sięgaj po to, czego
chcesz, nie raniąc innych, GWP, Gdańsk 2007, s. 55.

••Opiera się na pozytywnym stosunku do siebie
(JA OK) i innych (TY OK).
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Ćwiczenie Dziennik uczenia się

Obszar VI Moduł 6.1 Zał. 3

Udziel odpowiedzi na pytania

a) Jak oceniam stopień swojej proaktywności?

Ćwiczenie Dziennik uczenia się
Notatka z dnia (data) 
Dotyczy tematu lekcji: Zarządzanie energią
życiową
Zadanie do wykonania

b) Jaki cel w zakresie rozwoju tej postawy
mogę sformułować?

Przypomnij sobie swoje ćwiczenie przedszkoleniowe (pre-work 5 × dlaczego) oraz wyniki pracy
w grupie podczas zajęć.
Proszę, wypisz zapamiętane motywy proaktywne, a zwroty reaktywne przeformułuj
na proaktywne:

Miejsce na szkic, symbol, rysunek, złotą myśl
na powyższy temat
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Notatki
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.11

Dzień 1

VI.7.11

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

Cel sesji: Budowanie wspólnoty uczących się, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, klaryfikowanie własnych sądów.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Spotkanie w grupie krytycznych przyjaciół
OU (osoby uczestniczące) siadają w grupach krytycznych przyjaciół
i zgodnie z przyjętymi zasadami organizują rozmowę na temat zadań
domowych, postępu pracy nad zadaniem obszarowym i zadaniem
całego kursu. Można tu wykorzystać NSU lub inną metodę dyskusji
wybraną przez OU. OP (osoba prowadząca) dba, by zawsze w grupie
wyznaczona została jedna osoba moderująca dyskusję.
3. Podsumowanie ćwiczenia

F
Materiały biurowe:

OP podsumowuje ćwiczenie, jeśli jest taka konieczność, prosząc przed-

• flipchart

stawicieli grup o zaprezentowanie konkluzji wynikających z dyskusji.

• kartki samoprzylepne
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I.3.2 Obszar I Moduł 3: Współpraca

I.3.2
A

Obszar I Moduł 3: Współpraca.
Zagadnienie 2: Przywódca/lider w zespole

Cel sesji: Pokazanie roli lidera, odwołanie do różnych stylów
przewodzenia oraz konstruktywnych i niekonstruktywnych działań.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Studium przypadku
E

OP dzieli OU na zespoły 4–5-osobowe. Każdy otrzymuje tekst
„Role przywódcze w szkole” (studium przypadku) (Obszar I Moduł

Obszar I Moduł 3.2 Zał. 1

3.2 Zał. 1 Arkusz studium przypadku Role przywódcze w szkole).

Arkusz studium przypadku

Po przeczytaniu OU odpowiadają na pytania postawione pod teks-

Role przywódcze w szkole

tem, a następnie dyskutują w grupie na temat: Jakie problemy dostrzec
można w sytuacji opisanej w studium przypadku? Jakie konsekwencje
wynikają z takiego stylu przywódczego? Po krótkiej dyskusji w grupach

F

OP prowadzi dyskusję na forum całego zespołu, a następnie podsumowuje ćwiczenie, organizując je wokół pytania: Jaki styl przywódczy
pomógłby w realizacji tego zadania?

Materiały szkoleniowe:
• Obszar I Moduł 3.2 Zał. 1
Arkusz studium przypadku
Role przywódcze w szkole
Materiały biurowe:
• flipchart
• pisaki

6
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Obszar I Moduł 3: Współpraca. I.3.5

I.3.5

Obszar I Moduł 3: Współpraca.
Zagadnienie 5: Partycypacja i współpraca nauczycieli

A

Cel sesji: Znajomość modelu podziału przywództwa
na partycypacyjne i konsultacyjne, umiejętność zastosowania
elementów zarządzania partycypacyjnego.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
OP dzieli OU na dwa zespoły i każdemu z zespołów daje do wykonania
proste zadanie. OP udziela instrukcji oddzielnie każdemu zespołowi,
informując jednocześnie, że grupa ma 5 minut na ustalenie strategii
działania. Jeden zespół zostaje w sali, drugi wychodzi z sali na korytarz. Zadaniem pierwszego zespołu jest spowodowanie, aby drugi
zespół stanął w rzędzie. Drugi zespół natomiast powinien sprawić, by
pierwszy wyszedł z sali. Instrukcja jest krótka i OP nie wyjaśnia jej.
Przypomina natomiast, że każda z grup ma pięć minut na uzgodnienie strategii. Po otrzymaniu instrukcji każdy z zespołów wykonuje
swoje zadanie.
OP obserwuje wykonywanie zadania. Po jego wykonaniu OU dokonują refleksji na podstawie pytań: Co się wydarzyło w grupie? Co się
wydarzyło, kiedy grupy się spotkały? Na czym polegała przyjęta przez
grupę strategia? Czy w czasie wykonywania zadania strategia uległa
modyfikacji? W jaki sposób? Dlaczego? W jaki sposób w grupie ujawniło
się przywództwo? Czy w grupie pojawił się lider? Kiedy? Jakie cechy przywódcze ujawnił? Czy w trakcie zadania nastąpiła zmiana lidera? Jeśli tak,
co było powodem? Co, Waszym zdaniem, zdecydowało o sukcesie/porażce?
Co można by zmienić?
Podczas podsumowania można się odwołać do tekstu J.M. Michalak
Przywództwo w zarządzaniu szkołą, które OU przeczytały jako pracę
domową. Warto zwrócić uwagę na dwa aspekty przywództwa, które

E

prawdopodobnie pojawią się przy wykonywaniu ćwiczenia: przy-

J.M. Michalak Przywództwo

wództwo jako proces oraz jako właściwość osobowości lidera. OP

w zarządzaniu szkołą, „Dyrek-

może się odwołać do przypowieści o Ghandim.

tor Szkoły” 2013 nr 2,
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I.3.5 Obszar I Moduł 3: Współpraca

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na
istotne dla zarządzania partycypacyjnego zasady Blancharda:
totalny dostęp do informacji każdego członka zespołu (jawność
zarobków, ustaleń…), precyzyjne określenie obszaru władzy pracownika (w tym obszarze nie muszę uzgadniać decyzji z dyrektorem) – tworzenie niezależności przez wyznaczanie granic, zastępowanie starej hierarchii samosterownymi jednostkami i zespołami, zarządzanie partycypacyjne (empowerment), upełnomocnienie.

8
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Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się. II.1.3

Dzień 2

II.1.3

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 3: Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się

A

Cel sesji: Budowanie atmosfery otwartej na przyznawanie się
do błędów, wykorzystywanie ich do rozwijania profesjonalnych
kompetencji.

B

Czas: 135 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
OP organizuje rozmowę na temat: Jaka jest rola emocji w procesie uczenia się? A następnie dzieli OU na 5 grupy. Każda z nich dostaje ten
sam tekst oraz informację, że zadanie związane z tym tekstem jest

G

zapisane na kartce, a grupa wykonanie tego zadania prezentuje po-

Jaka jest rola emocji w proce-

zostałym. Każda grupa dostaje inną instrukcję mówiącą o tym, jakie

sie uczenia się?

są warunki prezentacji (grupy nie wiedzą, jakie instrukcje mają inni).
Czas na przygotowanie grup to 6 minut. Dyspozycje dla każdej grupy
inne: a) zadanie jest wykonane, jeśli każda osoba w grupie wyrecytuje
cały wiersz na pamięć, b) zadanie jest wykonane, jeśli cała grupa wyrecytuje z pamięci tytuł wiersza, c) zadanie jest wykonane, jeśli grupa
wyrecytuje wspólnie cały wiersza tak, aby każdy zaprezentował jego
fragment, d) zadanie jest wykonane, jeśli każda osoba w grupie wyrecytuje z pamięci jedną wybraną linijkę, e) zadanie jest wykonane, jeśli
każda osoba wyrecytuje z pamięci fragment rozpoczynający się od W.
Po przygotowaniu się do recytacji odpowiadają na pytanie: Jak czuliście się podczas przygotowywania się do zadania? Odpowiedzi spisują
na paskach papieru (zachowują dla siebie). OP zwraca szczególną
uwagę na emocje towarzyszące uczeniu się zgodnie z instrukcją.
Następnie OP losuje kolejność prezentacji grup, grupy przedstawiają
wykonanie zadania zgodnie z instrukcją. OP ocenia grupy, różnicując
mocno oceny i wykorzystując wiele wyrażeń oceniających, a także porównując grupy ze sobą (najlepiej wypadła grupa…; najgorzej grupa…,
a grupa … w ogóle nie poradziła sobie z zadaniem). Wykorzystujemy
emocje OU do przeprowadzenia rozmowy skupionej wokół pytań:
Co czuliście w czasie tej oceny? Ponownie zapisują swoje uczucia na paskach papieru (zachowują dla siebie).
Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 7 ROZWÓJ
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II.1.3 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

Następnie OP proponuje, by jedna osoba z grupy na forum powiedziała, jakie mieli zadanie. Zwraca uwagę na odmienne instrukcje dla
grup i poziom ich skomplikowania np. konieczność współpracy przy
uczeniu się lub możliwość samodzielnego przygotowania się do recytacji – co przy tak ograniczonym czasie i małej złożoności zadania
wymaga dodatkowego nakładu pracy. OP podkreśla fakt, że te same
okoliczności mogą powodować u różnych osób inne emocje.
Rozmowa na forum: Które z emocji były pomocne w uczeniu się tekstu na pamięć? Dlaczego? Które przeszkadzały? OP zwraca uwagę, aby
w wypowiedziach wystąpiły wątki, dlaczego coś pomagało, a coś
przeszkadzało. W zależności od tego, co się pojawi, można podkreślić,
że znaczenie ma np. pozytywny osobisty stosunek do tego, co było
recytowane (np. jeśli ktoś jest związany z jedną z miejscowości, o których mowa w wierszu), wspierająca jest swoboda, możliwość decydowania o tym, jak się podzielić tekstem; jeśli utwór został uznany
za zabawny, to też mogło pozytywnie wpłynąć na zadanie – postrzeganie go jako zabawy, a nie „sprawdzian pamięci”.
3. Odkrywanie emocji
OU spisały listę emocji wpływających na uczenie się w dość ekstremalnych warunkach. Nie tylko jednak sytuacja wystąpienia publicznego i znaczne ograniczenie czasu na przygotowanie się – powodujące
wzrost pobudzenia – wpływają na wyniki uczenia się. Równie ważne – szczególnie u młodzieży i dzieci – jest to, w jaki sposób to pobudzenie jest interpretowane. Jeśli pobudzenie np. przed egzaminem
zostanie powiązane z negatywnymi emocjami (strach, obawa),
to wpłynie ono na mniejszą wydajność niż u osób, które postrzegają
ten sam egzamin pozytywnie, jako wyzwanie.
Niektóre emocje (np. złość, ulga czy radość) są krótkotrwałe i raczej niewiele znaczą w kontekście dalszej nauki. Inne natomiast,
jak wstyd czy bezradność, pozostają przez długi czas istotne i jeśli
zostaną połączone z sytuacją uczenia się, będą się aktywowały
przy wielu podobnych sytuacjach związanych z uczeniem się.

Jak więc wygląda proces uczenia się?
Uczniowie w obliczu nowego zadania przechodzą przez proces:
a) przyglądania się jego konkretnym cechom i kontekstowi edukacyjnemu – czyli analizują, czego mają się nauczyć,

b) aktywowania wiedzy z danej dziedziny i odpowiednich strategii
metapoznawczych – czyli przywołują to, co już wiedzą, i sposoby,
którymi się uczą,
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c) uaktywniania przekonań motywacyjnych i strategii regulacyjnych – czyli m.in. oceniają, czy uczenie się tego jest przydatne, ciekawe czy nudne, czy rozumieją, po co mają się uczyć – chodzi o to,
aby nadać znaczenie i cel działaniu związanemu z uczeniem się,

d) podejmowania decyzji o poszerzeniu własnych zasobów (czyli
pogłębienie wiedzy, polepszenie strategii albo kompetencji związanych z uczeniem się) i/lub ustanawiają granice własnego dobrostanu – czyli np. uznanie, że zagrożone jest poczucie bezpieczeństwa,
pewności czy osiągnięcie satysfakcji.

Proces uczenia się jest nierozerwalnie związany z oceną zadań łączących się z uczeniem się i wynikającego z niej poziomu zaangażowania.
Oczywiście na poziom zaangażowania mogą mieć też wpływ czynniki
zewnętrzne np. czynniki rozpraszające ucznia. Jeśli zmieniające się
warunki wewnętrzne i zewnętrzne wpłyną na ocenę sytuacji i wywołają negatywne emocje, zaangażowanie ucznia w zadanie się
zmniejszy.
Istnieje wiele strategii, które można stosować, aby dbać o odpowiedni poziom zaangażowania. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie zasad dotyczących motywacji opisane w książce H. Dumont,
D. Istance, F. Benavides, Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników
badań w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

OU zapoznają się z zasadami dotyczącymi motywacji, tworząc jednocześnie mapy myśli i prezentację wykonanej pracy. OU pracują
w 8 grupach, czyli tylu, ile jest zasad (może być w 4, wtedy każda
dostaje po 2 zasady). Każda z grup otrzymuje fragment Istoty uczenia
się (s. 151–170) i w ciągu 15 minut przygotowuje prezentację treści
w postaci mapy myśli lub innej (ale ułatwiającej odbiór wielu informacji, które mają w materiałach). Po wykonaniu zadania flipcharty
zostają rozwieszone w sali. W następnym kroku OU do każdej zasady
przyklejają przygotowane w czasie ćwiczeń paski z nazwami emocji.
1. Uczniowie są bardziej zmotywowani, jeśli czują się kompetentni,
by zrobić to, czego się od nich oczekuje.
2. Uczniowie mają większą motywację, by zaangażować się w uczenie się, jeśli dostrzegają stały związek między konkretnymi działaniami a osiągnięciami.
3. Uczniowie mają większą motywację, by zaangażować się w uczenie się, gdy cenią przedmiot nauki i mają jasne poczucie celu.
4. Uczniowie mają większą motywację, by zaangażować się w uczenie się, gdy doświadczają pozytywnych emocji wobec działań z nim
związanych.
5. Kiedy uczniowie doświadczają emocji negatywnych, nie koncentrują się na uczeniu się.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 7 ROZWÓJ
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6. Uczniowie uwalniają zasoby poznawcze dla celów uczenia się,
kiedy mają wpływ na intensywność, czas trwania i ekspresję swoich emocji.

G

7. Uczniowie wykazują większą wytrwałość w uczeniu się, kie-

Jak zorganizować proces, aby

dy mogą zarządzać swoimi zasobami i skutecznie radzić sobie

wykorzystać emocje w proce-

z trudnościami.

sie uczenia się?

8. Uczniowie mają większą motywację, by zaangażować się w ucze-

W jaki sposób mogę wykorzy-

nie się i wykorzystywać strategie regulacji motywacji, kiedy po-

stać emocje w procesie na-

strzegają otoczenie jako sprzyjające nauce.

uczania i uczenia się w mojej
szkole/placówce?

9. Podsumowanie
OP organizuje dyskusję podsumowującą pracę w tej sesji. Zadaje OU
pytania: Jak zorganizować proces, aby wykorzystać emocje w procesie
uczenia się? W jaki sposób mogę wykorzystać emocje w procesie nauczania
i uczenia się w mojej szkole? OP spisuje na plakat, porządkuje i grupuje
wskazówki – powstaje lista dobrych praktyk/rad/zasad. Kończymy rundką: Co było dla mnie ważne? Czego się nauczyłam(em)? Czego
dowiedziałam(em) się o grupie? Czego dowiedziałam(em) się o sobie?

F

Polecane lektury:

Materiały biurowe:

H. Dumont, D. Istance, F. Benavides, Kluczowa rola motywacji i emocji

• flipchart, mazaki

w uczeniu się w szkole, [w:] Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników
badań w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 141–170.
J. Pyżalski, D. Merecz Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Impuls,
Kraków 2010.

II.1.4
A

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 4: Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się

Cel sesji: Uświadomienie OU potrzeby zaspokojenia
bezpieczeństwa u uczących, jako fundamentu warunkującego
proces uczenia się.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Opis zadania: OU czytają studium przypadku „Poczucie bezpieczeństwa”. Jakie działania powinien podjąć dyrektor w obliczu opisanych
sytuacji?
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Pytania pomocnicze:
Co może zrobić dyrektor, aby budować poczucie bezpieczeństwa wśród
uczniów w szkole?
Jaki wpływ na postawę nauczyciela ma doświadczenie zawodowe?
Jakich postaw oczekuje się od nauczyciela w związku z budowaniem
poczucia bezpieczeństwa?
Materiały: Obszar II Moduł 1.4 Zał. 3 Studium przypadku Poczucie

E

bezpieczeństwa.

Obszar II Moduł 1.4 Zał. 3
Studium przypadku Poczucie

Na kiedy do wykonania: przed następnym zjazdem.

bezpieczeństwa

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
OP przedstawia OU historię, która mogłaby się wydarzyć rzeczywiście. Jesteś uczestniczką/uczestnikiem tego szkolenia. Dostajesz telefon
od dyrektora szkoły, że rodzice złożyli na Ciebie skargę do kuratorium.
Jak to wpływa na Twoje uczenie się? OU rozmawiają w parach. Chętni
mogą powiedzieć o tym na forum.
Następnie, pracując w grupach, OU określają, jak potrzebę bezpieczeństwa u uczących się szkoła jest w stanie zaspokoić w obecnych
szkolnych realiach (sposoby, metody, środki, pomysły). Pamiętajmy,
że realizujemy potrzeby, a nie zachcianki. Pracujemy na podstawie
Załącznika (Obszar II Moduł 1.4 Zał. 1 Ćwiczenie tabela).

E
Obszar II Moduł 1.4 Zał. 1

3. Podsumowanie

Ćwiczenie tabela

OP korzysta z prezentacji (Obszar II Moduł 1.4 Zał. 2 Wzmacnianie
poczucia bezpieczeństwa…). Tylko w sytuacji wolnej od lęku człowiek

zaczyna myśleć w sposób twórczy, jego myśli są otwarte i szersze, wi-

dzi więcej kontekstów. Chwilowy lęk w sytuacji zagrożenia, co praw-

da, zaostrza nasze myślenie, ale na krótko, pozostawiając po sobie

E
Obszar II Moduł 1.4 Zał. 2
Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa…

więcej strat niż zysków (Spitzer, 2014). Dziecko pod presją złej oceny
dosłownie wykuje, wydrąży w mózgu ślad pamięciowy, który odtworzy przed nauczycielem, ale też szybko zapomni, czego się uczyło.
W sytuacji lęku tworzenie w mózgu trwałych połączeń poznawczych
między treściami już nauczonymi, z uczeniem międzyprzedmiotowym, kreatywnością jest niemożliwe albo mocno ograniczone.
Badania jednoznacznie pokazują, że emocji i uczenia się nie da się
traktować oddzielnie (Spitzer, 2014). Stworzenie klimatu wolnego
od lęków nie tylko na lekcji, ale także w środowisku szkolnym jest
warunkiem skutecznego uczenia się.
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II.3.1 Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem uczenia się

F

Zalecane lektury:
E. Aronson, C. Tavris, Błądzą wszyscy (ale nie ja), Smak słowa, Sopot

Materiały szkoleniowe:

2013.

• Obszar II Moduł 1.4 Zał. 1

M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN i Dol-

Ćwiczenie tabela
• Obszar II Moduł 1.4 Zał. 2

nośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Warszawa 2014.

Wzmacnianie poczucia bez-

G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarzą-

pieczeństwa…

dzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uni-

• Obszar II Moduł 1.4 Zał. 3

wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Studium przypadku Poczucie

R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Na-

bezpieczeństwa

ukowe PWN, Warszawa 2012.

Materiały biurowe:

E. Aronson, D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka,

• rzutnik multimedialny

Poznań 2012, rozdz. 7.

II.3.1

Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem
uczenia się.
Zagadnienie 1: Wykorzystywanie danych w procesie planowania
profesjonalnego rozwoju nauczyciela

A

Cel sesji: Kształtowanie umiejętności wykorzystywania danych
do planowania uczenia się nauczycieli, formułowanie wniosków,
tworzenie rekomendacji i wybieranie drogi działania, planowanie
pracy na podstawie danych, wspólne ustalanie celów, włączanie
członków zespołu do wspólnej pracy na rzecz zmian w zakresie
organizowania procesów edukacyjnych w szkole, monitorowanie
wprowadzanych zmian, ewaluacja procesów.

B

Czas: 225 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Sesja przedzielona jest przerwą obiadową
Zadanie przed zajęciami
Przygotuj na zajęcia listę źródeł danych (z których korzystacie w szkole/placówce) związanych z procesem uczenia się uczniów/dzieci (np.
wyniki egzaminów, diagnoza wiedzy na wejściu itp.) Spróbuj ustalić:
Jak wykorzystywane są te dane w szkole/placówce? Które z nich prowadzą
do wnioskowania? Jakie wnioski formułujecie (pomyśl o kilku przykładach)? Jakie działania podejmujecie (pomyśl o kilku przykładach)?
Materiał: Fakultatywnie lektura tekstu Joanny Misztal, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia,
nauczyciela i szkoły, http://www.npseo.pl/data/various/files/misztal.pdf.
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SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele i sposoby ich realizacji
2. Wprowadzenie
Przed zajęciami OP przygotowuje plakaty z wyjaśnieniem terminów:
wniosek – konkluzja z badań, stwierdzenie faktu, oparte na danych,
rekomendacja – propozycja ścieżki do dalszej pracy. OP organizuje
krótką dyskusję nad danymi zbieranymi w szkole. OU odpowiadają
na pytania: Jakie dane są zbierane na poziomie całej szkoły/placówki,
czego one dotyczą? Które spośród nich służą do doskonalenia pracy? Które
są częściej wykorzystywane? Jakie wnioski z ich analizy powstają? Co się

G

dzieje z nimi dalej? Można to zrobić również, prosząc OU, by zapisali

Jakie dane są zbierane na po-

trzy źródła na małych kartkach, a potem uporządkować je, tworząc

ziomie całej szkoły/placówki,

kategorie. Najprawdopodobniej najwięcej będzie wskazań na wyni-

czego one dotyczą?

ki egzaminów zewnętrznych. OP nawiązuje zatem do tych właśnie

Które spośród nich służą do

danych jako podstawy pracy na zajęciach. Jednocześnie podkreśla,

doskonalenia pracy?

że te dane nie są jedynymi zbieranymi w szkole, jednak ze wszystki-

Które są częściej wykorzysty-

mi możemy pracować. W szkole należy dbać o to, by zbierać tylko te

wane?

dane, które możemy potem wykorzystać.

Jakie wnioski z ich analizy

Następnie OP prosi, by OU w parach porozmawiały o tym, z jakich

dalej?

powstają? Co się dzieje z nimi

sposobów analizy danych korzystają przy przyglądaniu się wynikom
egzaminów zewnętrznych (odwołujemy się do tekstu J. Misztal). OP
poświęca kilka słów na podkreślenie konieczności wykorzystywania
w procesie rozwoju szkoły danych zebranych w ewaluacji zewnętrznej (jeśli większa liczba OU miała w szkole EZ). OP rozdaje OU treść
wymagania 11 (razem z charakterystykami)
3. Analiza zapisów wymagania
OP dzieli OU na czteroosobowe zespoły. Każda z grup otrzymuje
brzmienie wymagania 11. Zadaniem grupy jest prześledzić zapisy tego
wymagania, by ustalić, jakich działań oczekuje od nauczycieli państwo. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka

wymagania – poziom D: „W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej

i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i re-

komendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmu-

ją działania. Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są
monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane”.
Charakterystyka wymagania – poziom B: „W szkole lub placówce

wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania
wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym
badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów”.
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OP podkreśla, że
ważne jest, by proces analizy służył budowaniu wniosków, rekomendacji, planowaniu i wdrażaniu konkretnych zmian w warsztacie pracy nauczyciela.

4. Analiza danych – formułowanie wniosków
W grupach (jeśli jest taka potrzeba, OP dzieli OU na nowe grupy) OU
rozpoczynają analizę danych, wchodząc w pierwszy etap – formułowanie wniosków. Grupy otrzymują dane z jednej szkoły (surowe dane,
kartoteki zadań oraz arkusze egzaminacyjne). Ich zadaniem jest do-

konanie analizy surowych danych przy użyciu trzech wybranych metod
ilościowych (np. średnia, skala staninowa, miara rozrzutu). OP pod-

kreśla, że niezwykle ważny jest założony przez zespół punkt odniesienia (np. szkoły w gminie, powiat, województwo lub np. własne
oczekiwania). Przypomina również, że wniosek to stwierdzenie faktu

oparte na danych. Po zakończeniu grupy czytają swoje wnioski. OP

zwraca uwagę, by były one zgodne z definicją. W drugim etapie budowania konkluzji grupy pracują nad formułowaniem wniosków na podstawie analizy trudności zadań. OU wybierają pięć zadań, które zrealizowano najgorzej, oraz pięć, które wykonano najlepiej, a następnie
formułują wnioski. Potem sprawdzają, które z zadań wypadły gorzej
aniżeli przyjęty dla pracy punkt odniesienia, i ponownie formułują
wnioski. W trzecim etapie przyglądają się danym, wykorzystując analizę jakościową, tj. odnosząc wybrane zadania do kartoteki i konkretnych, badanych w zadaniu umiejętności. OU szukają zadań w kartotece
i sprawdzają, jaka umiejętność była badana. Uzupełniają formatkę.
Obszar standardów

Sprawdzana umiejętność

Numery zadań, które zostały wykonane
na niższym niż oczekiwany poziom /
liczba zadań badających umiejętność

Tabela umożliwi OU podjęcie decyzji co do wyboru problemu do dalszej pracy. Na jej podstawie grupy ponownie formułują wnioski. Wpisują je pod tabelą przygotowaną w formie plakatu. Grupy prezentują
swoją pracę w formie gadającej ściany (przy plakacie pozostaje jedna
osoba, pozostałe zapoznają się z innymi plakatami). OP przypomina,
na jakim etapie określonym w wymaganiu obecnie jesteśmy.
5. Rekomendacje do pracy
Drugi etap pracy z danymi obejmuje wybranie tych wniosków, które
z punktu widzenia jakości pracy szkoły są najbardziej nośne (naj
istotniejsze, w ocenie zespołu nauczycieli, mające największy wpływ
na jakość pracy szkoły). OU przyglądają się zapisanym na plakatach
wnioskom. Każda z grup wybiera/ustala wspólnie jeden najważniejszy ich zdaniem wniosek. Następnie wszyscy OU głosują, którym
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Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem uczenia się. II.3.1

chcieliby się zająć w pierwszej kolejności. Głosowanie może się odbyć
przez przyklejenie cenki przy wybranym wniosku. OP z metapoziomu komentuje, co się dzieje, traktując grupę jako radę pedagogiczną. W czasie zajęć można pracować nad jednym wnioskiem lub
też pozostawić każdej z grup pracę nad własnym wnioskiem (w tej
sytuacji rezygnuje się z głosowania). Po wybraniu wniosku na jego
podstawie OU wspólnie formułują problem, który nazywają i wpisują na flipchart (np. dwie trzecie naszych uczniów nie radzi sobie
z posługiwaniem się źródłem informacji). OP przypomina, na jakim
etapie określonym w wymaganiu obecnie znajdują się OU.
6. Odkrywanie przyczyny problemów
OP przekazuje OU instrukcję do zastosowania metody „przyczyna przyczyny” (metoda Johna Fischera) i dzieli OU na kilka grup.
W grupach OU zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje (dlaczego
nasi uczniowie…). OU formułują jak najwięcej przyczyn (stosując
burzę mózgów), każdą zapisują na osobnej kartce samoprzylepnej.
OP prosi, by OU odłożyły na bok kartki z przyczynami, na które nie
mamy wpływu. Do pozostałych OP ponownie zadaje pytanie, dlaczego
tak się dzieje. Pytanie stawiane jest do momentu, kiedy nie pojawią
się konkretne odniesienia do nauczycielskiej praktyki dydaktycznej.
Na tym poziomie wybierana jest taka przyczyna, która przyniesie
najbardziej spektakularny skutek.
7. Planowanie z przyszłości
W tych samych grupach OU przystępują do ostatniej fazy pracy, tj.
planowania z przyszłości. OU wybierają przyczynę, nad którą chcą
pracować, np. nasi uczniowie nie radzą sobie z wykorzystywaniem
różnych źródeł informacji, ponieważ lekcje na ten temat są nudne
i nie angażują ich. Następnie OU planują, jak zamierzają pracować,
by usunąć wybraną przyczynę problemu. OU uzupełniają formatkę,
a potem prezentują własny plan na forum. OP przypomina, na jakim
etapie określonym w wymaganiu obecnie znajdują się OU.
Tab. 1. Formatka planowania z przyszłości
Cel
Działania
Kto jest odbiorcą?
Kto jest odpowiedzialny
za realizację?
Czas
Potrzebne zasoby
Oczekiwane rezultaty
Moje zadania
Źródło: opracowanie własne.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 7 ROZWÓJ
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II.3.1 Obszar II Moduł 3: Dyrektor jako zarządzający procesem uczenia się

F

OP informuje jednocześnie, że niezwykle ważne są monitorowa-

Materiały szkoleniowe:

nie realizacji planu oraz jego ewaluacja po zakończeniu. OP może

• J. Misztal, Analiza wyników

przywołać alternatywne metody ewaluacji jako przydatne w pro-

egzaminów zewnętrznych jako

wadzeniu procesu ewaluacji wewnętrznej, a także mikroewaluacji

warunek jakościowego rozwo-

nauczycielskiej pracy.

ju ucznia, nauczyciela i szkoły,
http://www.npseo.pl/data/

8. Podsumowanie

various/files/misztal.pdf

OP w krótkiej prezentacji informuje OU, że podany przykład może być
Materiały biurowe:

wstępem do badania w działaniu. Krótko omawia, na czym polega taki

• np. flipchart

sposób pracy, i odwołuje się do doświadczenia z pracy z danymi. OU

• 10 flamastrów

można rozdać materiał lub odesłać do strony internetowej npseo.pl.

• nożyczki itd.
• kartki samoprzylepne

Na koniec OU przeprowadzają rundkę bez przymusu, kosz i walizka,
zdania niedokończone jako forma ewaluacji.
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Obszar IV Moduł 4: Doskonalenie i rozwój zawodowy. IV.4.1

Dzień 3

IV.4.1

Obszar IV Moduł 4: Doskonalenie i rozwój zawodowy.
Zagadnienie 1: Rozwój kariery zawodowej nauczyciela

A

Cel sesji: Ukazanie etapów rozwoju zawodowego nauczyciela,
wzbudzenie refleksji odnośnie do zróżnicowanych potrzeb
nauczycieli na różnych etapach rozwoju kariery.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
OP rozdaje każdej OU materiał (Obszar VI Moduł 3.1 Zał. 1 Studium

E

przypadku Anglistka w małej szkole). Prosi OU o indywidualne prze-

Obszar VI Moduł 3.1 Zał. 1

czytanie przypadku. Kiedy wszyscy zapoznają się z tekstem, dzieli

Studium przypadku Anglistka

OU na grupy czteroosobowe. OU siadają w swoich grupach i pracują

w małej szkole

nad odpowiedziami na pytania zamieszczonymi na końcu studium
przypadku. OP zbiera odpowiedzi na kolejne pytania w rundce do wyczerpania pomysłów i zapisuje je na flipcharcie. Możliwe są różne
wspólnie wypracowywane plakaty. W wyniku omówienia powstają

F

4 plakaty: 1. Etapy rozwoju, 2. Obszary do rozwoju, 3. Kolejne etapy

Materiały szkoleniowe:

rozwoju, 4. Działania rozwojowe.

• Obszar VI Moduł 3.1 Zał. 1

interpretacje analizowanego studium przypadku, co tylko wzbogaci

Studium przypadku Anglistka

3. Podsumowanie

w małej szkole

Historia analizowanego bohatera pokazuje, jak może przebiegać pro-

Materiały biurowe:

ces rozwoju osoby pracującej w szkole. Sesja „Planowanie własnego

• flipchart

rozwoju” (sesja VI.3.3) będzie służyła zaplanowaniu przez OU swojego

• 10 flamastrów

procesu rozwoju – określeniu celów rozwojowych i konkretnych

• kartki

działań, jakie uznacie za najbardziej wskazane dla Waszego rozwoju.

• długopisy

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 7 ROZWÓJ
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VI.3.2 Obszar VI Moduł 3: Planowanie własnego rozwoju

VI.3.2

Obszar VI Moduł 3: Planowanie własnego rozwoju.
Zagadnienie 2: Podsumowanie doświadczeń i refleksji rozwojowych
z poprzednich sesji

A

Cel sesji: Podsumowanie doświadczeń i refleksji rozwojowych
z poprzednich sesji. Przygotowanie do wypełniania
Indywidualnego planu rozwoju.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Mapy myśli
OP rozdaje każdej OU arkusz papieru (wielkości połowy flipchartu).
W dobrze dostępnym miejscu sali OP wykłada wszystkie materiały
biurowe. Prosi OU, by zastanowili się: Czego o sobie dowiedzieliście się
dzięki tym wszystkim doświadczeniom, ćwiczeniom i zadaniom? Co nowego
w sobie odkryliście? Co Was zaskoczyło? W jakim myśleniu na swój temat
się utwierdziliście? Dla ułatwienia na ścianach sali OP wiesza kartki
z różnymi hasłami, odnoszącymi się do tematów, które były już przedmiotem refleksji na wcześniejszych sesjach, tj.: mój styl przywództwa,
moje mocne strony, moje słabe strony, jak się uczę, informacja zwrotna, ja
jako lider, wizja szkoły, potrzeby rozwojowe, zaskoczenia, odkrycia (listę
tę można uzupełnić o kluczowe tematy z obszaru I „Przywództwo”,
które okażą się istotne we wcześniejszej części kursu). OP zaprasza
OU do narysowania/opracowania mapy myśli „Co już wiem o sobie?”.
Może ona mieć formę mapy, kolażu, dymków – ważne, aby uchwycić

F
Materiały biurowe:

na niej kluczowe odkrycia, myśli i emocje, jakie się wiążą z treściami,
które OU zamieszczą na tej mapie.
3. Podsumowanie

• kredki

20

• flamastry różnokolorowe

Gdy mapy są gotowe, OP prosi OU o krótką refleksję na forum: Jak

• karteczki samoprzylepne

się Wam pracowało nad tą mapą? Co czujecie, patrząc na swoje mapy?

różnej wielkości i różnego

Następnie OU dobierają się w pary i prezentują sobie nawzajem przy-

kształtu

gotowane mapy. Osoba słuchająca dopytuje, pomaga doprecyzować

• gazety kolorowe

myśli, uchwycić główne elementy i treści. W parach OU pomagają

• nożyczki, klej

sobie nawzajem określić główne kierunki rozwoju, które wyłaniają

• taśma klejąca

się z opracowanych map.
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Obszar VI Moduł 3: Planowanie własnego rozwoju. VI.3.3

Zadanie rozwojowe
Opis zadania: OU wypełniają formularz Indywidualnego planu
rozwoju

E
Obszar VI Moduł 3.3 Zał. 3

Materiały: Obszar VI Moduł 3.3 Zał. 3 Indywidualny plan rozwoju

Indywidualny plan rozwoju

VI.3.3

Obszar VI Moduł 3: Planowanie własnego rozwoju.
Zagadnienie 3: Praca nad przygotowaniem Indywidualnego planu rozwoju

A

Cel sesji: Zaplanowanie swojego rozwoju w kontekście rozwoju
szkoły. Zidentyfikowanie obszarów do pracy i dobranie
skutecznych narzędzi rozwojowych. Wstępne opracowanie
dokumentu Indywidualny plan rozwoju.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie Wprowadzenie formularza Indywidualnego planu rozwoju

E

OP rozdaje OU formularze Indywidualnego planu rozwoju (Obszar VI

Obszar VI Moduł 3.3 Zał. 3

Moduł 3.3 Zał. 3 Indywidualny plan rozwoju), wraz z grupą omawia

Indywidualny plan rozwoju

dokument, kierując się częścią wprowadzającą „Wskazówki do pracy
nad Indywidualnym planem rozwoju”. OP prosi OU o wstępne wymyśli. Może zachęcić do skorzystania z notatek i podsumowań po-

F

przednich sesji kursu, podczas których prowadzona była refleksja

Materiały szkoleniowe:

na różne tematy z wykorzystaniem formularza.

• Obszar VI Moduł 3.3 Zał. 2

pełnienie formularza IPR na podstawie wcześniej wykonanej mapy

Materiał do ćwiczenia Statki

3. Podsumowanie

• Obszar VI Moduł 3.3 Zał. 3
Indywidualny plan rozwoju

Krótka sesja w całej grupie. OP rozpoczyna rozmowę na temat doświadczenia, wykorzystując pytania: Jak Wam się pracowało nad tym

Materiały biurowe:

dokumentem? Które pytania sprawiają Wam trudność? Jakie widzicie

• flipchart

korzyści z tego narzędzia? Wymiana myśli, dzielenie się uwagami, gru-

• 10 flamastrów

powe wsparcie.

• długopisy
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VI.7.3 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

VI.7.3
A

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 3: Pytania Kiplinga

Cel sesji: Zapoznanie z metodą identyfikowania części składowych
problemu.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat, praca własna

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Przedstawienie metody
E

OP zapoznaje OU z metodologią Pytań Kiplinga – jednorazowo,

Obszar VI Moduł 7.3 Zał. 1

za pierwszym razem (Obszar VI Moduł 7.3 Zał. 1 Pytania Kiplinga)

Pytania Kiplinga

i następnie prowadzi dyskusję, nakierowując na to: Gdzie dane aspekty
kursu (z danego zjazdu lub grupy zagadnień) OU mogą wykorzystać? Jak
je wykorzystać? Z kim można to zrobić? Kiedy?
Dyskusja może być grupowa (15–20 minut), a może się też odbywać
w małych grupach i być podsumowana na forum (20–40 minut).

F

Narzędzie Pytania Kiplinga OP może stosować po każdych zajęciach
(albo zagadnieniach, albo obszarach, albo zjazdach) naprzemiennie.
Są to metody wspomagające OP w podsumowywaniu sesji.

Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 7.3 Zał. 1

Zadania rozwojowe po siódmym zjeździe

Pytania Kiplinga

Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach realizowanych
Materiały biurowe:

w zjeździe OU wykonują:

• flipchart, flamastry

•• zadanie projektowe nr 7,

•• uzupełniają po zjeździe Dziennik uczenia się,

•• podejmują na forum dyskusje związane z zadaniami rozwojowymi i projektowym.

Materiały: Dziennik uczenia się.
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Arkusz studium przypadku Role przywódcze w szkole

Obszar I Moduł 3.2 Zał. 1

z samorządem i sponsorami, nie mogła liczyć
na wsparcie materialne rodziców.

Arkusz studium przypadku Role
przywódcze w szkole
Role przywódcze w szkole (obszar 1)

się w tym kompetentna, w ramach funduszu szkoleniowego zatrudniła specjalistkę z zewnętrz i pod
jej kierunkiem w wyniku procesu, w który zaan-

W ramach zorganizowanych przez Olgę spot-

gażowani byli wszyscy członkowie społeczności

kań dla dyrektorów szkół z ich regionu Tomasz

szkolnej – nauczyciele, dzieci, rodzice, pracownicy,

miał możliwość poznania Janiny. Szkoła, w któ-

powstała wizja i misja szkoły oraz ustalono zestaw

rej pracuje Janina, jest szkołą podstawową z od-

szkolnych wartości. Co jednak wydało się Toma-

działami przedszkolnymi. Uczęszczają do niej

szowi ciekawe, Janina powiedziała, iż obroniła

dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Szkoła znajduje się

„swoje wartości”, które „uznała za priorytetowe”,

na przedmieściach większego miasta, a oprócz

ale też w wypracowanym zestawie szkolnych war-

dzieci polskich chodzą do niej dzieci mieszkające

tości pojawiły się te, które były ważne dla innych

w znajdującym się nieopodal ośrodku dla uchodź-

grup społeczności szkolnej. Wśród nich znalazły

ców. Dzieci te w ogóle nie mówią po polsku. Poza

się m.in. dobre relacje w lokalnej społeczności,

tym wielu uczniów, także spośród polskich dzie-

dążenie do doskonałości, spójność oddziaływań

ci, pochodzi z niezamożnych, niejednokrotnie

rodziców i nauczycieli, praca zespołowa, wza-

rozbitych rodzin, w których problemem jest

jemny szacunek, zaangażowanie w ustawiczne

bezrobocie. Około 50% dzieci ze szkoły Janiny

uczenie się. Wypracowana misja szkoły zakłada

objętych jest wsparciem finansowym dla naju-

„sprawianie, aby życie było lepsze”. Krok po kro-

boższych rodzin z opieki społecznej. Środowisko

ku. Wspólnie wypracowane wartości szkolne pre-

można określić jako bardzo trudne – dzieci mają

zentowane są w wielu miejscach szkoły, na róż-

zbyt mało wsparcia w domu rodzinnym, proces

ne sposoby – Janina bardzo chce, aby były ciągle

edukacyjny dzieci odbywa się tylko w szkole. Ro-

widoczne w przestrzeni szkolnej. Janina dąży też

dziny polskie, które są niewydolne wychowaw-

konsekwentnie do tego, aby wszyscy: rodzice, ucz-

czo, oraz uchodźcy nie są zintegrowani ze spo-

niowie, nauczyciele angażowali się w realizowa-

łeczeństwem, a dodatkowym wyzwaniem jest

nie wartości. Każdy może być nominowany przez

mieszanka kultur i religii wśród uczniów szkoły.

innych do zdobycia „odznaki wartości”, która jest

Janina na stanowisku dyrektora pracuje już

szczególnym dowodem postępowania w zgodzie

od 30 lat, wkłada wiele wysiłku w swoją pracę,

ze szkolnymi wartościami, a zdjęcia odznaczonych

do której podchodzi z wyjątkowym oddaniem.

osób są prezentowane w szkole.

Jest znanym w mieście dyrektorem, cieszącym

Janina powtarza, że „przyjmuje środowisko

się wielkim uznaniem. Szkołę często odwiedzają

takim, jakie jest, tworząc optymalne warunki

media i urzędnicy gminy. Janina ma przy tym

do nauczania takich właśnie dzieci”. To ciężka

opinię osoby o silnym charakterze, niebojącej się

praca, ale w jej szkole udaje się opracowywać

podejmowania wyzwań. Bardzo jasno i konkret-

i wdrażać programy nauczania dzieci, które roz-

nie komunikuje swoje oczekiwania wobec swoich

poczynają naukę ze znajomością zaledwie kilku

pracowników. Jest bardzo dumna ze swojej szko-

słów w języku polskim. To, co wyróżnia szkołę

ły, a sukces oznaczają dla niej wysokie standar-

Janiny w otoczeniu, to fakt, że osiąga ona wyso-

dy nauczania oraz wyniki uczniów, co nie łatwo

kie wyniki edukacyjne – pomimo tak trudnego

osiągnąć w tak trudnym środowisku, w jakim

środowiska, w jakim funkcjonuje. Jej szkoła jest

przyszło jej pracować.

uznawana za wzorcową jako znana i rozpoznawa-

Janina bardzo troszczy się o to, aby budynek
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Na jednym ze spotkań opowiedziała historię,
która bardzo zainteresowała Tomasza. Nie czując

na placówka w środowisku edukacyjnym.

szkoły był miejscem zadbanym, odpowiednio wy-

Jednocześnie mówi się w środowisku dy-

posażonym. Przeprowadziła remont starego bu-

rektorów, że Janina zarządza autokratycznie.

dynku, dobudowała salę gimnastyczną, postarała

W jasny sposób przekazuje swoje oczekiwania

się o nowoczesne wyposażenie szkoły. Korzystała

nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Jeśli

przy tym z programów unijnych, współpracowała

nie dostosowują się do jej wytycznych – zwalnia.
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Arkusz studium przypadku Role przywódcze w szkole

Wymaga jednolitych standardów każdej lekcji,

atmosferę panującą w placówce. Podążanie za dy-

stosowania przyjętych w szkole metod nauczania.

rektorką wydaje się wynikiem bezpośredniego

Jej działania skutkuje dużą rotacją kadry (nawet

przymusu (m. in. obawy przed zwolnieniem z pra-

25% rocznie). Janina nie przejmuje się ciągłymi

cy). Janina jako dyrektor szkoły niewątpliwie od-

zmianami kadry. Konsekwentnie stosuje zasadę

nosi sukcesy polegające na osiąganiu wysokich

„sita”, zgodnie z którą szybko rezygnuje się z na-

standardów nauczania, świetnych wyników. Nigdy

uczycieli niespełniających wymagań stawianych

jednak, opowiadając o swoich sukcesach, nie wspo-

przez dyrektorkę.

mina o rozwoju uczniów i pracowników szkoły

Część rodziców rzeczywiście angażuje się
w rozwijanie wartości, którymi szczyci się szkoła. Jednakże autokratyczne zarządzanie sprawia,
że w szkole na pierwszy plan wysuwają się wy-

oraz budowaniu relacji.
Pytania

niki oraz postać dyrektora. Nauczyciele są trak-

1. Jaki styl przywódczy przyjmuje Janina? Jak

towani dość przedmiotowo, daje się zauważyć

oceniasz jego adekwatność do sytuacji, w ja-

ich ogromny respekt przed dyrektorką. W szkole
nie ma współpracy czy wzajemnego wspierania
się – co niewątpliwie musi wpływać na ogólną

kiej znajduje się jej szkoła?
2. Jakie znasz inne style przywódcze? Wymień
ich wady i zalety.
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Studium przypadku Poczucie bezpieczeństwa

Obszar II Moduł 1.4 Zał. 3

doświadczonych w swoim życiu, jest zatem umiejętnością kluczową w procesie nauczania.

Studium przypadku Poczucie
bezpieczeństwa

Budowanie wspólnoty, w której poczucie
bezpieczeństwa uczniów jest niezwykle istotne,
to jedno z zadań dyrektora szkoły. Dyrektor jako
lider środowiska szkolnego ma przed sobą trud-

Potrzeba bezpieczeństwa to podstawowa potrze-

ne wyzwanie, polegające na budowaniu kultury

ba, której zaspokojenie warunkuje prawidłowy

organizacyjnej, w której bezpieczeństwo ucz-

rozwój i funkcjonowanie każdego człowieka. Ba-

niów, nie tylko w wymiarze fizycznym, staje się

dania jednoznacznie pokazują istnienie wyraźne-

priorytetem.

go związku między bezpieczeństwem emocjonalnym a zdolnością do uczenia się1. Mimo iż prawie

Tomasz doświadczył ostatnio dwóch bardzo

25% uczniów w Polsce potrzebuje jakiejś formy

trudnych sytuacji związanych z uczniami. Obo-

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, nie

je dzieci, których dotyczył problem, ma bardzo

każdy nauczyciel przygotowany jest do właści-

trudną sytuację domową. Dziewczynka o imie-

wego budowania relacji z uczniem znajdującym

niu Malwina jest córką byłego narkomana, któ-

się w trudnej sytuacji. Uczniowie zapytani o to,

ry próbuje wrócić do normalności i samotnie

co dla nich oznacza „wspierający nauczyciel”, od-

wychowuje swoją córkę. Mama Jacka, drugiego

powiadali, iż jest to taki nauczyciel, „który mnie

z uczniów, jest bardzo ciężko chora. Chłopiec jest

dobrze zna i któremu na mnie zależy. Stawia wy-

w szóstej klasie i ma problemy z nauką, a zwłasz-

sokie wymagania, które są jasne i uczciwe. Jest

cza z matematyką.

sprawiedliwy”2. Wpływ, jaki na życie swoich ucz-

Jacek należy do grupy uczniów dobrych/do-

niów mogą mieć nauczyciele, bywa ogromny. Od-

statecznych. Regularnie uczęszcza do szkoły, nie

powiednie wsparcie, zapewnienie poczucia bez-

sprawia kłopotów wychowawczych, martwi się

pieczeństwa może w sposób pozytywny zmienić

i wyolbrzymia niektóre sytuacje szkolne, ma małą

postępowanie ucznia, pomóc mu uniknąć ryzy-

odporność na stres. Uczęszcza też systematycznie

kownych zachowań i wzmocnić poczucie własnej

od kilku lat na korepetycje z matematyki. Nauczy-

wartości. Nauczyciele powinni tworzyć podmio-

cielka Jacka, która uczy go matematyki, posiada

towe relacje z uczniem, oparte na wzajemnym za-

duże doświadczenie zawodowe (20 lat pracy), jej

ufaniu, oraz budować atmosferę bezpieczeństwa,

uczniowie osiągają wysokie wyniki w testach szó-

tak aby uczeń stojący w obliczu trudności, braku

stoklasisty. Ma opinię bardzo wymagającej, wręcz

wsparcia ze strony środowiska rodzinnego chciał

„ostrej” i nieprzyjemnej nauczycielki.

się zwrócić i nie miał obaw przed zwróceniem się
o pomoc do nauczyciela.

Matka Jacka jest po operacji usunięcia guza
nowotworowego. Przejęta sytuacją syna martwi

Dobra relacja nauczyciela i uczniów to taka,

się, że jej choroba utrudni synowi i tak już skom-

w której „obie strony bez obaw o naruszenie gra-

plikowaną sytuację edukacyjną. Prosi nauczyciel-

nic własnej autonomii i prywatności oraz o ogra-

kę o wsparcie. Nie chce jednak, by traktować go

niczenie swej niezależności wchodzą w bliskie

ulgowo. Prosi tylko, by nauczycielka nie straszyła

ze sobą kontakty, dające im poczucie zrozumie-

go wizją nieukończenia szkoły, by nie „obrażała”

nia i wsparcia ze strony partnera interakcji”3.

się na niego, gdyż za mało się uczy. Mimo iż na-

Umiejętność pobudzania nadziei szczególnie

uczycielka wie o chorobie i operacji matki, uczeń

w uczniach o niskiej samoocenie, czy mocniej

nie odczuł z jej strony współczucia i wsparcia.
Tomasz odbywa rozmowę z nauczycielką. Nauczycielka nie widzi problemu, uważa, że uczeń

1 E. Nerwińska, Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, ORE, Warszawa 2012.
2 Ibidem, s. 7.
3 A.I. Brzezińska, Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, [w:] E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności
uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, UKW, Bydgoszcz
2008, s. 35–50.
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przesadza. Argumentuje swoją nieugiętą postawę wobec wszystkich uczniów wysokimi wynikami na egzaminie końcowym. Nie zmieni jej,
ponieważ wie, że inne strategie nauczania są
nieskuteczne. Jak twierdzi – „nikogo nie obraża, stosuje tylko wzmocnienia, czasem zażartuje,
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Studium przypadku Poczucie bezpieczeństwa

ale nie wszyscy znają się na żartach, więc ona

rodziny, sam zajmuje się dzieckiem. Wraca dość

za to nie może odpowiadać”. Na wyraźny komu-

późno z pracy, odbiera córkę ze świetlicy. Stara

nikat dyrektora, że nauczycielka ma zmienić po-

się spędzić z nią miło wspólny czas, nie zawsze

stawę i zachowanie wobec uczniów, a zwłaszcza

jednak oboje mają chęć i siłę, by po powrocie

w stosunku do Jacka, nauczycielka wyraża zgodę

do domu zająć się zadaniami domowymi. Dodat-

i wychodzi.

kowo ojciec Malwiny nie zna języka angielskiego,

Na drugi dzień nauczycielka wzywa Jacka.

więc nie jest w stanie pomóc córce w ćwiczeniach.

Informuje go, że jest zawiedziona jego zachowa-

Ostatecznie z powodu absencji (Malwina sporo

niem, iż nadwyrężył jej zaufanie. Ponadto „po-

chorowała na początku roku szkolnego) oraz bra-

winien się wstydzić za swoje zachowanie”. Jest

ku ćwiczeń w domu jej oceny z języka angielskie-

oburzona jego postawą – według niej pełną za-

go są niezadowalające. Nauczycielka podczas rady

kłamania i braku lojalności. Kończy swój monolog

klasyfikacyjnej wymienia Malwinę jako jedyne

słowami: „teraz idź, przemyśl to sobie, a potem

dziecko z klas pierwszych, któremu postawiła

postaraj się mnie przeprosić, chociaż nie wiem,

ocenę niedostateczną. Zapytana przez dyrektora

czy będę w stanie to wybaczyć”.

o uzasadnienie tej oceny odpowiada, iż: „Nikt

Nauczycielką drugiego dziecka jest Kasia. Mło-

nie przyszedł do mnie od Malwiny na rozmowę

da nauczycielka, która ma zaledwie dwuletni staż

podczas dni otwartych dla rodziców w sprawie

zawodowy. Jest nauczycielką języka angielskie-

dziecka, a ona jest wiecznie nieprzygotowana”.

godziny w tygodniu. Malwinka ma 6,5 roku, jest

Polecana literatura:

półsierotą, jej matka nie żyje, a ojciec jest po trud-

1. E. Nerwińska, Psychospołeczne uwarunkowania bezpie-

nych zawirowaniach życiowych (narkotyki, pobyt

czeństwa w szkole, ORE, Warszawa 2012.

w ośrodku, utrata partnerki) próbuje radzić sobie

2. A.I. Brzezińska, Nauczyciel jako organizator społeczne-

z rzeczywistością. Pół roku wcześniej udało mu

go środowiska uczenia się, [w:] E. Filipiak (red.), Rozwijanie

się dostać stałą pracę i bardzo mu zależy na jej

zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, UKW,

utrzymaniu. Sytuacja jest o tyle skomplikowa-

Bydgoszcz 2008, s. 35–50.

go, w związku z tym ma z Malwiną jedynie dwie

na, że ojciec nie ma żadnego wsparcia ze strony
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Ćwiczenie tabela

Obszar II Moduł 1.4 Zał. 1

Ćwiczenie tabela
Tab. 2. Ćwiczenie tabela
W jaki sposób realizuję?

Ja nauczyciel

Ja wychowawca

My szkoła

Ja dyrektor

My nauczyciele

Rodzice i uczniowie

Potrzeba bezpieczeństwa uczniów

Potrzeba bezpieczeństwa rodziców

Potrzeba bezpieczeństwa nauczycieli

Źródło: opracowanie własne.
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Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się

Obszar II Moduł 1.4 Zał. 2

Człowiek, dysponując wiedzą i doświadczeniem, poddaje zagrożenie analizie poznawczej,

Wzmacnianie poczucia
bezpieczeństwa wśród
uczących się

ale nie zawsze mu się to udaje…
M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN i Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP,
Warszawa 2014.

••Poczucie bezpieczeństwa traktowane jako

subiektywne odczuwanie braku zagrożenia
jest fundamentem, na którym może zachodzić
proces uczenia się.

••Subiektywizm odczuwania bezpieczeństwa

stanowi duże wyzwanie dla uczących się, różne warunki są bowiem konieczne do zaspo-

••Nasze myśli i działania nastawione są na przetrwanie.

••Myślimy intensywnie, ale krótko.
••Lęk pozostawia po sobie jałowy grunt poznawczy.

kojenia tej potrzeby u poszczególnych osób.
Jeśli brak lęku, myśli stają się bardziej wolne, otwarte
Konsekwencjami braku poczucia bezpieczeństwa
są: strach, niepokój, lęk, poirytowanie, złość.

••Mogą pojawić się objawy fizjologiczne: np.
przyspieszenie akcji serca.

i szersze.
M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe
PWN i Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Warszawa 2014, s. 126.

Wtedy uczenie się jest bardzo mocno ograniczone,
czy wręcz niemożliwe.

Zagrożenie uruchamia w mózgu mechanizm

„walcz” albo „uciekaj”.
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Studium przypadku Anglistka w małej szkole

Obszar VI Moduł 3.1 Zał. 1

czego jest pewna i w czym odnosi sukcesy (nawet
małe). Powoli Zuza zaczęła zapisywać coraz wię-

Studium przypadku Anglistka
w małej szkole

cej takich rzeczy, Joanna cierpliwie zadawała kolejne pytania: co jeszcze? Rozmawiały też o tym,
czego Zuza najbardziej się obawia i co z tym może
zrobić. Na koniec rozmowy Zuza czuła się wyczer-

Zuza jest młodą nauczycielką, zaczęła pracować

pana i niepewna, do czego to wszystko prowadzi.

w szkole przed trzema laty, ale wtedy uczyła

Joanna znowu poprosiła Zuzę o wykonanie pracy

w szkole podstawowej. Kłopoty zaczęły się, gdy

domowej przed kolejnym spotkaniem: zaobser-

przeszła do gimnazjum. Wiedziała, jaki ma prob-

wowanie wszystkich tych momentów, w których

lem, z którym trudno jej sobie poradzić: co zro-

nauczycielce udało się zapanować nad klasą,

bić, aby przestać się bać wchodzić do dwóch klas,

co wtedy robiła, mówiła, myślała.

w których uczy angielskiego. Postanowiła poroz-

Kolejne spotkania poświęciły na zastanawia-

mawiać o tym z Joanną – doświadczoną nauczy-

nie się, jak Zuza może zwiększać liczbę sytuacji,

cielką z innej szkoły, do której ma dużo szacunku

w których sobie dobrze radzi. Co może jej w tym

i zaufania. Zuza przez godzinę opowiadała o ucz-

pomóc. Ale również, jak radzi sobie w trudnych

niach gimnazjum, o tym, jacy są pewni siebie i nie-

sytuacjach, co jej pomaga, z czego korzysta. Joan-

znośni, a jeszcze gorsi są ich rodzice, którzy mają

na dobrze zapamiętała spotkanie, podczas które-

ambicje, by ich dzieci świetnie mówiły po angiel-

go Zuza po raz pierwszy nie narzekała i nie mó-

sku, bez żadnego wparcia i zaangażowania z ich,

wiła, że coś nie ma sensu i jest za trudne. Wtedy

rodziców, strony.

Zuza powiedziała, że chciałaby za rok być pew-

Czuje się bezradna wobec aroganckich, nie-

ną siebie nauczycielką i jest gotowa się zmierzyć

skupiających się na lekcji uczniów, za to bardzo

z różnymi sytuacjami. Wizja, że stanie przed ro-

pewnych siebie. Boi się, że na koniec roku rodzi-

dzicami i opowie im o postępach swoich uczniów,

ce zaczną ją obwiniać za brak efektów, nie wie,

już nie napawała jej przerażeniem. Powoli przy

jak sobie poradzić. Joanna wysłuchała opowie-

współpracy z Joanną zaczęła myśleć i planować,

ści Zuzy i zapytała, co powinno się zmienić, jak

w jaki sposób poradzi sobie z poszczególnymi

Zuza chciałaby, żeby było. Zuza zaczęła od tego,

uczniami i sytuacjami. Zaplanowała też udział

że uczniowie powinni chcieć się uczyć, ponieważ

w kursie aktywnego uczenia języków, który zna-

bez języka angielskiego ani rusz w dzisiejszych

lazła na swojej dawnej uczelni. Podczas kolejnych

czasach, a rodzice powinni współpracować z nią,

spotkań rozmawiała z Joanną o sukcesach i po-

gdyż tylko wtedy uda się coś osiągnąć. Joanna

rażkach w realizacji planu, ale z czasem porażek

przyznała, że to bardzo ważne, ale zadała Zuzie

było coraz mniej…

jeszcze jedno pytanie: jak widzisz siebie taką, jaka
chciałabyś być, żeby nie bać się tej klasy. I poprosiła, żeby Zuza napisała pół strony na ten temat
na następne spotkanie. Zuza napisała w kilku zdaniach o pewnej siebie i radzącej sobie z trudnymi
sytuacjami osobie, ale na końcu dodała, że nigdy
taka nie będzie. A Joannie powiedziała, że to była
trudna praca, ponieważ nie wierzy, że może stać
się kimś innym, i brak jej na to sił.
Zaczęły rozmawiać o tym, w czym Zuza czuje
się kompetentna, co stanowi jej mocną stronę,
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Pytania do analizy:
••Jakie możecie wskazać etapy rozwoju Zuzy?
••Jakie dostrzegacie jej obszary rozwoju?
••Jakie kolejne etapy rozwoju przed nią widzicie?
••Jakie konkretne działania rozwojowe powinna
podjąć w kolejnych krokach?
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Indywidualny plan rozwoju

Obszar VI Moduł 3.3 Zał. 3

najbardziej istotne w pełnieniu funkcji dyrektora
szkoły. Skoncentrujcie się na tym, co jest w Wa-

Indywidualny plan rozwoju
Wskazówki do pracy nad Indywidualnym
planem rozwoju

szym przypadku najważniejsze, na tym, co jest
warte poświęcania czasu i energii. Zastanówcie
się na tym, w jakich obszarach Wasz rozwój przyniesie najwięcej korzyści Wam, Waszym współpracownikom, uczniom, całej szkole.
Planując działania rozwojowe, wybierzcie te

Przekazujemy Wam dokument Indywidualny

metody, które są w Waszym przypadku najsku-

plan rozwoju, który ma być wsparciem w za-

teczniejsze. Przypomnijcie sobie, w jaki sposób

planowaniu swojego rozwoju zawodowego jako

najlepiej się uczycie? Jakie doświadczenia były

kandydatów na dyrektorów szkoły.

dla Was najbardziej uczące? Pomyślcie o skorzy-

Wasz indywidualny rozwój zawodowy powi-

staniu z doświadczenia innych, obserwacji, prak-

nien być osadzony w konkretnym kontekście. Ma

tycznych działaniach, pozyskiwaniu informacji

on się przyczynić do skuteczniejszej realizacji wi-

zwrotnej.

zji zmiany szkoły, jaka jest Wam bliska. Przez ten

Dokument Indywidualny plan rozwoju składa

dokument zachęcamy Was do zaplanowania swo-

się z czterech części. Punktem wyjścia jest opisa-

jego rozwoju jako przyszłych przywódców edu-

nie wizji szkoły, do której chcecie doprowadzić.

kacyjnych w perspektywie kolejnych 12 miesięcy.

Wizja ta powinna wyznaczać kierunek Wasze-

Wprowadzenie każdej zmiany wymaga jas-

go indywidualnego rozwoju. W kolejnej części

nego wskazania, co ma być jej rezultatem. Do-

określicie swoje mocne i słabe strony. Następnym

kument Indywidualny plan rozwoju ma właśnie

etapem będzie zebranie wiedzy o tym, w jaki spo-

Wam pomóc określić i zaplanować proces zmia-

sób się uczycie, refleksji o Waszych dotychcza-

ny. Proces zmiany jest dużo łatwiejszy, kiedy wi-

sowych doświadczeniach. W ostatnim – w kilku

dzimy jasny, konkretny cel, wyraźne rezultaty,

krokach zaplanujecie konkretne działania, dzięki

do których dążymy. Osoby, które potrafią obra-

którym osiągnięcie swoje cele rozwojowe.

zowo określić, co będzie ich sukcesem, mają dużo

Indywidualny plan rozwoju ma być narzę-

większą szansę na osiągnięcie tego, co zamierzają.

dziem, które w trakcie całego kursu będzie Was

Stąd Indywidualny plan rozwoju jest skonstruo-

prowadziło. Nie ma być to zamknięty dokument.

wany w ten sposób, że wymaga rozbicia Waszych

Zachęcamy Was do zaglądania do niego, wprowa-

potrzeb i celów rozwojowych na szczegółowe

dzania korekt wraz ze zdobywanymi doświadcze-

kompetencje, zachowania, wiedzę, ale też wska-

niami, uzupełniania o nową wiedzę o sobie, którą

zania, po czym poznacie dokonujący się postęp.

uzyskiwać będziecie wraz z kolejnymi sesjami

Pracując nad tym dokumentem, wybierzcie
te umiejętności, zachowania, wiedzę, które są

całego kursu.
Powodzenia!
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Indywidualny plan rozwoju

Tab. 3. Indywidualny plan rozwoju
I. Wizja zmiany
Wyobraź sobie, że mija 5 lat od teraz, opisz, jak wtedy będzie wyglądała szkoła, której jesteś dyrektorem/dyrektorką. Opisz konkretnie Twoją wizję szkoły i zmianę, jaka musi się wydarzyć ciągu najbliższych 5 lat.
Warto tę zmianę rozpisać na wskaźniki zmiany. Jakie będą konkretne efekty tej zmiany? W jakim czasie będą widoczne? (gdzie, kto, ile, wymień konkretne wskaźniki zmiany i liczby)

II. Zmiana w sobie
Jakie są Twoje mocne strony, talenty, które są istotne w pełnieniu funkcji dyrektora/dyrektorki szkoły?
Mocne strony:

Jak się przejawiają? Po czym je poznajesz? Skąd to wiesz?

Co chciał(a)byś w sobie wzmocnić?
Wzmocnię / rozwinę / zwiększę:

Jakie są Twoje słabsze strony i ograniczenia, które są istotne w pełnieniu funkcji dyrektora/dyrektorki szkoły?
Słabe strony:

Jak się przejawiają? Po czym je poznajesz? Skąd to wiesz?

Co chciał(a)byś poprawić lub zmienić?
Wyeliminuję / zmniejszę / zwiększę:
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Indywidualny plan rozwoju

III. Twoje doświadczenia rozwojowe
Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na przebieg Twojego rozwoju? W jaki sposób?
(np. formalne wymagania wyrażane w działaniach i dokumentach władz oświatowych, samorządowych itp.; uwarunkowania związane z Twoją szkołą, zespołem pracowniczym, społecznością szkolną; oczekiwania uczniów, rodziców
i innych partnerów szkoły, dostępne możliwości kształcenia)

Jakie doświadczenia z dotychczas zdobytych były dla Ciebie najbardziej rozwijające?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 7 ROZWÓJ
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Indywidualny plan rozwoju

IV. Wprowadzanie zmiany
Krok 1
A teraz zdecyduj się, nad którym obszarem chcesz szczególnie pracować przez najbliższe 12 miesięcy. Jakich zmian
w Tobie wymaga Twoja wizja szkoły? Jak widzisz na tę chwilę główny kierunek zmiany przed sobą? Napisz konkretnie.
Jaki jest Twój cel rozwojowy? Np. co chcesz zmienić, zwiększyć, zmniejszyć – jaką wiedzę, jakie umiejętności, postawy, sposoby działania?

Po czym poznasz, że udało Ci się go osiągnąć? Na czym konkretnie będzie polegała różnica w stosunku do tego, jak
jest dzisiaj?

Krok 2
Określ możliwe sposoby wsparcia i metody rozwoju, które mógłbyś/mogłabyś wykorzystać.
Pomyśl, ze wsparcia jakich osób możesz skorzystać? W jaki sposób?
Pomyśl o tym, od kogo będziesz mógł/mogła otrzymać informacje zwrotne i w jakiej formie?
Z jakich możliwości wsparcia i rozwoju istniejących w systemie oświaty możesz skorzystać?
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Krok 3
Zaplanuj, w jaki sposób osiągniesz swój cel, wykorzystując różne narzędzia i metody.
Pomyśl szeroko o działaniach rozwojowych, weź pod uwagę: Co Cię inspiruje? Co pomaga Ci popatrzeć z innej
perspektywy na swoje działania?
Jakie podejmiesz działania, aby zrealizować swój cel?

Harmonogram: kiedy to zrobisz?

Źródło: opracowanie własne.
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Materiał do ćwiczenia Statki

Obszar VI Moduł 3.3 Zał. 2

Materiał do ćwiczenia Statki
Tab. 4. Materiał do ćwiczenia Statki
1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
G
H

Źródło: opracowanie własne.
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Pytania Kiplinga

Obszar VI Moduł 7.3 Zał. 1

Pytania Kiplinga
Rozważając problem lub omawiając tekst, moż-

W tabeli znajdziesz pytania dodatkowe, któ-

na posłużyć się metodą pytań zaproponowanych

re pomogą Ci zidentyfikować problem, osoby

przez Rudyarda Kiplinga.

odpowiedzialne czy zainteresowane, ulokować

Określ problem główny, a następnie omów go

zdarzenie/sytuację w czasie i miejscu oraz za-

indywidualnie lub odpowiadając na każde z sześ-

stanowić się, co zaszło, dlaczego, dlaczego warto

ciu zadanych pytań.

i jak. Sugeruj się nimi, one są przykładami.

CO?

KTO?

DLACZEGO?

GDZIE?

KIEDY?

JAK?

Rys. 1. Pytania Kiplinga
Źródło: opracowanie własne.

CO?

DLACZEGO?

Co robimy? Co robię?
Co zostało przedstawione/omówione?
Co powinniśmy robić następnie?
Co się stało?
Co jest najważniejszą rzeczą do zrobienia teraz?
Co starasz się rozwiązać?
Co jest prawdziwym problemem?
Co jest oczekiwanym wynikiem?
Itp.

Szuka przyczyn i skutków, logiki i racjonalności.
Dlaczego warto to wykorzystać/zrobić?
Dlaczego to się stało?
Dlaczego to zrobiłeś?
Dlaczego to jest dla nas ważne?
Czemu by nie spróbować?
Itp.
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Pytania Kiplinga

KIEDY?

Lokuje daną rzecz/problem w czasie.
Kiedy chcesz to wykorzystać?
Kiedy to się stało?
Kiedy to będzie skończone?
Kiedy zdarzy się działanie X?
Kiedy dostarczane są materiały / wyroby / usługi?
Jak często?
Jak wiele razy?
Itp.

JAK?

Pogłębione poszukiwanie tego, co się zdarzyło.
Jak to zastosować?
Jak to się stało?
Jak to osiągnięto/osiągnąłeś?
Jak mamy się tam znaleźć / dostać / dotrzeć?
Skąd wiemy, że działanie X jest opłacalne?
Ilu liczy sobie uczniów/nauczycieli?
Co zostało użyte, aby to się zadziało?
Itp.

GDZIE?

Lokuje zdarzenie w konkretnym miejscu.
Gdzie możesz to zastosować?
Gdzie to jest?
Gdzie to się zdarza?
Gdzie to umieścisz?
Skąd to pochodzi?
Do jakiego miejsca to zmierza?
Gdzie to będzie dostarczone / wydane / zbadane?
Itp.

KTO?

Łączy zdarzenie czy proces z człowiekiem, identyfikuje kluczowe dla procesu/problemu postacie.
Kogo to dotyczy?
Dla kogo to jest zadanie?
Przez kogo to zostało zrobione?
Dla kogo to ma być zrobione?
Kto jeszcze będzie zainteresowany?
Kto odnosi z tego korzyści?
Itp.

Rys. 2. Pytania Kiplinga
Źródło: opracowanie własne.
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.11

Dzień 1
Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

VI.7.11

Cel sesji: Doświadczenie pracy w zespole krytycznych przyjaciół.
Podzielnie się wnioskami wynikającymi z lektury i zadań
domowych.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Rozmowa w grupach krytycznych przyjaciół
OP dzieli uczestników na grupy krytycznych przyjaciół i prosi o rozmowę skoncentrowaną wokół zagadnienia Moje portfolio (refleksja
na podstawie zgromadzonych w portfolio dowodów uczenia się).
Pomocne mogą być pytania: Jaki jest mój rozwój na tym kursie? W którym miejscu jestem?
Chętni uczestnicy dzielą się na forum swoimi refleksjami odnoszącymi się zarówno do lektur, jak i do pracy z grupie krytycznych
przyjaciół.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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I.4.1 Obszar I Moduł 4: Rozwój

I.4.1

Obszar I Moduł 4: Rozwój.
Zagadnienie 1: Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole

A

Cel sesji: Wprowadzenie podstaw teorii zarządzania zmianą.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Poznanie teoretycznych podstaw zarządzania zmianą.
Refleksja na temat istoty zmiany w procesie rozwoju szkoły. Świadomość sposobu i zasięgu zmian przeprowadzanych we własnej
szkole. Świadomość własnej gotowości na zmiany.
Opis zadania: Odszukanie w sieci i zapoznanie się z trzema etapami
zmiany według K. Lewina. Odpowiedź na pytania: Czy zmiany, które
obserwujesz w Twojej placówce, zgadzają się z tym modelem? Na jakich
etapach są te zmiany?
Przeprowadzenie autodiagnozy według załączonego kwestionariusza.
Forma, sposób przekazania zadania uczestnikom: zadanie przesłane uczestnikom przed spotkaniem. Praca do sprawdzenia w czasie
zajęć.
E
Obszar I Moduł 4.1 Zał. 4

Materiały do wykonania zadania: samodzielne poszukiwanie
w źródłach własnych (Obszar I Moduł 4.1 Zał. 4 Jaka jest Twoja
postawa w obliczu zmiany).

Jaka jest Twoja postawa
w obliczu zmiany

Kiedy do wykonania: przed zjazdem.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Reakcja na zmianę
Scenariusz trzech sesji opiera się na przykładzie zmiany „smartfony
na lekcji”. Zmieniając ten element na inny, proszę pamiętać, że aby
realizował on cele kursu, powinien: odnosić się do wprowadzania
nowych technologii, dotyczyć lekcji/zajęć jako współdziałania nauczyciel–uczeń, powinien być nieoczywisty i budzić umiarkowany
opór. Powinna to być mała zmiana wpływająca jednak na poziom
wartości i kultury szkoły.
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Obszar I Moduł 4: Rozwój. I.4.1

OP proponuje dowolne ćwiczenie dotyczące „reakcji na zmianę”,
np. zamianę z sąsiadem jednej rzeczy lub ćwiczenie na wzajemne
dostrzeżenie pięciu zmian wprowadzonych w ubiorze przez uczestników wykonujących zadanie w parach, ewentualnie przeprowadza
wśród uczestników rundkę z dokończeniem zdania „zmiana jest jak…”.
OP zbiera na plakat emocje/odczucia, jakie towarzyszyły OU w czasie
wykonywania ćwiczenia, i wskazuje na dostrzeżone tendencje oraz
odmienne reakcje na to same zadanie.
3. Wprowadzenie teorii pola sił Kurta Lewina. Powiązanie modelu
z osobistymi doświadczeniami

E
Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1
Prezentacja o zmianie

OP, odnosząc się do plakatu z poprzedniego ćwiczenia i slajdu z prezentacji (Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1 Prezentacja o zmianie slajd 3),
wyjaśnia model zmiany, wprowadza etapy zmiany i różne reakcje
na zmianę. OP prosi OU o podzielenie się własnym doświadczeniem

E

z przeprowadzania zmian lub uczestniczenia w ich wprowadzaniu

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 3

i dostrzeżenie w tych doświadczeniach elementów modelu K. Lewina.

Analiza pola sił

OP proponuje wspólne rozważenie sił wspierających i hamujących
na konkretnym, modelowym przykładzie z wykorzystaniem diagramu sił. OU oglądają film Pozwól nam: https://www.youtube.com/

G

watch?v=yMGX_mv_Pek. W filmie, uczniowie postulują wprowadzenie

Jak zmieni się układ sił, jeśli

zmian. OP proponuje, aby przedmiotem zmiany zaplanowanej w ra-

pojawi się nowy czynnik w po-

mach zajęć było wykorzystywanie przez nauczycieli smartfonów

staci presji organu prowadzą-

na lekcjach. OU pracują w grupach 4–5-osobowych, posiłkując się

cego lub rodziców?

materiałem (Obszar I Moduł 4.1 Zał. 3 Analiza pola sił), rozrysowują diagram na plakacie i realizują kroki 1–5 wskazane w materiale.
OP prosi o podjęcie decyzji na podstawie przeprowadzonej analizy
i przedstawienie pracy zespołów. Następnie zadaje pytanie: Jak zmieni

E

się układ sił, jeśli pojawi się nowy czynnik w postaci presji organu prowa-

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 3

dzącego lub rodziców? OU rozmawiają w grupach, wskazują pozytywy,

Podstawowe pytania doty-

negatywy nowej siły i prezentacją wyniki rozmowy na forum.

czące zmiany w szkole

4. Podsumowanie
OP podsumowuje, pokazując, że taka zmiana to nie tylko nowa siła,
biające. OP proponuje lekturę materiału (Obszar I Moduł 4.2 Zał.

F

3 Podstawowe pytania dotyczące zmiany w szkole) jako podpowiedź

Materiały szkoleniowe:

do poszukiwania nieuwzględnionych pól sił.

• Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1

Na zakończenie OP w rundce bez przymusu prosi o informację na te-

• Obszar I Moduł 4.1 Zał. 3

ale także zmiana priorytetów, nowe działania wzmacniające i osła-

Prezentacja o zamianie

mat użyteczność tej metody. W podsumowaniu zwraca uwagę na to,

Analiza pola sił

że teoria Kurta Lewina stanowi jedynie model. (Plakat zachować

• Obszar I Moduł 4.2 Zał. 3

na kolejną lekcję).

Podstawowe pytania dotyczące zmiany w szkole

Zadanie rozwojowe
Materiały biurowe:

Cel zadania: Utrwalenie i pogłębienie poznanych treści.

• flipchart, flamastry
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I.4.2 Obszar I Moduł 4: Rozwój

Opis: OU zapoznają się z materiałem (Obszar I Moduł 4.1 Zał. 2
Zasady zapewniania długofalowego rozwoju szkoły). Komentują
jedną dowolną zmianę w placówce, w której pracują, korzystając
z zawartych w artykule listy zasad. Udzielają odpowiedzi na py-

E

tanie: Czy dostrzegasz w swoim doświadczeniu przyczyny sukcesu lub

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 2

porażki wprowadzanej zmiany? OU zapisują swoje refleksje na forum

Zasady zapewniania długofa-

i komentują odpowiedzi innych uczestników.

lowego rozwoju szkoły

OU czytają publikację E. Maksymowska, O czym warto pamiętać,
wprowadzając znaczącą zmianę w zarządzanej placówce (lektura
uzupełniająca).
Materiał do wykonania zadania: E. Maksymowska, O czym warto
pamiętać, wprowadzając znaczącą zmianę w zarządzanej placówce.
Dostępne na stronie: www.doskonaleniewsieci.pl.
Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

I.4.2
A

Obszar I Moduł 4: Rozwój.
Zagadnienie 2: Jak zaplanować zmiany? Monitoring i ewaluacja zmiany

Cel sesji: Uświadomienie potrzeby planowania całego procesu
zmiany oraz jej monitorowania i ewaluowania.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cele zadania: Refleksja nad strategicznymi kierunkami zmian.
Uwspólnienie poziomu wiedzy na temat zmiany.
E

Opis zadania: Po przeczytaniu materiału (Obszar I Moduł 4.2 Zał. 2

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 2

Inicjacja zmiany) OU odpowiadają na pytanie: Jaki jest najistotniejszy

Inicjacja zmiany

kierunek zmian w edukacji w następujących czterech obszarach: proces
nauczania, kierownictwo i podział władzy, kooperacja i relacje, polityka
wewnątrzszkolna. Refleksje zamieszczają na swojej platformie.
Materiał do wykonania zadania: Obszar I Moduł 4.2 Zał. 2 Inicjacja
zmiany.
Kiedy do wykonania: przed zjazdem.
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Obszar I Moduł 4: Rozwój. I.4.2

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Najistotniejsze kierunki zmian. Nawiązanie do wymagań państwa
OP nawiązuje do zadania zaliczeniowego (koncepcji) i proponuje rozmowę o tym, jakie zmiany warto tam zawrzeć. Dzieli OU na zespoły
krytycznych przyjaciół. OU, korzystając ze znanego już z pre-worku
materiału (Obszar I Moduł 4.2 Zał. 2 Inicjacja zmiany) oraz przemyśleń
związanych z realizacją zadania projektowego po poprzednim zjeździe podejmują kolegialnie decyzję o najistotniejszym kierunku zmian
w edukacji w czterech obszarach z zadania przed zajęciami: procesie
nauczania, kierownictwie i podziale władzy, kooperacji i relacjach,
polityce wewnątrzszkolnej. Najważniejsze postulowane zmiany są
zapisywane na karteczkach samoprzylepnych (cztery karteczki samoprzylepne). OP zbiera i grupuje propozycje na plakacie, odwołuje się
do wymagań państwa i wskazuje wymagania państwa jako silny czynnik zewnętrzny, prorozwojowy i wspierający postulowane zmiany.
3. Konieczność unaocznienia pilności i nieuchronności zmiany
OP przestawia miniwykład, wykorzystując prezentację (Obszar I Mo-

E

duł 4.1 Zał. 1 Prezentacja o zmianie, slajdy 15, 16, …). Dla unaocznienia

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1

konieczności zmiany przytacza przykład z rękawicami. OP wraca

Prezentacja o zmianie

do przykładu zmiany „smartfony na sesji”. OU dzielą się na czteroosobowe grupy, które pracują nad pomysłami pozwalającymi unaocznić
nauczycielom pilność i nieuchronność zmiany. Zadaniem grupy jest
przygotowanie plakatu z opisem sposobu/sposobów unaocznienia
potrzeby zmiany. W pracy nad sposobem przekonania nauczycieli
do zmiany wykorzystują pytanie: Co będzie, jeżeli zmiana nie nastąpi?
OU prezentują pomysły na ogólnym forum.

G
Co będzie, jeżeli zmiana nie

4. Formułowanie celów zmiany, monitorowanie i ewaluacja

nastąpi?

W tych samych grupach OU formułują cele zmiany według zasady
SMART (konkretne, mierzalne, możliwe do osiągnięcia, realistyczne
i zaplanowane w czasie). Podjęte w grupie ustalenia zapisują na plakacie i prezentują na forum.
OP wskazuje, że dobrze sformułowany cel jest również poddany

ewaluacji i monitoringowi. Zwraca uwagę na role kryteriów ewalu-

F
Materiały szkoleniowe:

acyjnych i jako propozycję metody badania realizacji zmiany podaje

• Obszar I Moduł 4.2 Zał. 2

badanie w działaniu jako propozycję do samodzielnego rozwoju.

Inicjacja zmiany

Grupy wypracowują kryteria ewaluacyjne i zamieszczają na plakacie.

• Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1

Na koniec sesja plakatowa w postaci gadającej ściany.

Prezentacja o zmianie
Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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I.4.3 Obszar I Moduł 4: Rozwój

Zadanie rozwojowe
Cel zadania: Przyjęcie perspektywy ewaluacyjnej wobec planowanego zadania projektowego.
Opis zadania: Na podstawie materiału D. Elsner (Obszar I Moduł
4.2 Zał. 4 Ewaluacja zmiany) zaplanuj, jak możesz ewaluować i monitorować zmianę „smartfony na lekcji”, plan zapisz na platformie.
Skomentuj jeden z planów innego uczestnika z Twojej grupy.
Forma: praca na platformie.
E

Materiały do wykonania zadania: Obszar I Moduł 4.2 Zał. 4 Ewalua-

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 4

cja zmiany, zdjęcia z „polem sił zmiany: smartfony na lekcji” z zajęć.

Ewaluacja zmiany

Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

I.4.3

Obszar I Moduł 4: Rozwój.
Zagadnienie 3: Zachowanie lidera wobec reakcji ludzi na zmianę,
zarządzanie ludźmi w zmianie

A

Cel sesji: Przygotowanie lidera do przeprowadzenia nauczycieli
przez zmianę.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wykres przebiegu zmiany
E

OP przypomina etapy zmiany i wspomina o roli zasobów w efektywności i tempie wprowadzania zmiany. Przygotowuje plakat z wykresem

Obszar I Moduł 4.3 Zał. 2

zmiany i przedstawia je uczestnikom. Omawia obszary lęku, rozwoju

Wykres zmiany

i cofania się (Obszar I Moduł 4.3 Zał. 2 Wykres zmiany). Następnie wraca

G

do przykładu „smartfony na lekcji” i prosi uczestników o indywidualną odpowiedź na pytanie: Jakie zasoby i potencjał może mieć zmiana

Jakie zasoby i potencjał może

„smartfony na lekcji” w placówkach, w których pracują? OU zaznaczają

mieć zmiana „smartfony na

na wykresie pozycję, jaka miałaby ta zmiana w ich placówkach.

lekcji” w placówkach, w których pracują?

Na zakończenie ćwiczenia refleksja uczestników wokół pytania: Co mi
uświadomił wykres zmiany?
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Obszar I Moduł 4: Rozwój. I.4.3

3. Reakcje na zmianę. Ćwiczenie „Gra w karty” – cz. 1 – Nauczyciele
OP wprowadza fazy reakcji na zmianę, wracając do materiału (Ob-

E

szar I Moduł 4.1 Zał. 1 Prezentacja o zmianie). Następnie dzieli OU

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1

na cztery (lub osiem) grup. Każda grupa zajmie się inną fazą reakcji

Prezentacja o zmianie

na zmianę (wypieranie, opór, próby, akceptacja). OU rozmawiają o takich reakcjach nauczycieli, nawiązując do konkretnych przykładów
z własnej praktyki. Przygotowują trzy opisy konkretnych reakcji/
postaw (na kartkach A3). Mogą użyć charakterystycznych stwierdzeń
wykorzystywanych w trakcie przechodzenia przez zmianę (np. przy
wypieraniu zmiany: „mnie to nie dotyczy”) i tworzą symboliczną
nazwę tej postawy (np. „nauczyciel dochodzący”) i jakiś symbol graficzny, aby plakat przypominał kartę do gry (w jej nagłówku warto
zapisać analizowaną reakcję, np. wypieranie).
4. Reakcje na zmianę. Ćwiczenie „Gra w karty” – cz. 2 – Liderzy
OP przywołuje modele Lewina i Kottera w szczególności strategię
przeprowadzania ludzi przez zmianę (Obszar I Moduł 4.2 Zał. 1 Pla-

E

nowanie zmiany). Przypomina też style przywódcze znane OU z po-

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 1

przednich zjazdów. OU, pozostając w tych samych grupach, prze-

Planowanie zmiany

chodzą do drugiej części ćwiczenia. Zespoły wymieniają się kartami
w taki sposób, aby każda grupa dostała trzy karty, po jednej od innych grup, i wydała swoje karty innym grupom. Zadaniem OU jest
wygenerowanie możliwych działań, jakie powinien podjąć lider
w reakcji na opisywaną na plakacie postawę pracowników. Przygotowują „karty atutowe”, opisując na nich działania lidera. Wspierając
się zgromadzoną już wiedzą z poprzednich sesji o zmianie, opisują
na kartach postulowane zachowania lidera. Mogą również na karcie
wskazać zachowania dla różnych stylów przywódczych. W wyniku
tego działania powstają karty reakcji (A3) – 15 minut.
5. Reakcje na zmianę. Ćwiczenie „Gra w karty” – cz. 3 – Sesja plakatowa
OP razem z OU grupuje plakaty według reakcji na zmianę (wyparcie, opór, próby, akceptacja) i wiesza parami pod sobą. OU oglądają

G

plakaty i na karteczkach samoprzylepnych przekazują informacje

Jakie uniwersalne działania

zwrotne, podpowiedzi i sugestie oraz inne pomysły, przyklejając je

lidera są przydatne w każdym

do odpowiednich plakatów.

typie reakcji pracowników na
zmianę?

6. Podsumowanie sesji

Czy działania lidera w zmianie
są manipulacją?

OP prosi uczestników o refleksje na temat działań lidera: Jakie uniwersalne działania lidera są przydatne w każdym typie reakcji pracowników
na zmianę? Zbiera odpowiedzi na plakat. Podkreśla potrzebę działań
podtrzymujących lidera w fazach prób i akceptacji (często pomijanych). Jeśli dyskusja nie dotknie poziomu wartości, zadaje pytanie:
Czy działania lidera w zmianie są manipulacją?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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I.4.3 Obszar I Moduł 4: Rozwój

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1
Prezentacja o zmianie

W dyskusji OP dba o to, aby wybrzmiała teza, że działania lidera
w zmianie muszą być autentyczne i jego pobudki powinny wynikać

z jego systemu wartości. Warto, aby pojawiły się takie wartości, jak:
odwaga, otwartość, wolność, uczciwość i szacunek.

• Obszar I Moduł 4.2 Zał. 1
Planowanie zmiany

Zadanie rozwojowe

• Obszar I Moduł 4.3 Zał. 2
Wykres zmiany

Cel zadania: Utrwalenie poznanych metod i sposobów wspierania
pracowników uczestniczących w zmianie.

Materiały biurowe:
• flipchart, mazaki

Opis zadania: Zapoznaj się z tekstem (Obszar I Moduł 4.2 Zał. 4

• karteczki samoprzylepne

Strategie wprowadzania zmian kompetencyjnych). Przypomnij
sobie ze swojego doświadczenia zawodowego, kiedy użyłeś przy

E
Obszar I Moduł 4.2 Zał. 4

wdrażaniu zmiany podejścia partycypacyjnego, a kiedy dyrektywnego, czy zgadzasz się z tezami zawartymi w tekście? Zamieść swoje
przemyślenia na platformie, skomentuj doświadczenie innych.

Strategie wprowadzania
zmian kompetencyjnych

E

Obejrzyj film Eksperyment w klasie, cz. 1 (https://www.youtube.com/
watch?v=TacC0SUzA4g), przeanalizuj decyzje lidera w czasie reakcji

uczniów i nauczycieli na patyczki z imionami – naszkicuj krzywą

Eksperyment w klasie, cz. 1

zaangażowania uczestników. Zastanów się, kiedy i jak interwe-

(https://www.youtube.com/

niował prof. Dylan William. Porozmawiaj z innymi uczestnikami

watch?v=TacC0SUzA4g)

na platformie o tym, kiedy lider udziela wsparcia uczestnikom
zmiany i w jakiej formie to robi.
Forma przekazania zadania uczestnikom: Praca na platformie –
blog własny (umieszczenie zapisu i komentowanie innych wypowiedzi), blog grupowy (komentarze do filmu).
Materiały do wykonania zadania: Obszar I Moduł 4.2 Zał. 4 Strategie
wprowadzania zmian kompetencyjnych, Film w sieci Eksperyment
w klasie, cz. 1 (https://www.youtube.com/watch?v=TacC0SUzA4g),
K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, rozdz. 11.
Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Obszar I Moduł 4: Rozwój. I.4.4

I.4.4

Obszar I Moduł 4: Rozwój.
Zagadnienie 4: Komunikowanie celów i wartości w zmianie

A

Cel sesji: Kształtowanie umiejętności i potrzeby komunikowania
celów i wartości i budowania na tej podstawie efektywnych
zespołów.

B

Czas: 135 minut z wewnętrzną przerwą, według decyzji OP

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Firma w zmianie
Ćwiczenie Firma w zmianie wywołuje wiele emocji i frustracji, kiedy OU uświadamiają sobie, że w sytuacji zadaniowej zapominają
o istotnych celach i wartościach. Dlatego trener musi być przygotowany do adekwatnego działania i zmniejszania tego napięcia. OP
może zastosować takie metody, jak odczarowywanie, wyjście z ról,
przesadzanie uczestników, mieszanie kierowników z pracownikami.
Cenne jest w tym ćwiczeniu wejście na poziom wyznawanych i realizowanych wartości oraz zauważenie, że w zmianie brak spójności
między deklarowanymi wartościami a podejmowanymi działaniami
staje się widoczny i wpływa na wszystkich uczestników zmiany. Warto
nawiązać tutaj do sesji na temat kultury organizacyjnej.
OP dzieli grupę na dwie części: zespół kierowniczy (maksymalnie
do siedmiu osób) i pracowników. Przy dużej grupie można wprowadzić obserwatorów kreślących krzywą zaangażowania obu zespołów.
Informuje, że będą symulować pracę firmy, która zmienia profil działalności. Dotychczas zajmowała się produkcją gadżetów reklamowych
(chorągiewek, baloników…), ale w ostatnim czasie otrzymała dobrze
płatne zlecenie w nowym obszarze działalności. Czas na realizację zadania jest ściśle określony do 30 minut. Grupy rozchodzą się

E

do dwóch oddzielnych i nieco oddalonych od siebie pomieszczeń

Obszar I Moduł 4.4 Zał. 1

i otrzymują instrukcję ćwiczenia na piśmie (Obszar I Moduł 4.4 Zał.

Firma choreograficzna

1 Firma choreograficzna).
W każdym pomieszczeniu znajduje się trener/obserwator nieingerujący w rozwój sytuacji (z wyjątkiem sytuacji opisanej w instrukcji
dla trenera). Obserwatorzy przyglądają się komunikacji i zmotywowaniu członków obu zespołów (poszukując czynników sprzyjających
i przeszkadzających w wykonaniu zadania).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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I.4.4 Obszar I Moduł 4: Rozwój

3. Omówienie ćwiczenia
OP zadaje kolejno pytania, najpierw kierownikom, a potem pracownikom: Jak oceniacie realizację zadania przez Wasz zespół? Jakie emocje
budziła w Was jego realizacja? OP zbiera emocje na plakat. Zadaje
kolejno pytania, najpierw kierownikom, a potem pracownikom: Jak
odbieracie teraz emocje przedstawione przez drugą grupę? Jak komuniG

kowaliście się w swojej grupie i z drugą grupą? Jakie komunikaty byłyby
Wam potrzebne od drugiej grupy, aby realizować zadanie w dobrej atmo-

Jak komunikowaliście się

sferze? OP zbiera odpowiedzi na kolejny plakat, a następnie kieruje

w swojej grupie i z drugą gru-

rozmowę na poziom wartości i celów organizacji i zmiany. OP dba

pą? Jakie komunikaty byłyby

w tej części o wyjście z ról uczestników (dodatkowe działania w za-

Wam potrzebne od drugiej

leżności od poziomu emocji).

grupy, aby realizować zadanie
w dobrej atmosferze?

OP ponownie prezentuje plakaty z polem sił Lewina. OP prosi uczestników o powrót do przykładu z sesji pierwszej, wskazując na wypracowane wtedy materiały. Stawia pytania: Jak doświadczenie ćwiczenia
Firma w zmianie wpływa na analizę sił wspierających i hamujących zmianę? Czy na diagramach warto coś dopisać lub zmienić? OU rozmawiają
w parach, następnie na forum. Można doklejać karteczki samoprzylepne do plakatów z komentarzem lub tylko wygłaszać komentarz.

F

OP zbiera na plakacie zasady komunikowania zmiany. Podsumowując,
OP odnosi się do roli lidera w komunikowaniu zmiany w różnych jej
etapach.

Materiały szkoleniowe:
• Obszar I Moduł 4.4 Zał. 1

Zadanie rozwojowe

Firma choreograficzna
• Obszar I Moduł 4.4 Zał. 2

Cel zadania: Nabycie umiejętności komunikowania celów i wartości.

Funkcjonalne zespoły zadaniowe

Opis zadania: Przygotuj wystąpienie lidera komunikującego cele
i wartości wprowadzanej zmiany „smartfony na lekcji”. Wystąpienia

Materiały biurowe:

mogą być przygotowane na potrzeby spotkania z nowo zatrud-

• flipchart, mazaki

nionym nauczycielem, spotkania z rodzicami uczniów, spotkania

• karteczki samoprzylepne

z nauczycielami na początku tej zmiany, spotkania z nauczycielami po roku od wprowadzenia zmiany. Nagraj swoje wystąpienie,
obejrzyj je, a następnie przygotuj refleksje, którymi podzielisz się
na forum.
Materiały do wykonania zadania: zdjęcia wypracowanych
na zajęciach plakatów, artykuł A. Bliklego Współpraca czy współzawodnictwo?, http://andrzejblikle.natemat.pl/59407,wspolzawodnictwo-czy-wspolpraca.

Na kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.

14

Zjazd 8 ZMIANA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia. VI.6.3

Dzień 2

VI.6.3

Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia.
Zagadnienie 3: Radzenie sobie ze stresem

A

Cel sesji: Omówienie zjawiska stresu i wypalenia zawodowego
związanego z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły, ustalenie
strategii radzenia sobie ze stresem.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Wprowadzenie w problematykę sesji, skłonienie
do refleksji.
Opis zadania: Analiza obecnej sytuacji z perspektywy stresu
(pracy).
Forma: e-learning.
Materiały do wykonania zadania: np. Obszar VI Moduł 6.3 Zał.

E

1 Ćwiczenie: Źródła stresu.

Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 1
Ćwiczenie: Źródła stresu

Do wykonania: tydzień przed zjazdem.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie teoretyczne
OP krótko wyjaśnia definicję stresu. Stres jest zjawiskiem po-

wszechnym i nieuniknionym. Osoby na stanowiskach kierowniczych są jednak szczególnie narażone na negatywne konsekwencje

stresu. Odpowiedzialność za cały obszar zarządzania – od aspek-

tów finansowych, prawnych i organizacyjnych, poprzez sprawy
materialne i równie istotne kwestie bezpieczeństwa, po sferę kontaktów międzyludzkich i zarządzanie zespołem – taka rozpiętość
zadań pozostawia niewiele miejsca na zajęcie się samym sobą.
Tymczasem bez zadbania o własne potrzeby i rozwój, trudno efektywnie zarządzać innymi. Optymalnym rozwiązaniem jest, by cała
organizacja (szkoła) kierowała się ideą zrównoważonego rozwoju,
proces ten jednak równie dobrze może się zacząć od jednostki.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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VI.6.3 Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia

3. Zebranie zdiagnozowanych przez OU źródeł stresu związanych
z pracą

OP nawiązuje do zadania przed zajęciami. Prosi OU o podanie jednej
własnej sytuacji stresogennej zaobserwowanej w swojej szkole. Grupa
komentuje, które z czynników stresogennych poznanych w ćwiczeniu
przed zajęciami zadziałały w tej sytuacji.
4. Ćwiczenie Koło stresu
E

OP omawia zjawisko wypalenia zawodowego, wykorzystując prezentację (Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 2 Wypalenie zawodowe), a następnie

Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 2

przedstawia koło stresu, ilustrujące dynamikę wypalenia zawodowe-

Wypalenie zawodowe

go. OP skłania OU do refleksji nad sposobami radzenia sobie ze stresem. Rozdaje załącznik (Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 3 Ćwiczenie: Koło

E

stresu). Następnie OU w podgrupach wykonują ćwiczenie – wpisując
strategie prewencji (co „przed” danym etapem) i interwencji (co „po”

Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 3

– jak problem już powstał) do każdego z trzech etapów wypalenia:

Ćwiczenie: Koło stresu

wyczerpania emocjonalnego, cynizmu i spadku poczucia kompetencji
(model C. Maslach). Na forum przedstawiciele podgrup prezentują
propozycje swoich zespołów – wszyscy prelegenci mogą stworzyć
wspólny plakat na flipcharcie, kolejno podchodząc i nanosząc wyniki
pracy swojej grupy.

F

W podsumowaniu ponownie OP podkreśla rolę postaw proaktywnych, asertywności, zadbania o podstawę piramidy potrzeb.

Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 1

Zadanie rozwojowe

Ćwiczenie: Źródła stresu
• Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 2

Cel zadania: Utrwalenie efektów sesji, zmotywowanie do indywi-

Wypalenie zawodowe

dualnych działań rozwojowych.

• Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 3
Ćwiczenie: Koło stresu

Opis zadania: notatka w Dzienniku uczenia się.

• Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 4
Ćwiczenie: Dziennik uczenia

Forma: e-learning.

się

Materiały do wykonania zadania: np. Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 4
Materiały biurowe:

Ćwiczenie: Dziennik uczenia się.

• flipchart, flamastry

Na kiedy do wykonania: do tygodnia po sesji.
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Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia. VI.6.2

VI.6.2

Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia.
Zagadnienie 2: Utrzymywanie równowagi życiowej między pracą a życiem
osobistym

A

Cel sesji: Wprowadzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju
zawodowego i asertywności w utrzymywaniu równowagi życiowej
jako źródła motywacji wewnętrznej, energii i odnowy.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Wprowadzenie w problematykę sesji, skłonienie
do refleksji.
Opis zadania: Analiza obecnej sytuacji z perspektywy pozytywnych
oznak zadowolenia i równowagi w życiu.
Forma: e-learning.
Materiały do wykonania zadania: np. Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 1

E

Ćwiczenie: Moje życie tu i teraz.

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 1
Ćwiczenie: Moje życie tu

Na kiedy do wykonania: do tygodnia przed lekcją.

i teraz

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Wprowadzenie
OP nawiązuje do ćwiczenia przed zajęciami. OU przypominają sobie
wskaźniki udanego życia, jakie w tym ćwiczeniu wynotowali. OP prosi
o podanie tych, które najbardziej utkwiły im w pamięci (być może ich
brak odczuwany jest najbardziej dotkliwie albo przeciwnie – są one
źródłem satysfakcji). OP zbiera wypowiedzi i zapisuje w formie listy
na flipcharcie. Te, które się pojawiają, ponownie zaznacza. Dyskusja

G

na temat wspólnie stworzonej listy. OP zadaje pytania: Jakie wskaźniki

Jak wyglądałaby ta lista,

pojawiły się na liście – jakie sfery reprezentują? Jakich wskaźników nie

gdybyście nie mieli żadnych

ma (i dobrze, że ich nie ma)? Jakich wskaźników nie ma (a mogłoby być)?

ograniczeń – gdzie widzicie

Jak wyglądałaby ta lista, gdybyście nie mieli żadnych ograniczeń – gdzie

ograniczenia w realizowaniu

widzicie ograniczenia w realizowaniu możliwie najlepszego scenariusza

możliwie najlepszego scena-

swojego życia?

riusza swojego życia?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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VI.6.2 Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia

3. Wprowadzenie do koncepcja równowagi między pracą a życiem
osobistym

OP przypomina
W koncepcji równowagi życiowej (ang. work-life balance) dominuje
pogląd, że nie należy koncentrować się na traktowaniu sfery zawodowej jako przeciwstawnej sferze prywatnej, lecz raczej twórczo
i elastycznie rozwiązywać kwestię ich wzajemnego wpływu na siebie (ze świadomością np. okresowej dominacji jednej – wynikającej
choćby z etapu życia).

E

OP przypomina cele sesji, którymi są próba harmonizowania różnych
ról i potrzeb zawodowych z prywatnymi oraz rozszerzanie sfer sta-

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 6

nowiących źródło energii i odnowy. Koncepcja równowagi życiowej

Prezentacja proaktywność

opiera się na proaktywnym podejściu do życia oraz poszukiwaniu
możliwości rozwoju i szczęścia w wielu rolach i dziedzinach. OP
może wykorzystać pojedyncze slajdy z prezentacji (Obszar VI Moduł
6 Zał. 6 Prezentacja proaktywność).

E

4. Ćwiczenie: Równowaga sfer życia

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 7
Prezentacja Piramida potrzeb

OU otrzymują materiał przedstawiający opis piramidy potrzeb (Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 7 Prezentacja Piramida potrzeb) oraz opis ćwiczenia „Moja piramida potrzeb i motywacji” (Obszar VI Moduł 6.2 Zał.

E

2 Ćwiczenie: Piramida potrzeb). OP omawia rozdany materiał, prosi
uczestników, aby indywidualnie powiększyli lub pogrubili ściany

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 2

piramidy na tych poziomach, na których mają poczucie zaspokojenia

Ćwiczenie: Piramida potrzeb

potrzeb własnych, a skrócili boki tych pięter, gdzie czują deficyt.

G

Po wykonaniu ćwiczenia OP stawia pytania: Jaki kształt ma teraz Twoja
piramida? Czy to może raczej choinka? Na co wskazuje ta analiza?

Jaki kształt ma teraz Twoja
piramida?

W podsumowaniu OP przypomina zasadę Maslowa, która mówi, że nie

Na co wskazuje ta analiza?

pójdziemy dalej, gdy mamy niespełnioną potrzebę niższego poziomu.
Będzie to zasadnicza siła hamująca, zwłaszcza jeśli dotyczy podstawy piramidy (fizycznych źródeł energii). Organizuje szybką rundkę
wniosków. OU zapisują w materiałach najważniejszy wniosek dla
siebie, który później może być wykorzystany jako cel rozwojowy np.:
poprawić kondycję i witalność (ważne jako strategia radzenia sobie
ze stresem i wypaleniem zawodowym), odbudować wspierające/
inspirujące relacje, ustalić zdrowe granice (asertywność).
5. Asertywność w utrzymywaniu równowagi życiowej. Ćwiczenie aktywizujące i wprowadzenie OP

Ćwiczenie aktywizujące: OU stają w parach, przy nieparzystej grupie
jedna osoba będzie obserwatorem. OP prosi, aby pary ustaliły w tajemnicy, jakie określenia (przymiotniki) kojarzą się im z asertywnością.
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Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia. VI.6.2

Zadaniem każdej pary jest pokazanie – przez ułożenie ciał – pierwszej litery wybranego przez nich synonimu asertywności (np. N, bo
kojarzy im się z umiejętnością mówienia „nie”). Obserwator idzie
od pary do pary i zgaduje, jaka to litera, para potwierdza lub nie
i krótko wyjaśnia, co chciała zilustrować. OP zapisuje propozycje
grup na flipcharcie.
OP wyjaśnia na podstawie prezentacji (Obszar VI Moduł 6.2 Zał.
3 Prezentacja: Asertywność), że asertywność łączy się z motywacją

F

wienie do siebie i innych (tzw. Ja OK – Ty OK), oraz ze świadomością

Materiały szkoleniowe:

i kontrolą energii, szczególnie przez proaktywne, pozytywne nasta-

własnych celów i potrzeb. Pozwala też kształtować partnerskie, dłu-

• Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 6

gofalowe relacje z innymi oparte na takich wartościach, jak równość,

Prezentacja proaktywność

odpowiedzialność, sprawiedliwość społeczna, wsparcie i autonomia.

• Obszar VI Moduł 6.2

Pozwala stawiać granice, w ramach których można się czuć wolnym,

Zał. 1 Ćwiczenie: Moje życie

i jest podstawą współpracy.

tu i teraz
• Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 2

6. Asertywne zachowania. Ćwiczenia

Ćwiczenie: Piramida potrzeb
• Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 7

OP rozdaje materiał (Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 4 Ćwiczenie: Techniki

Prezentacja Piramida potrzeb

asertywne) i uzupełnia informacje na temat asertywnej odmowy

• Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 3

i metody zaplecza, wpływu na innych lub blokowania negatywnego

Prezentacja: Asertywność

wpływu innych na siebie. OU pracują w trójkach lub parach według

• Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 4

podanych przez OP kroków:

Ćwiczenie: Techniki asertywne

1. OU w parach/trójkach wybierają związaną ze szkołą sytuację,

• Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 5

w której trudno zachować asertywność (np. rodzic nachodzący

Ćwiczenie Dziennik uczenia

nauczyciela, stale niezdyscyplinowany uczeń, kolega/koleżanka

się

z kolejną prośbą naruszającą nasze wartości).
2. Krótko ją opisują na kartkach, które potem zostają przemieszane

Materiały biurowe:

i losowo rozdane.

• flipchart, flamastry

3. Zadaniem każdej pary/trójki jest zilustrowanie scenką asertywnej reakcji w odpowiedzi na otrzymaną sytuację.
4. Scenki odbywają się równolegle w podgrupach, OP obserwuje,
jeśli trzeba – koryguje, potem zaprasza na scenę wybrane pary.
5. Na forum – chętni (lub 2–4 grupy wybrane przez OP) prezentują

G

scenki 2 × odmowa, 2 × zaplecze.

Co się dzieje, gdy nie reagujemy asertywnie?

6. Podsumowanie

Jakie są koszty i konsekwencje
zachowań nieasertywnych?

Odpowiedź na postawione przez OP pytania: Co się dzieje, gdy nie

W jaki sposób umiejętność

reagujemy asertywnie? (zwykle pojawiają się wtedy zachowania bierne,

asertywnej odmowy przy-

manipulacyjne lub agresywne)? Jakie są koszty i konsekwencje zachowań

czynia się do równowagi

nieasertywnych? W jaki sposób umiejętność asertywnej odmowy przyczy-

wewnętrznej i spełnienia po-

nia się do równowagi wewnętrznej i spełnienia potrzeb przynależności

trzeb przynależności (szerzej

(szerzej rozwoju)?

rozwoju)?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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VI.6.4 Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia

Zadanie rozwojowe
Cel zadania: Utrwalenie efektów sesji, zmotywowanie do indywidualnych działań rozwojowych.
Opis zadania: notatka w Dzienniku uczenia się.
Forma: e-learning.

E
Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 5

Materiały do wykonania zadania: np. Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 5

Ćwiczenie Dziennik uczenia

Ćwiczenie Dziennik uczenia się.

się

Na kiedy do wykonania: do tygodnia po sesji.

VI.6.4
A

Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia.
Zagadnienie 4: Zarządzanie sobą w czasie

Cel sesji: Rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie jako
kompetencji wspierającej utrzymywanie motywacji wewnętrznej
i energii.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Wprowadzenie w problematykę sesji, skłonienie
do refleksji.
Opis zadania: Analiza potencjalnych sytuacji, zdarzeń, osób w kontekście strat czasu.
E

Forma: e-learning.

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 1

Materiały do wykonania zadania: np. Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 1

Ćwiczenie Złodzieje czasu

Ćwiczenie Złodzieje czasu.
Na kiedy do wykonania: tydzień przed lekcją.
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Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia. VI.6.4

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie aktywizujące
OP dzieli uczestników na dwie grupy i rozdziela grupom kartki samoprzylepne z literami P, R, S i Z; każdej grupie potrzeba 3–4 identyfikatory z każdej kategorii, przydział identyfikatora jest losowy.
Na flipcharcie trener zapisuje legendę: osoby, które wylosowały literę P – to priorytety (wydarzenia ważne, pilne, czasem kryzysowe),
R – to chwile relaksu (to, co lubimy robić, chwila na oddech), S – zadania standardowe (codzienne, powtarzalne, niezbyt ważne, czasem
pilne), Z – złodzieje czasu (awarie, nudziarze, telefony itp.).
Zadaniem grupy jest ustawić się gęsiego, odwzorowując kolejność
działań czy zadań w trakcie przeciętnego dnia pracy. Zadanie trwa
3 minuty.
Zadaniem grupy A jest przedstawienie idealnego dnia pracy – od czego zaczynamy, na czym kończymy, co robimy z wydarzeniami typu
Z i S.
Zadaniem grupy B jest przedstawienie realnego dnia pracy.
Po trzech minutach trener przerywa ćwiczenie bez względu na jego
zaawansowanie. Kiedy OU wciąż stoją w swoich grupach, OP rysuje
na flipcharcie układy idealnego i realnego dnia pracy zobrazowanego
przez uczestników. OU korzystając z zapisu na flipcharcie, odpowiadają na postawione pytania: Gdzie znajdują się priorytety – w A, w B?
Gdzie znajdują się chwile relaksu – w A, w B? Gdzie są złodzieje czasu –
w A, w B? Gdzie zadania standardowe – w A, w B? Gdybyście mogli coś
zmienić w tym ćwiczeniu – co by to było? Jak by wyglądało to ćwiczenie,
gdybyście mogli je wcześniej zaplanować?
OP zapisuje podane propozycje.
3. Nawiązanie do ćwiczenia i wprowadzenie do technik zarządzania
sobą w czasie

G
Co można kontrolować w kontekście zarządzania sobą

OU wracają na swoje miejsca. OP stawia pytania: Co można kontrolować

w czasie, a co nie poddaje się

w kontekście zarządzania sobą w czasie, a co nie poddaje się kontroli? Jak

kontroli? Jak to się dzieje, że

to się dzieje, że niektóre osoby doskonale radzą sobie z czasem?

niektóre osoby doskonale
radzą sobie z czasem?

OP zwraca uwagę, że umiejętność zarządzania czasem to ważna kompetencja, jej brak natomiast – szczególnie na stanowiskach kierowniczych – jest problemem, który rodzi kolejne i powoduje duże spadki

E

motywacji oraz energii. OP prezentuje wybrane techniki zarządzania

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 2

sobą w czasie (Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 2 Prezentacja Zasady zarzą-

Prezentacja: Zasady zarzą-

dzania czasem).

dzania czasem

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA

21

VI.6.4 Obszar VI Moduł 6: Motywacja wewnętrzna i energia

4. Analiza nawyków i działań w kontekście zarządzania sobą w czasie
E

OP dzieli uczestników na pięć zespołów. OU otrzymują materiał (Ob-

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 3

szar VI Moduł 6.4 Zał. 3 Ćwiczenie: Zasady zarządzania czasem). Każdy

Ćwiczenie: Zasady zarządza-

zespół ma 15 minut na zajęcie się jednym z tematów i trzy minuty

nia czasem

na prezentację wyników swojej pracy. Tematy do wyboru:
Planowanie na zakładkę – w sytuacji, gdy ustawiliście się bardzo
ciasno w rzędzie, jest ryzyko, że w przypadku zakłócenia (np. wepchania się złodzieja czasu) zadziała zasada domino – naruszenie
czasu jednego zadania, zakłóci kolejne (wystarczy, że ktoś dłużej
z nami porozmawia, nie sprawdzimy czasu – i jesteśmy spóźnieni,
jest korek…). Zwłaszcza że złodzieje czasu mają naturę aktywną
(wciskają się, nie pytając o pozwolenie) albo wciągającą (powodują
trudności z zaprzestaniem działania).
Jak można unikać efektu domina? (podpowiedź: planowanie realne,
oznacza zaplanowanie tylko 60% czasu, podczas gdy 40% czasu trzeba
„zaplanować” na straty).
Reguła Pareto – 20 / 80 – zauważyliście może, że 20% osób konsumuje zwykle 80% czasu (i odwrotnie), np. jeden trudny uczeń
wymaga tyle czasu, co wszyscy pozostali uczniowie, jeden „wpychający się” złodziej czasu konsumuje go dużo, jeśli nie umiemy
sobie z nim radzić.
Jakie wnioski wynikają z reguły Pareto? (podpowiedź: znajomość
reguły osłabia frustrację, pomaga poradzić sobie z sytuacją).
Złodzieje czasu – ile czasu można stracić na zajmowanie się nimi
lub ile zaoszczędzić, radząc sobie? Jakich złodziei czasu można się
spodziewać w szkole? (podpowiedź: ta kategoria wymaga sporej
asertywności, a nawet bezwzględności w radzeniu sobie z nimi).
Gdybyście mieli wskazać z tzw. mądrości ludowej (przysłowia) lub
własnych doświadczeń złote zasady zarządzania czasem, to które
byście wybrali?
W gruncie rzeczy sporo wiedzy o zarządzaniu sobą w czasie, naturze czasu, priorytetów i złodziei czasu funkcjonuje w każdej kulturze
(szczególnie zachodniej, nadającej czasowi wartość ekonomiczną) (podpowiedź: prawa Murphy’ego, przysłowia, przekazy z Biblii, obserwacja
natury, cyklu dobowego, chronotypu – skowronek czy sowa itd.).
Matryca Eisenhowera – to popularny model według którego możemy poradzić sobie z natłokiem zadań wedle kategorii: pilne (bardzo lub mało) i ważne (bardzo lub mało) – co robić z zadaniami
w poszczególnych kategoriach, jakie zadania umieścić w czterech
ćwiartkach? Jaki procent czasu poświęcacie na każdą ćwiartkę (zob.
S. Covey)?
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Obszar VI Moduł 5: Poszerzanie perspektywy. VI.5.1

5. Sprawdzian kompetencji zarządzania sobą w czasie na wesoło
OP mówi: „Oj – czas leci, a ja mam jeszcze takie ważne dla Was ćwiczenie. Zajmie tylko 2 minuty, ale bardzo proszę, zróbcie je wyjątko6.4 Zał. 4 Ćwiczenie: 2 minuty, tekstem do spodu) i prosi o nieodwra-

F

canie kartek, nastąpi to dopiero po usłyszeniu hasła „start”. OP przy-

Materiały szkoleniowe:

pomina, że od hasła „ start” uczestnicy mają 2 minuty na realizacje

• Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 1

zadania. Wypowiada „start” i mierzy czas stoperem, jednocześnie

Ćwiczenie: Złodzieje czasu

obserwuje, co się dzieje.

• Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 2

wo dokładnie – to istotne”. OP rozdaje ćwiczenie (Obszar VI Moduł

Prezentacja: Zasady zarzą-

Zaliczenie ćwiczenia to: przeczytanie uważnie i … niezrobienie go!

dzania czasem

Widoczne będą osoby, które zrozumiały podstęp, siedzące spokojnie

• Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 3

i obserwujące innych. Po 2 minutach trener mówi STOP. Prosi o po-

Ćwiczenie: Zasady zarządza-

kazanie tego, co udało się wykonać, a czego nie.

nia czasem
• Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 4

OP wyjaśnia, na czym polegało ćwiczenie (na uważnym przeczyta-

Ćwiczenie: 2 minuty

niu) i prosi o wnioski oraz zapisanie refleksji z ćwiczenia w zadaniu

• Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 5

domowym. Nawiązuje do nawyku „robić, żeby się narobić” – czy

Ćwiczenie: Dziennik uczenia

biegania z pustymi taczkami (ponieważ nie ma czasu ich załadować).

się

Jak zapobiegać uleganiu presji czasu?
Materiały biurowe:

6. Podsumowanie modułu

• flipchart, flamastry
• stoper (w telefonie)

OP prosi o najważniejszy wniosek z modułu – rundka wniosków.

Obszar VI Moduł 5: Poszerzanie perspektywy.
Zagadnienie 1: Wyzwania współczesnej edukacji

A

VI.5.1

Cel sesji: Refleksja nad złożonością wyzwań stojących
przed współczesną szkołą. Ukazanie dyskusji jako narzędzia
do poszerzania perspektywy.

B

Czas: 90 minut

D

Forma sesji: sala szkoleniowa

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Zapoznanie się z wyzwaniami związanymi z rolą szkoły
we współczesnym świecie.
Opis zadania: Przeczytanie tekstu źródłowego.
Forma: tekst wysyłany jest do OU mailem, na 2 tygodnie przed sesją.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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VI.5.1 Obszar VI Moduł 5: Poszerzanie perspektywy

E

Materiały do wykonania zadania: Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 1 Współ-

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 1

czesne konteksty zarządzania oświatą.

Współczesne konteksty
zarządzania oświatą

Na kiedy do wykonania: na zjazd (tekst wysłany na 2 tygodnie
przed zjazdem).

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Przygotowanie do dyskusji w grupach na temat wyzwań w edukacji
E

OU przed sesją zapoznały się tekstem (Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 1

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 1

Współczesne konteksty zarządzania oświatą), który pokazuje szeroki

Współczesne konteksty

kontekst, w jakim osadzona jest edukacja, a także wielość i złożoność

zarządzania oświatą

wyzwań, z jakimi szkoła musi sobie radzić. OP prosi o przypomnienie
głównych zagadnień, tez, założeń. Jeżeli coś wymaga wyjaśnienia,
umożliwia postawienie pytań lub podzielenia się refleksją.
OP dzieli OU na trzy grupy. Każda grupa otrzyma inny fragment

E

tekstu, który zostaje podzielony na 3 części: s. 73–77 (warunki +
zmiana), s. 77–84 (społeczeństwo wiedzy), s. 84–96 (globalizacja).

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 2

Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie dyskusji na wskaza-

Akwarium

ne tematy. Każda z grup poprowadzi dyskusję inną metodą. Gru-

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 3

py mają 20 minut na przygotowanie się do dyskusji. OP wyznacza

Dywanik pomysłów

każdej z grup inną metodę prowadzenia dyskusji i rozdaje mate-

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 4

riał ze wskazówkami (Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 2 Akwarium; Ob-

Debata argumenty

szar VI Moduł 5.1 Zał. 3 Dywanik pomysłów; Obszar VI Moduł
5.1 Zał. 4 Debata argumenty).
Tematy i metody:

•• Dywanik pomysłów na temat: Jak szkoła powinna reagować na zaG

chodzące w świecie zmiany? Grupa otrzymuje materiał dotyczący

metody i wedle zawartych w nim wskazówek organizuje dyskusję

Jak szkoła powinna reagować

całej grupy. Celem tej dyskusji jest wybór rozwiązania najpopu-

na zachodzące w świecie

larniejszego w grupie.

zmiany?

G

•• Akwarium na temat: Rola i odpowiedzialność szkoły w tworzeniu
społeczeństwa wiedzy. Grupa otrzymuje materiał dotyczący metody

i wedle zawartych w nim wskazówek organizuje dyskusję całej

Rola i odpowiedzialność szkoły

grupy. Celem jest zaangażowanie wszystkich w dyskusję, pokazanie

w tworzeniu społeczeństwa

wszystkich opinii – ich różnorodności.

wiedzy

G
Globalizacja jest szansą dla

•• Debata oksfordzka na temat: Globalizacja jest szansą dla współ-

czesnej edukacji. Grupa otrzymuje materiał dotyczący metody
i wedle zawartych w nim wskazówek organizuje debatę, w której
pozostałe grupy pełnią funkcję widowni.

współczesnej edukacji
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Obszar VI Moduł 5: Poszerzanie perspektywy. VI.5.1

3. Dyskusje na wskazane tematy z wykorzystaniem różnych metod
(60 minut)

Następnie poszczególne grupy przeprowadzają z udziałem innych
wspólną rozmowę zgodnie z wylosowaną metodą.
4. Podsumowanie
OP proponuje omówienie różnic i możliwości zastosowania dla poszczególnych metod dyskusji. OU rozmawiają, dzieląc się swoimi
refleksjami. OP uzupełnia o informacje, które nie pojawiły się w pod-

sumowaniu OU. Podkreśla, że dywanik pomysłów służy do prowadzenia dyskusji w grupach nad postawionym problemem. Cele metody

to poszukiwanie i wybór najlepszego rozwiązania. Metodę można
zastosować do rozwiązywania różnorodnych problemów wychowawczych oraz pracy dydaktycznej, do poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego

posługiwania się technologią informacyjną. Akwarium jest sposo-

bem dyskutowania przydatnym szczególnie przy rozwiązywaniu
konfliktów w grupie, przy konfrontacji lub w sytuacjach, gdy emocje
są tak duże, że mogą zaburzać zasady prowadzenia dyskusji. Może
też służyć powtórzeniu jakiegoś materiału, lepszemu zapamiętaniu
trudniejszych treści, zachęca do porządkowania zdobytej wiedzy.

Debata oksfordzka umożliwia ćwiczenie argumentowania, dyskusji
przy przeciwstawnych opiniach, stanowiskach. Celami są zaprezen-

towanie szerokiego spektrum argumentów, wymiana poglądów, a nie
dojście do jednego rozwiązania.
Każda z tych metod może służyć poszerzaniu perspektywy – pokazywaniu różnych możliwości podejścia do tematu, wynikających
z różnych doświadczeń, motywacji i obecnej sytuacji stron uczestniczących w dyskusji.
Najważniejsze jest, aby osoby rozmawiały ze sobą nawet, jeśli
się różnią, gdyż brak komunikacji uniemożliwia lub znacznie
utrudnia wspólne działanie, a szkoła jest wspólnotą, która choć
różnorodna, powinna działać w sposób, który daje poczucie przynależności do niej.

F
Materiały szkoleniowe:
• Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 2
Akwarium
• Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 3
Dywanik pomysłów

Nie oznacza to, że wszyscy będą myśleć czy działać tak samo, ale

• Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 4

przynajmniej przez zaangażowanie w dyskusję i możliwość zapre-

Debata argumenty

zentowania własnego stanowiska poczują się współodpowiedzialni
za podejmowane w szkole działania.

Materiały biurowe:
• flipchart, flamastry

Fakultatywnie: Jeśli nie mamy czasu lub możliwości, można przeprowadzić jedną tylko metodę dyskusji.
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VI.7.4 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

VI.7.4
A

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 4: Narzędzia STOP–RÓB–ZACZNIJ

Cel sesji: Podsumowanie zajęć i autorefleksja uczestników nad
omówionym tematem/obszarem.

B

Czas: 45 minut

D

Forma sesji: lekcja ćwiczeniowa

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: STOP–RÓB–ZACZNIJ
OP zadaje uczestnikom trzy pytania, po których OU odpowiadają
G
Co z tego, co dziś

sobie indywidualnie lub w moderowanej dyskusji: Co po danym module/zagadnieniu powinni przestać robić? Co mają kontynuować? Co mają
zacząć stosować?

usłyszałaś(eś) lub
przećwiczyłaś(eś), warto

OP zadaje pytanie i prosi OU o indywidualne wypowiedzi na forum:

wprowadzić do Twojej pracy

Co z tego, co dziś usłyszałaś(eś) lub przećwiczyłaś(eś), warto wprowadzić

zawodowej?

do Twojej pracy zawodowej?

F
Materiały szkoleniowe:

Zadania rozwojowe po ósmym zjeździe
Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach realizowanych
w zjeździe OU wykonują:

• Obszar VI Moduł 7.4 Zał. 1
STOP-RÓB-ZACZNIJ

•• zadanie projektowe nr 8,

•• uzupełniają po zjeździe Dziennik uczenia się,
Materiały biurowe:
• flipchart, flamastry

•• podejmują na forum dyskusje związane z zadaniami rozwojowymi i projektowym,

•• rozpoczynają pracę nad zadaniem końcowym,
•• dzielą się refleksjami na forum.
Materiały: Dziennik uczenia się.
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Jaka jest Twoja postawa w obliczu zmiany

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 4

Jaka jest Twoja postawa w obliczu zmiany
Przeczytaj poniższe stwierdzenia i zastanów się nad nimi. Jeśli używasz takich stwierdzeń – zaznacz
Tak, jeśli nigdy (lub bardzo rzadko) – zaznacz Nie. Spróbuj zweryfikować swe odpowiedzi przy pomocy
bliskiej osoby.
Tab. 1. Postawy w obliczu zmiany
Tak

Nie

Robimy tak od lat.
Nikt tego jeszcze nie próbował.
Już ktoś tego próbował i skutki były katastrofalne (nie udało się).
Teoretycznie wygląda pięknie, ale w praktyce…
Z czysto praktycznego punktu widzenia mogłoby się udać. Musimy na to jednak popatrzeć
z szerszej perspektywy.
To nie zadziała w państwowej / małej / dużej szkole.
Trzeba to jeszcze dokładniej zbadać.
Nie mamy na to pieniędzy / warunków / czasu.
Przez to nie zdążymy z podstawą programową.
Będziesz miał kłopoty z…
On / ona / oni są temu przeciwni, nie spodoba się im / jej / jemu to.
Nie ucz starego psa nowych sztuczek.
Nie śpieszmy się tak.
Trzeba się przespać z tym pomysłem.
W naszej szkole w ten sposób nie działamy.
Jesteśmy inni i powinniśmy tacy pozostać.

Jeśli większość Twoich odpowiedzi jest na Tak, możesz mieć problemy ze zmianą. Zastanów się, w jaki
sposób możesz rozwinąć swoją gotowość na zmiany.

Źródło: M.K. de Vries, Mistyka przywództwa, Studio Emka, Warszawa 2008.
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Prezentacja o zmianie

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 1

Prezentacja o zmianie

2
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Analiza pola sił

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 3

Rozmrożenie: doprowadzenie do tego, aby
w świadomości jednostek i grup pojawiła się

Analiza pola sił
Teoria pola sił (Force-Field Theory) Kurta Lewina zakłada, iż każde zachowanie (np. pracow-

potrzeba zmiany stanu obecnego.
Zmiana postaw/zachowań: etap kształtowania –
za pomocą różnych technik – nowych wzorców
zachowań, przekonań, procedur, struktur itp.

nicy/pracownika w zespole, członkini/członka
rodziny, grupy w organizacji) jest wypadkową

Zamrożenie: utrwalenie wprowadzonych wzor-

działania sił dwojakiego rodzaju: napędowych

ców postępowania i postaw przez ich pozytywne

i hamujących. Siła napędowa może prowadzić

wzmacnianie (nagradzanie, pochwały, ukazywa-

do wzrostu efektywności, jednakże w niektórych

nie korzyści) i negatywne wygaszanie zachowań

wypadkach może wywołać wzrost sił hamują-

niepożądanych.

cych. Zasada współistnienia sił hamujących i napędowych jest najważniejsza w procesie zmiany:

Analiza pola sił to narzędzie, które pomaga

każdemu naciskowi mającemu skłonić do zmia-

w zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu sił (czyn-

ny zachowania towarzyszą naturalne siły zmie-

ników) wspierających lub utrudniających zmia-

rzające do zachowania status quo i opierania się

ny. Analiza może tym samym wspierać proces

wprowadzeniu nowych wzorców zachowań. Zna-

zaplanowania zmiany i przygotowania procesu

jomość tego mechanizmu i uwzględnienie jego

rozmrożenia.

istnienia są podstawą zaplanowania efektywnego

CEL

programu wdrażania zmian.
Zgodnie z modelem Lewina, im mocniejszy
nacisk, tym większy opór. Dlatego też najskuteczniejszym sposobem przezwyciężania oporu
jest skoncentrowanie się na wyeliminowaniu
lub przynajmniej osłabieniu obaw i zastrzeżeń
strony opierającej się. Zamiast planu „jak wzmoc-

SIŁY
WSPIERAJĄCE

SIŁY
HAMUJĄCE

nić moją argumentację?”, jest tu potrzebny plan
„jak poznać i zmniejszyć jej/jego zastrzeżenia czy
obawy?”.
Założeniem modelu Lewina jest takie pokierowanie procesem zmiany, aby jej rezultatem były
nie tylko powierzchowne zachowania, ale także
trwała zmiana postaw (internalizacja). Model ten
obejmuje 3 fazy

Rys. 2. Diagram pola sił
Źródło: Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, http://www.plineu.org/podrecznik_coachingu/index.html.

Diagram pola sił:

ROZMROŻENIE
status quo
ZMIANA
postaw/zachowań

1. Przygotowanie Diagramu pola sił.
2. Wpisanie obecnej sytuacji pośrodku diagramu.
3. Wpisanie sytuacji docelowej poniżej.
4. Określenie sił pobudzających i umieszczenie
ich na diagramie.
5. Określenie sił ograniczających i umieszczenie

ZAMROŻENIE
nowych postaw
Rys. 1. Model Lewina
Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu
Lewina.

ich na diagramie.
6. Przeanalizowanie diagramu pod kątem możliwości zmian (możliwości wpływu) określonych czynników dla osiągnięcia celu:
6.1. ustalenie priorytetowych czynników pobudzających (3–5),
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Analiza pola sił

6.2. ustalenie priorytetowych czynników hamujących (3–5),
6.3. określenie działań, które mogą wzmocnić
czynniki sprzyjające,
6.4. określenie działań, które mogą osłabić
czynniki hamujące.
7. Określenie, czy wybrane rozwiązanie jest
możliwe do wykonania:
7.1. jeśli Tak – przygotowanie planu działania (dokładne określenie działań: kto? co?

Wnioski
Diagram analizy pola sił:
1. pozwala dostrzec szerokie uwarunkowania
zmian,
2. ukazuje przeszkody,
3. pozwala przewidzieć czynniki, które należy
uwzględnić w fazie wdrożenia,
4. może wskazać pomocne środki do rozwiązania problemu.

czym? kiedy? gdzie?),
7.2. jeśli Nie – szukanie innego rozwiązania.

Źródła:
1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
2. W. Piotrowski, A.K. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria
i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002.
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Podstawowe pytania dotyczące zmiany w szkole

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 3

••Kto i w jaki sposób będzie oceniać sposób

wdrażania zmiany? Kto i w jaki sposób będzie

Podstawowe pytania dotyczące
zmiany w szkole
Przywództwo edukacyjne. Rola
dyrektora w kreowaniu kultury
organizacyjnej szkoły
••Co ma być zmienione? Czego ma dotyczyć

zmiana? Na kogo, na co zmiana będzie oddziaływała bezpośrednio? Na kogo, na co zmiana
będzie oddziaływała pośrednio?

••Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie
zmiany? Kto będzie wprowadzać zmianę?

oceniał skutki wdrażanej zmiany?
••Jak zmiana będzie wprowadzana?
••Co będzie się wpisywać w proces zmiany?
••Jakie są czynniki wspierające proces zmiany?
Co może hamować zmianę?

••Jakie jest ryzyko niepowodzenia zmiany i jej
ewentualnych negatywnych następstw?

Źródło: J. Madalińska-Michalak, Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej
szkoły, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana
w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013,
s. 23–46.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA

39

Zasady zapewniania długofalowego rozwoju szkoły

Obszar I Moduł 4.1 Zał. 2

Wartości, do których następują odwołania
w takich dokumentach szkoły, jak: misja, wizja

Zasady zapewniania
długofalowego rozwoju szkoły
Budowanie kultury myślenia
strategicznego

szkoły, programy wychowawcze, powinny mieć
swoje odzwierciedlenie w pracy szkoły. W przeciwnym wypadku oficjalne dokumenty będą miały wyłącznie charakter teoretyczny.
Wytrwałość

Współcześnie otoczenie edukacyjne jest określa-

Wszelkie działania na rzecz zmiany w szkole kon-

ne jako „burzliwe” i pełne zmian. Funkcjonowa-

centrują się na długiej perspektywie czasowej

nie w takim otoczeniu może rodzić pokusy dzia-

ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczenie się

łania niejako z dnia na dzień w celu poszukiwania

w szkole. Dyrektorzy szkół odgrywają kluczo-

natychmiastowej poprawy praktyki edukacyjnej.

wą rolę w zapewnieniu warunków sprzyjają-

Kierowanie się motywacją we wdrażaniu

cych uczenia się w placówce, ich zadaniem jest

zmian edukacyjnych, u której podstaw tkwi

stworzenie podstaw współpracy, zespołowego

jedynie potrzeba rozwiązania problemu „tu

uczenia się, zmiany zachowań w celu zdobycia

i teraz”, nie sprzyja rzeczywistemu przeobra-

nowej wiedzy oraz modyfikacji sposobu myślenia

żeniu życia szkoły. Każda zmiana wymaga jej

i działania. Od dyrektorów w szkole zależy to,

antycypacji. Zmiana powinna być wprowadzona

w jakim stopniu przywództwo się w niej rozprze-

w przemyślany sposób z odniesieniem do przy-

strzenia. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny

świecających jej celów i wartości moralnych, le-

za stworzenie warunków zachęcających wszyst-

żących u podstaw tych celów. Zmiana, jeśli ma

kich do podejmowania wyzwań, kreatywności

być trwała, powinna być dokładnie opracowana

i wprowadzania innowacji w nauczaniu w celu

i odnosić się do różnych obszarów szkoły mają-

podnoszenia jakości nauczania w szkole.

cych wpływ na szanse życiowe dzieci, na których
rzecz szkoła pracuje.

Zapewnienie długofalowego rozwoju
szkoły

Zmiany, jakie zapoczątkowuje przywódca, powinny wzmacniać praktyki edukacyjne, nie skutkować porzucaniem jednych praktyk na rzecz
innych. Dokładnie opracowana zmiana ma
to do siebie, że wprowadzona w życie szkoły trwa
dość długo i nie zależy od pojedynczego lidera.

Przywódcy edukacyjni odwołujący się do strategicznego przywództwa dążą do zapewnienia długofalowego/trwałego rozwoju szkoły, który przejawia się w zdolności do kontynuowania zmian

Nie działania jednostek, ale interakcje między

bez szkód dla jednostek czy szerszej społeczności.

nimi liczą się najbardziej w sprawowaniu przy-

W zapewnieniu długofalowego rozwoju szko-

wództwa. Jeszcze do niedawna sądzono, że jedną

ły, jak pokazuje Brent Davies, warto się kierować

z podstawowych umiejętności, jaką powinien

takimi zasadami, jak: realność, wytrwałość, roz-

opanować dyrektor szkoły, jest umiejętność

ległość, sprawiedliwość, różnorodność, zaradność

delegowania zadań, uprawnień i obowiąz-

i ochrona.

ków. Tymczasem współcześnie twierdzi się,

Realność
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Rozległość

że nie tyle należy kłaść nacisk na delegowanie
uprawnień, co na dystrybucję przywództwa.
Przywództwo w szkole nie powinno być ogra-

Każda zmiana musi dotyczyć rzeczywistego, a nie

niczane do dyrektora szkoły i do wybranych,

wyimaginowanego obszaru. Każda zmian powin-

pojedynczych nauczycieli. Niezmiernie ważne

na podlegać obiektywnej ocenie na podstawie

jest, aby każdy pracownik szkoły przyjął odpo-

której, przywódcy/dyrektorzy szkół uwzględnia-

wiedzialność przywódczą za swoją pracę. Dys-

ją konkretne możliwości i podejmują działania

trybucja przywództwa to podstawa do wyzwa-

gwarantujące skuteczność jej wdrożenia.

lania potencjału nauczycieli, umożliwiania im
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rozwoju, rozwijania i wzmacniania ich poczucia

co prowadzi do poprawy jakości środowiska

odpowiedzialności.

szkolnego. W związku z czym przywódcy edukacyjni powinni:

Sprawiedliwość
Szkoła jest odpowiedzialna nie tylko za doskonalenia swojej pracy. Jej powinnością jest także
wspieranie środowiska edukacyjnego w obrębie
społeczności, na której rzecz ona działa. Może się
to przejawiać np. w pomocy szkołom odnoszącym

••inwestować w rozwój pracowników (dbałość

o zapewnienie kursów i szkoleń służących rozwijaniu kompetencji nauczycielskich),

••ochraniać to, co szkoły posiadają (niemarnowanie zasobów ludzkich, środków materialnych).

mniejsze sukcesy. Szkoła powinna podporządkować swoją pracę nie tyle rywalizacji z innymi
szkołami, co w zdecydowany sposób współpracy
z nimi.

Ochrona/poszanowanie historii, tradycji
szkoły
Przywódcy edukacyjni w poszukiwaniu możliwo-

Różnorodność

ści stworzenia lepszej przyszłości szkoły powinni mieć uznanie dla przeszłości szkoły i czerpać

Jednym z najważniejszych warunków decydują-

naukę z jej doświadczeń. Taka postawa pozwoli

cych o sukcesie szkoły są dbałość o osiągnięcia

im zachować wszystko to, co dobrze wpisało się

każdego ucznia i wrażliwość na problemy etyczne,

w historię szkoły.

jakie pojawiają się w codziennej pracy szkoły. Bu-

Przeszłość postrzegamy różnie. Stąd do zna-

dowanie sieci powiązań między zróżnicowanymi

lezienia wspólnej płaszczyzny działania należy

elementami środowiska szkolnego, czy przez ot-

dążyć do tego, by przeszłość interpretować razem

wartość na idee z zewnątrz (sieci szkół uczących

z innymi, z pełnym poszanowaniem zasad dialogu

się), czy też położenie nacisku na wspólne wartości

społecznego.

i cele (np. sprawiedliwość społeczna, dobro każdego ucznia), sprzyja spójności w tym środowisku.
Zaradność
Do zadań szkół należą wzmacnianie zasobów

Źródło: J. Madalińska-Michalak, Przywództwo edukacyjne:
rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły,
[w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

ludzkich i powiększanie środków materialnych,
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Inicjacja zmiany

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 2

Odpowiadanie – jedno po drugim – nie jest ćwiczeniem, które trzeba wykonać metodą paznok-

Inicjacja zmiany

ciową. Jego celem jest skłonienie do zatrzymania
się w biegu i zastanowienia nad sprawami z pozoru oczywistymi, które w natłoku codziennych

Jak dociekać natury problemu? Pomocne w tym
względzie mogą być następujące pytania:
••O co dokładnie chodzi?

Proces nauczania i uczenia się – przekonania
i praktyka

••Czyj jest to problem? Kto postrzega tę sytuację

••Czy postrzegamy szkołę jako tradycyjną czy

••Czy problem może być przekształcony w wy-

••Jakie dominują w niej przekonania?

jako problemową?

zwanie?

••O czym marzymy?

nowoczesną?

••Jaki jest pogląd interesariuszy zmiany na proces uczenia się?

••Czyje jest to marzenie?

••Czego ich zdaniem trzeba się uczyć?

••Na czym polega wyzwanie, które zamierzamy

••Jak przebiega proces uczenia się w rozumieniu

podjąć?
Rodzaj zmiany wymaga gruntownego rozważenia, zwłaszcza przez tych, których ona dotyczy, którzy będą czynnie włączeni w jej wdrażanie, oraz tych, którzy są chętni wziąć w niej
udział. Poniżej pytania pomagające przemyśleć
podniesioną tu sprawę:
••Czy jest to zmiana niższego czy wyższego rzędu?
••Czy oczekuje się od ludzi modyfikacji przekonań? Od kogo konkretnie?

••Kto będzie zaangażowany w zmianę?
••Kogo ona dotyczy?
Czy zmiana jest postrzegana jako niższego czy
wyższego rzędu przez:
••Kierownictwo?

••Tych, którzy będą ją wdrażać?
••Jak duże jest pragnienie wdrożenia zmiany?
Nie ma dwóch takich samych zmian, właśnie
z uwagi na odmienność kontekstu. Niżej podane pytania pomogą ten kontekst rozważyć.
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zdarzeń często znikają z pola widzenia.

interesariuszy?

••Jaką rolę odgrywa szkoła w procesie uczenia
się?

••Jakie przekonania na temat tego procesu konstytuuje środowisko uczenia się w szkole?

••Czy do uczenia się dochodzi w skutek reprodukcji, czy konstruowania wiedzy?

••Czy w szkole systematycznie uprawia się re-

fleksję odpowiadającą na pytania: po co, czego
i jak uczymy się?

••Czy decyzje dotyczące procesu nauczania i uczenia się są podejmowane na podstawie systema-

tycznie gromadzonych, obiektywnych danych?
Kierownictwo i podział władzy
••Czy szkoła ma strukturę stożkową czy płaską?
••Czy dyrektor szkoły jest menadżerem czy
przywódcą? A może i jednym, i drugim?

••Czy inni członkowie społeczności szkolnej –
jacy – odgrywają role kierownicze?

Zjazd 8 ZMIANA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek
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••Czy kierownictwo jest skupione w jednym

miejscu w strukturze szkoły, czy też realizowane przez różne osoby w zależności od sytuacji?

Polityka wewnątrzszkolna
••Czy szkoła ma program rozwoju?

••Czy są w szkole osoby odgrywające rolę nie-

••Czy zmiany są podejmowane w zgodzie z tym

••Kto faktycznie sprawuje władzę?

••W jakim stopniu system edukacji wspiera lub

formalnego przywódcy?

Kooperacja i relacje interpersonalne
••Czy nauczyciele, uczniowie i rodzice są włączeni w proces podejmowania decyzji?
••Czy wymienione osoby mają określone
obowiązki?

••Czy nauczyciele wspólnie przygotowują kry-

programem, czy niezależnie od niego?

hamuje zmiany, które chcemy wdrożyć w na-

szej szkole?
To oczywiste, że wiedza pochodząca z odpowiedzi na te pytania jest niezbędna zewnętrznemu liderowi zmiany do zrozumienia kontekstu
szkoły, przeanalizowania szans i zagrożeń, oceny
tego, co jest możliwe, i tego, co nie jest. Wiedza
ta przyda się również wewnętrznemu liderowi
zmiany. Pomoże mu wywnioskować, co da się

teria oceniania, testy, materiały dydaktyczne

przeprowadzić, a z czym mogą być trudności.

itp.?

Trzeba jednak mieć na względzie to, że stopień,

••Czy nauczyciele, uczniowie i rodzice postrzegają się jako partnerzy czy przeciwnicy?

do jakiego te pytania powinny zostać poddane
analizie, zależy od złożoności i ważności zmiany.
Źródło: R. Schollaert, P. Leenheer (red.), Spirals of
Change. Educational Change as a Driving Force for School
Improvement, LannooCampus, Leuven 2006.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA

43

Ewaluacja zmiany

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 4

••osobę lub zespół wyłoniony spośród członków
społeczności szkolnej (wewnętrzny ewaluator),

Ewaluacja zmiany
Jakie jest uzasadnienie tej zmiany?

••osobę lub zespół spoza szkoły (zewnętrzny
ewaluator).

Sugestie

Przykłady

Autoewaluator czy wewnętrzny ewaluator może

Ewaluacja może być prowadzona z kilku powo-

być mniej obiektywny. Jeśli jednak ewaluację

dów po to, by wykazać, że np.

prowadzą ci, którzy uczestniczyli w procesie

••zmiana miała sens,

••zakończyła się sukcesem lub porażką,
••uczniowie poczynili postępy według pierwotnych założeń,

••fundusze przeznaczone na wdrożenie zmiany
zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Sugestie

Zanim przystąpi się do ewaluacji, należy najpierw
określić, po co się ją przeprowadza, a dopiero
w dalszej kolejności ustalić:

zmiany, stanie się ona częścią ich procesu rozwoju, w wypadku nauczycieli – częścią procesu
rozwoju zawodowego. Natomiast zewnętrzny
ewaluator, chociaż bardziej obiektywny, może
nie dostrzec ukrytych, lecz istotnych elementów
zmiany i przez to ewaluację upraszczać. Obiektywność lub subiektywność ewaluacji zależy nie
tylko od statusu ewaluatora, ale także od stosowanych metod…
Pytania do refleksji

••Kogo poprosisz o przeprowadzenie ewaluacji?

••Jak uzasadnisz wybór?

••Kto tego dokona?

Jaki jest przedmiot ewaluacji?

••Co będzie jej przedmiotem?

Przykłady

••Kiedy się ją przeprowadzi?
••Jaką metodą?
••W jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki
ewaluacji?
Pytania do refleksji

Jaki jest główny powód przeprowadzania ewaluacji w wypadku wdrażanej zmiany?

Jaki jest status ewaluatora?
Przykłady

Ewaluacja może być przeprowadzona przez:
••każdą osobę uczestniczącą w zmianie w odniesieniu do siebie – mamy wówczas do czynienia
z autoewaluacją,

Przedmiotem ewaluacji może być:
••Osiągnięcie celów zmiany – wprowadze-

nie w szkole systemu zapewnienia jakości.
Mamy wówczas do czynienia z tzw. ewaluacją
sumującą.

••Doskonalenie przebiegu procesu zmiany –
co się udawało, co sprawiało trudności. Ta ewaluacja nazywa się kształtującą.
••Uzyskanie oczekiwanych efektów – postępów uczniów w określonym zakresie. W tym

wypadku chodzi o ewaluację odroczoną, tzn.
dokonaną po jakimś czasie od zakończenia
wdrażania zmiany (np. semestr, rok).
Sugestie

Ewaluacja jest możliwa wtedy, gdy cele zmiany
są sformułowane w sposób zoperacjonalizowany.
Dzięki temu stają się jednocześnie wskaźnikami
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sukcesu. Przykłady celów sformułowanych
w sposób zoperacjonalizowany:
••Od dnia 1 września 2005 r. nasza szkoła bierze
udział w programie Sokrates–Comenius.

••90% uczniów naszego gimnazjum uzyska

określone przez nas minimum na egzaminie
zewnętrznym w czerwcu 2006 r.

••Przejawy agresji u uczniów zmniejszą się
o 50% do końca bieżącego roku szkolnego.

••85% rodziców wyrazi zadowolenie ze współpracy ze szkołą w badaniach ankietowych
przeprowadzonych w kwietniu 2006 r.
••Od 1 września 2005 r. w skład każdego zespołu nauczycieli (bez względu na zakres zadań)

wchodzi osoba odgrywająca rolę krytycznego

••inicjacji zmiany,
••wyboru lidera zmiany.
Ewaluacja w trakcie procesu zmiany może
objąć np.:
••przebieg procesu zmiany,
••sposób kierowania zmianą,
••trafność działań modyfikacyjnych.
Ewaluacja po zakończeniu procesu zmiany
może się odnosić np. do:

••przebiegu procesu zmiany,
••uzyskanych efektów.
Ewaluacja po pewnym czasie od zakończenia

procesu zmiany (rok, dwa) może dotyczyć np.:

przyjaciela.
••Od nowego roku szkolnego organizujemy

w naszej szkole cykliczne spotkania zespołów
kierowniczych szkół i przedszkoli działających w dzielnicy w celu wymiany doświadczeń
i wzajemnego uczenia się.

••przejawów utrwalania zmiany, a zatem zbadania, czy to, co było przedmiotem zmiany, stało
się codzienną praktyką.
Sugestie

Ewaluacja nie jest chwilą zastanowienia się nad
realizacją zmiany. Jest to proces ciągły, który

Pytania do refleksji

powinien się rozpocząć wraz z analizą potrzeb

Jak spróbujesz inaczej zredagować cele zmiany

i przebiegać przez wszystkie etapy zmiany aż

podane w programie rozwoju szkoły, aby uła-

do jej zakończenia, a niekiedy nawet trwać dalej,

twiały przeprowadzenie ewaluacji?

gdyż pewne efekty mogą być zauważalne dopie-

Jaki jest czas przeprowadzenia?

ewaluacji kształtującej, podejmowanej po to, aby
przekonać się, czy plany i działania nie wymagają

Przykłady

modyfikacji.

Ewaluacja może być prowadzona w różnym
czasie.
Ewaluacja przed rozpoczęciem procesu zmiany może dotyczyć np.:
••sposobu przeprowadzenia analiz potrzeb,
••poprawności sformułowania analizy celu
zmiany,

••stworzenia odpowiednich warunków do zmiany,

ro po jakimś czasie. Ciągłość dotyczy zwłaszcza

Pytania do refleksji

••Jeśli miałbyś przeprowadzić ewaluację właśnie wprowadzanej zmiany, co twoim zdaniem
powinno być jej przedmiotem?

Metody
Przykłady

Jest wiele metod ewaluacji: jakościowych
i ilościowych.
Przykłady tych metod zawiera niżej podana
tabela.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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Ewaluacja zmiany

Tab. 2. Metody ewaluacji
Metody
ewaluacja
Jakościowe

Ilościowe

Trafność i rzetelność ewaluacji wymaga trianSubiektywne

• wywiad
• dyskusja
• prowadzenie dziennika
• sporządzanie raportów
• prowadzenie protokołów z narad
• opis przebiegu określonego procesu
• opis przebiegu monitoringu
• przygotowanie studium przypadku
• prowadzenie portfolio dokumentującego ustalone fakty, sytuacje lub
zdarzenia
• badanie ankietowe
• obserwacja
• test
• analizy statystyczne

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie metody wymienione w powyższej
tabeli są w jakimś stopniu subiektywne. Można to zauważyć w różnych momentach procesu
ewaluacji. W wypadku metod jakościowych przede wszystkim w trakcie interpretacji wyników,
w wypadku metod ilościowych przy tworzeniu
narzędzi badawczych.
Sugestie

Poprawne przeprowadzenie ewaluacji przy użyciu
metod ilościowych wymaga olbrzymiego zaangażowania sił i środków. W tym przypadku trudniejsze jest też opracowanie narzędzi badawczych.
Prostsze wydaje się stosowanie metod jakościowych. Poprawne przeprowadzenie ewaluacji wymaga spełnienia dwóch podstawowych wymogów:
••Trafności. Oznacza to sytuację, w której na-

rzędzia badawcze, jakimi się posługujemy,
badają to, co chcemy zbadać. Jeżeli tak się nie
dzieje, to na podstawie zebranych informacji
nie da się wyprowadzić trafnych wniosków.
Np. uczymy uczniów, jak efektywnie komu-

sowania różnych metod w powiązaniu ze sobą:
ilościowych i jakościowych, subiektywnych
i obiektywnych, przy badaniu tego samego zjawiska. Celem triangulacji jest potwierdzenie uzyskanych wyników. Jeśli przy użyciu różnych metod otrzymuje się te same wyniki, można uznać,
że ewaluacja została przeprowadzona trafnie
i rzetelnie.
Pytania do refleksji

••Jak uzasadnisz wybór określonych metod?
••Jak zapewnisz trafność i rzetelność ewaluacji?

Procedura
Przykłady

Typowa procedura ewaluacji obejmuje:
••Sformułowanie celu ewaluacji. (Po co przeprowadzimy ewaluacje?)

••Ustalenie przedmiotu. (Co będzie badane?)
••Określenie metod. (Jakie zastosujemy metody? Czy obrane metody mierzą to, co chcemy
zmierzyć?)
••Ustalenie przebiegu ewaluacji. (W jaki sposób
ją przeprowadzimy?)

••Zebranie danych. (Jak będziemy gromadzić
informację?)

••Przeanalizowanie danych. (Jakie przyjmujemy
kryteria dla przeprowadzania analizy zebranych informacji?)
••Raportowanie wniosków. (Do kogo je skierujemy? W jaki sposób zostaną zakomuni-

nikować się w języku obcym, a na egzaminie

kowane? Komu przekażemy raport? Czy go

stosujemy test widomości sprawdzający po-

upublicznimy?)

ziom gramatyki.
••Rzetelności, czyli przeprowadzenia ewalua-
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gulacji metod. To znaczy jednoczesnego zasto-

Sugestie

Podana w przykładach procedura ewaluacyjna

cji w tej samej klasie, w której wprowadzono

może ulec modyfikacji lub uszczegółowieniu

zmianę itp.

przede wszystkim ze względu na obraną metodę.
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Ewaluacja zmiany

Pytania do refleksji

••O jakim elemencie procedury ewaluacyjnej
najczęściej się zapomina w Waszej szkole?

Wyniki i co dalej…

••przeorganizowania planu lekcji w sposób zapewniający rozszerzenie stosowania komputera podczas zajęć z uczniami,
••przeniesienia punktu ciężkości w toku lekcji
z nauczania na uczenie się.

Przykłady

Konsekwencją ewaluacji powinno być pytanie:

Sugestie

co dalej? Natomiast odpowiedzią na nie udziele-

Jeśli wnioski wynikające z raportu na temat ewa-

nie rekomendacji prowadzących np. do:

luacji zostaną jedynie na papierze – nie postawi

••wprowadzenia w całej szkole metod i technik

przyspieszonego uczenia się, które okazały się
skuteczne w jednej klasie,

••modyfikacji wewnątrzszkolnego systemu oce-

niania (WSO) czy przedmiotowego systemu
oceniania (PSO) w taki sposób, aby obejmowały samoocenę uczniów,

się pytania: co dalej? i nie sformułuje się rekomendacji, to ewaluacja staje się sztuką dla sztuki,

a raport jeszcze jednym zbędnym dokumentem.
Pytania do refleksji

••Jakie zmiany zostały wdrożone w waszej szkole po przeprowadzeniu ostatniej ewaluacji?

Źródło: D. Elsner, Kierowanie zmianą w szkole. Nowy
sposób myślenia i działania, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2005.
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Wykres zmiany

Obszar I Moduł 4.3 Zał. 2

Refleksje uczestników

Fakultatywnie: trener prosi o przyklejenie „cen-

Wykres zmiany

ki” tam, gdzie znajduje się cel zadania integrującego obszar pierwszy z punktu widzenia współpracowników – dyskusja.

Uczestnicy zapisują mały osobisty cel lub cel zadania integrującego obszar pierwszy.
z osiami wyzwanie i zasoby.
Trener omawia obszary lęku, cofania się
i zrównoważonego rozwoju. Wskazuje, jakie cechy powinien mieć cel, aby znalazł się w każdej
z trzech części. Omawiamy również odczucia pracownika, który otrzymuje cel z każdej części, i jak
to wpływa na motywację.

Postrzegane wyzwania,
trudności, zadania

Trener wyświetla/rysuje wykres zmiany

obszar czerwony:
Lęk, wycofanie,
ucieczka, stres, szybki
rozwój, potrzeba
wsparcia

Uczestnicy przyklejają swoje osobiste cele
w odpowiednich miejscach.
Trener komentuje i wskazuje na czerwony
obszar jako obszar szybkiej i rozwojowej zmiany
połączonej z dużym dyskomfortem i stresem.
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obszar niebieski:

Zrównoważony rozwój,
bezpieczeństwo,
motywacja,
doświadczenie

obszar zielony:

Cofanie się, nuda,
frustracja, rutyna

Postrzegane zasoby, kompetencje, możliwości
Rys. 3. Wykres zmiany
Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Elsner,
Kierowanie zmianą w szkole. Nowy sposób myślenia i działania, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2005.
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Planowanie zmiany

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 1

Planowanie zmiany

Planowanie zmiany
1

Przypomnienie – model Lewina
ROZMROŻENIE
status quo

ZMIANA
postaw/zachowań

ZAMROŻENIE
nowych postaw

2
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Planowanie zmiany
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Planowanie zmiany
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Planowanie zmiany







dodatkowe slajdy
9

jeśli będzie czas
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Planowanie zmiany
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Strategie wprowadzania zmian kompetencyjnych

Obszar I Moduł 4.2 Zał. 4

Strategie wprowadzania zmian
kompetencyjnych
Typowe podejście dyrektywne posiada kolejne

Typowe podejście partycypacyjne składa się
także z czterech faz, jednak o zgoła innym cha-

cztery fazy wdrażania projektu:

rakterze. Kolejne etapy to:

1. Ustalenie misji/wartości.
2. Ustalenie kompetencji podstawowych oraz

1. Opis stanowisk – realizowane zadania.
2. Opis stanowisk – kompetencje niezbędne

organizacyjnych.
3. Podział kompetencji według formalnej struktury organizacji.

do realizacji zadań.
3. Ocena poziomu rozwoju kompetencji.

4. Ocena pracowników

4. Rozmowy oceniające/Rozwojowe.

Etapy 1–3 można zrealizować bez pracowników.

Na etapach 1–4 konieczny udział pracowników.

Czynnik inicjujący zmianę:
Władza osobista (personalna) lidera

PODEJŚCIE PARTYCYPACYJNE – KIERUNEK ZMIANY

Wiedza

Postawy

Zachowanie jednostki

Zachowanie grupy

PODEJŚCIE DYREKTYWNE – KIERUNEK ZMIANY

Czynnik inicjujący zmianę:
Władza formalna lidera
Rys. 4. Strategie wdrażania modelu kompetencyjnego
Źródło: opracowanie na podstawie J. Rosiński, A. Filipkowska, Budowanie kompetencji w firmach technologicznych – dyrektywne czy partycypacyjne podejście do wdrożenia systemu rozwoju kompetencji, „Problemy Zarządzania” 2009, t. 7, nr
2 (24), Wydział Zarządzania UW, Warszawa, s. 167–184 (fragment artykułu).
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Firma choreograficzna

Obszar I Moduł 4.4 Zał. 1

Zadanie
ABC

Firma choreograficzna

DEF

FED

CBA

Zadanie polega na przygotowaniu układu cho-

Firma choreograficzna – Materiał dla menadżerów.

reograficznego i przećwiczeniu go z załogą. Na-

leży rozpisać na kroki zamianę miejsc 6 grup lub

osób (nie jest to jeszcze doprecyzowane). Zamiana

Jesteście zespołem zarządzającym firmą. Zaj-

polega na odwróceniu kolejności ich ustawienia,

mujecie się przygotowywaniem pokazów cho-

początkowo mają być ustawieni: ABC DEF, na-

reograficznych. Macie duże ambicje. Właśnie

tomiast na końcu mają być ustawieni: FED CBA.

otrzymaliście poważne zlecenie od instytucji
rządowej. Zadanie jest pozornie niewielkie, ale
jeśli dobrze się wywiążecie, jest szansa na stały
kontrakt i stałe dochody. Wasza firma ma dobry
zespół kierowniczy oraz bardzo dobrych i zmotywowanych pracowników. Jesteście energiczni

Są jednak pewne ograniczenia:
••Ruch może się odbywać tylko w kolejnych
krokach.

••Możliwe jest poruszanie się tylko po polach
takich jak na rysunku i wzdłuż strzałek.

i pewni, że się uda.

••W jednym kroku jedna osoba przemieszcza się
tylko o jedno pole.

↔

A

↔

B

↔

C

↔
↔

Ważne

Są również pewne zasady wynikające z filozofii

firmy, a dotyczące pracy zespołu kierowniczego.
Otóż:
••Jednocześnie z załogą może przebywać tylko
jedno z was.

••Podczas jednej „wizyty” u załogi jedno z was

↔

↔

D

↔

E

↔

F

↔

Postarajcie się zrealizować to zadanie szybko,

ponieważ macie na nie tylko 20 minut.
Warto pamiętać, że załoga wie:

••jaki jest profil działalności,

••i że od sukcesów firmy zależą ich osobiste
korzyści.

Powodzenia!

może przekazać informacje o co najwyżej
3 krokach.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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Firma choreograficzna

Firma choreograficzna – Materiał dla pracowników
Jesteście pracownikami firmy i zajmujecie się
przygotowywaniem pokazów choreograficznych. Firma jest bardzo rozwojowa, macie duże
ambicje. Chodzą plotki, że otrzymaliście poważne zlecenie, które może wpłynąć na przyszłość
firmy i dać pokaźne dochody. Wasi zwierzchnicy wiedzą, że jesteście świetnymi specjalistami
w swoich dziedzinach i cenią waszą pracę. Jesteście energiczni i pewni, że poradzicie sobie z każdym zadaniem. Zostaliście wezwani w to miejsce
przez wasz zespół kierowniczy w jakiejś ważnej

W firmie obowiązują pewne zasady wynika-

jące z filozofii firmy, a dotyczące pracy zespołu
kierowniczego. Otóż:
••Za każde działanie odpowiada jeden z kierow-

ników i to on udziela pracownikom krótkiej,
jasnej informacji o zakresie zadania.

••Z

kierownikiem

rozmawia

się

tylko

o tym zakresie zadania, którego dotyczy jego
komunikat.

••Nie ma zwyczaju rozmawiania z kierownikami
o innych sprawach niż zawodowe.

sprawie.

Powodzenia!

Firma choreograficzna – Materiał dla trenera.
(poufne)

C na 44 – jeden krok
B na 3, potem 4 – dwa kroki
A na 2, potem 3, potem 444 – 3 kroki

Ćwiczenie daje najciekawsze odczucia, gdy me-

C na 3, 2, 1

nadżerzy, skupiając się na rozwiązaniu zagadki,

B na 3, 2

zapominają informować pracowników o tym,

D na 4, 3

co się dzieje, a potem wydają polecenia pracowni-

E na 5, 4

kom w pospiechu, aby zdążyć z realizacją zadania.

F na 6, 5, 44

W analizie pojawia się zderzenie poczucia sukce-

A na 5, 6, 7 *

su menadżerów z frustracją pracowników, którzy

E na 444

nic nie robili przez pół zadania, a następnie zo-

D na 4, 5, 6

stali potraktowani instrumentalnie. W wpadku

B na 3, 4, 5

innych scenariuszy działań warto odszukać te

C na 2, 3, 4

emocje związane ze skłonności do zadaniowo-

F na 3, 2, 1 *

ści menadżerów i wskazać konsekwencje dla

E na 3, 2 *

komunikacji.

C na 44

Dlatego warto, aby trener zadbał, by zada-

B na 444

nie zakończyło się sukcesem. W ostateczności

D na 5, 4, 3 *

można podpowiadać lub wprowadzić zasadę,

B na 5, 6 *

że za podpowiedź menadżerzy płacą jakimś

C na 5 *

procentem z zysku :).

(zwykle pomaga podpowiadanie do sytuacji

Rozwiązań jest wiele. Oto przykładowe rozwiązanie stosujące taką numerację pól:

nr 4, a na pewno do sytuacji numer 10)
W celu wyjaśnienia pozycje 1, 2, 3 opisane są
dokładnie, a pozostałe w skrócie, gwiazdki oznaczają końcowy krok.

↔

A
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↔

B

↔

C

↔
↔

↔

↔

D

↔

E

↔

↔
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Funkcjonalne zespoły zadaniowe

Obszar I Moduł 4.4 Zał. 2

P. Lencioni wymienia pięć głównych aspektów działania takiego zespołu, budując z nich

Funkcjonalne zespoły zadaniowe

piramidę, w której kolejne aspekty wspierają się

Budowanie efektywnego zespołu (na podsta-

cji biznesowych, można przełożyć na szkołę

na poprzednich poziomach.
Koncepcję tę, zastosowaną do organiza-

wie P. Lencioni – The five Dysfunctions of a Team,

w następujący sposób. Należy jednak pamiętać,

albo Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieść

że w zależności od działania lub zadania, któ-

o przywództwie)

rego dotyczy praca zespołowa, w szkole zespołem może być: cała rada pedagogiczna, zespół

Dobrze działające zespoły kierownicze opierają

zadaniowy lub zespół kierowniczy. Poszerzanie

swoją sprawność nie tylko na wysokich kompe-

partycypacji postaw przywódczych w edukacji

tencjach, efektywnej strukturze organizacyjnej,

może poszerzać obszar współpracy na większą

obfitych i dobrze zagospodarowanych zasobach

grupę pracowników.

materialnych, osobowych i środowiskowych,
ale przede wszystkim na relacjach i wartościach

Oto model P. Lencioniego zmodyfikowany
do obszaru edukacji.

funkcjonujących w obrębie tego zespołu.
5. Dbałość o wynik/cel
Wszyscy członkowie zespołu znają
oczekiwany wynik/cel, identyfikują
się z nim i jest on dla nich podstawowym kryterium podejmowanych decyzji.
4. Branie odpowiedzialności
Członkowie zespołu wymagają od siebie nawzajem konsekwencji w realizacji wspólnie
ustalonych zadań, biorą odpowiedzialność za całość i dlatego przywołują do porządku innych członków zespołu, w ten sposób dbając o wysoki standard
zespołu.
3. Zaangażowanie
Członkowie zespołu podejmują decyzje oraz angażują się
w ich realizację. Wszyscy identyfikują się z tymi decyzjami, dlatego realizują je, dbając o terminowość i konsekwencje. Koncentrują
się na osiągnięciu wspólnych celów.
2. Otwartość na spór
Członkowie zespołu nie tylko chętnie dyskutują, debatują, bronią swojego
zdania, ale i dają się przekonywać. Spotkania zespołu są emocjonujące, często
pojawiają się tematy ważne, kluczowe. Tematy są zamykane, a uczestnicy spotkań, rozchodząc się, wiedzą, jaką podjęto decyzję, i akceptują ją, nawet jeśli nie
zgadzają się z jej treścią.
1. Zaufanie
Członkowie zespołu rozumieją się, ufają sobie, są otwarci na innych. Nie mają obaw
przed przyznawaniem się do porażek i ujawnieniem swoich słabych stron, chętnie szukają
wsparcia w innych członkach zespołu. Bez obawy prezentują swoje pomysły i wypowiadają
się w ważnych dla zespołu sprawach.
Rys. 5. Aspekty pracy zespołowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Lencioni, Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes, Poznań 2008.
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Funkcjonalne zespoły zadaniowe

Zadanie integrujące obszar pierwszy

5. Jaki masz wstępny pomysł na proces osiągnięcia rezultatu (kamienie milowe, rezultaty

Zadanie integrujące moduły obszaru I (Przywództwo)

cząstkowe).
6. Jaki jest związek podejmowanych działań
z wartościami szkoły? Jakie wartości chcesz

Instrukcja dla uczestnika:

promować poprzez to wydarzenie?

Jako dyrektor szkoły wybierz do realizacji jed-

7. Określ wstępnie, jakich zasobów potrzebu-

no zadanie wynikające z potrzeb Twojej szko-

jesz w obszarach: budżet, czas, ludzie, sprzęt,

ły. Korzystając z wiedzy i umiejętności, jakich

informacje, decyzyjność.

będziesz nabywał na poszczególnych modułach

8. W obszarze zasobu, jakim są ludzie. Napisz,

obszaru I, opracuj plan realizacji swojego zadania,

w jaki sposób wybrałeś(aś) członków zespołu,

konsultuj go z zespołem (małą grupą osób uczą-

czym się kierowałeś(aś) w swoim doborze.

cych się wraz z Tobą na zajęciach).
Określ i napisz:
1. Jakie zadanie wybierasz do realizacji w szkole.
Uwaga: Zadanie powinno mieć charakter zmiany, odejścia od rutyny, oznacza to, że Twoje

9. W jaki sposób będziesz komunikował te działania pracownikom i innym osobom związanym z jego realizacją?
10. Jakie podejmiesz działania, żeby zespół pracował efektywnie?

poszukiwania powinny iść raczej w kierunku

11. Jak mogą zareagować członkowie Twojego

zdarzenia z kategorii: nowa metoda dydak-

zespołu / grono pedagogiczne / rodzice na in-

tyczna, nowa impreza szkolna lub nowy jej typ,

formację o realizacji zadania? Jakie mogą mieć

inny sposób organizacji dni otwartych, nowa

wątpliwości? Jak będziesz pracował z tymi

jakościowo współpraca z inną szkołą/organiza-

wątpliwościami?

cją i wydarzenie z tym związane, wizyta gościa
w szkole…

12. Pomyśl, jaki styl przewodzenia zastosujesz
na danym etapie realizacji zadania.
13. Jak zadbasz o utrwalanie wprowadzanej

2. Jakiego rezultatu oczekujesz jako dyrektor.
3. Określ niezbędność tej zmiany.
4. Przeanalizuj przewidywane typy reakcji
na zmianę. Zaplanuj działania ułatwiające jej
wdrożenie.
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zmiany?
14. Jak bedziesz ewaluować i monitorować swoje
działanie?
Zapisz ten plan w całości i wykorzystaj w przyszłości. :)
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Ćwiczenie: Źródła stresu

Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 1

••złe warunki fizyczne (przestrzeń pracy, temperatura, hałas, jakość powietrza, wibracje,

Ćwiczenie: Źródła stresu
Stres jest zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym. Jednak osoby na stanowiskach kierowniczych są szczególnie narażone na jego negatywne konsekwencje. Odpowiedzialność za cały
obszar zarządzania – od aspektów finansowych,
prawnych i organizacyjnych, poprzez materialne
i równie istotne kwestie bezpieczeństwa, po sferę
kontaktów międzyludzkich i zarządzanie zespo-

oświetlenie i in.),
••relacje pracownicze, brak poczucia przynależności do zespołu i wsparcia od innych,

••konflikty (np. z rodzicami uczniów),
••praca sama w sobie (rodzaj pracy, specyficzne
zagrożenia np.: kontakt z toksycznymi środ-

kami lub agresywnymi ludźmi; w oświacie –
istota pracy sprowadza się do używania siebie

łem – taka rozpiętość zadań pozostawia niewiele

i swoich emocji jako „narzędzia pracy” – od za-

zadbania o własne potrzeby i rozwój trudno efek-

stopniu zależy efekt pracy, ale nie jest to też

tywnie zarządzać innymi. Optymalnym rozwiąza-

jedyny czynnik sukcesu),

miejsca na zajęcie się samym sobą. Tymczasem bez

niem jest, gdy cała organizacja (szkoła) kieruje się
ideą zrównoważonego rozwoju, proces ten jednak
równie dobrze może się zacząć od jednostki.
Stres nie jest ani „dobry”, ani „zły” – choć
zarówno jego brak (monotonia), jak i nadmiar
(przeciążenie) ma negatywne konsekwencje.
Termin „stres” wszedł do codziennego słownika
jako określenie pewnego zakresu doświadczeń.
Stres pojawia się wtedy, gdy zachodzi rozdźwięk
między wymogami sytuacji a tym, jak oceniamy
nasze możliwości lub zasoby (np.: wiedza, finanse,
możliwości, zdolności, umiejętności i in.).

Model stresu (według R. Karaska)
STRES = SYTUACJA TRUDNA + MAŁE ZASOBY

(np. sytuacja dużych wymagań przy małej auto-

angażowania osobistego nauczyciela w dużym

••konflikt roli (w pracy nauczyciela/dyrektora
szkoły zawiera się kilka sprzecznych ról, np.:

wsparcie i inspirowanie, a jednocześnie kontrola i dyscyplinowanie),
••konflikt wartości – sprzeczność między kultu-

rą organizacyjną i wartościami reprezentowanymi przez szkołę a wartościami osobistymi.

Zadanie:
••Na powyższej liście zakreśl czynniki, których
doświadczasz jako źródła stresu w swojej pracy.

••Poniżej wypisz, te które chciał(a)byś dodać

(brakuje ich na liście bądź rozumiesz je inaczej).

nomii i braku wsparcia)
Najczęściej podawane źródła stresu w pracy:
••długie godziny pracy,
••obciążenie pracą (za duże lub za małe, jakościowe lub ilościowe),

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Karasek,
Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain:
Implications for Job Redesign, „Administrative Science
Quarterly” 1979, t. 24(2), s. 285–308.
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Wypalenie zawodowe

Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 2

••nie masz swobody działania, jesteś nadmiernie
kontrolowana(y),

Wypalenie zawodowe
Czym jest wypalenie?
Wypalenie to efekt długotrwale działającego
stresu. W wyniku utraty możliwości radzenia sobie ze stresem zaczyna się wieloetapowy proces

••Twój system wartości jest w sprzeczności
z tym, co praktykuje się w pracy / środowisku.

Objawy wypalenia
Jest ich ponad sto – obejmują zarówno sferę psychiczną (odczucia, sposób myślenia o sobie i in-

utraty sił, zaangażowania, radości z pracy i mo-

nych, motywację, procesy decyzyjne), jak i sferę

tywacji, a na nawet dobrej opinii o sobie samym

fizyczną (sposób zachowania – np. wycofanie się

jako pracowniku.

lub konfliktowość, złe samopoczucie i inne).

Osoby wypalone doświadczają nasilającego

Zazwyczaj objawy wypalenia pojawiają się

się uczucia emocjonalnego, psychicznego i fi-

i narastają powoli, przez długi okres. Najczęstsze

zycznego wyczerpania – choć nie zawsze wypa-

objawy wypalenia to:

lenie, przynajmniej w fazach początkowych, jest
zauważalne. Z czasem jednak – o ile osoba nie
podejmie odpowiednich działań – może trwale
utracić swoją efektywność. Początkowe zaangażowanie i poczucie radości z pracy zastępują
odczucia wyczerpania, negatywizmu (cynizmu,
depersonalizacji – przedmiotowego traktowania
np. uczniów) oraz obniżenia poczucia własnych
kompetencji zawodowych.
Wypalenie zagraża Ci wówczas, gdy:
••od dłuższego czasu masz poczucie działania
pod wpływem silnej presji,

••przyjęte standardy nakazują ci wykonywać
wszystko samodzielnie, bez delegowania zadań

swoim podwładnym czy współpracownikom,
••zakładasz zbyt wiele zadań i ambitnych
planów,

••przez długi czas udzielałaś(eś) zbyt wielkiego
wsparcia emocjonalnego innym osobom,

••byłaś(eś) zbyt idealistycznie nastawiona(y)

••utrata poczucia celu, sensu i energii oraz radości z pracy,

••zmęczenie, smutek, obniżony nastrój,
drażliwość,

••poczucie braku kontroli i możliwości wpływu
na sytuację,

••wyłączanie się z życia społecznego, co może
jeszcze bardziej nasilać istniejące problemy,

••narastająca tendencja do negatywnego myślenia o sobie i innych („Z kim ja pracuję?!”),

••nieuzasadnione przekonanie o utracie swoich
zdolności i kompetencji zawodowych („Już nie
jestem tak dobry w tej pracy jak dawniej”).

Fazy wypalenia zawodowego (według C. Maslach)
Etap I. Wyczerpanie emocjonalne
Osoby znajdujące się na tym etapie odczuwają

do swojej pracy lub doznałaś(eś) silnego

stałe zmęczenie, rozdrażnienie i napięcie, któ-

rozczarowania,

rego nie potrafią obniżyć; nie umieją skutecznie

••odkryłaś(eś), że nie jesteś traktowana(y) sprawiedliwie,

••uważasz, że zbyt dużo z siebie dajesz, a zbyt

odpoczywać, co prowadzi do utrwalenia poczucia
zmęczenia i irytacji, a drobne błędy i niepowodzenia są dla nich problemem nie do przezwyciężenia. Nawet codzienne rutynowe obowiązki
stanowią dla nich duże obciążenie.

mało otrzymujesz w zamian,
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Wypalenie zawodowe

Etap II. Depersonalizacja (cynizm)

Etap III. Utrata poczucia kompetencji

Uczniowie, ich rodzice, koledzy z pracy, podwład-

Osoba będąca na tym etapie procesu wypalenia

ni są traktowani coraz bardziej instrumentalnie,

czuje, że nie jest wystarczająco kompetentna,

a nie podmiotowo, jak „zło konieczne”, a jakikol-

aby radzić sobie z codziennymi obowiązkami za-

wiek autentyczny, serdeczny kontakt z nimi jest

wodowymi, nawet z tymi, których wypełnianie

niemożliwy. Praca z ludźmi staje się obciążająca,

przychodziło jej dotąd bez problemu, coraz trud-

a oni sami jawią się jako osoby roszczeniowe, wy-

niejsze staje się osiąganie i dostrzeganie swoich

magające wsparcia, ale nic nieoferujące w zamian,

sukcesów zawodowych.

niewdzięczne, nieprzyjazne i interesowne.
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Ćwiczenie: Koło stresu

Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 3

Ćwiczenie: Koło stresu
Cel: ilustracja procesu narastania stresu i dynamiki wypalenia zawodowego.
Instrukcja:
1) Wypisz czynniki (źródła stresu), które oddziałują na Ciebie (zawodowe, pozazawodowe, stałe, incydentalne itd.) – w etapie I koła stresu,
zapisz kilka najważniejszych.

I etap – trudna
sytuacja, silne działanie

II etap – silne
napięcie i stresor

WYCZERPANIE
ORGANIZMU
III etap – konflikty,
cynizm, pogorszenie

IV etap – spadek

relacji z ludźmi

samooceny

Rys. 6. Koło stresu
Źródło: opracowanie własne.

2) Przy każdym kolejnym etapie koła zapisz
po kilka metod prewencji i interwencji, które możesz zastosować w swojej sytuacji. Jak
przerwać błędne koło stresu? Można zadzia-

Twoje wnioski (czego nie robisz w obliczu stresu, co zwykle robisz – dobrze to czy źle?):

łać na różne sposoby – zarówno „przed”, jak
i „w trakcie” lub „po” kolejnym etapie.

••Działania „przed”, czyli zanim dojdzie do problemu – to prewencja (np.: planowanie, dbanie
o przerwy i nieprzemęczanie się, regularne
posiłki, dobre relacje z ludźmi itd.).
••Działania „w trakcie / po zaistnieniu problemu” to interwencja (np.: rozładowanie/odreagowanie zgromadzonego stresu).
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Ćwiczenie: Dziennik uczenia się

Obszar VI Moduł 6.3 Zał. 4

Ćwiczenie: Dziennik uczenia się
Notatka z dnia (data) 

Dotyczy tematu lekcji: Radzenie sobie ze stresem.
Refleksja ogólna:

Zadanie do wykonania: refleksja na temat obszarów do rozwoju w zakresie skuteczniejszego radzenia
sobie ze stresem.
1. Zastanów się, jakie strategie prewencji i interwencji stosujesz. Pomyśl też, czego nie stosujesz.
2. Odnieś swoje działania/nawyki do etapów wypalenia:
••wyczerpanie emocjonalne:

••cynizm:

••spadek poczucia osiągnięć (poczucia kompetencji):

••Propozycje zmian – wyszukaj metodę, którą uważasz za pomocną w określaniu celów rozwojowych.
W module 7 znajdziesz np. metodę SKS: zastanów się, z czego chciał(a)byś zrezygnować (STOP),

co utrzymać (KONTYNUUJ), a co chcesz/możesz zacząć (jakie nowe techniki i działania wprowadzić
– START).
••Wyniki analizy wybraną metodą zapisz poniżej.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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Ćwiczenie: Moje życie tu i teraz

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 1

z planu], z zaciekawieniem oczekuję kolejnego
dnia pracy [poczuj ten stan], spędzam wystarcza-

Ćwiczenie: Moje życie tu i teraz

jącą ilość czasu na / z … [podaj, ile dokładnie czasu
potrzebujesz], np. ze swoimi bliskimi, oddaję się
swoim przyjemnościom [jakim], dbam o siebie

Cel: pomoc w analizie obecnej sytuacji życiowej

w taki sposób, że … [podaj, co robisz dla siebie –

oraz w uświadomieniu źródeł motywacji i sa-

kiedy – jak często], spotykam się … [jak często …

tysfakcji na obecnym etapie (jak również uświa-

z kim … itd. Opisz tyle wskaźników, ile potrze-

domienie frustrujących „braków” i przeszkód

bujesz – możesz kontynuować na osobnej kartce.

w odczuwaniu szczęścia i spełnienia).
Instrukcja

Pomyśl, jak chciał(a)byś, aby Twoje życie wyglądało?

b) 
c) 
Komentarz:

Opisz (w punktach), co wskazywałoby na to,

Jeśli poczyniłaś(eś) wysiłek i świadomie

że – w tych warunkach, jakie są – realizujesz moż-

zmieniłaś(eś) standardy swojej obecnej sytuacji

liwie najlepszy scenariusz swojego życia (czyli
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a) 

(lub ugruntowałaś(eś) się w przekonaniu, że rze-

mieszkasz tu, gdzie mieszkasz, jesteś tym, kim

czywiście masz powody do zadowolenia), to nale-

jesteś, i robisz to, co robisz).

żą Ci się wyrazy uznania. Jednak… jeśli masz zbyt

Koncentruj się na rzeczywistych, widocz-

niski poziom energii i motywacji – to prawdopo-

nych oznakach zadowolenia, szczęścia, spełnie-

dobnie robisz coś, co nie pozwala Ci jej utrzymać,

nia, np. jestem uśmiechnięta(y), na koniec dnia/

lub nie robisz czegoś, co ułatwiłoby Ci dostęp

tygodnia pracy czuję spokój [poczuj ten spokój],

do Twoich zasobów. Być może jest to dobry mo-

realizuję dobrze przygotowany plan [w wyob-

ment, żeby rozważyć, jakie są możliwości zmiany

raźni zobacz odznaczone, zrealizowane zadania

obecnej sytuacji na lepszą.
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Prezentacja proaktywność

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 6

Tab. 3. Język proaktywny i reaktywny
Różnice

Prezentacja proaktywność
Motywacja wewnętrzna i energia
1. Zarządzanie energią życiową.
2. Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym.
3. Radzenie sobie ze stresem.
4. Zarządzanie sobą w czasie.

Język proaktywny

Język reaktywny

Popatrzmy, co da się zrobić.

Nic nie mogę zrobić.

Kontroluję swoje uczucia.

To mnie doprowadza
do szewskiej pasji.

(Ja) wybieram.

Nie mogę.

Wolę, dla mnie najlepsze
wyjście to…

Muszę.

Zrobię/Nie zrobię (decyzja)

Zrobiłbym, gdybym…

Źródło: opracowanie własne.

Proaktywność
••Umożliwia zarządzanie energią życiową.

Potrzeby
samorealizacji

••Postawa, która jest jednym z filarów przywództwa.

Potrzeby uznania

••Pierwszy nawyk skutecznego działania według autora światowego bestsellera S. Coveya

Potrzeby przynależności

(zob. S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, REBIS, Poznań 2007).

Potrzeby bezpieczeństwa

••Opiera się na wartościach – a nie impulsach

Potrzeby fizjologiczne

czy emocjach.

••Pochodzi z „wnętrza” – serca i rozumu, nie
poddaje się naciskom zewnętrznym.

Wskaźniki proaktywności
••Lokowanie przyczyny problemu wewnątrz

Rys. 7. Piramida potrzeb A. Maslowa
Źródło: Piramida potrzeb A. Maslowa na podstawie
A.H. Maslow, Motivation and Personality, Harpe, New York
1954.

Zasada deficytu: ludzie dążą do zaspokojenia kolejno pojawiających się potrzeb „w górę piramidy”

(a nie na zewnątrz) – co ja mogę z tym zrobić.

••Traktowanie problemu jak wyzwania (a nie
zagrożenia).

••Świadomość zgodności postępowania z war-

tościami osobistymi, które stoją ponad nastrojem, emocjami, chwilowymi trudnościami.

••Przejmowanie inicjatywy.
••Przewidywanie i „wyprzedzanie” zdarzeń.

Zasada rozwoju: w istocie zachowanie człowieka
będzie motywowane przez najniższą w hierarchii
niezaspokojoną potrzebę

Źródło: J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr.,
Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 433.

Piramida potrzeb – założenia

Piramidę tworzy pięć rodzajów (poziomów)
potrzeb:
potrzeby fizjologiczne (zdrowie i kondycja fizyczna, pożywienie, sen, wypoczynek),
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Prezentacja proaktywność

potrzeby bezpieczeństwa (stabilności, ochrony,
porządku, sprawiedliwości oraz wyeliminowania
zagrożeń),

Ja OK – Ty nie OK
(agresja)

Ja OK – Ty OK
(asertywność)

Ja nie OK – Ty nie OK
(manipulacja) – bierna
agresja

Ja nie OK – Ty OK
(bierność)

potrzeby przynależności (relacje z ludźmi, wsparcie społeczne, przyjaźnie, poczucie przynależności i współzależności – zamiast izolacji),
potrzeby uznania (docenienia, szacunku) oraz
potrzeby samorealizacji (ciągły rozwój, stawianie sobie celów, przekraczanie własnych
granic, pasje i zainteresowania). Zagrożeniem
dla samorealizacji mogą być brak dystansu
i nadmierna koncentracja na bardzo ambitnych
celach (najważniejsza jest tu umiejętność samozarządzania i definiowania realnych celów).
Asertywność

••postawa wspierająca proaktywność,
••umożliwia odzyskanie sporych zasobów ener-

Rys. 8. Model asertywności – kwadrat OK
Źródło: R. Alberti, M. Emmons, Asertywność. Sięgaj po to,
czego chcesz, nie raniąc innych, GWP, Gdańsk 2007.

Wypalenie zawodowe
Wypalenie to efekt długotrwale działającego
stresu.
W wyniku utraty możliwości do radzenia sobie ze stresem zaczyna się wieloetapowy proces
utraty sił, zaangażowania, radości z pracy i mo-

gii i czasu (np. w radzeniu sobie ze „złodzie-

tywacji, a nawet dobrej opinii o sobie samym jako

jami czasu”),

pracowniku.

••pomaga zwiększać poziom kontroli nad swoim
życiem,

••sprzyja braniu odpowiedzialności za swój rozwój zawodowy,

••opiera się na pozytywnym stosunku do siebie
(JA OK) i innych (TY OK).

Definicja asertywności1
1) zachowanie, które sprzyja kształtowaniu

Osoby „wypalone” doświadczają objawów,
które podzielono na trzy skupienia (fazy/etapy –
według modelu C. Maslach):

1) nasilają się uczucia zarówno emocjonalnego,
psychicznego, jak i fizycznego wyczerpania,

2) początkowe zaangażowanie i poczucie radości
z pracy zastępują odczucia wyczerpania i cynizmu (depersonalizacji – przedmiotowego
traktowania np. uczniów),
3) na koniec pojawia się stan obniżenia poczucia
własnych kompetencji zawodowych („już nie
jestem tak dobry w tym, co robię, jak dawniej”).

równości w relacjach międzyludzkich, umożliwiając nam działanie,
2) działanie w naszym najlepszym interesie,
3) obrona własnego stanowiska bez nadmier-

Wypalenie zawodowe zagraża wtedy, gdy:

••od dłuższego czasu masz poczucie działania
pod wpływem silnej presji,

nego lęku,
4) swobodne i szczere wyrażanie uczuć,

••przyjęte standardy nakazują Ci wykonywać

5) korzystanie z własnych praw,

wszystko samodzielnie, bez delegowania zadań

6) bez naruszania praw innych ludzi.

swoim podwładnym czy współpracownikom,
••zakładasz zbyt wiele zadań i ambitnych planów,
••przez długi czas udzielałaś(eś) zbyt wielkiego

1 R. Alberti, M. Emmons, Asertywność. Sięgaj po to, czego
chcesz, nie raniąc innych, GWP, Gdańsk 2007, s. 55.
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Prezentacja proaktywność

••byłaś(eś) zbyt idealistycznie nastawiona(y)
do swojej pracy lub doznałaś(eś) silnego
rozczarowania,
••odkryłaś(eś), że nie jesteś traktowana(y) sprawiedliwie,

••uważasz, że zbyt dużo z siebie dajesz, a zbyt
mało otrzymujesz w zamian,

••Reguła Pareto (80/20)
••Złodzieje czasu

––jak sobie z nimi radzisz?
••Złote rady (prawa Murphy’ego, mądrość ludowa, obserwacja natury)

••Matryca Eisenhowera

••nie masz swobody działania, jesteś nadmiernie

Zadania B
(–P +W)

Zdania A ! (priorytety)
(+P +W)

••Twój system wartości jest w sprzeczności z tym

Zaplanuj – tu odbywa się
rzeczywiste zarządzanie
sobą w czasie.

Wykonaj natychmiast, ale
w miarę możliwości ograniczaj liczbę zadań A.

Zadania D
(–P –W)

Zadania C
(+P –W)

Nie rób, jeśli nie musisz,
zwykle nic się nie stanie.

Zleć, deleguj, wykonaj później – często
z powodu swojej pilności
wypierają inne.

kontrolowana(y),

co praktykuje się w pracy/środowisku.

Zarządzanie sobą w czasie
Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić
właściwe rzeczy.
Peter Drucker (zwany ojcem zarządzania, autor poczytnych książek z tej dziedziny)

Rys. 9. Matryca Eisenhowera
Źródło: opracowanie własne.

Zasady zarządzania czasem
••Sztuka planowania

––czy i jak ustalasz cele?

––czy identyfikujesz priorytety?
––czy znasz zasady planowania?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA
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Prezentacja Piramida potrzeb

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 7

Maslow sformułował zasady motywacji, które wydają się szczególnie istotne w stosunku

Prezentacja Piramida potrzeb

do równowagi życiowej:

••zasadę deficytu – która mówi o tym, że ludzie
dążą do zaspokojenia kolejno pojawiających

Autor popularnej „piramidy” założył, że potrzeby
ludzi można ułożyć hierarchicznie w pięć pięter –
od podstawy po wierzchołek – a rozwój (ruch
w górę) jest możliwy po spełnieniu potrzeby niższego rzędu.
Piramidę tworzy pięć rodzajów (poziomów)

się potrzeb „w górę piramidy”,
••zasadę rozwoju – która mówi o tym, że w isto-

cie zachowanie człowieka będzie motywowane przez najniższą w hierarchii niezaspokojoną potrzebę.

potrzeb:
1) potrzeby fizjologiczne (zdrowie i kondycja

Potrzeby człowieka są oczywiście zmienne w cza-

fizyczna, pożywienie, sen, wypoczynek) – ile

sie – w miarę rozwoju osobowości oraz w wy-

godzin sypiasz, jak, co i ile razy jadasz, jaki jest

niku przechodzenia przez kolejne etapy życia,

Twój stan zdrowia i kondycja?

np. okres intensywnej nauki, rozpoczęcia pracy,

2) potrzeby bezpieczeństwa (stabilności, ochrony, porządku, sprawiedliwości oraz wyelimi-

awansu, konieczności opieki nad członkami rodziny itd.

nowania zagrożeń) – czy masz poczucie spokoju i przewidywalności w swoim życiu?

Komentarz:

3) potrzeby przynależności (relacje z ludźmi,

Co zaobserwowałaś(eś)? Które piętro dominuje

wsparcie społeczne, przyjaźnie, poczucie

obecnie w Twoim życiu? Dlaczego? Co możesz

przynależności i współzależności – zamiast

zrobić dla zwiększenia poziomu równowagi i mo-

izolacji) – czy czujesz się częścią zespołu?

tywacji w swoim życiu?

4) potrzeby uznania (docenienia, szacunku) –
od kogo otrzymujesz wyrazy uznania?
5) potrzeby samorealizacji (ciągły rozwój, stawianie sobie celów, przekraczanie własnych
granic, pasje i zainteresowania). Zagrożeniem
dla samorealizacji mogą być brak dystansu
i nadmierna koncentracja na bardzo ambitnych celach (odniesienie do umiejętności definiowania celów).
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Ćwiczenie: Piramida potrzeb

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 2

Instrukcja:
1) Rozważ stopień spełnienia swoich potrzeb
na każdym poziomie piramidy – idąc od jej

Ćwiczenie: Piramida potrzeb

podstawy. Według autora koncepcji, model
przedstawia zbiór uniwersalnych potrzeb

Cel: pomoc w analizie stanu równowagi i źródeł
motywacji według piramidy potrzeb A. Maslowa .
2

ludzkich.
2) Następnie powiększ lub pogrub (mocno zarysuj) ściany piramidy na tych poziomach,
na których masz poczucie dobrze zadbanych
potrzeb własnych. Skróć boki tych pięter, gdzie

Potrzeby
samorealizacji

czujesz brak / deficyt. Jaki kształt ma teraz
Twoja piramida – na co wskazuje ta analiza?
3) Powyżej, opisz krótko ETAP ŻYCIA – obecne

Potrzeby uznania

wyzwania / ograniczenia (na czym obecnie

Potrzeby przynależności

domaga się Twojej uwagi, jaki będzie następny

Potrzeby bezpieczeństwa

się koncentrujesz, co w największym stopniu
etap?)
Twoje wnioski:

Potrzeby fizjologiczne
Rys. 10. Piramida potrzeb A. Maslowa
Źródło: Piramida potrzeb A. Maslowa na podstawie
A.H. Maslow, Motivation and Personality, Harpe, New York
1954.
2 Na podst. J.A.F. Stoner et al., Kierowanie, PWE, Warszawa
1997, s. 433.
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Prezentacja: Asertywność

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 3

Definicja asertywności3

Asertywność to:

Prezentacja: Asertywność

1) zachowanie, które sprzyja kształtowaniu

Asertywność

2) działanie w naszym najlepszym interesie,

równości w relacjach międzyludzkich, umożliwiając nam działanie,

••postawa wspierająca proaktywność,

3) obrona własnego stanowiska bez nadmiernego lęku,

••umożliwia odzyskanie sporych zasobów ener-

4) swobodne i szczere wyrażanie uczuć,

gii i czasu (np. w radzeniu sobie ze „złodzie-

5) korzystanie z własnych praw,

jami czasu”),

6) bez naruszania praw innych ludzi.

••pomaga zwiększać poziom kontroli nad swoim
życiem,

••sprzyja braniu odpowiedzialności za swój rozwój zawodowy,

••opiera się na pozytywnym stosunku do siebie
(JA OK) i innych (TY OK).

Ja OK – Ty nie OK
(agresja)

Ja OK – Ty OK
(asertywność)

Ja nie OK – Ty nie OK
(manipulacja) – bierna
agresja

Ja nie OK – Ty OK
(bierność)

Rys. 11. Model asertywności – kwadrat OK
Źródło: R. Alberti, M. Emmons, Asertywność. Sięgaj po to,
czego chcesz, nie raniąc innych, GWP, Gdańsk 2007.

3 R. Alberti, M. Emmons, Asertywność. Sięgaj po to, czego
chcesz, nie raniąc innych, GWP, Gdańsk 2007, s. 55.
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Ćwiczenie: Techniki asertywne

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 4

Przykład: Problem z dyscyplinowaniem ucznia, który nie poddaje się oddziaływaniu i po-

Ćwiczenie: Techniki asertywne

zostaje uporczywie przykry. Zaproponuj różne

(scenariusze do scenek – do rozdania)

wśród uczniów (zadanie dla samorządu przy

rodzaje zaplecza. Zaplanuj rozmowę/ankietę
pomocy rodziców). Dostrzeż nowe możliwości

a) Odmowa

dyscyplinowania.

Asertywna odmowa obejmuje takie elementy, jak:
••wyraźne NIE (czasami słuchacz słyszy „tak”

lub „dobrze” zamiast „nie”, co powoduje
nieporozumienia),

••empatia („niestety, bardzo mi przykro”),

Tab. 4. Technika zaplecza
1. Wykorzystanie zaplecza (realnego)
2. Ostrzeżenie (zapowiedź zaplecza)
3. oczekiwanie
START → 4. informacja

Ja OK – Ty nie OK

Ja OK – Ty OK

(zdarzenie – i nasze odczucia/reakcje)

Źródło: opracowanie własne.

••powód – krótko,

Krok 1. Poinformuj ucznia, że jego zachowanie

••alternatywa.

jest niewłaściwe (w stylu JA OK – TY NIE OK),
np.: „Przeszkadzasz mi w prowadzeniu lekcji,

Np. Niestety, nie mogę tego dla Pani zrobić.

przestań zaczepiać kolegę”.

Nie mam komu przekazać tych lekcji. Będzie
możliwość zamiany w przyszłym miesiącu, wte-

Krok 2. Sformułuj oczekiwanie, że poprawi swoje

dy możemy wrócić do sprawy.

zachowanie (uwaga na utrzymanie postawy JA

Wasza propozycja scenariusza scenki:

OK – TY OK, tu zwykle zbyt szybko osoby przechodzą do agresji),
np.: „Oczekuję, że zrobisz coś, co pomoże Ci
nad sobą zapanować – zrozum, że Twoje zachowanie bardzo mi przeszkadza”.
Krok 3. (Gdy problem nie ustaje) Sformułuj
ostrzeżenie, że wyciągniesz konsekwencje z jego
zachowania (określ konsekwencje – muszą być
realne i dopuszczalne np. prawnie),
np.: „Jeśli natychmiast nie przestaniesz przeszkadzać mi w lekcji, to [zapowiedź zaplecza] –

b) Technika zaplecza (scenariusz zapiszcie

otrzymasz wpis do dzienniczka / … /…”.

w tabeli)
Krok 4. Sięgnij po zaplecze (od kroku trzeciego,
W sytuacjach gdy druga strona jest „NIE OK”,

przejdź do postawy Ja OK – Ty [uczeń] NIE OK),

uzasadnione jest wykorzystanie tzw. zaplecza,

np.: „Otrzymujesz wpis do dzienniczka” (kon-

czyli wsparcia osobistego lub instytucjonalnego

sekwencja, a nie surowość kary jest tu główną

do poradzenia sobie z sytuacją.

zasadą).
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Ćwiczenie: Dziennik uczenia się

Obszar VI Moduł 6.2 Zał. 5

b) zaplecza

Ćwiczenie: Dziennik uczenia się
Notatka z dnia (data) 

Dotyczy tematu lekcji: Utrzymywanie równo-

wagi między pracą a życiem osobistym.
Refleksja ogólna:

Zapisz swoje obserwacje dotyczące:
1) działań związanych z przywracaniem energii
/ równowagi życiowej (jakie działania podjęto,
Zadanie do wykonania: refleksja na temat obsza-

co wyszło, co nie wyszło – dlaczego?),

rów do rozwoju w zakresie równowagi życiowej
i asertywności.
1. Proszę zaplanuj, co i kiedy mógłbyś zrobić
celem zwiększenia poziomu swojej równowagi
oraz energii życiowej:

2) przebiegu rozmów z wykorzystaniem technik
asertywnych (które elementy były łatwe, które
2. Proszę, zaplanuj wobec kogo i kiedy (najlepiej w nadchodzącym tygodniu) przećwiczysz

trudne, co wyszło, co nie wyszło – dlaczego?).

techniki:
a) asertywnej odmowy
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Ćwiczenie: Złodzieje czasu

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 1

Komentarz:

Co zaobserwowałaś(eś)? Z którymi złodziejami

Ćwiczenie: Złodzieje czasu

trudno sobie poradzić – dlaczego?

Cel: analiza tzw. pożeraczy czasu – osób, zdarzeń,
sytuacji, które w największym stopniu wpływają
na marnowanie naszego czasu.
Instrukcja:

••Zapoznaj się z listą złodziei czasu zamieszczoną poniżej oraz sposobami radzenia sobie
z nimi.
••W wolnych wierszach wypisz swoje (2–3) pożeracze czasu oraz uzupełnij kolumnę „Wskazówki co robić”; następnie uzupełnij swój
komentarz.

Tab. 5. Złodzieje czasu
Złodzieje czasu

Wskazówki co robić

1. Zbyt częste, zbyt długie rozmowy telefoniczne

Oddzielaj rozmowy pilne i ważne od pozostałych.
Skracaj, jeśli nie masz czasu (zawsze możesz oddzwonić – powiedz: „Przepraszam Cię, nie mogę teraz rozmawiać).
Oddzwonię później (dotrzymaj obietnicy – inaczej nie będzie działać!) lub: Zadzwoń do x, on przekaże Ci szczegóły…”.

2. Awarie

Gromadź kontakty do zaufanych fachowców i trzymaj je pod ręką. Szukaj wsparcia, deleguj – jeśli awarią nie musisz zająć się osobiście.

3. Korespondencja

Załatwiaj od razu sprawy pilne (deleguj, ostatecznie wykonuj sam), planuj te
ważne (zapisz sprawę w kalendarzu), segreguj korespondencję, od razu wyrzucaj
sprawy nieistotne.

4. Korki

Twórz realistyczny plan dnia, wychodź wcześniej.

5. „Trudni” ludzie

Używaj technik asertywnych (zob. materiały); jeśli jest ryzyko, że będą Ci przeszkadzać, a masz pilne zadanie do wykonania – izoluj się (wycisz telefon, zamknij
drzwi).

6. Zbyt długie zebrania

Jeśli je organizujesz – naucz się sztuki prowadzenia zebrań; jeśli w nich uczestniczysz – zgłoś problem, przyspiesz, protestuj przeciwko marnowaniu czasu;
jeśli nie da się zmienić przebiegu zebrania, a NIE jest ono ważne –> wyjdź; jeśli
musisz zostać – wytrzymaj (a jeśli już wiesz, że czekają Cię stracone godziny
bezowocnych dyskusji, to pomyśl, co zrobić z tą ilością czasu – zawsze możesz
zaplanować wakacje, zrelaksować się i udać na bezludną wyspę w wyobraźni).

7. Żmudne zadania

Może są po prostu elementem Twojej pracy – zaplanuj, kiedy je wykonywać.

8.
9.
Źródło: opracowanie własne.
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Prezentacja: Zasady zarządzania czasem

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 2

••hartuj odpowiednią postawę życiową:

––gotowość do współpracy,

Prezentacja: Zasady zarządzania
czasem

––akceptacja i uznanie dla innych,

––doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych,

––traktowanie porażek, kryzysów jako informaNie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właś-

cji, co robić inaczej, okazji do uczenia się.

ciwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić
Stawiaj sobie cele

właściwe rzeczy.
Peter Drucker

Cele służą koncentracji sił i uwagi na sednie sprawy. Problemy z czasem zaczynają się wtedy, gdy

W celu utrzymania energii i efektywności nasze-

nie ma określonych celów, do których zmierzamy.

go działania ważne jest nie tylko rozładowanie

Chaos, stres, nieporządek organizacyjny zaczy-

bieżącego napięcia, ale także przeciwdziałanie

nają się tam, gdzie nie ma jasno sprecyzowanych

napięciom w przyszłości.

celów lub się o nich zapomina.

Profilaktyka stresu sprowadza się do następujących zaleceń:
Poznaj sztukę zarządzania czasem, czyli

••ustal realistyczne cele życiowe, bądź pewny
swoich zamiarów i celów,

••planuj swoje działania, bądź jednak świadomy,

Efektywne gospodarowanie czasem wymaga
jasnego określenia, które z naszych czynności są
najważniejsze i którym powinniśmy poświęcić
najwięcej czasu.

Matryca Eisenhowera

Planowane zadania mogą być oceniane pod

że plan to drogowskaz, nie droga, i dopuszczaj

względem ich ważności i pilności. Przez połącze-

zmiany,

nie tych dwóch czynników będziesz mógł usta-

••wybieraj zachowania proaktywne.
Rozwijaj swoją asertywność czyli

••stawiaj sobie i innym rozsądne wymagania
i oczekiwania,

••nie daj się wykorzystywać i nie wykorzystuj
innych – zob. złodzieje czasu.

Buduj wspierające środowisko czyli
••dbaj o przyjaźnie,

••otaczaj się ludźmi pozytywnymi.
A także

••znajdź swój prywatny sposób odpoczynku,
relaksu,

••ucz się techniki relaksacji,
••dbaj o swoje zdrowie – racjonalne żywienie,
sen, ćwiczenia fizyczne,
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PRIORYTETY – Od czego zacząć?

lić priorytety każdej czynności. Uwaga, ważność
i pilność są często mylone. Dzięki zrozumieniu
różnicy możesz ustalić priorytety.
PRIORYTETY – Zadania ważne i pilne (A)

Należy wykonać osobiście i w pierwszej kolejności.
Uporaj się z tym zadaniem natychmiast. Jest
istotne, abyś zrobił to szybko. Ponieważ jest
to tak ważne, musisz poświęcić temu zadaniu
wystarczająco dużo czasu. Do tej kategorii należą głównie sytuacje kryzysowe. Gdy spędzasz
dzień na „gaszeniu pożaru”, jesteś w tej ćwiartce.
Borykasz się tu ze sprawami, które mają dużą
wagę, a są istotne i jednocześnie niezwłoczne
i naglące. Ponad 80% znanych ci ludzi poświęca
tu większość swojego czasu. Ich wszystkie wysiłki
i starania dają jednak mniej niż 20% rezultatów
(tzw. reguła Pareto).

••Aby zmniejszyć ilość stresu i presję czasu, do-

brze jest utrzymywać część zadań w ćwiartce
B – czyli planować je i wykonać w terminie.
Tu znajduje się właściwy obszar zarządzania
czasem według Coveya.

Zjazd 8 ZMIANA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Prezentacja: Zasady zarządzania czasem

PLANOWANIE – Co musisz zrobić, żeby to osiągnąć?

••Covey radzi tworzyć tygodniową listę spraw

Jak mógłbyś/mogłabyś lepiej ten czas wykorzystać?

(tydzień to według niego optymalna jednostka
na cele krótkoterminowe).

••Wielu specjalistów zaleca też tworzenie codziennej krótkiej listy zadań.

••Weryfikuj na bieżąco zgodność listy zadań
ze swoimi celami.

••Ustalaj codziennie hierarchię zadań.
••Uwzględniaj marginesy czasowe (nie planuj
„na zakładkę”, a unikniesz efektu domina).

••Pamiętaj o złodziejach czasu.
••Pilnuj samodyscypliny.
Złodzieje czasu – czyli co przeszkadza w plano-

waniu i realizowaniu planów

Niektórzy liczą, że przez złodziei czasu tracą codziennie nawet powyżej godziny. Pięć czy dziesięć
minut wydaje się bez znaczenia, skumulowane
jednak w godziny mogą być źródłem niejednego
stresu. Ile minut, a może godzin – tracisz dziennie
przez złodziei czasu?
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Ćwiczenie: Zasady zarządzania czasem

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 3

3. Złodzieje czasu – ile czasu można stracić
na zajmowanie się nimi lub ile zaoszczędzić,

Ćwiczenie: Zasady zarządzania
czasem

radząc sobie? Jakich złodziei czasu można się
spodziewać w szkole?

Cel: analiza nawyków i działań w kontekście zarządzania sobą w czasie
Instrukcja:

W zespole 5-osobowym zajmijcie się wybranym
tematem. Macie 15 minut na przygotowanie pre-

4. Gdybyście mieli wskazać z tzw. mądrości lu-

zentacji oraz 3 minuty na jej wygłoszenie. Na od-

dowej (przysłowia) lub własnych doświadczeń

wrocie kartki zróbcie plan prezentacji.

złote zasady zarządzania czasem – to które

1. Planowanie na zakładkę – w sytuacji gdy

byście wybrali? W gruncie rzeczy sporo wie-

ustawiliście się bardzo ciasno w rzędzie, jest

dzy o zarządzaniu sobą w czasie, naturze cza-

ryzyko, że w wypadku zakłócenia (np. we-

su, priorytetów i złodziei czasu funkcjonuje

pchania się złodzieja czasu) zadziała zasada

w każdej kulturze (szczególnie zachodniej,

domino – naruszenie czasu jednego zadania,

nadającej czasowi wartość ekonomiczną).

zakłóci kolejne (wystarczy, że ktoś dłużej
z nami porozmawia, nie sprawdzimy czasu,
jest korek…). Zwłaszcza że złodzieje czasu mają
naturę aktywną (wciskają się, nie pytając o pozwolenie) albo wciągającą (powodują trudności z zaprzestaniem działania).
Jak można unikać efektu domina? Jak należy
planować?

5. Matryca Eisenhowera to popularny model,
według którego możemy poradzić sobie z natłokiem zadań, dzieląc je wedle kategorii: pilne (bardzo +P lub mało –P) i ważne (bardzo
+W lub mało –W). Pomyśl, co robić z zadaniami
w poszczególnych kategoriach, jakie zadania
umieścić w czterech ćwiartkach?

2. Reguła Pareto – 20/80 – zauważyliście może,
że 20% osób konsumuje zwykle 80% czasu
(i odwrotnie), np. jeden trudny uczeń wymaga
tyle czasu co wszyscy pozostali uczniowie, jeden „wpychający się” złodziej czasu konsumuje

Zadania B
(–P +W)

Zdania A
(+P +W)

Zadania D
(–P –W)

Zadania C
(+P –W)

Rys. 12. Matryca Eisenhowera
Źródło: opracowanie własne.

go dużo, jeśli nie umiemy sobie z nim radzić.
Jakie wnioski wynikają z reguły Pareto?
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Ćwiczenie: 2 minuty

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 4

9. Wstań i podskocz, zrelaksuj się na chwilę.
10. Od sumy, którą otrzymałeś w pkt. 5 zadania,

Ćwiczenie: 2 minuty

odejmij liczbę 1152.
11. Na dole strony zapisz nazwę miejscowości,
w której spędzisz urlop.

„2 minuty”

12. Poniżej – swoje wymarzone miejsce na urlop.

Czas na wykonanie tego ćwiczenia to 2 minuty.
Powodzenia!

13. Jeśli są to te same miejscowości – możesz sobie
pogratulować.

1. Przeczytaj instrukcję do końca i wykonaj
zadanie.

14. Sprawdź, ile zadań zrobił sąsiad – zapisz
to z boku.

2. W lewym górnym rogu zapisz drukowanymi
literami swoje imię.
3. W prawym górnym rogu adres szkoły, w której pracujesz.

15. Zanotuj, która godzina
16. Sprawdź, czy wykonałeś wszystkie polecenia.
17. Nie wykonuj żadnego ćwiczenia, zanim nie
usłyszysz wyraźnego polecenia prowadzącego.

4. Poklep sąsiada 3 razy po ramieniu
5. Na marginesie wykonaj dodawanie:
1285 + 367 + 10 = …
6. Zanim zrobisz kolejny krok pomyśl o swoim

18. Przez najbliższe 2 minuty usiądź spokojnie
i obserwuj innych uczestników.
19. Nic nie mów, nie śmiej się i nie komentuj tego
co się dzieje.
20. Refleksja nad tym ćwiczeniem będzie pracą

marzeniu.
7. Dokończ głośno zdanie: Wszyscy ludzie ma-

domową do zrobienia w Dzienniku uczenia się.

rzą o…
8. Sprawdź, jak idzie sąsiadowi – ile zadań
wykonał?

Gratulacje!
Dziękujemy za wykonanie zadania.
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Ćwiczenie: Dziennik uczenia się

Obszar VI Moduł 6.4 Zał. 5

Ćwiczenie: Dziennik uczenia się
Notatka z dnia (data) ………………….

Dotyczy tematu lekcji: Zarządzanie sobą w czasie

Refleksja ogólna:

Zadanie do wykonania: refleksja na temat obszarów do rozwoju w zakresie skuteczniejszego zarządzanie sobą w czasie.
••Zapisz refleksję (może być w formie przestrogi dla samego siebie) z ćwiczenia „2 minuty”.

••Wypisz swoje przekonania na temat czasu oraz tego, jak sobie z nim radzisz.

••Propozycje zmian – wyszukaj metodę, którą uważasz za pomocną w określaniu celów rozwojowych.
W module 7 znajdziesz np. metodę SKS: zastanów się z czego chciałbyś zrezygnować (STOP), co utrzy-

mać (KONTYNUUJ), a co chcesz / możesz zacząć (jakie nowe techniki zarządzania czasem możesz
wprowadzić – START).
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na poprawę jakości kształcenia, ale przyjęło się
uważać, że warto je podejmować), a to oznacza

Współczesne konteksty
zarządzania oświatą

dalsze marginalizowanie tak istotnej instytucji
społecznej, jaką jest szkoła.
Bardzo często znajdujemy w świecie społecznym instytucje, które straciły możliwość

G. Mazurkiewicz, Współczesne konteksty zarządzania

wywiązywania się ze swoich funkcji, ponieważ

oświatą, [w:] Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne

zostały zaprojektowane i zbudowane dla zupeł-

zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wy-

nie innej rzeczywistości. Aby przetrwać i speł-

dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011,

niać swoje role, wszystkie instytucje muszą się

s. 59–96.

zmieniać. Dla wielu z nich okazuje się to zbyt
trudne, dlatego tak często jesteśmy świadkami

Rozważania na temat przywództwa w szkole za-

niedopasowania przestarzałych struktur do no-

wsze należy wiązać z refleksją nad rolą tej instytucji

wych warunków. Jedną z takich niedopasowa-

we współczesnym świecie oraz zjawiskami, które

nych dziś instytucji jest szkoła, a właściwie cały

determinują dziś życie społeczne, ekonomiczne

system oświatowy, efektywny na początku XX

i kulturowe, a przez to mają olbrzymie znaczenie

wieku, w erze przemysłowej, ale już raczej nie

dla organizacji i przebiegu procesu edukacyjnego.

dzisiaj w ponowoczesnej, płynnej (Bauman, 2006)

Warto pamiętać o specyficznym związku mię-

rzeczywistości. Przyglądając się organizacji pra-

dzy omawianymi procesami a systemem szkol-

cy szkoły, można dojść do wniosku, iż ignoruje

nym – o tym, jak wpływają one na funkcjonowa-

ona czynniki determinujące funkcjonowanie

nie szkoły i jednocześnie zależą od szkół, w któ-

współczesnych społeczeństw, a potężne procesy

rych kształcą się obywatele nowoczesnych spo-

decydujące o kształcie świata prawie nie mają

łeczeństw decydujący o ostatecznym kształcie

wpływu na jej funkcjonowanie. Pomimo częstych

społecznych struktur i procesów. Głęboko wierzę,

rozczarowań wciąż wierzymy w obietnicę, jaką

że gdyby wszyscy odpowiedzialni potrafili sobie

niesie z sobą powszechna edukacja, i zwracamy

uświadomić własne możliwości, wyciągnąć od-

się w stronę systemu szkolnego z oczekiwaniem

powiednie wnioski i zaczęli je umiejętnie wyko-

wsparcia naszych prób poradzenia sobie z życiem

rzystywać dla właściwego przygotowywania ucz-

lub wyposażenia w odpowiednie kompetencje

niów, to realne stałoby się przekonanie, iż szkoła

czy wskazania kierunków i sposobów rozwoju.

może zadecydować o lepszej przyszłości ludz-

W nowych warunkach konieczna zdaje się zmiana

kości. To atrakcyjna teoria, która jednocześnie

funkcjonowania szkoły. Niestety nie dostrzegają

może się stać praktyczną i możliwą, choć trudną

tego ci, którzy za nią odpowiadają. Jesteśmy więc

do zrealizowania, propozycją. Aby odpowiednio

świadkami tego, w jaki sposób próbuje się wtło-

przygotować się do projektowania szkoły dającej

czyć nową jakość i nową rzeczywistość w stare

szansę na wprowadzanie autentycznej zmiany

struktury.

społecznej, należy najpierw sobie uświadomić,

Musimy zrozumieć, jakie zadania stawia przed

w jakich warunkach szkoła funkcjonuje. Kontekst

szkołą współczesny świat, i próbować tworzyć

edukacyjny, determinowany przez szybkie i głę-

możliwe do zastosowania rozwiązania, które

bokie zmiany w świecie, obejmuje kilka obsza-

uwzględnią nowe potrzeby i istniejące zasoby

rów, w których te zmiany zachodzą, oraz złożone

oraz ewentualne konsekwencje. Trzeba pozwolić

procesy, jakim podlega społeczeństwo. Nieba-

dyrektorom i nauczycielom podejmować decyzje

gatelny wpływ tych zmian na edukację jest zbyt

dotyczące przyszłości, a nie bez przerwy narzucać

często ignorowany, co uniemożliwia racjonalne

działania związane z odtwarzaniem tego, co już

rozważania na temat roli szkolnictwa w nowej

za nami. Nieprawdą jest, że kryzys edukacji

rzeczywistości i utrudnia dyskusję o potrzebie

wynika z braku odpowiedniego bagażu infor-

jego reformowania. Tradycja prowadzenia poli-

macji – młodzi ludzie informacji mają wystar-

tyki edukacyjnej i podejmowania decyzji w tym

czająco dużo. Nieprawdą jest również, że dzisiaj

obszarze wciąż pozwala na działania intuicyjne

młodzi ludzie nie potrafią się komunikować czy

lub rytualne (czyli takie, które nie dają szansy

adaptować do zastanego porządku. Kryzys szkoły
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Współczesne konteksty zarządzania oświatą

pojawia się wszędzie tam, gdzie widać kryzys idei

rzeczywistości; chyba nigdy dotąd ludzkość nie

obywatelstwa, brakuje społecznej i historycznej

miała takiego wpływu na przyszłość, nigdy też

świadomości a nierówność i niesprawiedliwość są

nie mieliśmy takiej szansy zniszczenia Ziemi (lub

ignorowane. Kryzys edukacji uwidocznia się tam,

jej ocalenia). Możliwości technologiczne i glo-

gdzie załamują się podstawowe wartości demo-

balne powiązania powodują, że szaleńcy, tyra-

kratyczne (Aronowitz, Giroux, 1991). Szkoła funk-

ni, kryzysy polityczne lub inne katastrofy mogą

cjonuje w pewnej rzeczywistości i nie jest w sta-

wywrzeć wpływ na całą kulę ziemską w stopniu

nie tej rzeczywistości „przeskoczyć”, działać ina-

dotąd niespotykanym. Znamy wiele sposobów

czej, niż zakłada kulturowe „oprogramowanie”.

niszczenia, niewiele natomiast realnych pomy-

Jeżeli bezpośrednie otoczenie ignoruje zmiany

słów na ratunek czy naprawę świata.

cywilizacyjne, również sama szkoła będzie miała

Jedną z szans na sukces człowieka, czyli zrów-

ogromne trudności z aktywnym włączaniem się

noważony rozwój cywilizacji, w co wciąż wierzy

w projektowanie procesu edukacyjnego zgodne-

spora część ludzkości, jest powszechna edukacja,

go z naszymi marzeniami i potrzebami. Nie uda

która umożliwi absolwentom zarówno spraw-

nam się przeciwdziałać kryzysowi, manipulując

ne funkcjonowanie w dzisiejszym świecie, jak

programami czy zmieniając wyłącznie organiza-

i jego aktywne kształtowanie. Do tej pory szkoła

cję pracy szkoły. Należy podjąć działania, które

tej nadziei nie spełniała i wciąż nie spełnia; za-

nie będą skierowane wyłącznie do nauczycieli, ale

miast pielęgnować kreatywność, pomysłowość

zaangażują całe społeczności, w których szkoły

czy wrażliwość, obsesyjnie dba o standardowe

funkcjonują i z którymi współdziałają (Mazurkie-

ujednolicenie programów i procedur. Zamiast bu-

wicz, 2009c, s. 30). Należy się skupić na propono-

dować społeczności i poczucie wspólnoty, tworzy,

waniu inicjatyw mających na celu przeciwdziała-

przez podkreślanie znaczenia wyników testów

nie sytuacji, w której brak wizji rozwoju edukacji

i rankingów szkolnych, świat rywalizacji. Ta sy-

i świadomości głębokich powiązań między sferą

tuacja to wynik skomplikowanych mechanizmów

oświatową a społeczną. Inicjatyw wspierających

społecznych i ekonomicznych. Najwyższy czas

w rozwoju społeczeństwo wiedzy i przygotowu-

to zmienić. Wyraźnie widać, iż chwila, w której

jących pracownika wiedzy. Istotne jest też spro-

będziemy zmuszeni do podjęcia istotnych decy-

stanie wyzwaniom wynikającym z globalizacji

zji i radykalnych zmian w organizacji procesu

i rewolucji technologicznej oraz przeciwdziałanie

nauczania, zbliża się nieuchronnie i w bardzo

skutkom kryzysu idei obywatelstwa.

szybkim tempie. Niektórzy z nas wierzą, że po-

Rozwojowy charakter zmiany

wszechna oświata, wysokiej jakości edukacja i dobre, uczące wszystkich szkoły zwiększają prawdopodobieństwo podejmowania słusznych czy
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Świat – nasza społeczna rzeczywistość – zmie-

przydatnych społecznie decyzji i wyborów. Aby ta

niał się zawsze. Ale pokolenia urodzone w po-

obietnica stała się rzeczywistością, musimy sobie

łowie XX wieku doświadczają, niespotykanego

uświadomić, że nie warto koncentrować wysił-

do tej pory w takiej skali, przyspieszenia prze-

ków na teraźniejszości – to ślepa uliczka, którą

mian. Do niedawna procesy zmian nazywano

od pewnego czasu już się poruszamy, zarówno

„rozwojem” i uznawano je za coś, czym można

jako społeczeństwa, jak i jako nauczyciele. W bły-

kierować i co można zrozumieć. Teraz obserwu-

skawicznie zmieniającym się świecie przepustką

jemy raczej rozpaczliwą próbę „utrzymania się

do przyszłych sukcesów organizacji, społeczności

w siodle” aniżeli racjonalny i zorganizowany pro-

czy całych krajów może się stać wyłącznie edu-

ces przechodzenia do kolejnego etapu rozwoju

kacja nastawiona na przyszłość i kształtowanie

cywilizacyjnego. W dużym stopniu przestaliśmy

rzeczywistości w sposób odmienny niż do tej pory

kontrolować zjawiska, których jesteśmy spraw-

(Kapuściński, 2006).

cami. Pojawia się uczucie, jakie może ogarnąć

Zadanie jest trudne, ale bardzo konkretne.

w wagoniku kolejki górskiej osobę uświadamia-

Przyszłość trzeba kształtować aktywnie, odważ-

jącą sobie, jak bardzo się boi, a także jak mało

nie i z wizją. To zadanie aktualne dla wszystkich,

ma wpływu na to, co się z nią stanie. Jesteśmy

istotne szczególnie w edukacji, a zwłaszcza dla

dziś jednocześnie wszechwładni i bezradni wobec

tych, którzy nią kierują. Żadna organizacja nie
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może sobie pozwolić na „zamrożenie w teraź-

zastanowić, jak wygląda kontekst, w którym

niejszości”, ponieważ świat nie pozostaje w bez-

funkcjonuje współczesna szkoła – co determi-

ruchu. To bardzo podstawowa, choć jednocześ-

nuje jej cele i działania. Można mieć wrażenie,

nie skomplikowana konstatacja (Marx, 2006).

iż dzisiaj decyzje są podejmowane ad hoc, dys-

Dla szkół to decydujący moment. Trzeba zdać

kusje są wywoływane z powodów politycznych,

sobie sprawę, że zawód nauczyciela znajduje się

a nie strategicznych, działania natomiast wyni-

w fazie fundamentalnej transformacji. Zmienia

kają w większym stopniu z intuicji niż badań czy

się świat, w którym żyjemy, w którym działają

pogłębionej refleksji. Aby odpowiedzieć na pyta-

szkoły, a przez to zmieniają się oczekiwania wo-

nie, jakiej szkoły nam potrzeba i jakich w związku

bec szkoły, co wymusza modyfikację sposobu jej

z tym zmian należy oczekiwać, warto rozejrzeć

funkcjonowania. Rewolucja ta jest przyspieszana

się przede wszystkim wokół siebie. Trzeba skoń-

dodatkowo przez zmiany demograficzne – w wie-

czyć z tradycyjnym podejściem do reformowania

lu krajach odchodzi na emeryturę spora grupa

edukacji, w którym przeważa przekonanie, iż wy-

nauczycieli rozpoczynających pracę w latach sie-

starczy, aby uczniowie i nauczyciele pracowali

demdziesiątych XX wieku; nauczanie znów staje

więcej. Prowadzi ono głównie do modyfikacji

się zajęciem ludzi młodych (Checkley, 2003).

organizacji pracy i nie daje szansy na autentycz-

Obserwując oświatową rzeczywistość, bez wa-

ną zmianę. Każda organizacja działa w określo-

hania konstatujemy, że masowo podejmowane są

nym środowisku, otoczeniu, które bezpośrednio

próby reformowania szkolnictwa, podnoszenia

i pośrednio wpływa na jej funkcjonowanie. Oto-

efektywności procesu kształcenia, profesjonali-

czenie charakteryzuje się konkretnymi cechami

zacji kadry pedagogicznej, tworzenia systemów

regionalnymi, kulturowymi, politycznymi, eko-

rozliczania szkół czy systemów zapewniania ja-

nomicznymi i technologicznymi (dzisiaj bardzo

kości, które nie dają satysfakcjonujących rezul-

często o charakterze globalnym). Te cechy nie

tatów. Jednocześnie szkoły stają się areną walki

podlegają woli organizacji i to ona musi znaleźć

politycznej i ideologicznej. Zamiast zastanawiać

sposób na zbudowanie przydatnych i zdrowych

się nad tym, w jaki sposób modernizować szkol-

relacji – to warunek przetrwania (Penc, 2005,

nictwo, walczymy z przeciwnikami naszych stra-

s. 38–39). Wśród strategii ułatwiających współ-

tegii nauczania i wychowywania, innego kanonu

działanie z otoczeniem wskazuje się szybkie ana-

lektur, innych programów nauczania. Grzęźnie-

lizy problemów i tworzenie rozwiązań w małych

my w sporach hamujących rozwój. Konieczne jest

zespołach projektowych, dobre relacje i bliski

zatem ustalenie priorytetów i podjęcie próby

kontakt z przedstawicielami otoczenia, autono-

zbudowania instytucji, która pomoże nam w zma-

mię i przedsiębiorczość.

ganiu z nową rzeczywistością. Istnieje wiele moż-

To, że szkoła musi być inna, wiemy dobrze –

liwych scenariuszy rozwoju. Mając do wyboru ta-

czas biurokracji minął, współczesnemu człowie-

nią (w wyniku niskich inwestycji) szkołę, zatrud-

kowi potrzebne są nie precyzyjne instrukcje i pro-

niającą słabo opłacanych nauczycieli, „stróżów

cedury działania, ale raczej głębokie zrozumienie

porządku”, nieinspirujących do nauki i poszu-

natury ludzkiej i zmieniających się potrzeb. Pod-

kiwań, przygotowującą do zdawania kolejnych

stawowym motorem działania powinny się stać

testów i przewidywalnego życia, i szkołę, w której

zrozumienie i współdziałanie, a tylko działanie

inwestuje się w nauczycieli i uczniów, dając im

zgodne z humanistycznymi i demokratyczny-

szansę na pełny rozwój i świadome kształtowanie

mi wartościami daje szansę na owo zrozumie-

przyszłych losów, zdecydowanie opowiadam się

nie i współdziałanie. Przemiany w technologii,

za tą drugą. Uczenie w takiej szkole to coś więcej

transporcie i komunikacji stwarzają świat, w któ-

niż tylko przekazywanie umiejętności niezbęd-

rym produkować i sprzedawać można wszystko

nych do przetrwania w szkole i w pracy; to misja

i gdziekolwiek – globalna gospodarka stała się

społeczna, dzięki której zmieniają się świat i na-

faktem (Thurow, 1996). Faktem jest też brak jed-

sze życie. Jak najszybciej należy się zastanowić,

nego „gracza”, zdolnego do sterowania tą gospo-

jak taka szkoła ma wyglądać i jak ją zbudować.

darką, a silne tendencje decentralizacyjne zmie-

Zanim jednak ktokolwiek będzie mógł od-

niają politykę, biznes i kulturę (Naisbitt, 1997).

powiedzieć na to pytanie, musi najpierw się

Świat zależy od tego, czy nauczymy się pokojowo
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współżyć w sytuacji, gdy nie ma w pobliżu „żan-

i 76. W tym samym momencie maleje przyrost

darma pilnującego porządku w kolejce”, a wszy-

naturalny (Bottery, 2004, s. 37). Dodatkowo od-

scy próbujący zająć w niej jak najlepsze miejsce

notowuje się zmniejszanie wielkości narodów

różnią się możliwościami i potrzebami.

europejskich (Marx, 2003). Tego rodzaju zjawi-

Nasz świat się zmienia. Zmiana jest tym, co go

ska pociągają za sobą mniej lub bardziej przewi-

determinuje i decyduje o tym, jak żyjemy. Jest na-

dywalne skutki. Z pewnością mniej osób będzie

szą codziennością. Powinniśmy ją poznać, umieć

płacić podatki, z których utrzymuje się sektor

wykorzystać dla własnego dobra, zaprzyjaźnić

ubezpieczeń społecznych. Na pewno konieczne

się z nią. Sytuacji, w których możemy ignorować

stanie się zapewnienie w większym stopniu niż

zmianę, jest niewiele, znikoma liczba osób może

dotychczas opieki medycznej. Zmienią się grupy

sobie pozwolić na styl życia, w którym nie wy-

posiadające największą siłę polityczną (wyraźnie

stępują częste kontakty z zewnętrznym światem.

widać, że to starsi obywatele są bardziej zaanga-

Jeżeli nauczymy się odpowiednio postępować,

żowani w działalność publiczną i chętniej chodzą

życie ze zmianą nie musi być jednak życiem w cią-

do urn). Zmienią się też tendencje produkcyjne

głym zagrożeniu. Być może nie żyjemy w global-

i konsumpcyjne oraz handel.

nej wiosce (jeżeli wioska kojarzy się nam z pew-

Przemiany ekonomiczne czy kulturowe pro-

nością i stałością, strukturą i wsparciem lokalnej

wadzą do kruszenia się istniejącego ładu, rozu-

społeczności), ale z pewnością szybko docierają

mianego jako regularny, powtarzalny, monotonny

do nas plotki i nowości, wszyscy na całym świe-

i przewidywalny. Taki uporządkowany świat jest

cie podlegamy podobnym procesom i ulegamy

ściśle nadzorowany, brak w nim miejsca na rzeczy

podobnym modom.

bezużyteczne. Powoli usuwa się nam spod stóp

Po upadku komunizmu kontrolującego jedną

grunt, na którym budowaliśmy znane i bezpiecz-

trzecią ludzkości obszar możliwej współpracy

ne konstrukcje. Taki był świat, który odchodzi

zdecydowanie się powiększył, a technologicz-

wraz z fordowską organizacją pracy. Fordyzm

na rewolucja bardzo ją ułatwiła (Thurow, 1996).

był modelowym przykładem industrializacji,

Właśnie dlatego niezbędne jest wykształcenie

akumulacji i regulacji. Fordyzm „był epistemo-

umiejętności współpracy w różnych obszarach

logicznym placem budowy, na którym wzniesio-

życia społecznego, w warunkach zróżnicowania

no cały światopogląd, górujący odtąd majesta-

kulturowego i gospodarczego, w warunkach nie-

tycznie nad całością ludzkiego doświadczenia”

ustannej mobilności i zmiany. Procesy demogra-

(Bauman, 2006, s. 87). Naszą wizję rzeczywistości

ficzne czynią ten postulat trudnym, ale jeszcze

kształtuje zawsze obecny stan wiedzy na temat

bardziej koniecznym do zrealizowania. Popula-

tego, co można zrobić i w jaki sposób należy się

cja światowa stale się powiększa, przemieszcza

do tego zabrać. Fabryka fordowska, ze swoim

i starzeje. Warunki życia sprawiają, że dziesiątki

oddzielaniem projektu od wykonania, wolności

milionów ludzi zmienia miejsce pobytu (niestety,

od posłuszeństwa, inicjatywy od wypełniania po-

są oni w często swych nowych ojczyznach niepo-

leceń, była najwyższym osiągnięciem inżynierii

trzebni). Rozwój medycyny i inne czynniki powo-

społecznej zorientowanej na zaprowadzenie ładu

dują, że przybywa majętnych starych ludzi. Już

(Bauman, 2006, s. 87). W pewnym momencie wy-

wkrótce w krajach „bogatej Północy” liczba osób

dawało się, że nie ma alternatywy dla fordowskiej

starszych będzie większa od liczby osób młodych.

fabryki ani żadnej przeszkody dla ekspansji for-

Przewiduje się, że w niektórych krajach europej-

dowskiego modelu organizacji. Jednym ze spo-

skich (np. we Włoszech) już w roku 2020 osoby

iw był niewidzialny łańcuch przykuwający ro-

w wieku do 18. roku życia będą stanowiły mniej

botników do ich miejsc pracy i powstrzymujący

niż 20% całości populacji, a osób w wieku powyżej

ich mobilność. Jego zerwanie było przełomową

55. roku życia będzie ponad 45% całej populacji.

zmianą przyspieszającą upadek modelu fordow-

Jeszcze sto lat temu w Stanach Zjednoczonych

skiego. Ktoś, kto dzisiaj zaczyna karierę, nie ma

oczekiwana długość życia wynosiła 47 lat, dzisiaj

pojęcia, gdzie ją skończy; pięćdziesiąt lat temu

jest to 76. W Japonii w 1950 roku oczekiwano,

najprawdopodobniej byłoby to to samo miejsce.

że kobieta będzie przeciętnie żyć 61 lat, a męż-

Większym problemem jest jednak nie to, że nie

czyzna 58, dzisiaj jest to odpowiednio 83 lata

wiadomo, gdzie będzie się pracować za pięć lat,
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ale to, że nie wiadomo, dlaczego będziemy mu-

potrzebnych do przetrwania na rynku pracy, ol-

sieli zmieniać pracę. Z powodu procesów globa-

brzymie ich rzesze nie potrafią czytać albo liczyć.

lizacji i przemian cywilizacyjnych (które Alvin

Takie odkrycia stały się niestety codziennością.

Toffler nazywa kolejnymi falami przemian) nad

Szkoła nie nadąża za szybko uciekającym świa-

wyraz trudno jest zrozumieć sens zmian i kon-

tem, staje bezradna w obliczu nowych wyzwań

fliktów. Przemiany te rodzą chaos, w którym

i problemów. Starzejące się społeczeństwa, coraz

ścierają się różne prądy, i przynoszą napięcia,

większa różnorodność kulturowa i silny konflikt

groźne konflikty. Utrudnia to kalkulację, ocenę

międzykulturowy, natłok i nadprodukcja infor-

wiarygodności osób, ról społecznych, instytucji

macji – to zagadnienia spędzające sen z powiek

i organizacji oraz przeszkadza wytwarzaniu się

analityków i polityków, ale jakby niezauważane

kultury zaufania – globalizacja niszczy zaufanie

przez systemy edukacyjne. A przecież obserwując

(Sztompka, 2007, s. 382). Brak zaufania boleśnie

współczesne tendencje na rynku pracy oraz kie-

odczuje każda wspólnota. Utrudnia on współ-

runek rozwoju społecznego, niektórzy eksperci

działanie, w najgorszym wypadku przyczynia się

przewidują, że wkrótce (w ciągu 15–20 lat) tylko

do rozpadu społeczeństw.

20% populacji będzie miało pracę (Riffkin, 2001;

I właśnie dlatego warto przyglądać się spo-

Bauman, 2004; Schumann, Martin, 1996). Nie

łecznym trendom, gdyż to najprostszy sposób

oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na klęskę

na przewidywanie przyszłości. To niezbędna

i bierną obserwację kolejnych kryzysów. Kluczem

umiejętność tych, którzy kreują politykę oświa-

do sukcesu jest aktywne działanie, które przygo-

tową w płynnej, zmiennej rzeczywistości. Przed

tuje szkoły i społeczeństwo do funkcjonowania

systemami oświatowymi stoi zatem koniecz-

w nowej rzeczywistości, w świecie, jakiego jeszcze

ność umiejętnej przebudowy oraz połączenia

nie znamy, ale który, poprzez uważną obserwa-

z innymi służbami społecznymi, zwłaszcza

cję tego, co się wokół dzieje, jesteśmy w stanie

po to, by wpływać na proces kształcenia w kra-

przewidzieć.

jach biedniejszych, w których liczba ludności
będzie rosła. Homogeniczne jeszcze niedawno

Społeczeństwo wiedzy

pod względem kulturowym czy etnicznym społeczeństwa stopniowo stają się społeczeństwa-

Wielokrotnie ogłaszano koniec ery przemysłowej,

mi złożonymi z wielu mniejszości narodowych

udowadniając, iż gospodarka, przynajmniej w kra-

czy grup etnicznych (dzisiaj tylko 10% krajów

jach „bogatej Północy”, funkcjonuje już w warun-

na świecie to kraje homogeniczne pod wzglę-

kach postindustrialnych, determinujących nową

dem etnicznym). Stawia to przed systemami

dystrybucję siły roboczej. Era poprzemysłowa daje

szkolnymi kolejne wyzwania. Nie będzie można

pracę głównie w takich obszarach gospodarki, jak

chyba już pozwolić na ignorowanie tego fak-

usługi czy transport, ale też na coraz istotniej-

tu w szkołach. Trzeba się zastanowić m.in. nad

szym rynku edukacyjnym (szkoleniowym). Sprzy-

tym, jakich języków obcych uczyć, jak okreś-

ja to wzrostowi znaczenia wiedzy jako głównego

lić warunki używania jakiegoś języka jako języka

czynnika rozwoju i dobrobytu. Główny twórca ter-

nauczania, jak rozwiązać problem wprowadzania

minu „postindustrialny świat”, Daniel Bell, twier-

religii w szkołach. Wprawdzie daleko nam jeszcze

dził, że termin „społeczeństwo wiedzy” z jednej

do Londynu, w którym można usłyszeć prawie

strony podkreśla wzrost zależności rozwoju spo-

300 języków, ale i tak musimy w Polsce zacząć

łecznego od badań naukowych, z drugiej oznacza

o tym rozmawiać.

gospodarkę, która w coraz większym stopniu zale-

W dyskusjach i refleksjach na temat kondycji

ży od dynamiki rozwoju wiedzy (Bell, 1976, s. 212).

współczesnego świata dominuje nurt pesymi-

Bell przewidywał jednocześnie wzrost zaintere-

styczny, wyczuwalne są olbrzymie napięcie i pre-

sowania edukacją i kształceniem oraz spodziewał

sja wywierana na polityków, liderów czy wreszcie

się rozwoju tej sfery ludzkiej aktywności. Dzisiaj

pedagogów, aby coś zmienić, poprawić. W po-

wiemy, że w pewnym sensie się mylił. Chociaż rze-

wszechnej opinii szkoła nie przygotowuje od-

czywiście coraz więcej ludzi uczy się i studiuje,

powiedzialnych obywateli, uczniowie nie otrzy-

czas nauki się wydłużył, a popularność zdobywa

mują podstawowych informacji i umiejętności

idea uczenia się przez całe życie (life long learning),
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to nie wiadomo, czy rzeczywiście taka aktywność

wiedzą „wewnętrzną” dla ich działalności, two-

wspiera rozwój społeczeństwa wiedzy. Nieko-

rzoną przez nich samych przez świadome decyzje

niecznie „więcej szkoły” oznacza „więcej wiedzy”,

wynikające z ich doświadczeń i refleksji. Dzisiaj

więcej autentycznego uczenia się. Konieczne jest

każdy pracownik musi być zdolny do twórczej

takie zaprojektowanie procesów edukacyjnych,

refleksji, intelektualnej interpretacji tego, co się

aby ich rezultatem był rzeczywisty rozwój. Warto

wydarza, abstrahowania i dochodzenia do teore-

wcześniej się zastanowić, jakiego rodzaju zależ-

tycznych wniosków usprawniających dalsze dzia-

ności powstają między szkołą a społeczeństwem

łanie własne i innych, wzbogacających zasoby

przechodzącym przez transformację własnych

wykorzystywanej wiedzy. Wiedza nie służy tylko

struktur i mechanizmów rozwoju. Czy i w jakim

wspieraniu procesu produkcji, ale jest formą pro-

stopniu szkoła może w tym procesie uczestniczyć,

dukcji (Hargreaves, 2003, s. 16).

a jednocześnie go wzbogacać?
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Aby taka forma produkcji była możliwa, nie-

Społeczeństwo wiedzy to nowy model spo-

zbędna jest odpowiednia siła robocza, czyli tak

łecznych relacji charakteryzujący się zdecydo-

zwani pracownicy wiedzy (knowledge workers). Ta-

wanym wzrostem znaczenia kapitału intelektu-

kich pracowników cechuje umiejętność zdobywa-

alnego i społecznego (Zachorowska-Mazurkie-

nia informacji z różnych źródeł, lepsze niż dotych-

wicz, 2007, s. 225). Ten nowy kontekst radykalnie

czas wykształcenie, wielość specjalizacji zamiast

zmienia warunki funkcjonowania szkoły. Peter

jednej, praca w grupie o mniej zhierarchizowanej

Drucker mówi o tym, że świadomość, iż to wiedza

strukturze niż w przeszłości, wzrost odpowiedzial-

(a nie surowce, kapitał czy praca) jest dzisiaj pod-

ności i umiejętności zarządzania sobą w grupach

stawowym zasobem, przyczynia się do powstania

takich pracowników (Bottery, 2004, s. 47). Również

nowego wyzwania: wykształcenia pracownika

zarządzanie organizacją skupiającą pracowników

wiedzy (Drucker, 1993, s. 8, Drucker, 2003, s. 116–

wiedzy musi się różnić od zarządzania tradycyj-

–118). W nieustannie zmieniającym się, samo-

ną strukturą hierarchiczną. W organizacji opartej

kreującym się społeczeństwie informacyjnym

na wiedzy odpowiedzialność za rezultat działania

wiedza jest płynna, elastyczna, w ciągłym roz-

nie dotyczy bowiem wydawania i wykonywania

woju i ewolucji. Społeczeństwo wiedzy można

poleceń, ale współpracy pracowników odpowied-

opisywać w trzech wymiarach. Po pierwsze, in-

nio wykorzystujących swój intelektualny kapitał.

tensywnie rozwijają się nauka, technika i systemy

Głównym celem zarządzania taką organizacją jest

edukacji. Po drugie, kompleksowo wykorzystuje

zorganizowanie współpracy odpowiedzialnych

się proces tworzenia i dystrybucji wiedzy dla ce-

pracowników oraz zbudowanie lojalności i zaufa-

lów gospodarczych. Po trzecie, zmienia się cała

nia wobec siebie nawzajem.

sfera funkcjonowania instytucji kultywujących

Coraz wyraźniej widać, jak umiejętność budo-

zasady uczących się organizacji poprzez kreowa-

wania kultury nieustannej innowacji determinuje

nie systemów, zespołów i kultur zapewniających

ekonomiczny sukces lub porażkę. W takiej kulturze

warunki dla ciągłego uczenia się. Instytucje te są

spryt i szybkość liczą się o wiele bardziej niż pro-

ponadto zmuszone do zwracania uwagi na deli-

dukcja sama w sobie. Niestety zjawisko to przynosi

katną tkankę społeczną i możliwe do zaobser-

patologiczne sytuacje, w których nieprzygotowani

wowania trendy rzeczywistości (Hargreaves,

konsumenci stają się ofiarami inteligentnych i cy-

2003). Te trzy wymiary w dużym stopniu zależą

nicznych graczy, wykorzystujących wybrane cechy

od stopnia rozwoju infrastruktury informacyjnej

społeczeństwa wiedzy i postmodernistycznej rze-

i technologii komunikacyjnych, czyniących każdy

czywistości w celu korporacyjnych zysków, nie zaś

proces edukacyjny szybszym i skuteczniejszym.

odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Członkowie takiego społeczeństwa nie mogą

Co ciekawe, proces ten ma dwa oblicza zespolo-

polegać wyłącznie na zewnętrznych ekspertach

ne z sobą jak dwie strony monety. Jedno z nich

i zewnętrznych źródłach wiedzy, takich jak szko-

to bezlitosna konkurencja i manipulacja, drugie

ły czy uniwersytety. Dostęp do wiedzy eksper-

to rozwój kultury organizacji uczącej się, wspie-

ckiej jest trudny, zajmuje sporo czasu, a często

rającej budowanie społeczeństwa wiedzy. Odpo-

jest to już wiedza przestarzała. Wiedza posiada-

wiedzialny biznes i najlepsze korporacje to te,

na przez współczesnych pracowników musi być

które przystosowały dla siebie zasady uczących
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się organizacji, w których pracuje się zespołowo

w polityczne działanie okazuje się niezwykle

(również po to, aby uniknąć fragmentacji działań),

trudne (Klein, 2004, s. 463). Dwa poważne zadania

dba o komunikację między wydziałami, prowadzi

stojące przed reformatorami, aktywistami i na-

ciągłe doskonalenie (także przez kontakty ze świa-

uczycielami to: umożliwienie krytycznej reflek-

tem zewnętrznym) i systematycznie tworzy się

sji prowadzącej do głębokiej samoświadomości

wiedzę oraz wdraża innowacje. W takich firmach

i zrozumienia świata oraz wytworzenie możli-

organizacyjne uczenie się prowadzi do innowacji

wości działania zarówno przez przekazywanie

bardzo często nieplanowanych, nieformalnych

określonych umiejętności i informacji, jak i przez

i przypadkowych, a głównym zadaniem jest stwo-

budowanie pewnego systemu wartości i danych

rzenie kultury organizacyjnej, która wspiera spon-

postaw wobec świata i społeczeństwa.

taniczne i systematyczne uczenie się jej członków
(Reich, 2001). Okazuje się, że bez odpowiedniego
systemu wartości nawet najbardziej wartościowe

Zarządzanie w czasach niepewności

elementy społeczeństwa wiedzy i procesy w nim

Transformacja struktury i specyfiki siły robo-

zachodzące mogą wspierać rozwój mechanizmów

czej, której jesteśmy świadkami, służy rozwojowi

korupcjogennych, zagrażających zrównoważone-

kapitału – pracownicy mają nieporównywalnie

mu rozwojowi. Przed szkołą przyszłości staje za-

większe niż kiedyś kwalifikacje, mogą doskonalić

tem ważne zadanie – musi ona umożliwiać szersze

własne umiejętności czy zmieniać specjalizacje.

rozumienie sieci powiązań i zależności między

Niestety ludzie, którym przyszło żyć w okresie

ludźmi, budować zasadę solidarności społecznej

transformacji do społeczeństwa wiedzy, podlega-

i promować system wartości, który neguje pogoń

ją oddziaływaniu wyniszczającego stresu, wyni-

za zyskiem wbrew zasadom etycznym. Istotne są

kającego z konieczności stawiania czoła nieustan-

tu kultywowane wartości, a nie tylko doskona-

nym zmianom w życiu osobistym i zawodowym.

łość w stosowaniu procedur i technik, rozumienie

Jednym ze zjawisk rodzących potężne frustracje

własnych zadań w szerokim, globalnym, kontek-

jest ciągła niepewność pracy i nieustanne jej

ście, a nie wyłącznie z perspektywy obecnych zy-

poszukiwanie.

sków. Na razie formalna edukacja przygotowuje

Daniel Cohen określa dzisiejsze szanse na ka-

uczniów raczej do świata przeszłości niż przyszło-

rierę w ten sposób: ktoś, kto zaczyna karierę

ści (Gardner, 2008).

w Microsofcie, nie ma pojęcia, gdzie ją zakończy.

Przetrwanie ludzkości (w dobrej kondycji)

Zatrudnienie kiedyś w fabryce Forda lub Renault

zależy od tego, czy uda się dokonać przejścia

dawało natomiast niemal pewność, że całe życie

od współczesnego podzielonego społeczeństwa

zawodowe spędzi się w jednym miejscu (Bau-

do jednej globalnej społeczności (Jackins, 1990).

man, 2006, s. 181). Zdolność do pracy pozostaje

Na nic zdadzą się nawet najbardziej spektaku-

niekompletna bez kapitału, ale kapitał nie jest

larne sukcesy technologiczne, jeżeli nie uda się

już przywiązany do miejsca przez pracę. Dzięki

zmienić mentalności i priorytetów ludzkości.

swojej „bezcielesności” kapitał stał się ekstery-

Społeczeństwa funkcjonują dobrze tylko wów-

torialny, ulotny i nieprzewidywalny. Najbardziej

czas, gdy przekonania i technologie są z sobą spój-

kłopotliwym balastem dla przedsiębiorstw stają

ne (Thurow, 1996, s. 22). Wzrastająca świadomość

się ludzie – to znacząco zmienia wzajemny układ.

odpowiedzialności za planetę, coraz silniejsza

Kapitał, pozbywszy się balastu, jakim byli robot-

promocja i wsparcie praw człowieka oraz war-

nicy i fabryki, unika wszelkich zobowiązań i an-

tości humanistycznych dają – wraz z dzisiejszymi

gażowania się. Taka swoboda zawsze była cenio-

możliwościami technologicznymi – niepowta-

nym narzędziem dominacji, nigdy jednak dostęp-

rzalną szansę ludzkości na przetrwanie w dobrej

ność tego narzędzia nie była tak rażąco odmien-

kondycji pomimo zagrożeń, przed którymi stoi

na – szybkość ruchu i swoboda członków różnych

współczesny świat. Wiemy o przepaści między

grup społecznych stały się jednym z głównych

globalnymi bogaczami i nędzarzami, zdajemy

narzędzi stratyfikacji społecznej i hierarchizacji

sobie sprawę z braku demokracji w wielu częś-

władzy (Bauman, 2006, s. 234). Na rynku pracy

ciach świata i widzimy minusy globalnej gospo-

najlepiej odnajdują się pracownicy elastyczni

darki, jednakże przekuwanie tej świadomości

i mobilni. Dlatego właśnie mobilność jednostki,
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geograficzna i mentalna, determinuje dzisiaj jej

kształcenia się, przestrzegania reguł czy oszczę-

pozycję społeczną. To jest przyczyną uczucia nie-

dzania. Pewne jest jedynie to, że mamy wszystko

pokoju i niepewności odczuwanego przez więk-

teraz i tutaj. Naszemu życiu towarzyszą oferty last

szość dzisiejszych pracowników. Większość, która

minute i podróż bez bagażu. Im mniej posiadamy,

często nie posiadła zdolności płynnej (a przez

tym mniej mamy do stracenia. Jeżeli mamy na coś

to bezbolesnej) zmiany zakresu obowiązków, pra-

ochotę, to musimy to zdobyć teraz, nie w przy-

cy, stylu życia czy miejsca zamieszkania.

szłości. Taka postawa niesie z sobą olbrzymie

Ważne, aby ludzie byli gotowi do podjęcia wy-

problemy społeczne. Kto i w jaki sposób może

zwania wynikającego z niepewności i konieczno-

zapobiec erozji relacji międzyludzkich, społecz-

ści bycia mobilnym w sposób, który nie będzie

nych zasad współpracy i grupowej solidarności?

powodował dalszych nierówności. To zadanie

Jak w takiej rzeczywistości budować etos pracy,

edukacji, ponieważ mobilność to gotowość do ak-

jak kreować pracujące wspólnie grupy? Jednym

tywnego kształtowania własnych losów, a nie

ze stosowanych do tej pory rozwiązań było bu-

przemieszczanie się z miejsca na miejsce w po-

dowanie instytucji społecznych, takich jak szkoła,

goni za pracą. Przygotowanie jednostki do funk-

które przejmowały te zadania.

cjonowania na rynku pracy to nie tyle wyposaże-

Według niektórych szkoła działa dzięki funk-

nie jej w umiejętność akceptowania wszystkich

cjonalistycznemu założeniu, iż to, co dobre dla

uwarunkowań i inne niezbędne umiejętności,

społeczeństwa, jest dobre także dla jednostki.

ile nauczenie jej aktywności, odpowiedzialno-

Jednostka dobrowolnie bierze udział w procesie

ści, gotowości do negocjacji, a przede wszystkim

przygotowującym do funkcjonowania w społe-

do aktywnego kreowania rzeczywistości.

czeństwie w dorosłym życiu, kiedy to, pracując

Dzisiejsza niepewność bardzo mocno wpływa

dla dobra grupy, będzie również budować własne

na relacje społeczne. Ponieważ nie wiemy, gdzie

bezpieczeństwo i sukces. W takiej perspektywie

będziemy jutro, trudno jest nam się utożsamiać

szkoły, stanowiąc funkcjonalną i integralną część

ze strukturami czy grupami, w których funkcjo-

społeczeństwa, decydują o jego ciągłości i prze-

nujemy dzisiaj. Taka niepewność indywidualizuje,

trwaniu (Feinberg, Soltis, 1998). Trzeba jednak

nie jednoczy. Pozbawia racjonalności działania

mieć świadomość, że dzisiejsze warunki utrudnia-

tych, którzy prezentują postawy solidarności,

ją funkcjonowanie takiego modelu. To raczej zwo-

uniemożliwia wspólne działanie. Wszelkie ini-

lennicy teorii konfliktowych pokazujących szkołę

cjatywy i projekty angażujące większe grupy

jako miejsce i narzędzie przymusu, dzięki które-

pracowników są pozbawione głębszych dociekań

mu reprodukuje się zastaną niesprawiedliwość

i najczęściej mają przelotny charakter. Prowadzi

oraz porządek społeczny, albo interpretatywiści

to do tego, że nawet w tzw. krajach dobrobytu

postulujący stosowanie do każdego kontekstu

można zauważyć niepokojące zjawiska. Od kiedy

odmiennego zestawu pojęć czy wartości są bliżsi

zatrudnienie stało się krótkookresowe i pozba-

rozumieniu dzisiejszej rzeczywistości (Feinberg,

wione stabilnych perspektyw, trudniej jest się

Soltis, 1998). Życie społeczne samo w sobie może

organizować pracownikom, a ponieważ drogi

nie jest jednak tak pełne absurdów, jak czasami

i zasady awansu uległy zatarciu, szanse na rozkwit

mniemamy, ale pokazuje bogactwo różnorodno-

wzajemnej lojalności i zaangażowania są również

ści, której nie umiemy stawić czoła.

niewielkie (Bauman, 2006, s. 230). Często także

Niestety większość instytucji (w tym szkoła)

pozytywne mechanizmy, jak na przykład postęp

nie radzi sobie z wyjaśnianiem ani różnorodno-

technologiczny, prowadzą do zintensyfikowania

ści, ani społecznych paradoksów, które pojawiają

problemów jednostki na rynku pracy i wzrostu

się w wyniku głębokich przemian społecznych,

bezrobocia. Sytuacja, w której wielu pracowników

globalizacji, specyfiki płynnej (zmieniającej

staje się zbędnych, prowadzi do poważnych reper-

się) rzeczywistość czy rewolucji technologicz-

kusji społecznych, psychicznych i ekonomicznych.

nej. Przedsiębiorstwa, organizacje, a zwłaszcza

Wobec tymczasowości tego, co się dzieje wokół

szkoły powinny być na to przygotowane, a nie

nas, z trudem uczymy się nowych zachowań

są. Oczekuje się coraz lepszej jakości kształcenia,

przydatnych w pracy i na rynku. Jeżeli nie ma

ale jednocześnie wzmacnia tendencje obcinania

jutra, to pojawia się pytanie o sens inwestowania,

kosztów. Trzeba sobie uświadomić, że szkoła nie
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spełni ambitnych oczekiwań w sytuacji deficytu

Trudno zauważyć złożoność sytuacji albo doce-

wizji i pomysłów na przyszłość. To poważniej-

nić szanse i możliwości, jakie daje skomplikowa-

szy problem niż obcinanie kosztów. Edukacja

na, wieloskładnikowa rzeczywistość. Aby sobie

to nie produkcja telefonów, zabawek albo obu-

uświadomić mocne i słabe strony sytuacji, w jakiej

wia – tendencja do oszczędzania w tym wypadku

się znajdujemy, oraz podjąć konieczne inicjatywy,

jest bardzo niebezpieczna. Pojawia się też coraz

należy przede wszystkim poznać uwarunkowa-

silniejsza presja wykorzystywania prywatnych

nia, w których przychodzi projektować, budować

firm i stosowanych przez nie praktyk dla zapew-

i prowadzić działania. Jednym z najważniejszych

nienia efektywności i zysków w edukacji, czę-

elementów tego kontekstu są ludzie – ich kapitał

sto stojących w konflikcie z systemem wartości

kulturowy, społeczny i ekonomiczny.

obecnym oficjalnie w sferze publicznej. Ponadto,

Ludzi zajmujących się dzisiaj działalnością go-

w kontekście rewolucji technologicznej, bardzo

spodarczą można podzielić na cztery kategorie.

wyraźna jest dwoistość możliwości wykorzysta-

W pierwszej znajdują się ci, którzy manipulu-

nia nowych technologii: z jednej strony mogą być

ją w sferze symboli – wymyślają idee (politycy,

stosowane do pogłębiania wiedzy i rozszerzania

stratedzy, działacze społeczni), drugą grupę two-

wolności obywatelskich, z drugiej – zaprzęgnięte

rzą osoby zajmujące się reprodukcją siły roboczej

do pracy nad zwiększaniem społecznej i politycz-

(m.in. działacze i urzędnicy), trzecią stanowią

nej kontroli. Sektor polityczny oficjalnie dekla-

pracownicy kontraktowi, osoby zatrudniane

ruje konieczność budowy zaufania, wspierania

w sferze usług wymagających spotkań z klienta-

indywidualnych talentów, nie zamierza jednak

mi (np. sprzedawcy), do kategorii czwartej należą

zrezygnować z polityki niskiego zaufania – kon-

ci, którzy są przywiązani do linii produkcyjnej lub

troli i karania. Konflikt będzie się też uwidacz-

sieci komputerowej. Pracownicy w tej ostatniej

niać wszędzie tam, gdzie zachęca się do „brania

grupie są najbardziej nietrwałym i wymiennym

spraw w swoje ręce” oraz do przejęcia części

elementem systemu gospodarczego. Nie oczeku-

odpowiedzialności czy autonomii, a jednocześnie

je się od nich ani szczególnych kwalifikacji, ani

podkreśla silne oczekiwania względem wyników

umiejętności nawiązywania kontaktów z klienta-

szkół widocznych w różnych oficjalnych i for-

mi (Bauman, 2006, s. 235–236). Jednym ze sposo-

malnych metodach ewaluacji szkoły (od inspekcji

bów na unowocześnienie systemów edukacji jest

do testów) (Bottery, 2004, s. 52–53).

umożliwienie nauczycielom przejście z kategorii

Trudno się wyzwolić z więzów narzucanych

osób reprodukujących siłę roboczą do kategorii

przez historię, geografię, ekonomię czy innych

osób decydujących o kształcie przyszłości, inspi-

ludzi, dlatego tak trudno jest też odpowiedzieć

rujących młodych ludzi do aktywnego i ambitnego

na pytania o to, co jest prawdą lub jaki jest świat,

kreowania rzeczywistości. Trzeba im pomóc w doj-

w którym żyjemy. Z pewnością świat współczesny

rzewaniu do dwóch ważnych ról (które jednocześ-

zwiększa zakres wolności jednostek, a jednocześ-

nie mogą być rozumiane jako sposób działania):

nie rozszerza się obszar niepewności, w którym

do roli aktywistów społecznych i intelektualistów

brak bezpieczeństwa wynika z braku uzgodnio-

zdolnych do krytycznej refleksji czy dyskursu. Na-

nego systemu wartości. W sposób nieodwracalny

uczyciele muszą się nauczyć, jak badać i analizować

jednak coraz większa część światowej populacji

własną praktykę, zacząć stosować naukowe, a nie

zdobywa coraz więcej wolności, narażając się

tylko intuicyjne podejście do własnego rozwoju

w sposób nieunikniony na wszystkie „zagroże-

zawodowego oraz przejąć większą odpowiedzial-

nia” wynikające z owej wolności. Jednym z zadań

ność za kształtowanie społeczności, w których

zarządzających oświatą jest pomóc umiejętnie

funkcjonują (tak jak to robią społeczni aktywiści).

z niej korzystać.

Biorąc pod uwagę zmiany na rynku pracy, w tym

Społeczeństwo wiedzy i rozwój

w sposobach zatrudniania osób, należy wesprzeć
jednostki w jak najlepszym przygotowaniu zarówno do pracy, jak i do aktywnego podejścia do włas-

Prowadząc rozważania na temat istoty współczes-

nego rozwoju. W dalszej części rozważań zagad-

ności, bardzo często oceniamy zjawiska i sytua-

nienie wspierania osób w rozwoju jako zadanie

cje w sposób jednoznaczny: tak–nie, dobrze–źle.

zarządzania zostanie jeszcze rozwinięte, w tym
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miejscu natomiast należy podkreślić konieczność

Szkoła musi zmienić styl pracy, a może to uczy-

inwestowania w kapitał ludzki w stopniu o wiele

nić tylko przez działania osób nią kierujących.

większym, niż to było czynione do tej pory. Nie

Zamiast przygotowywać programy nauczania

będzie to możliwe bez zmiany roli nauczycieli,

przeznaczone dla dużych grup i kierować kształ-

z urzędników zachęcających do stosowania pro-

ceniem całej generacji w jednolity sposób, powin-

cedur do motywujących innych do rozwoju auto-

na gwarantować warunki do efektywnego kształ-

nomicznych profesjonalistów.

cenia i inspirowania jednostek do samodzielnego

Nie należy ignorować zmian na rynku pracy

kreowania karier. Nie wolno poprzestać na kon-

czy w strukturze siły roboczej, ale przede wszyst-

statacji, że zmieniła się struktura siły roboczej,

kim nie wolno pasywnie podchodzić do zasobów

należy również pomóc członkom poszczególnych

ludzkich. Na całym świecie wyraźnie widać, że co-

kategorii w świadomym podejściu do własnego

raz cenniejszy dla powodzenia społeczeństw staje

losu i zrozumienia odpowiedzialności za siebie

się kapitał ludzki i społeczny, czyli zasoby spo-

i innych. Gra toczy się tak szybko, że nie ma chwili

łeczne i intelektualne ich członków. Kapitał taki

do stracenia – osoby, które tracą szanse poprzez

posiada dziś wymierną wartość ekonomiczną,

nieodpowiednie przygotowanie, wypadają z sy-

często wyższą niż np. bogactwa naturalne. Mię-

stemu i często nie mają szansy na powrót, gdyż

dzynarodowe społeczności, organizacje, rządy

nadrobienie zaległości wymaga zbyt dużego wy-

dają temu coraz mocniej wyraz przez finansowa-

siłku albo jest po prostu dla niektórych niemoż-

nie badań i programów umożliwiających inwe-

liwe. Potrzeba szybkich decyzji w sprawie zmian

stowanie w tym obszarze społecznej aktywno-

uwzględniających te postulaty.

ści. Wiedza i umiejętność jej wykorzystania we

Dzisiejsza praktyka reagowania na aktualne

współpracy z innymi ludźmi to nowe bogactwo

problemy i naprawiania popełnionych błędów

społeczeństwa postindustrialnego (Raport o kapi-

powinna zostać zastąpiona działaniem nasta-

tale intelektualnym Polski, 2008). Wiadomo o tym

wionym na przyszłość. Szkoła, zamiast przygo-

od dawna, ale ta wiedza zbyt wolno zmienia rze-

towywać do działania w rzeczywistości aktual-

czywistość szkolną.

nej „wczoraj” i może jeszcze „dzisiaj”, powinna

Wiadomo też, że uczniowie muszą się uczyć,

przygotowywać do życia „jutro”. Pedagodzy

jak pracować w grupie i jak dokonywać se-

efektywniej wpływaliby na rzeczywistość, gdyby

lekcji informacji. Zmusza to do krytycznego

próbowali nie tyle realizować kolejne zamówie-

przyjrzenia się procesowi kształcenia w szko-

nia społeczne, ile projektować tę rzeczywistość,

łach wielu państw. Powszechny przymus ciąg-

odpowiednio przygotowując młode pokolenia.

łego dokształcania, rozwoju i nauki może się

Staliby się tym samym niejako architektami rze-

okazać wielką szansą, ale tylko wtedy, kiedy

czywistości. Nie powinniśmy przygotowywać się

struktury i procesy zachodzące w systemie edu-

do kontynuowania lub utrzymania status quo, ale

kacyjnym zostaną dostosowane do otaczającej

budować nawyk ciągłego rozwoju i współdziała-

nas rzeczywistości. Szybkość konstruowania lub

nia. Wzrastające oczekiwania wobec szkół w za-

poszerzania wiedzy oraz kolejne odkrycia mogą

kresie jakości kształcenia rodzą pytanie: co zro-

wkrótce doprowadzić do jeszcze gwałtowniej-

bić, żeby było lepiej. (Mazurkiewicz, 2005).

szego rozwoju ludzkości. Niestety już dzisiaj nikt

Społeczeństwo wiedzy to wykorzystywa-

nie jest w stanie nie tylko wykorzystać odkryć,

nie wiedzy dla celów gospodarczych, to wzrost

nowych tekstów i artykułów pojawiających się

znaczenia edukacji i uczenia się, to intensywny

na całym świecie, ale także nawet ich śledzić. Tak

rozwój instytucji – organizacji uczących się, ale

lawinowy przyrost informacji może spowodować

to także, jak wspominano powyżej, dwie olbrzy-

„zawieszenie” się systemu albo rewolucyjny prze-

mie siły decydujące o kształcie społeczeństw:

łom i rozwój w wielu naukach, a co za tym idzie –

zmieniona struktura siły roboczej i potencjał, jaki

w naszym życiu. Badanie kosmosu i morskich

przyniosła rewolucja technologiczna. Aby wyko-

głębin, nowe komputery czy roboty, lekarstwa

rzystać szanse, jakie niosą z sobą zmiany cywili-

ingerujące w geny i wiele innych wynalazków

zacyjne, i zrealizować oczekiwania społeczeństw

stanowić wkrótce będą o dostatku lub biedzie

(rozbudzone w wyniku obietnic zwiększenia

w poszczególnych krajach (Mazurkiewicz, 2005).

konsumpcji w biednych rejonach, pojawienia
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się technologii rozwiązujących palące problemy

się podejmować decyzji i ryzyka, nieustannie się

czy globalnej demokracji) dotyczące poprawy

uczą, budując relacje i sieci powiązań z innymi.

jakości życia i zrównoważonego rozwoju, musi-

I chociaż rzeczywistość wokół nich zmienia się

my pamiętać, że społeczeństwo wiedzy to spo-

w sposób nieprzewidywalny, dzięki temu, że są

łeczeństwo uczące się w różnych warunkach

zaangażowani w proces budowania uczącej się

i kontekstach, w różnej formie i różnym tempie,

organizacji, potrafią podejmować kolejne wyzwa-

w różnych miejscach i instytucjach. Należy stwo-

nia (The Marblehead Letter, 2006). Z tego właśnie

rzyć systemowe warunki dające możliwości bu-

można czerpać optymizm i nadzieję, że uda się

dowania sukcesu i kształtowania kultury ciągłej

zbudować system edukacyjny wrażliwy na po-

innowacyjności przez uczenie się pojedynczych

trzeby społeczeństw, adekwatny do rzeczywisto-

pracowników (w grupach i od siebie). To właśnie

ści i reagujący na nią w sposób zgodny z przyjęty-

uczenie się i wiedza są podstawowymi budulca-

mi wartościami. Jest to możliwe, zwłaszcza że już

mi społeczeństwa wiedzy. Myślenie, charakter

zaczyna się toczyć ważny, otwarty i szczery dialog

pracownika i umiejętności przywódcze determi-

między liderami biznesowymi i społecznymi.

nują kształt powstającego społeczeństwa, nieko-

Nowe możliwości i nadzieja, jaką niesie z sobą

niecznie więc należy się obawiać baumanowskiej

rozwój społeczeństwa wiedzy, powinny zostać

płynnej rzeczywistości czy niestabilnego rynku.

wsparte różnymi działaniami. Przede wszystkim

To my będziemy kreować możliwości rozwoju

musimy się zająć osobami, które tracą w wyniku

i kolejne scenariusze wydarzeń. Tak jak ci, którzy

opisywanych procesów. Powiększająca się różni-

żyją na terenach aktywności sejsmicznej, musieli

ca między tymi, którzy uczestniczą w coraz bar-

dostosować do takich warunków budownictwo,

dziej współzależnej globalnej gospodarce, a tymi,

tak my, żyjąc we współczesnym świecie, musimy

którzy pozostali poza jej obszarem, jest dla nas

jak najszybciej dostosować do niego środowisko

oczywistym zagrożeniem. Ludzie protestują i re-

edukacyjne. Mówię tu o środowisku edukacyj-

agują agresją nie z powodu niechęci do mediów

nym, a nie o systemie szkolnictwa. O uczeniu się

czy internetu, ale z lęku i poczucia izolacji. Jak

trzeba bowiem myśleć jako o serii kształcących

wcześniej stwierdzono, nigdy jeszcze w historii

sytuacji, wydarzeń i problemów do rozwiązania,

nie mieliśmy takich możliwości technologicznych

a nie tylko jako statycznym administracyjnym

ani kulturowych, historycznych i politycznych

tworze. Inwestycja w sferę edukacji to obowiązek

warunków, aby temu przeciwdziałać – dzisiaj czas

każdego rządu, każdej grupy interesu, to także

na to, by się porozumieć.

zmiana myślenia i „redystrybucja możliwości”

Pojawia się przecież naturalna przestrzeń dla

(Giddens, 1998). Na razie jak mantrę powtarza

dyskusji, negocjacji i ustaleń związanych z przy-

się kilka zdań o edukacji jako priorytecie, o ko-

szłością i zrównoważonym rozwojem. Różnego

nieczności inwestowania w przyszłe pokolenia,

rodzaju gremia, instytucje czy wybitne jednost-

o uczeniu się przez całe życie, jakości edukacji

ki proponują potencjalne kierunki działania

czy wyrównywaniu szans, dających nadzieję, ale

i rozwiązania. Najwięcej z nich wiąże się z po-

niemających siły sprawczej prowadzącej do au-

wstaniem globalnej sieci wielorakich powiązań

tentycznych zmian społecznych. Trzeba zacząć

między organizacjami i krajami. Z pewnością mu-

zdecydowanie działać w kilku obszarach.

simy pomyśleć o logicznym i spójnym systemie

Przyszły sukces zależy od kilku spraw, ale

koordynacji działań społecznych i ekonomicz-

przede wszystkim od zbudowania racjonalne-

nych. Stykamy się tu z odwiecznym dylematem

go modelu funkcjonowania systemów edukacji.

wyboru między centralizacją i decentralizacją

Ci, którzy odnoszą sukces, angażują się w proces

czy też między autonomią i regulacją, których

identyfikowania wyzwań, potrzeb i możliwości,

zwolennicy zdobywają przewagę w zależności

dokonują krytycznej refleksji i analizy znaczenia

od tego, czy w danej chwili mamy koniunktu-

i konsekwencji wydarzeń, których są świadkami.

rę gospodarczą czy też nie. Wprawdzie potężny

Jednocześnie klasyfikują własne cele i dyskutują

kryzys, który został zauważony w drugiej poło-

o tym, jakie rezultaty chcą osiągnąć jako jednost-

wie 2008 roku, raczej zniechęcił do otwartości

ki i jako organizacja, oraz zastanawiają nad róż-

i negocjacji, jednak próbując rozwiązywać te dy-

nymi opcjami i strategiami rozwiązań. Nie boją

lematy, zawsze stajemy w końcu przed pytaniem

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 8 ZMIANA

89

Współczesne konteksty zarządzania oświatą

o to, jakiego rodzaju umiejętności, technologii,

z najpoważniejszych problemów. Musimy, i nie

zasobów czy infrastruktury potrzebujemy, aby

jest to wyłącznie ideologiczne stanowisko, a ra-

wspierać ludzi, by lepiej rozumieć powiązania

czej przekonanie o nieuniknioności pewnych

i mechanizmy funkcjonowania współczesnego

wydarzeń, nauczyć się dzielić tym, co mamy,

świata. Wśród możliwych systemów wsparcia

i porozumiewać mimo przeróżnych granic (m.in.

znajduje się odpowiednia edukacja, ale nie tylko

kulturowych, etnicznych, genderowych).

ona. Musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób osiągać wzrost gospodarczy, by nie zagrażał
on nam i środowisku. Coraz bardziej intensyw-

Globalizacja jako wyzwanie dla
zarządzania

ne wykorzystywanie zasobów naturalnych nie
jest już możliwym rozwiązaniem, a nasze przed-

Coraz trudniej przetrwać bez podstawowej wie-

siębiorstwa muszą się rozwijać, aby nie upaść.

dzy na temat dynamiki przemian społecznych –

Trzeba na nowo przemyśleć pojęcie wzrostu. Czy

sektor edukacyjny postulat wypełnienia tej luki

można go rozumieć inaczej niż do tej pory? Czy

usłyszy jeszcze nieraz. Istotniejsze jednak wy-

można sobie wyobrazić jakiś alternatywny model

daje się zbudowanie przekonania, że z pewnymi

zdrowego wzrostu, produkującego wartościowe

zjawiskami nie da się walczyć indywidualnie.

towary bez koniecznego wzrostu konsumpcji, zu-

Globalizacja może być naszą szansą, a nie wyro-

życia materiałów i produkcji odpadów?4

kiem, jeżeli tylko uda się ludziom współpracować.

Społeczeństwo wiedzy nie jest obietnicą ła-

Wyrażane zaś wcześniej przekonanie o możliwo-

twych zysków, pewnych rozwiązań i bogactwa

ści sensownego działania przy skoordynowaniu

dla wszystkich. Jest w pewnym sensie nieunik-

technologicznej infrastruktury i mentalnego

nionym etapem naszego cywilizacyjnego rozwo-

nastawienia jest szczególnie aktualne w związ-

ju. Może się jednak okazać, że mimo możliwości

ku z efektami globalizacji. Warto też zauważyć,

technologicznych nasze ograniczenia mentalne

iż pewnym zjawiskom należy przeciwdziałać,

nie pozwolą na wykorzystanie w pełni wszystkich

zanim pojawią się ich negatywne konsekwencje,

szans i możliwości, które technologia wykreuje.

a nie rozpaczliwie szukać rozwiązań, gdy system

Ambitny projekt społeczny, jakim może się stać

jest w stanie głębokiego kryzysu5.

budowanie społeczeństwa wiedzy, zakończy się

Globalizacja może być rozpatrywana w wielu

sukcesem tylko wtedy, gdy technologie i men-

wymiarach i na wielu płaszczyznach. Niektórzy

talność będą spójne (Thurow, 1996). Na przy-

przedstawiają ją jako spisek krwiopijców prag-

kład zmniejszanie niechęci i agresji niektórych

nących za pomocą kapitalizmu, i to w dodatku

grup wobec innych możliwe będzie tylko wtedy,

w tajemnicy, utrzymać swą globalną dominację

gdy zasada włączania grup dyskryminowanych

(Norberg, 2006), inni skupiają się na jakiejś cha-

do grup czerpiących korzyści będzie zasadą de-

rakterystycznej właściwości procesów globali-

terminującą życie społeczne. Wszyscy powinni

zacyjnych, np. na niwelowaniu odległości czaso-

mieć równe szanse na korzystanie z efektów

wych i przestrzennych, prowadzącym do polary-

wzrostu w równym stopniu. Zdaję sobie sprawę

zacji ludzkiej kondycji, a nie, jak się spodziewano,

z tego, jak kontrowersyjnie brzmi ten postulat,

do jej ujednolicenia (Bauman, 2000, s. 25). Globa-

ale w tak zróżnicowanym, a jednocześnie otwar-

lizacja jednak, pomimo swej niejednoznaczności,

tym i komunikującym się świecie nierówne szan-

da się opisać, a nawet zrozumieć. Rzeczywiście

se i drastycznie odmienne warunki życia to jedne

jest to skomplikowany, wielowymiarowy proces, ale można go analizować, interpretować

4 Dyskusja na ten temat toczy się już od dłuższego czasu.
Postuluje się np. zmianę języka, w którym opisuje się osiągnięcia cywilizacyjne. Jedną z propozycji jest sugestia zastąpienia koncentracji na wzroście gospodarczym myśleniem o rozwoju. Dla opisywania rozwoju społeczno-ekonomicznego
krajów stosuje się np. Human Development Index – wskaźnik
rozwoju społecznego, który bierze pod uwagę oczekiwaną
długość życia, wskaźnik scholaryzacji, wskaźnik umiejętności
czytania ze zrozumieniem i pisania oraz PKB.
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i próbować zrozumieć, co jest dzisiaj koniecznością, ponieważ to właśnie ten proces decyduje

5 Jednym z najlepszych przykładów są sposoby działania
niektórych firm wydobywczych inwestujących w ochronę
środowiska wokół swoich inwestycji po to, aby zapobiec konieczności wydawania miliardów dolarów w razie jakiejkolwiek katastrofy ekologicznej.
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o kształcie świata. Z pewnością warto traktować

zmian związanych z procesem globalizacji: coraz

globalizację całościowo i wskazywać jej implika-

większej liczby interakcji międzykulturowych,

cje, zamiast skupiać się na cząstkowych informa-

podobieństwa problemów, przed którymi stają

cjach i wyłącznie użalać się nad jej negatywnymi

ludzie w różnych zakątkach globu, zwiększającej

skutkami. Globalizacja to proces pogłębiania się

się współzależności i połączenia grup mieszkają-

światowych powiązań we wszystkich aspektach

cych w różnych częściach świata, wzrastającego

współczesnego życia politycznego, społecznego,

znaczenia sieci potężnych ponadnarodowych in-

ekonomicznego i kulturowego (Liberska, 2002,

stytucji i aktorów życia społecznego, ekonomicz-

s. 17) i niezależnie od tego, czy nam się to podoba,

nego, politycznego i kulturowego, wspomnianej

czy też nie, nie unikniemy jej wszechobecności.

już zmieniającej się koncepcji czasu i przestrzeni.

Niezwykła mobilność kapitału, migracje ludzi,

Konieczne jest podjęcie próby synchronizacji

przepływ informacji czy niesamowite wymie-

wszystkich wymiarów globalizacji. Wielkim za-

szanie się wzorców kulturowych (zwłaszcza tych

daniem edukacyjnym jest transformacja myśle-

z obszaru kultury masowej) w niespotykany do tej

nia o świecie – powinno być ono kolektywnym

pory sposób kształtują życie zdecydowanej więk-

wysiłkiem identyfikującym i jednoczącym całą

szości ludzi (Gardner, 2008).

ludzkość. Musimy spowodować wzrost świado-

Przygotowanie do życia w zglobalizowanym

mości wielokulturowej i jednocześnie – ograni-

świecie to kolejne trudne zadanie szkoły i innych

czenie jednostronnych relacji silniejszy–słabszy.

instytucji edukacyjnych. Znoszenie barier w prze-

Warto inwestować w zwiększanie roli refleksyj-

pływie usług i towarów, ale też myśli, koncepcji

nych aktorów społecznych, którymi powinny

i samych ludzi, liberalizacja przepływów finan-

się stać instytucje funkcjonujące w formalnym

sowych, wzrost zagranicznych inwestycji i zin-

systemie oświatowym, jak również te poza nim

tensyfikowanie wymiany wzorców kulturowych

(organizacje pozarządowe, lokalne społeczności,

zarówno w biznesie, jak i w życiu społecznym,

centra kulturowe czy uniwersytety). Świat traci

integracja gospodarek krajowych z gospodarką

swoje hierarchiczne struktury i staje się światem

światową, rewolucja technologiczna i wiele in-

rozrzuconych centrów, przybierając formę kola-

nych czynników zmieniających otoczenie oraz

żu. Wchodzimy w wielość, gdzie nie ma miejsca

sposób funkcjonowania i współpracy wszystkich

dla centralnych, tradycyjnych struktur (Bereś,

znanych nam podmiotów kreują sytuację wzro-

Burnetko, 2007), ale coraz większa jest potrzeba

stu powiązań i współzależności (Liberska, 2002,

dialogu z Innym.

s. 20). Kreują też nieznane dotąd zupełnie edu-

Drastyczna zmiana w sferze ludzkich prag-

kacyjne wyzwania. Trudno przygotowywać się

nień i myśli utrudnia ocenę procesów globalizacji.

do przyszłych konsekwencji procesu, który z róż-

Mass media umożliwiły przepływ obrazów i idei,

nym natężeniem zachodzi w różnych regionach

pod wpływem których zaczęliśmy sobie zadawać

świata, a którego najważniejsze parametry zależą

pytania w rodzaju: Dlaczego mam tak żyć? Czemu

od nieznanych nam kontekstów i czynników oraz

nie możemy zmienić tego, co nam się nie podoba?

który dynamicznie zmienia swój przebieg w róż-

W ciągu ostatnich 30–40 lat świat zmienił się tak

nych dziedzinach. Te zmiany trwają i będą trwać.

bardzo, że często bezrefleksyjnie akceptujemy

Mają bardzo nierówny charakter – coś w rodzaju

banalne próby jego opisu, proponujące tylko pół-

łańcucha transformacji, które wzmacniają się na-

prawdy, jak np. powszechnie akceptowaną opinię

wzajem, a ich rezultaty są trudne do przewidze-

o tym, że zwiększa się przepaść między bogatymi

nia (Cohen, Kennedy, 2007, s. 44–45). Szkoła musi

i biednymi. Jest to prawda, ale nie możemy igno-

wziąć pod uwagę zjawisko kumulujące wszyst-

rować faktu o jednoczesnym rozwoju najbiedniej-

kie procesy, poprzez które ludzie na świecie stają

szych regionów świata (Norberg, 2006, s. 21–24).

się jednym, globalnym społeczeństwem. Z tymi

I chociaż obszar biedy kurczy się, to wciąż wzrasta

zmianami przyjdzie nam żyć, dlatego warto się

sprzeciw wobec niesprawiedliwości.

zastanowić – pomimo trudności, jakie sprawiają –

Wyraźne jest przeświadczenie, iż nadszedł

jak wykorzystać pozytywne skutki najbardziej

moment na zmianę reguł rządzących porząd-

charakterystycznych aspektów globalizacji. Ko-

kiem ekonomicznym, na ponowne zastanowie-

nieczne jest przygotowanie młodych do głównych

nie się, w jaki sposób i w czyim interesie należy
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podejmować decyzje na poziomie międzynarodo-

Ponieważ istnieją silne podstawy, aby oba-

wym. Globalizację można ukształtować na nowo.

wiać się o nasze społeczeństwo i naszą gospo-

Kiedy wszystkie kraje będą mogły zabierać głos

darkę w długoterminowej perspektywie, należy

w sprawach dotyczących ich polityki, pojawi się

zacząć poszukiwać rozwiązań skuteczniej niż

szansa na stworzenie nowej światowej gospo-

do tej pory. Najlepszym pomysłem jest równo-

darki (Stiglitz, 2004, s. 36) – na razie pozostaje

czesne działanie na kilku poziomach: lokalnym,

to jednak w sferze życzeń. Globalizacja, proces

regionalnym, krajowym i globalnym. Sugeru-

w sposób nieunikniony kreujący świat, w którym

je się często konieczność zmniejszenia różnic

żyjemy, wzbudza coraz większe emocje. Zwiększa

w dystrybucji bogactw, poprawienia jakości

się również przekonanie o jego niszczycielskiej

opieki medycznej, inwestowania w lepsze wy-

sile. George Soros podkreśla istnienie olbrzymich

kształcenie dla zaniedbanych grup społecznych,

nierówności społecznych:

a także zwiększanie mobilności społecznej, poprawianie sytuacji w zakresie równości szans

wiele osób, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych krajach,

(nawet przez tzw. pozytywną dyskryminację)

cierpi z powodu globalizacji, bez szans na wsparcie

czy wyraźniejsze zwrócenie się do mniejszości

ze strony opieki społecznej, inni natomiast są mar-

w różnych krajowych inicjatywach i projektach

ginalizowani przez globalne rynki. Globalizacja po-

(Chua, 2003). Tego rodzaju postulaty są często

woduje nierówny podział zasobów między sektorem

oceniane jako rezultat histerii spowodowanej

prywatnym i publicznym. Rynki są dobre w kreowa-

błędną oceną rzeczywistości lub jako próba na-

niu bogactwa, ale nigdy nie były projektowane, aby

prawiania świata, którego nie da się naprawić.

zadbać o potrzeby innych. Nieustanne poszukiwanie

Niestety, chaos w życiu politycznym, gospodar-

zysków może szkodzić środowisku i być w konflikcie

czym i społecznym przekłada się na dezinte-

z wartościami społecznymi.

grację ludzkich osobowości i całych grup spoSoros, 2002.

łecznych. Doszło do nader wyraźnego podziału
świata, chociaż linie tego podziału układają się
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Przeciwdziałanie negatywnym skutkom oraz

w sposób nieprzewidywalny i skomplikowany.

wzmacnianie pozytywnych skutków globalizacji

Toffler wspomina trzy rywalizujące cywilizacje

jest utrudnione z powodu braku synchroniza-

(rolniczą, przemysłową i postindustrialną „trze-

cji działań zapobiegawczych, a także przez jej

cią falę”), przewidując, iż kolejne dziesięciolecia

wielowymiarowość. W tym samym momencie

będą pełne zawieruch, wstrząsów, zorganizowa-

przychodzi się borykać z jej aspektami cywili-

nej przemocy, które, choć nie przyniosą samo-

zacyjnymi, technologicznymi, ekonomicznymi,

unicestwienia ludzkości, to spowodują bardzo

politycznymi, kulturowymi i społecznymi. Nie

gwałtowne przemiany (1996, s. 19). Ignorowanie

możemy ignorować zmian na rynku pracy, któ-

niepokojących zjawisk i bierność w działaniach

re można streścić krótkim hasłem: od fordyzmu

im przeciwdziałających najprawdopodobniej

do usług oraz zwiększonej roli kobiet, zatrud-

utrudnią zrównoważony rozwój: ludzkości, kon-

nienia głównie na umowę o dzieło, obniżania

tynentów, krajów, regionów.

kosztów pracy za wszelką cenę, coraz większej

W tym specyficznym chaosie widać jednak

konkurencji ze strony Azji, a także wszechobecnej

wyraźnie, że ludzie uczą się i rozwijają. Z pew-

deindustrializacji. Wiadomo też, że nikt nie jest

nością nauczą się więc również żyć z globalizacją

w stanie podjąć najmniejszej inicjatywy innowa-

tak, aby przynosiła więcej korzyści niż szkód. Już

cyjnej lub rozwojowej bez współpracy z mediami,

dziś można dostrzec, że ludzie uczą się selekcji,

bez wykorzystania telekomunikacji i internetu,

potrafią wybrać z koszyka te towary, które są

a tego oficjalne struktury wciąż nie potrafią. Me-

im potrzebne, a nie te, które tylko wydają się

dia nie są już wyłącznie przekaźnikami, to także

atrakcyjne. Optymizmem napawają przykłady

organizacje i agencje o olbrzymiej władzy, pro-

pogłębienia tożsamości lokalnych grup etnicz-

jektujące i komunikujące idee, informacje i obra-

nych, które w perspektywie globalnej stają się

zy (np. obrazy Innego w różnych kulturach); i tego

wartością całej ludzkości, a nie wymierającym

nie wolno ignorować.

gatunkiem. Warto wspierać zjawiska ochrzczone
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mianem glocalization6, których istotą jest umie-

aniżeli obietnica wolności czy bogactwa, możli-

jętne wykorzystanie globalnych trendów dla

wość walki z gigantami lub szansa na tworzenie

lokalnych potrzeb, zdając sobie jednocześnie

sojuszy. Wydaje się, że pomimo ciągłych deklara-

sprawę z głównych nurtów przemian związanych

cji o rozumieniu znaczenia nowych technologii

z procesem globalizacji. Konieczne jest zwięk-

nie udaje się wykorzystać całego ich możliwego

szenie korzyści wynikających z technologicznej

potencjału. Jeszcze w 1990 roku o internecie sły-

rewolucji.

szały tylko osoby pracujące na uniwersytetach

Globalna rewolucja technologiczna

lub w armii w USA, w 1999 roku posługiwało się
nim już 200 milionów ludzi, a eksperci prognozowali, że internet zmieni sposób, w jaki ludzie

W rozważaniach nad przyczynami wszechobec-

żyją i pracują, bawią się i uczą. Pod koniec XX

ności potężnych procesów globalizacji jednym

wieku wieszczono, że rewolucja internetowa

tchem wymienia się wzrost znaczenia wiedzy,

w ciągu kolejnych siedmiu lat połączy ludzi

niezwykłą łatwość przepływu kapitału czy „za-

z wiedzą i informacją w wirtualnych przedsię-

rażanie” metodami zarządzania, a przede wszyst-

biorstwach (Micklethwait, Wooldridge, 2003,

kim najłatwiej zauważalny rozwój technologii

s. 97–98). Dzisiaj wciąż nie wiemy, czy przewi-

komunikacyjnych. Do nowych technologii moż-

dywane zmiany nastąpiły, albo czy nastąpią rze-

na mieć przeróżny stosunek. Są ludzie, którzy

czywiście tak szybko i gwałtownie, ale wyraźnie

mitologizują jej znaczenie. Dla nich istnienie ja-

widać, iż prognozy te były słuszne i należy prze-

kiegoś gadżetu jest automatycznie zapowiedzią

widywać długofalowe zmiany jakościowe. Trzeba

zmiany i nieuniknionych skutków cywilizacyj-

też pamiętać, że, poza komputerem i internetem,

nych. Inni starają się ignorować rozwój techno-

rewolucyjne zmiany, zwłaszcza w krajach rozwi-

logii, są też tacy, dla których nowe technologie

jających się, powodują też coraz popularniejsze

to wyłącznie zagrożenie lub nawet ograniczanie

telefony komórkowe, które łatwiej dopasować

wolności jednostek (Micklethwait, Wooldridge,

do potrzeb ubogich klientów niż sprzęt kompu-

2003, s. 93–94). Widać więc, iż nie ma zgodności

terowy. W 1965 roku 85% światowych linii telefo-

co do tego, jak traktować rozwój nowych tech-

nicznych znajdowało się w Europie, a przez ocean

nologii informacji i komunikowania. Jedni sądzą,

biegł kabel, który miał pojemność umożliwiającą

że to zwykła zmiana techniczna, która wymaga

prowadzenie 89 rozmów w jednym czasie. Dwa-

jedynie uregulowań prawnych i politycznych,

dzieścia lat później w roku 2005 tylko w Indiach

inni – że mamy do czynienia z wielkim przeło-

jest 76 milionów telefonów komórkowych (Co-

mem cywilizacyjnym, który można porównać pod

hen, Kennedy, 2007).

względem znaczenia z pojawieniem się alfabe-

Czynnikiem decydującym dziś o statusie

tu czy wynalezieniem druku. Wtedy rewolucja

jednostki jest jej zdolność do korzystania z no-

informatyczna jawi się jako źródło gwałtow-

wych technologii. W każdym współczesnym

nych zmian kulturowych, społecznych i eko-

społeczeństwie funkcjonują osoby niezwraca-

nomicznych wpływających na charakter pracy

jące uwagi na ewolucję technologiczną i takie,

czy umowę społeczną, a przez to decydujących

które uznają ją za niebezpieczną. Rewolucja

o poważnych różnicach w rozwoju społeczeństw

technologiczna przyczyniła się do zmian spo-

(Mayor, 2001, s. 301). Zjawiska związane z nowy-

łecznych, których konsekwencji często jeszcze

mi zastosowaniami technologii można widzieć

sobie nie uświadamiamy. Istotne długofalowe

jako przełom w większości dziedzin życia, dla

zmiany jakościowe to efekt wywołany nie tyl-

większości ludzi nowe technologie to jednak ra-

ko przez komputery i internet, ale także przez

czej przedmioty, takie jak komputer czy telefon,

telefonię komórkową. Thomas Friedman pisze
o globalizacji 3.0, w której nie konkurują z sobą

6 Glocalization działa odwrotnie do globalizacji: lokalne siły
wybierają odpowiedni aspekt globalizacji i modyfikują go
tak, iż w końcu wpływa on również (w tej zmienionej formie)
na procesy globalne (Cohen, Kennedy, 2007, s. 62).

państwa czy korporacje, ale jednostki – to one
dzięki technologii otrzymały po raz pierwszy
w historii możliwość bezpośredniej współpracy
lub rywalizacji na globalnej scenie. Po okresach,
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w których rywalizowały państwa, a następnie

na lotnisku w Vancouver w 2008 roku). Zmienia

firmy, przyszedł czas dla konkretnych osób

się też rozrywka. Cyfrowe sposoby zapisywania

(Friedman, 2006). Technologia zmienia świat.

i odtwarzania dźwięku oraz zaangażowanie osób

Każda zmiana, upadek każdego, nawet najmniej-

spoza branży zmieniają przemysł fonograficzny

szego muru prowadzi, krok po kroku, do de-

i radiowy. Demokratyzacja cyberprzestrzeni stała

mokratyzacji i poprawy losu ludzi na całym

się faktem. Jeśli ktoś chce zostać sławnym pio-

świecie. Patrząc na przykłady takich zdarzeń

senkarzem (didżejem, krytykiem literackim, fo-

spoza obszaru technologii, można się przekonać,

toreporterem), nie musi startować w konkursach

że walka o prawa kobiet doprowadziła również

typu „Idol” ani uczestniczyć w upokarzających

do poprawy edukacji zdrowotnej, a co za tym

castingach. Wystarczy zamieścić w internecie

idzie – mniejszej śmiertelności wśród niemow-

swoją pracę – dobre zdjęcia, filmy czy słuchowi-

ląt, wzrost zatrudnienia kobiet natomiast przy-

ska obronią się same (Orliński, 2006).

czynia się do ich większej obecności na lokal-

Te możliwości często prowadzą do konse-

nych scenach politycznych. Technologie również

kwencji nieprzewidywalnych lub niepożąda-

umożliwiły coś bardzo ważnego: powszechny

nych. Dzisiaj już ponad miliard ludzi korzysta

dostęp, prawie bez kosztów, do informacji

z internetu, doświadczając wszystkich jego do-

i doświadczeń innych. Friedman (2006) nazwał

brodziejstw i przekleństw, takich jak: mnogość

to rewolucją połączeń (revolution in connecti-

informacji, ciągły dostęp, prędkość transakcji,

vity). Przepowiadana demokratyzacja stała się

konstruowana, często fałszywa tożsamość i brak

więc rzeczywistością dzięki technologii, a rok

możliwości sprawdzenia wiarygodności czy kon-

2006 przyniósł zasadniczy przełom – coraz po-

troli przepływów finansowych przez uprawnione

pularniejsze stały się serwisy budowane przez

organy, wszechobecność agresji czy seksu. Pro-

samych użytkowników (na przykład YouTube,

mowana w internecie edukacja, kultura globalna,

Wikipedia) (Orliński, 2006). Żadna instytucja

destrukcyjny konsumeryzm nieustannie atakują

edukacyjna nie może ignorować omawianych

odbiorców, często prowadząc, zamiast do wielo-

faktów. Umiejętność posługiwania się nowy-

kulturowego zrozumienia i wzajemnego szacun-

mi technologiami to nie element podnoszenia

ku, do pogłębiania stereotypów czy nienawiści.

własnej wartości na rynku pracy, ale warunek

Nowoczesne media oraz styl życia (np.masowa

uczestniczenia w życiu publicznym. Nie chodzi

turystyka), dzięki wzmocnieniu przez nowoczes-

tu tylko o umiejętność obsługi sprzętu, ale prze-

ne technologie, mogą działać jak czynniki ogłu-

de wszystkim o mentalną gotowość do udziału

piające, kreujące światy i komunikaty, które nie

w procesie komunikacyjnym i zdolność wyko-

służą rozwojowi, ale raczej go blokują. Jednym

rzystywania tego procesu do rozwoju (Mazur-

z przykładów może być rola mediów w budowa-

kiewicz, 2007).

niu wizerunku kobiet, których główne funkcje

Ważną właściwością nowego, posługujące-

wynikające z tego medialnego wizerunku to:

go się technologiami komunikacyjnymi, społe-

matka, żona lub sprzątaczka, często także przed-

czeństwa jest totalny dostęp do informacji, przy

miot seksualny podnoszący atrakcyjność innych

jednoczesnej możliwości ich konstruowania.

produktów lub obiekt seksualny do wykorzysta-

Najlepszym przykładem mogą być zdjęcia, fil-

nia przez mężczyznę.

my i nagrania przysyłane przez przypadkowych

Tych kilka przykładów negatywnych rezulta-

świadków przeróżnych wydarzeń do redakcji

tów rewolucji informacyjnej i technologicznej nie

gazet i telewizji, zamieszczane na różnych plat-

powinno jednak przysłonić faktu, iż są one wy-

formach internetowych. W internecie można

nikiem cywilizacyjnego rozwoju. Wykorzystajmy

obejrzeć filmy z katastrof naturalnych, pokazu-

rezultaty ludzkiej myśli w sposób, który przynie-

jące nieudolność władz, prześmiewcze kolaże lub

sie wszystkim korzyści. Rzeczywiście terroryści

nagrania demaskujące butę czy głupotę polity-

ogłaszają swoje manifesty i groźby w internecie,

ków i wiele innych dotyczących indywidualnych

ale przecież wspominane powyżej społeczno-

spraw, problemów pojedynczych osób (jak film

ści internetowe budują olbrzymie bazy danych

obnażający kłamstwa kanadyjskiej policji w spra-

w postaci encyklopedii, zbiorów muzyki i poezji.

wie śmiertelnego wypadku polskiego emigranta

Mówi się o tym, iż w elektronicznej wersji będzie
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dostępna literatura i inne wytwory ludzkiego

technologie wzbudzają też, poza nadziejami

umysłu. Buduje się potęga internetowych spo-

związanymi z ekonomią, entuzjazm krytyków

łeczności postrzegana przez Thomasa Friedmana

dzisiejszego życia politycznego, dostrzegających

jako jedna z sił „spłaszczających świat” (2006).

szansę na poszerzenie granic dyskursu politycz-

Czy potrafimy wykorzystać szanse i możliwości,

nego poprzez większy udział obywateli w ży-

jakie daje nam pojawienie się międzynarodowych

ciu publicznym (Przybylska, 2006). W pewnym

sieci fachowców, ekspertów, nauczycieli, dzien-

sensie mowa tu o efekcie demokratyzacji życia

nikarzy i wielu innych wykorzystujących nowo-

poprzez działania opisywane wcześniej (widzial-

czesne środki komunikacji? W pewnym sensie

ność jednostki w internecie), a także o zwiększo-

to się już dzieje, i to poza formalnym systemem

nym dostępie do informacji, edukacji i władzy.

edukacyjnym. Jeżeli przyjrzymy się zjawiskom

Na razie nie można jednak ogłosić pojawienia

typu Facebook, które służą jako wehikuł dla pro-

się e-demokracji.

mocji własnej osoby i budowania przestrzeni dla

Rozwój technologii budzi wiele nadziei, ale też

osobistych opowieści, czy portalom typu Nasza

i niepewność. Wśród licznych pytań o przyszłość

klasa, służącym budowaniu grup, zauważymy,

zglobalizowanego świata jedno z poważniejszych

że w dużym stopniu nowe sposoby porozumie-

dotyczy etyki, jaką będzie się kierował świat wza-

wania się kreują nowe możliwości życia społecz-

jemnych zależności i powiązań, zdominowany

nego, zamknięte często przed pewnymi grupami

przez informację pomyślaną jako wartość wy-

ze względów generacyjnych. Można to było za-

mienna i towar; świat, w którym coraz bogatsi

uważyć podczas polskich wyborów w 2007 roku,

w wiedzę ludzie stają się jednocześnie bardziej

o których wyniku zadecydowali najmłodsi wy-

bezradni wobec nieprzejrzystej rzeczywistości

borcy, często komunikujący się za pomocą no-

(Mayor, 2001, s. 305). W celu przezwyciężenia tej

wych technologii umożliwiających pojawianie się

bezradności należy zmienić podejście do produk-

nieznanych dotąd form wyrazu (np. blogów czy

tów nowej technologii informacyjnej – informa-

wideoblogów), dających realną szansę wpływania

cja to nie wiedza, więc przestańmy je utożsamiać

na poglądy polityczne sporej rzeszy odbiorców.

i poddawać się tyranii informacji. To nieprawda,

W ten sposób ta generacja, zupełnie niezależnie

że musimy wiedzieć wszystko, a właściwie dowia-

od szkoły, wykorzystuje możliwości, jakie dał jej

dywać się o wszystkim. Przede wszystkim musi-

dosyć niespodziewanie internet (zresztą także

my się nauczyć krytycyzmu, analizy i selekcji, bez

po to, aby swą szkołę oceniać – na amerykań-

tego nikt nie jest w stanie wykorzystać umiejęt-

skiej stronie „oceńswegonauczyciela” w roku

nie niespójnych danych. To oczywiste wyzwanie

2004 ponad 6 milionów uczniów wyraziło opinię

dla edukacji. Nie do końca jednak wiadomo, dla

o 900 000 nauczycieli).

jakiej edukacji, dlatego trzeba inwestować nie

Stajemy się społeczeństwem informacyjnym –

tylko w szkoły, które znamy, ale także w poszu-

prawie wszyscy w pewnym stopniu korzystamy

kiwania takiego systemu, który da możliwość na-

z informacji w życiu codziennym, wykorzystu-

uki z sukcesem naprawdę wszystkim. Wiadomo,

jemy technologie informacyjne dla różnych

że liczą się wyposażenie naukowe i niezbędne

celów (rozrywka, edukacja, praca) i posiadamy

środki, ale w ostatecznym rozrachunku auten-

umiejętność przekazywania i odbierania danych

tyczne badanie i postęp polegają na dostrzeganiu

cyfrowych bez względu na odległość (Nowina-

czegoś, czego nikt inny wcześniej nie dostrzegł –

-Konopka, 2006). Ta konstatacja wiąże się z prze-

to kreatywność jest naszym skarbem. Pogłębianie

konaniem o bezpośrednim wpływie stopnia roz-

się podziału świata na bogatsze i biedniejsze re-

woju społeczeństwa informacyjnego na sukces

giony jest potęgowane również przez możliwość

gospodarczy społeczeństw i przez to determinuje

czerpania korzyści z rewolucji informacyjnej i nie

długofalowe strategie państw w zakresie wpro-

wolno rozpatrywać tego wyłącznie w katego-

wadzania cywilizacji cyfrowej. Unia Europejska

riach ekonomicznych. Wykluczenie ma wymiar

jako jeden z głównych celów stawia sobie budowę

społeczny, polityczny i kulturowy (Mayor, 2001,

społeczeństwa informacyjnego opartego na wie-

s. 310). Wciąż wiele osób (w tym głównie kobiety)

dzy i – dzięki temu – stworzenie gospodarki kon-

ma ograniczony dostęp do edukacji. Problemy

kurencyjnej w skali światowej. Internet i nowe

z edukacją wiążą się też z problemem ubóstwa
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i chociaż liczba analfabetów spada, to na świecie

będzie decydować o kierunkach rozwoju całych

nadal żyje około 900 milionów dorosłych nie-

społeczeństw i sukcesie poszczególnych jedno-

umiejących czytać i pisać (nie wspominając o po-

stek. W sytuacji nieustannych spotkań z odmien-

sługiwaniu się nowymi technologiami) (Norberg,

nością tradycyjne zasady konstruowania owych

2006, s. 37).

odmienności, a co za tym idzie – alokacji na tej

Trzeba zadbać o dostęp do infrastruktury cy-

podstawie różnych benefitów, często zaczynają

wilizacji informacyjnej, aby uniknąć „kultury po-

być kwestionowane. Dystrybucja władzy, wpły-

gardy”, która godzi się z wyłączeniem olbrzymich

wów, bogactwa, szacunku czy dostępu do oświaty

grup ludzkich z procesu rozwoju i możliwości

na podstawie społecznie konstruowanych kate-

korzystania z dorobku ludzkości. Jednym ze spo-

gorii zaczyna w coraz większym stopniu oburzać.

sobów zmniejszania tego zagrożenia jest przycią-

Coraz wyraźniej kwestionuje się kategorie płci

ganie i wspieranie potencjału ludzi w procesie

kulturowej (gender), rasy czy etniczności jako

edukacyjnym (i to nie tylko w czasie edukacji

podstawy do selekcji i rozmieszczenia w społecz-

szkolnej). Dzięki technologiom pojawiają się co-

nym systemie stratyfikacyjnym. Otwartość, go-

raz większe i coraz bardziej różnorodne szanse

towość do współpracy, umiejętność zrozumienia

na doskonalenie i kształcenie się przez całe życie,

innych systemów wartości, ale też świadomość

a tym samym zwiększa się mobilność na ryn-

własnych priorytetów, poczucie autonomii i chęć

ku pracy i rosną szanse na zatrudnienie. Dzięki

wzięcia odpowiedzialności za siebie i innych

nowym technologiom zmienia się rozumienie

to charakterystyczne cechy osoby dobrze funk-

pojęcia „pracownik” (ile można mieć etatów, je-

cjonującej w wielokulturowym społeczeństwie

żeli się jest obecnym w firmie tylko wirtualnie

wiedzy zglobalizowanego świata. Wykształce-

w formie rezultatów pracy przy danym projek-

nie takiego człowieka powinno zatem stać się

cie?). Technologia zmienia sposób i rozumienie

priorytetem nowoczesnej szkoły. Świat ogarnięty

zarówno pracy, jak i pracownika, jak również

nienawiścią i zarażony pogardą wobec innych

granice między organizacjami, które stają się co-

jest miejscem nie tylko nieprzyjaznym, ale także

raz bardziej zatarte poprzez fuzje, partnerstwa,

przede wszystkim niebezpiecznym. Każde społe-

sieci. Gdy znikają formalne uwarunkowania i in-

czeństwo promujące nietolerancję i ograniczające

stytucjonalna więź, potrzeba nam autentycznej

solidarność czy sprawiedliwość jest zagrożeniem

motywacji, tożsamości i lojalności, czego prawie

dla siebie i sąsiadów. Każdy człowiek zamknięty

nie można wytworzyć ze względu na wirtualny

na innych i niezauważający ich potrzeb będzie

i tymczasowy charakter kontaktów. Opisywane

ponosił indywidualne porażki, co może też być

zjawiska wymuszają zmiany w edukacji, które

dowodem na to, jak fatalnie współczesna szkoła

umożliwią sprawne wykorzystanie gwałtownego

określa swoje cele edukacyjne.

rozwoju wiedzy technicznej i technologii. Dla

Wielokulturowość i zderzenie cywilizacji na-

naszej przyszłości istotne zaczyna być bowiem

kładają na nas nowe obowiązki i stawiają przed

pytanie: jak funkcjonować w tak zróżnicowa-

nami ambitne zadania. Spotkania z innymi nie są

nym i sfragmentaryzowanym świecie? Dobrze by

proste – zakładają wolę i wysiłek, który nie wszy-

było, gdybyśmy odpowiedź na nie mogli uzyskać

scy i nie zawsze gotowi są podjąć. Jednym z wa-

w szkole.

runków autentycznego spotkania jest moment

Różnorodność i wielokulturowość globalnej
mozaiki
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refleksji i zatrzymania, spojrzenia na człowieka
obok nas. Szkoła nie przygotowuje do spotkania drugiej osoby, lecz do współzawodnictwa,
niechęci, niepokoju i agresji. Akt komunikacji,

W wyniku globalizacji świat, zarówno ten glo-

rozmowa z drugą osobą są z jednej strony aktem

balny, jak i lokalny, staje się coraz bardziej zróż-

edukacyjnym, z drugiej – transcendentalnym,

nicowany, wielokolorowy i wielokulturowy.

zachęcającym do wyrwania się z obojętności

To jeszcze jeden istotny element tworzący ważny

i egoizmu, ostrzegającym przed pokusą separa-

kontekst procesu powstawania społeczeństwa

cji i zamknięcia się w sobie (Kapuściński, 2006,

wiedzy. Z tego powodu umiejętność współpracy

s. 29). Wysiłek, jaki podejmujemy, poświęcając

w nowych wielokulturowych grupach i zespołach

drugiej osobie naszą uwagę, tworzy nas jako ludzi
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i obywateli. Do tej pory nasze wysiłki służyły ra-

sprawność i gotowość współpracy. Jeżeli tak (oso-

czej izolacji czy konstruowaniu „kordonów sa-

biście nie mam żadnych wątpliwości), to mamy

nitarnych” (Bauman, 2004) aniżeli koncentracji

do czynienia z problemem, który dotykając róż-

na Innym w sposób umożliwiający budowanie

nych instytucji społecznych, poważnie obniża

obustronnego szacunku i porozumienia.

efektywność ich działania.

Wyjaśnianie obserwowanych zjawisk społecz-

Wielokulturowość staje się ważnym elemen-

nych czy udzielanie odpowiedzi na temat skom-

tem budującym rzeczywistość, w której kumulują

plikowanych procesów społecznych zawsze nie-

się dwa zjawiska – wspominana wcześniej globali-

sie z sobą spore prawdopodobieństwo pomyłki.

zacja (coraz wyraźniejsza wraz z przyspieszeniem

Możliwe więc, że diagnoza, która koncentruje się

rewolucji technologicznej) oraz rozpad dotych-

na negatywnych aspektach izolacji i postuluje

czasowego porządku, który znaliśmy i oswoili-

budowanie relacji międzyludzkich na współpra-

śmy. Prowadzi to do określonych konsekwencji.

cy i porozumieniu, a nie na współzawodnictwie,

Na przykład, przed zjednoczoną Europą stawia się

okaże się chybiona. Jednakże pomimo tego nie-

zadanie przystosowania do nowej sytuacji global-

bezpieczeństwa (popełnienia pomyłki) naszym

nej i zakończenia asymetrycznych relacji, w któ-

obowiązkiem jest podejmowanie prób rozwiąza-

rych od wieków narzucała swoje warunki. Nie

nia zauważanych problemów, które w zasadniczy

uda się ambitny i porywający projekt integracyjny

sposób dotyczą naszej teraźniejszości, świata, ży-

w Unii Europejskiej, jeżeli nie nastąpi zredefinio-

cia. Jeszcze nikomu nie udało się zaproponować

wanie roli i pozycji Europy na świecie. Przecież

takiego modelu wychowania, który zagwaranto-

od połowy XX wieku ludzie i narody na całym

wałby powstanie społeczeństwa tolerancji i po-

świecie odzyskują własną tożsamość i sięgają

koju. Ponadto obserwowane globalne zjawiska

do swoich kulturowych korzeni. Europa, choć

raczej nie dają większej nadziei na to, iż stanie się

jeszcze zdaje się tego nie dostrzegać, staje przed

to wkrótce. Najważniejsze wydaje się, by ludzkość

wyzwaniem znalezienia sobie nowego miejsca

uświadomiła sobie, że tolerancja i wzajemne zro-

w tym świecie (Kapuściński, 2006, s. 33). Dodat-

zumienie są niezbędnym elementem jej sukcesu.

kowo wśród tych konsekwencji można obserwo-

Jak na razie nie mamy szansy na wprowadzenie

wać olbrzymie fale migracyjne oraz pogłębiające

w życie jakichkolwiek postulatów związanych

się nierówności społeczne, przy jednoczesnym

z pokojową koegzystencją w świecie różnorod-

wzroście świadomości tych nierówności. Wpraw-

ności. Nie potrafimy zaakceptować tego, że się

dzie ubóstwo istniało zawsze, ale przez długi czas

różnimy i że tego nie możemy w żaden sposób

było uważane za nieuchronne zrządzenie losu.

zmienić. Jesienią 2007 roku „Gazeta Wyborcza”

Dzisiaj bieda to klęska świata, który wytwarza

poinformowała o wynikach sondażu badającego

więcej dóbr niż potrzeba do nakarmienia swoich

stopień przyzwolenia Polaków na to, by ich sze-

mieszkańców (Mayor, 2001). Walka z ubóstwem

fami byli szeroko rozumiani „Inni”. W wyniku

to nie tylko walka z zadłużeniem i wyczerpywa-

badania okazało się, że 93% respondentów nie

niem się zasobów naturalnych, ale także kwestia

zgadza się, by był to były pacjent szpitala psy-

woli politycznej, demokratyzacji i umiejętności

chiatrycznego, 86% nie chce na stanowisku szefa

porozumienia się z innymi. Współczesny kontekst

osoby karanej, 84% jest przeciw szefom gejom

inspiruje więc (a czasami przymusza) do kontak-

czy lesbijkom, 77% nie widzi w tej roli Polaka

tów, ale efektywne przeciwdziałanie obecnym

pochodzenia arabskiego, 73% polskiego Roma,

problemom wymaga zaangażowania wszystkich

72% osoby po siedemdziesiątce, 59% świadka

zainteresowanych stron w dialog i proces podej-

Jehowy, 48% Polaka pochodzenia żydowskiego,

mowania decyzji na równych prawach. Narzu-

47% czarnoskórego obywatela Polski, 42% ateisty.

canie rozwiązań skutecznych gdzie indziej, nie-

Z pewnością listę tę można wydłużać, dodając

symetryczne relacje i pozycje zaangażowanych

do kategorii Innych osoby niepełnosprawne czy

stron (darczyńca i biorca) te kontakty utrudnia-

przedstawicieli innych narodowości. Ważniejsze

ją. Dialog między odmiennościami nigdy nie był

pozostaje jednak pytanie, czy te niechęci w jaki-

łatwy i zawsze wymagał wysiłku; dzisiaj warto

kolwiek sposób naruszają prawa osób, o które

pamiętać, że będzie on skuteczny tylko wtedy,

pytamy, oraz czy przekładają się one na naszą

gdy będzie mu towarzyszyć cierpliwa tolerancja
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i wola zrozumienia tego, że rozmawiając z innym,

Wśród wielu rozważań podkreślających róż-

obcuję z kimś, kto widzi i rozumie świat odmien-

norodność jako element utrudniający porozumie-

nie (Kapuściński, 2006, s. 35).

nie oraz walkę z ubóstwem wyłaniają się dwie

Kultura tworzy się przez interakcję osób – inni

główne koncepcje wszelkich ewentualnych dzia-

to zwierciadło dające nam szansę na lepsze pozna-

łań politycznych i edukacyjnych. Są to współza-

nie siebie samych. Pierwszym krokiem w proce-

leżność i wzajemność. Nie można pozwolić, aby

sie komunikacji z radykalnie innymi wartościami

pozostały one dla młodych ludzi pustymi sloga-

i odmiennymi osobami jest dogłębne zrozumienie

nami – żyjemy w świecie, w którym wszystko

i w pewnym sensie zaakceptowanie własnej toż-

związane jest ze wszystkim, a zmiany w środowi-

samości w sposób godny, bez bojaźni o własny

sku naturalnym, na rynku pracy czy w dziedzi-

prestiż i bez woli walki o przewagę. Dialog między

nie zdrowia nie zważają na granice państwowe

odmiennościami to zadanie frustrujące i nieła-

(Garlake, 2007).

twe – szybko można sięgnąć po kuszące rozwią-

Współzależność powoduje, że nie ma praw

zanie: po prostu nie rozmawiać z nieznajomymi,

bez obowiązków (Brown, 2007). Warto pamię-

by uniknąć niebezpieczeństwa, które idzie zawsze

tać o różnicach w zamożności między grupami,

za Innym. Dzisiaj, gdy wokół widzimy wiele przy-

zarówno w tym samym kraju, jak i na poziomie

kładów śmiertelnego niebezpieczeństwa wynika-

międzynarodowym. Skala tych różnic jest nie-

jącego z agresji obcych, rozwiązanie to staje się

spotykana i jest to sytuacja stosunkowo nowa.

jeszcze bardziej popularne. Można unikać kon-

Zamożność cesarstwa rzymskiego w I wieku na-

taktu lub umniejszać znaczenie tego, co z niego

szej ery, Chin w XI wieku i Indii w wieku XVIII

wynika. Są to jednak tylko półśrodki – dzisiaj

była porównywalna z zamożnością Europy z po-

nic nie uchroni nas przed spotkaniem z Innym,

czątków rewolucji przemysłowej. Według sza-

nic nie zniesie konieczności rozmowy z niezna-

cunków dochód na głowę jednego mieszkańca

jomym. Niestety, nie wszyscy zdają sobie z tego

Europy przewyższał o około 30% dochody w In-

sprawę, próbując pozbywać się obecności Innych

diach, w Afryce czy w Chinach. Wystarczyło sto

(na wszelkie sposoby) lub neutralizować ich wpły-

lat, aby te proporcje zmieniły się całkowicie.

wy. Te manipulacje w strukturze globalnego spo-

W 1870 roku ten dochód w Europie był już jedena-

łeczeństwa niosą jednak raczej zagrożenie niż na-

ście razy wyższy niż w biednych rejonach świata,

dzieję na trwałe rozwiązania. Dopóki będziemy

a w 1995 roku pięćdziesiąt razy (Bauman, 2006,

świat postrzegać przez jego pojedyncze elementy,

s. 218). Nieznane do tej pory globalne nierówności

a nie jako jeden organizm, dopóty będziemy pod-

i wynikające z nich konflikty są zjawiskami bez

dawani pragnieniom odizolowania się od tego,

precedensu. Trudno je zrozumieć, trudno z nimi

co nieznane lub inne. Oczywiście umiejętność

żyć i współpracować z innymi w takich warun-

życia wśród odmienności, nie mówiąc już o czer-

kach, zwłaszcza w sytuacji deficytu demokracji

paniu z nich radości i korzyści, nie jest łatwa i nie

i widocznego w wielu miejscach świata kryzysu

przyjdzie sama z siebie.

idei obywatelstwa.

Uznanie wielokulturowości świata niesie też
z sobą możliwe zagrożenia. Energia i ambicja wyzwolonych kultur mogą być wykorzystane przez
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Kryzys demokracji, deficyt obywateli

nacjonalistów i rasistów do wojny przeciw Innym,

Wspominane wcześniej niepewność i poczucie

a hasło rozwijania własnej kultury może prowa-

bezsilności to typowe elementy współczesnego

dzić do rozwijania etnocentryzmu i ksenofobii

życia. Bardzo często mówi się dziś o braku po-

(Kapuściński, 2006, s. 38). Wielokulturowość wią-

czucia bezpieczeństwa. To budzi niepokój i przy-

że się również z różnicami majątkowymi. Dyspro-

gnębienie zwłaszcza w rozwiniętych i zamożnych

porcje między bogatymi i biednymi dzielą ludzi

regionach, tam, gdzie do tej pory z sukcesem i op-

bardzo wyraźnie – ponad miliard trzysta tysięcy

tymizmem patrzono w przyszłość (także dzięki

ludzi żyje w skrajnej nędzy. A chociaż bieda doty-

przekonaniu o stabilności systemu demokratycz-

czy przede wszystkim krajów rozwijających się,

nego). Erozja optymizmu jest pogłębiana przez

to również w Polsce można bez trudu znaleźć

nietrwałość instytucji ekonomicznych i niepew-

ludzi żyjących w ubóstwie.

ność procesów gospodarczych, ale również sfery
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społecznej i politycznej. Emocje te prowadzą

Miejsce to jest otwarte dla każdego, kto posiada włas-

do pogłębienia paradoksu demokracji, o którym

ną przyczepę i dosyć pieniędzy, aby zapłacić za pobyt.

pisze Piotr Sztompka (2007, s. 345) – zaufanie

Goście zjawiają się i znikają. Nikt nie interesuje się

w ustroju demokratycznym powstaje dzięki zin-

specjalnie zasadami, na jakich działa kemping, pod

stytucjonalizowaniu przez ten system nieufności

warunkiem że klienci mają dość miejsca, aby zapar-

(co widać np. w jego strukturze). Większość kon-

kować przyczepę, że gniazdka elektryczne i prysznice

stytutywnych dla porządku demokratycznego za-

działają jak należy, a właściciele sąsiednich przyczep

sad zakłada instytucjonalizację nieufności, która

nie robią zbyt wielkiego hałasu (…). Od kierownika

stwarza swego rodzaju zabezpieczenie dla tych,

kempingu kierowcy oczekują ni mniej, ni więcej tylko

którzy boją się ryzyka zaufania komuś lub cze-

tego, by zostawiono ich w spokoju i nie przeszkadza-

muś. Podstawowym założeniem demokracji jest

no im w pobycie. W zamian za to zobowiązują się

podejrzliwość wobec władzy, ale jednoczesne za-

nie kwestionować jego władzy i opłacać terminowo

ufanie do instytucji wynikających z braku zaufa-

należność. Jednak kto płaci, ten wymaga (…). Zdarza

nia (kontrola, media) lub odpowiednich procedur

się, że żądają lepszej obsługi: jeśli są dostatecznie

(nawet obywatelskie nieposłuszeństwo). W trud-

śmiali, głośni i uparci, mogą nawet postawić na swo-

nym położeniu znajdą się jednak społeczeństwa,

im. Jeśli poczują się oszukani lub dojdą do wniosku,

które przestały również ufać wytworom owej

że kierownik kempingu nie wywiązuje się z obietnic,

zinstytucjonalizowanej nieufności.

mogą złożyć skargę i zażądać zwrotu pieniędzy – ni-

Zygmunt Bauman pisze o nieobecności i nie-

komu jednak nie przyjdzie do głowy, aby krytykować

dostępności struktur systemowych, co wymusza

sam sposób zarządzania kempingiem, proponować

ponowne przemyślenie dawnych pojęć, często

wprowadzenie zmian w regulaminie, nie mówiąc

wciąż używanych do opisu tychże nieistniejących

już o braniu odpowiedzialności za funkcjonowanie

struktur. Tradycyjne formy współżycia społecz-

tego miejsca. Kierowcy mogą co najwyżej zanotować

nego stają się czymś w rodzaju zombie, są jed-

sobie w pamięci, aby nigdy więcej nie wracać już

nocześnie obecne i martwe. Praktyczne pytanie

w to miejsce.

brzmi: czy ich powrót do życia jest w ogóle moż-

Bauman, 2006, s. 38–39

liwy, a jeżeli tak, to w jakim kształcie lub wcieleniu? (Bauman, 2006, s. 15). Stawia to przed szkołą

Powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby

podwójnie trudne zadanie: z jednej strony jest

miejsca, w których żyjemy, w jak najmniejszym

to zaprojektowanie odbudowy nieistniejących

stopniu przypominały owo baumanowskie pole

lub źle funkcjonujących struktur (przez ciągły

kempingowe. Niestety, w dzisiejszym świecie

dyskurs i umożliwienie udziału w życiu publicz-

sporo trudności przysparza kurczenie się sfery

nym ludziom młodym, niepełnoletnim, uczącym

publicznej, w której do tej pory podejmowano

się), z drugiej – przedefiniowanie ich celów i spo-

wiele istotnych decyzji, w której zachodziły

sobu funkcjonowania. Będzie to możliwe tylko

istotne procesy. Dotychczas to, co niebezpieczne,

w sytuacji, w której wszyscy uczestnicy procesu

przychodziło ze sfery publicznej, zawsze gotowej

(w tym także ci niezainteresowani) będą mieli

do kolonizowania tego, co prywatne i indywidu-

szansę na wyrażenie swojej opinii, zabranie gło-

alne. Dzisiaj obserwujemy raczej przeciwny pro-

su, wskazanie własnych priorytetów. To wymaga

ces: wyludnianie się przestrzeni publicznej oraz

również możliwości krytykowania obecnej sytua-

zawłaszczanie sfery publicznej przez całkowicie

cji. Problem z krytyką współczesnego społeczeń-

prywatne ambicje. Polityka publiczna zrzeka się

stwa jest jednak poważny – nasze społeczeństwo

swoich funkcji, a sfera publiczna staje się podium,

(w tym struktury w nim funkcjonujące i instytu-

na którym wystawia się prywatne troski. Indy-

cje) jest bardzo otwarte na krytykę, w tym sensie,

widualizacja uniemożliwia osiąganie niegdysiej-

że potrafi ją przyjmować, zachowując całkowitą

szych celów wspólnoty. Widmo Wielkiego Brata

obojętność wobec ewentualnych konsekwencji

opuściło nas, ale razem z nim pomysł na spo-

lub wniosków. Ten rodzaj otwartości na kryty-

łeczne współistnienie (Bauman, 2006, s. 80–81).

kę można porównać z funkcjonowaniem pola

Dzisiaj jednym z głównych zadań dla społecz-

kempingowego:

nych aktywistów, nauczycieli i działaczy stało
się ponowne zagospodarowywanie zanikającej
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przestrzeni publicznej, pustoszejącej z powodu

prawo zgadzać się na tworzenie takich zasieków,

ucieczki świadomych obywateli oraz transfe-

mając w pamięci upokorzenia, jakich sami jeszcze

ru władzy na terytorium prywatne (najczęściej

niedawno doświadczali? Brak w Polsce przestrze-

wielkich korporacji). Przestrzeń publiczna stała

ni do stawiania takich pytań, brak płaszczyzny

się sceną dla prywatnych rozterek i tajemnic,

do prowadzenia rozmów, brak też instytucji,

a władza przepływa z ulic, urzędów, szkół i par-

której moglibyśmy zaufać i która miałaby wizję

lamentów w eksterytorialność finansowej lub

zdolną pchnąć nasze społeczeństwo do przodu.

internetowej sieci. Trudno nam się z tego powodu

Potrzebujemy instytucji stymulującej społeczny

porozumieć. Nie możemy się spotkać, aby omó-

dyskurs. Czy może się nią stać współczesna szko-

wić pilne sprawy, możemy jedynie przyglądać się

ła? Nie wystarczy już bowiem znaleźć odpowiedź

kolejnym jednostkom walczącym o powszechną

na pytanie: co robić? Trzeba znaleźć odpowiedź

uwagę w mediach. Niepostrzeżenie współczesne

na pytanie: kto ma się tym zająć?

społeczeństwa demokratyczne stały się społe-

Potrzebujemy obywateli, którzy będą potrafili

czeństwami quasi-demokratycznymi. Nie wolno

odbudować zaufanie ludzi do ludzi, ludzi do in-

się jednak zgadzać, nawet jeśli znamy przykłady

stytucji. Brak zaufania należy potraktować jako

z historii, na istnienie społeczeństw, w których

wyzwanie. Jeżeli w przeszłości pracownicy wal-

niektórzy czerpią korzyści dzięki włączeniu ich

czyli o swoje prawa, to dlatego, że ufali trwałości

do kategorii obywateli, a inni z różnych przyczyn

ram instytucjonalnych. Wierzyli, że istnieją jakieś

są z niej wyłączeni, co automatycznie pozbawia

ramy, w których można lokować plany na przy-

ich dostępu do wielu udogodnień.

szłość. Zygmunt Bauman i Pierre Bourdieu wska-

To wstrząsające, iż we wszystkich krajach

zują związek między kryzysem zaufania a niechę-

świata (również tych nazywanych demokratycz-

cią do angażowania się w politykę i działalność

nymi) panuje zgoda, aby niektóre osoby, na pod-

społeczną (Bauman, 2006, s. 257; Bourdieu, 1997).

stawie różnych kryteriów czy przynależności

Ewidentny brak zaufania i niechęć do działania

do pewnej kategorii, stały się wyrzutkami, ludź-

są szokujące. Pierwsza lepsza wyprzedaż albo ot-

mi z marginesu, spoza systemu. Niestety zgodzi-

warcie nowego sklepu przyciągają więcej osób

liśmy się na to, aby prawa człowieka znaczyły coś

niż wybory czy publiczne spotkania. Konieczne

innego niż prawa obywatela. Wyraziliśmy tym

jest rewitalizowanie publicznej przestrzeni, spo-

samym zgodę na krzyczącą niesprawiedliwość

łecznej sieci komunikacyjnej, a przecież pozo-

wobec dzieci, kobiet, ludzi o innym kolorze skóry,

staje już niewiele instytucji zdolnych zbudować

orientacji seksualnej, ludzi starych czy niepeł-

jakikolwiek ruch czy inicjatywę wokół większej

nosprawnych, z innym paszportem, biednych,

idei. Może zatem to szkoły powinny zacząć bu-

chorych, wyznających inną religię, kończących

dować nową wizję demokracji, a wokół tej wizji

nie taką szkołę, jaką powinni, bez edukacji, sa-

tworzyć społeczny system, otwarty i elastyczny,

motnych lub ze zbyt dużą liczbą dzieci i tym

a nie zamknięty i skupiony na rozpamiętywaniu

podobnym. Nie ma kraju, który nie wykazałby

przeszłości. Nowoczesna demokracja to system

się inwencją w wyłączaniu jakiejś grupy z życia

otwarty na zewnątrz. Nie wolno dzisiaj myśleć,

publicznego, dyskryminowaniu oraz racjonalnym

iż możliwe są na świecie wyspy demokracji; de-

uzasadnianiu tej dyskryminacji. Nie ma zgody

mokratyzacja to proces, który obejmuje cały

na odbieranie życia lub tortury, ale jest przyzwo-

globalny system. Demokracja to również sposób

lenie na pozostawienie obywatela obcego pań-

porozumiewania się i kontaktowania z innymi.

stwa czy uchodźcy na ulicy, ponieważ nie opłacał

Nie można udawać, że inni nie istnieją i chować

składek w naszym państwie. Nie są to sprawy

się w koncentrujących się na sobie tożsamościach

proste, trudno te problemy rozwiązać. Apelować

narodowych. Trzeba budować poczucie wspól-

jednak należy o refleksję nad tym, co oznacza

noty i sympatii globalnej, które Adam Smith

nasza zgoda na zastaną rzeczywistość, w której

nazywał podstawą demokracji (foundation of

niektórzy są obywatelami, a inni nie. To dylemat

democracy) (1809). Uformowanie jednostek wol-

w rodzaju tych, przed którymi stanęliśmy, wcho-

nych i odpowiedzialnych, zdolnych przeciwsta-

dząc do strefy Schengen i tym samym uszczel-

wić się rutynie, łatwiźnie i wygodnictwu jest

niając naszą wschodnią granicę. Czy Polacy mają

trudne. Niemniej już od dziecka należy starać się
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przygotowywać człowieka do odpowiedzialności

Brak społeczeństwa obywatelskiego natychmiast

i wolności (Domosławski, 2002, s. 175).

powoduje olbrzymie luki w edukacji. Nie można

Deficyt społeczeństwa obywatelskiego jest

z procesu kształcenia wyłączyć uczestnictwa w ży-

pogłębiany przez sytuację międzynarodową. Ob-

ciu publicznym chociażby społeczności, do której

serwujemy zasadniczy konflikt między systemami

się należy. Bycie częścią społeczeństwa jest sztuką

wartości nazywany przez niektórych konfliktem

demokratycznego obywatelstwa i politycznego za-

cywilizacji (Huntington, 2004), ale też bardzo ru-

angażowania – tylko przez działanie ludzie dosko-

dymentarne działania polegające na zapewnia-

nalą swe umiejętności społeczne. W takim działa-

niu sobie poczucia bezpieczeństwa (często bardzo

niu można również rozwijać kreatywność, jedną

złudnego) przez izolację w enklawach chronionych

z głównych cech niezbędnych w wolnym świecie.

przez państwowe lub prywatne armie (Bauman,

A tylko pełna ekspresja własnej kreatywności po-

2004) oraz rozpasaną konsumpcję mającą na celu

zwala na poradzenie sobie z problemami, które

zagłuszenie niepokoju i świadomości zagrożenia.

nas dotykają. Kreatywność pojawia się wtedy, gdy

Musimy się zastanowić, w jaki sposób zrealizo-

musimy się zmagać z prawdziwymi problemami

wać – na skalę globalną – obietnicę, którą niosło

w prawdziwym świecie. Instytucje edukacyjne po-

powstanie społeczeństwa obywatelskiego. Społe-

winny mieć na uwadze, iż realne i ważne zadania

czeństwo obywatelskie spełnia wiele funkcji, jest

oraz wolność wyboru w przyłączeniu się do ich re-

formą istnienia, ale również ciągłym procesem

alizacji buduje lojalność i zwiększa szanse na etycz-

rozwoju, wehikułem edukacji i strategią przetrwa-

ne postępowanie wobec innych. Tylko wolność

nia. Jedną z kluczowych funkcji społeczeństwa

wyboru umożliwia uniknięcie negatywnych skut-

obywatelskiego jest zdolność do integracji jed-

ków monopolu jednej ideologii, jednego pomysłu

nostek i grup w większe systemy przez budowa-

na organizację czy rozumienie świata (Bahmueller,

nie kanałów czy płaszczyzn współpracy i sojuszy.

2000). Coraz szybszy obieg idei i informacji wraz

Bez tej umiejętności nowoczesne społeczeństwa

ze wzrostem poziomu wykształcenia i rosnącym

degenerują się z powodu izolacji od innych (tak

dobrobytem wzmagają pragnienie gwarancji praw

jak szkoły usychają bez łączności z ich lokalnymi

politycznych. Jednak samo oczekiwanie tych gwa-

zasobami, czyli społecznościami, w których funk-

rancji niczego nie zmieni. Chociaż wszelkie staty-

cjonują). Społeczeństwo obywatelskie daje władzę

styki pokazują, że na świecie istnieje coraz więcej

i siłę różnym społecznym aktorom i agencjom,

systemów demokratycznych, a prawie 60% ludz-

które niezależnie od władz centralnych są w sta-

kości żyje w krajach demokratycznych (Norberg,

nie wspierać lokalne potrzeby i jednostki. Dzięki

2006), to wciąż nie udało nam się w większości

grupom lokalnym nie wszystkie zadania muszą

z nich zbudować społeczeństwa obywatelskiego.

być wypełnianie przez centralną administrację;

Nic nie pojawia się bez wysiłku i kolejnych

powinny być one oddolnie wspierane przez al-

prób realizacji zakładanych celów, dlatego rów-

ternatywne podejścia i rozwiązania. Tylko wtedy,

nież budowa, podtrzymywanie i udoskonalanie

gdy społeczeństwo obywatelskie się rozwija, daje

demokracji to proces trudny i kosztowny. Nie ma

szansę obywatelowi być słyszanym przez państwo.

jednak dla tego procesu alternatywy, a rozwijanie

Staje się niejako mediatorem między jednostkami,

teorii i praktyki demokracji jest prawdopodobnie

rodzinami, lokalnymi grupami a państwem i ca-

jedyną szansą znalezienia rozwiązań dla ludzko-

łym społeczeństwem. Wtedy pojawia się szansa

ści stojącej w obliczu najpoważniejszych wyzwań.

na prowadzenie dyskusji o najbardziej istotnych

Edukacja dla demokracji powinna wspierać nas

sprawach, decydujących o kształcie życia społecz-

w poszukiwaniu tych rozwiązań, ale będzie sku-

nego, jego celach i wartościach (w tym oczywiście

teczna tylko w specyficznym sprzężeniu zwrot-

edukacji) (Bahmueller, 2000).

nym – powinna zachodzić w demokratycznym

Podkreślenie znaczenia społeczeństwa obywa-

społeczeństwie, które dzięki temu będzie się roz-

telskiego i jednocześnie głoszenie tezy o kryzysie

wijać, a jednocześnie tworzyć warunki dla demo-

idei obywatelstwa wiąże się tu z przekonaniem,

kratycznej edukacji. Nie ma demokratycznej edu-

iż kryzys szkoły jest związany właśnie z ostrym

kacji bez demokratycznego społeczeństwa, tak

kryzysem społecznym, polegającym na zachwia-

jak nie ma demokratycznego społeczeństwa bez

niu wiary w konieczność budowania demokracji.

demokratycznej edukacji. I chociaż wiemy o tym
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od dawna, a przeróżne bardzo wpływowe gremia

3. Bauman Z., Globalizacja, Państwowy Instytut Wy-

(w tym, ujmując to całościowo, Unia Europejska)

dawniczy, Warszawa 2000.

czynią z edukacji obywatelskiej cel strategiczny,

4. Bauman Z., Living on Borrowed Time. Conversations

można odnieść wrażenie, iż nie zmienia to stop-

with Citlali Rovirosa-Madrazo, Polity Press, Cambridge

nia nasilenia „kryzysu obywatelstwa”. Edukacja

2010.

nie powinna dopuszczać, aby odpowiedzialność

5. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Li-

za rozwiązywanie istotnych społecznych proble-

terackie, Kraków 2006.

mów spadała na barki pojedynczych obywateli,

6. Bauman Z., Życie na przemiał, Wydawnictwo Litera-

najczęściej za słabych, aby sobie z nimi poradzić.

ckie, Kraków 2004.

Edukacja powinna jednoczyć obywateli w am-

7. Bell D., The Coming Post-Industrial Society, Basic

bitnej próbie chronienia wszystkich przed de-

Books, New York 1976.

wastującymi rezultatami rywalizacji wszystkich

8. Bereś W., Burnetko K., Kapuściński: nie ogarniam świa-

ze wszystkimi. Sprawiedliwy system oświato-

ta, Świat Książki, Warszawa 2007.

wy promuje zasadę wspólnotowego działania

9. Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher

przeciw nieszczęściom dotykającym grupy i jed-

L.W., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwa-

nostki, pomagając, jak to wyraził Zygmunt Bau-

nia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsza-

man w dyskusji o społecznym państwie, przejść

wa 2006.

od stanu „wyobrażonego społeczeństwa” do stanu

10. Bottery M., The Challenges of Educational Leadership.

„realnego społeczeństwa”, w którym „porządek

Values in a Globalized Age, Paul Chapman Publishing, Lon-

egoistyczny” zostanie zastąpiony „porządkiem

don 2004.

równości” rządzącym się pewnością i solidarnoś-

11. Bottery M., The Challenge to Professionals from the

cią (Bauman, 2010).
Podsumowując, warto podkreślić opinię,

New Public Management: Implications for the Teaching
Profession, „Oxford Review of Education” 1996, nr 22 (2),

iż dzisiejsza szkoła jest instytucją „niedopasowa-

s. 179–197.

ną” do nowych warunków, ale jest możliwe, aby

12. Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] A.H. Halsey,

przestała odtwarzać rzeczywistość i rozpoczęła jej

H. Lauder, P. Brown, A.S. Wells (red.), Education, Culture,

projektowanie. W tym celu konieczne jest pozna-

Economy, and Society, Oxford University Press, Oxford–

nie, determinującego cele i działania, kontekstu

New York 1997.

jej funkcjonowania oraz postępowanie zgodne

13. Brown M., Human Rights, [w:] D. Hicks, C. Holden

z demokratycznymi i humanistycznymi wartoś-

(red.), Teaching the Global Dimension. Key Principles and

ciami dającymi szansę na zrozumienie i współ-

Effective Practice, Routledge Taylor & Francis Group, Lon-

działanie w nowym świecie. Trzeba zadbać o do-

don–New York 2007.

stęp do infrastruktury cywilizacji informacyjnej,

14. Checkley K., Nurture Good Teachers, Develop Good

aby uniknąć „kultury pogardy”, która godzi się

Leaders, „Classroom Leadership” 2003, czerwiec, t. 6,

z wyłączeniem olbrzymich grup ludzkich z pro-

nr 9, Keeping Good Teachers, Association for Supervision

cesu rozwoju i możliwości korzystania z dorobku

and Curriculum Development.

ludzkości. Jednym z warunków autentycznego

15. Chua N., Word on Fire, William Heineman, London

spotkania człowieka z człowiekiem jest moment

2003.

refleksji, a szkoła niestety nie przygotowuje

16. Cohen R., Kennedy P., Global Sociology, wyd. 2, Pal-

do spotkania drugiej osoby, lecz do współzawod-
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Akwarium

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 2

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 3

Akwarium

Dywanik pomysłów

Akwarium jest sposobem dyskutowania przydat-

Dywanik pomysłów służy do prowadzenia dys-

nym szczególnie przy rozwiązywaniu konfliktów

kusji w grupach nad postawionym problemem.

w grupie, przy konfrontacji lub w sytuacjach, gdy

Celami metody są poszukiwanie i wybór najlep-

emocje są tak duże, że mogą zaburzać zasady pro-

szego rozwiązania. Metodę można zastosować

wadzenia dyskusji. Może też służyć powtórze-

do rozwiązywania różnorodnych problemów

niu jakiegoś materiału, lepszemu zapamiętaniu

wychowawczych oraz pracy dydaktycznej, do po-

trudniejszych treści, zachęca do porządkowania

szukiwania, porządkowania i wykorzystywania

zdobytej wiedzy.

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego

Przebieg: uczestnicy siedzą w kręgu, wewnątrz
umieszczonych jest 4–8 krzeseł. Osoba, która chce

zabrać głos w dyskusji, siada na krześle. Po swojej wypowiedzi opuszcza krzesło, aby było ono
dla innych. Dyskutują tylko osoby znajdujące się
wewnątrz kręgu.

posługiwania się technologią informacyjną.

Przebieg:

••zapisanie problemów na tablicy,
••rozmowa na temat problemu, pytania, objaśnienia,

••indywidualne tworzenie pomysłów i zapisywanie ich na karteczkach samoprzylepnych
(2–3 kartki dla każdego ucznia),
••tworzenie dywanika pomysłów – przywiesza-

nie indywidualnych pomysłów do wspólnego
arkusza papieru i ich głośne odczytanie,

••grupowanie – tworzenie szerszych kategorii,
••ocena rozwiązań – każdy uczeń otrzymuje

1–3 punktów (u nas są to tzw. cenki do przyklejania) i może dowolnie rozmieścić je przy wybranym rozwiązaniu (np. 3 punkty do jednego rozwiązania, 2 punkty i 1 punkt dla dwóch
rozwiązań spośród zebranych na dywaniku
pomysłów),

••obliczanie punktów i krótka wspólna dyskusja
nad rozwiązaniem wybranym przez grupę.
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Debata argumenty

Obszar VI Moduł 5.1 Zał. 4

w trakcie wystąpień publiczności, na podobnych
prawach co i ona, do debaty mogą po raz kolejny

Debata argumenty

włączyć się członkowie drużyn, przy czym marsza-

Debata oksfordzka

będzie osobę zgłaszającą się spośród publiczności.

Debaty przebiegają wedle zasad właściwych

z pytań publiczności.]

debatom oksfordzkim, zwycięzcę pojedynków
wskazuje publiczność. Przed dyskusją odbywa się
pierwsze głosowanie, podczas którego publicz-

łek debaty w sytuacji wyboru zawsze preferować
[Na użytek symulacji debaty – rezygnujemy

VII. Debatą kieruje marszałek debaty (otwiera
i zamyka debatę, pilnuje przestrzegania zasad

ność jeszcze przed wysłuchaniem argumentów

debaty przez uczestników). Marszałek debaty

ujawnia swoje preferencje wobec dyskutowanej

ma również prawo odebrać głos, a nawet usunąć

tezy. Po debacie odbywa się drugie głosowanie –

z sali dyskutanta, który narusza przyjęte formy

ta strona, której udało się przekonać większą licz-

grzecznościowe. Marszałek powołuje sekretarza

bę osób, zwycięża.

debaty, którego zadaniem jest zliczenie głosów

Zasady debaty oksfordzkiej
I. Dyskutują ze sobą dwie pięcioosobowe drużyny,

publiczności, jeśli jest ustalony czas wypowiedzi,
także pomiar czasu i sygnalizowanie dzwonkiem,
że czas wypowiedzi został przekroczony.
[Na użytek naszej debaty czas sygnalizowany

zwolennicy tezy i kontrtezy (propozycji i opozycji).

będzie podniesieniem kartki przez sekretarza:

[Na użytek naszej symulacji debaty występują

białej, na minutę przed zakończeniem czasu wy-

trzej mówcy po każdej ze stron. Czas wystąpienia

stąpienia mówcy, czerwonej, kiedy skończy się

każdego z nich to 2 minuty.]

czas mówcy.]

II. W każdej z drużyn następuje podział funkcji:

VIII. W czasie wygłaszanej mowy przeciwnicy

trzy pierwsze osoby bronią stanowiska drużyny

mogą zgłaszać uwagi i pytania do mówcy, ale tylko

(przy czym pierwsza daje ogólny zarys argumen-

za jego zgodą. Dzieje się to w następujący sposób:

tacji, kolejne zaś rozwijają szczegółowo wybrane

przeciwnik kładzie prawą rękę na swej potylicy,

wątki), dwie ostatnie natomiast zajmują się zbi-

a lewą unosi do góry i informuje – „Pytanie” albo

ciem argumentów przeciwnika.

„Uwaga”, mówca może udzielić głosu pytającemu

[W czasie naszej debaty, w której po każdej

(mówiąc: „Proszę”) lub nie udziela głosu (mówiąc:

ze stron występuje trzech mówców, pierwsza oso-

„Dziękuję”). W wypadku zgody na wtrącenie czas

ba daje ogólny zarys informacji, kolejna rozwija

mówcy wydłuża się o czas zabrany przez pytające-

szczegółowo wybrane wątki, ostatnia zajmuje się

go; wtrącenia nie powinny się przemieniać w wy-

zbiciem argumentów przeciwnika.]

mianę zdań – odpowiedziawszy na zastrzeżenie

III. Zwolennicy tezy definiują problem.
IV. Przedstawiciele stron występują na przemian;
zaczyna pierwszy mówca po stronie tezy.

V. Po wypowiedzi ostatniego z mówców debata

polemisty mówca kontynuuje swoje wystąpienie.
IX. Uczestnicy debaty zwracają się do siebie „Pani,

Panie”, każda wypowiedź powinna zacząć się
od grzecznościowego zwrotu w kierunku marszałka i publiczności np. „Panie Marszałku (Pani
Marszałek), Szanowna Publiczności…”.

zostaje zamknięta, a sekretarz debaty dokonuje

zliczenia głosów publiczności. Marszałek ogłasza
zwycięzcę debaty.
VI. W debacie można dopuścić zasadę, wedle któ-

Typy argumentów
Argumenty z autorytetu – odwołanie się do zdania specjalistów, znawców tematu, np.:

rej po ostatnim z mówców do głosu dopuszczana

We wszystkim, co robimy, kryje się jakaś nie-

jest także publiczność, słuchacze opowiadający

świadoma motywacja. Nie będziesz przecież pod-

się po każdej ze stron występują naprzemiennie;

ważał autorytetu Freuda.
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Debata argumenty

Najnowszy słownik poprawnej polszczyzny

jako dar. Czy rzeczywiście można temu nadać

podaje jako równorzędne obie formy w bierni-

miano daru? Myślę, że nie. Dar zakłada bezintere-

ku „tą” i „tę”. A zatem nauczycielka nie powinna

sowność. A supermocarstwa nigdy nie postępują

stawiać dwójki uczennicy, która napisała w wy-

bezinteresownie.

pracowaniu „przeczytałam tą książkę”.
Argumenty z powszechnej opinii – zazwyczaj

jest to odwołanie się do poglądu dominującego

tykujemy terminologię przeciwnika, wskazując
na jej nieprzydatność lub niewłaściwe użycie, np.:

w danej społeczności; bardzo rzadko bywa od-

Skoro definiujesz terroryzm jako „działanie

wołaniem się do jednomyślności całego rodzaju

siłowe dla osiągnięcia celów politycznych albo

ludzkiego, np.:

kryminalnych, które godzi w życie albo zdrowie

De Gaulle okazał się większym mężem stanu

osób postronnych”, musisz się zgodzić, że pod

niż Adenauer. Francuzi jednogłośnie wytypowali

to miano podpada nie tylko wzięcie zakładników

go na najlepszego polityka minionego stulecia.

przez Basajewa czy podłożenie bomby w kawiarni

Poligamia jest równie naturalną formą mał-

przez członków ETA, ale także np. zbombardo-

żeństwa, co monogamia? Proszę mnie nie roz-

wanie Drezna przez alianckich lotników. Twoja

śmieszać. Wystarczy wyjść na ulicę i zagadnąć

definicja wymaga uzupełnienia.

pierwszego lepszego przechodnia, co na ten temat uważa.
Mrówka porusza się po piasku. I poruszając się,
żłobi w nim swą trasę. Przez czysty przypadek

Argumenty przez analogię – wskazujemy na po-

dobieństwo zjawisk, które jest widoczne i nasi
słuchacze mogą je zaakceptować, np.:

trasa ta przypomina karykaturę Winstona Chur-

Powiadasz, że musi istnieć życie po śmierci,

chila. Czy mrówka „sporządziła” tę karykaturę?

skoro niemal wszyscy go pragną. Prawie każdy

Nie wyobrażam sobie kogoś, kto po zastanowie-

chce posiadać więcej, niż posiada. I co z tego?

niu powiedziałby, że tak.
Argumenty semantyczne – dotyczące znaczenia

Cyrki należy pozamykać – nawołują Zieloni –
ponieważ zmusza się tam zwierzęta do zachowań
niezgodnych z naturą. Niech rozważą: czy należy

używanych w debacie pojęć i definicji. Stosowane

pozamykać szkoły z tego powodu, że zmusza się

są w celu wzmocnienia wypowiedzi przez pod-

w nich uczniów do rzeczy tak nienaturalnych, jak

kreślenie powszechnego czy tradycyjnego rozu-

np. wkuwanie matematyki?

mienia jakiegoś słowa czy pojęcia np.
Co oznacza w szkole słowo „aktywny”? Rozumiemy aktywność jako działanie, możliwość
wyboru, podejmowanie wyzwania, odpowie-

Argumenty oparte na zasadzie równej miary –
przypadki podobne pod istotnymi względami
traktujemy w ten sam sposób, np.:

dzialność. Nie jest aktywnością bierne słuchanie

Społeczeństwo przyznaje sobie prawa do kon-

czegoś lub kogoś, nawet jeśli innym wydaje się,

trolowania tych, którzy chcą zaadoptować dzie-

że jest to interesujące.

cko, i sprawdza, czy nadają się oni na przybranych

Argumenty z przyjętego znaczenia – odwołują

rodziców. Tym samym społeczeństwo przyjmuje,
że istnieją kryteria bycia dobrym rodzicem i że ci,

się do przyjętego sensu jakiegoś terminu; ważne

którzy ich nie spełniają, nie powinni brać na sie-

jest to, że nie umiemy podać racjonalnych przy-

bie ról rodzicielskich. Dlaczego więc nie stawia

czyn jego zmiany, np.:

się żadnych ograniczeń tym, którzy chcą sobie

Nie zaproponowano nam żadnych negocjacji,

dziecko począć?

a jedynie coś, co się pod tę nazwę podszywało. Nie

Wciąż trwają podwójne wiktoriańskie stan-

zwiemy negocjacjami rokowań, których wynik

dardy. Oto policja wtrąca do aresztu dziewczynę.

jest z góry wiadomy. A nas – jak to przewidy-

Paradowała przed gmachem Parlamentu w stroju

waliśmy – postawiono bez pardonu pod ścianę

topless. Ciekawe, czy jakiemukolwiek policjan-

i wymuszono kapitulację.

towi strzeliłoby do głowy aresztować chłopaka

Stany Zjednoczone wysyłają środki finansowe
i rozmaite dobra do krajów globalnego południa
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Argumenty kontestacyjne – sytuacja, w której kry-

z tego tytułu, że przechadzał się pod Pałacem
Królewskim z nagim torsem?
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Debata argumenty

Argumenty równi pochyłej – tworzymy łańcuch

z burzą hormonalną okresu dojrzewania. Lecz

podobieństw, np.:

kiedy tak zrobimy, młodzi ludzie zażądają nie-

Tolerujesz wnoszenie kawy na salę wykłado-

chybnie zniesienia matur. A kiedy zniesiemy

wą? Bardzo ci się dziwię. Po kawie przyjdzie kolej

i matury, zażądają zrezygnowania z wszelkich

na colę, po coli na piwo. A jak dojdzie do piwa,

sprawdzianów, jakim poddaje się ich na studiach.

zrobi się atmosfera pikniku. A wtedy nie dasz

I mury uczelni zacznie opuszczać armia niedo-

sobie rady z audytorium.

uków, którzy przystąpią do budowy domów, dróg

Postulat brzmi niby rozsądnie: zlikwidować
nareszcie egzaminy do gimnazjów i liceów. Mło-

i mostów, do leczenia chorych, do kierowania
przedsiębiorstwami, do rządzenia krajem.

dzi ludzie mają i tak dość stresów związanych
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STOP–RÓB–ZACZNIJ

Obszar VI Moduł 7.4 Zał. 1

STOP–RÓB–ZACZNIJ

RÓB – Co powinienem kontynuować?
Które, z Twoich działań powinieneś kontynuować?
Które Twoje działania i aktywności warto

STOP – Jakie zachowania powinienem przestać

wspierać i kontynuować?

kontynuować?
ZACZNIJ – Co powinienem zacząć robić?
Czego nie będziesz robić?
Jakich zachowań zaprzestaniesz? Z jakich zachowań zrezygnujesz?

108

Z tego, co dziś usłyszałeś lub przećwiczyłeś,
co warto wprowadzić do Twojej pracy zawodowej?
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Notatki
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Coaching, wykład koordynatorów. VI.4.1

Dzień 1
Coaching, wykład koordynatorów

Dzień 2
Obszar VI Moduł 4: Korzystanie ze wsparcia innych.
Zagadnienie 1: Coaching i mentoring

A

VI.4.1

Cel sesji: Refleksja na temat własnego procesu uczenia się i pracy
w grupie krytycznych przyjaciół.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Spotkanie w grupie krytycznych przyjaciół
OU (osoby uczestniczące) pracują w grupach krytycznych przyjaciół.
Rozmowa skupia się wokół zadania projektowego na temat koncepcji
szkoły/placówki.
OP (osoba prowadząca) przypomina zasady pracy przyjęte w grupie
krytycznych przyjaciół i zaprasza OU do zwrócenia szczególnej uwagi
na rolę facylitatora.
3. Podsumowanie
OP prosi chętne osoby o podzielenie się swoim przemyśleniami na forum. Zaprasza również facylitujących rozmowy w grupach do przedstawienia wniosków z tego doświadczenia.
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V.3.2 Obszar V Moduł 3: Strategia i cele

V.3.2

Obszar V Moduł 3: Strategia i cele.
Zagadnienie 2: Strategia rozwoju szkoły. Analiza strategiczna i wybór
obszarów

A

Cel sesji: Poznanie zasad analizy SWOT I TOWS oraz wybory
obszarów do rozwoju.

B

Czas: 120 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Rola wizji w tworzeniu koncepcji pracy oraz w formułowaniu strategii rozwoju szkoły
E

OP dzieli OU na grupy 4–5-osobowe. OU oglądają materiał filmowy

Materiał filmowy:

Szkoła z wizją, Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, https://www.

Szkoła z wizją, Gimnazjum im.

youtube.com/watch?v=oHFLgan-ynw. OU w zespołach rozmawiają nad

Macieja Rataja w Żmigrodzie

wizją i misją szkoły przedstawionej w filmie. Zastanawiają się, jak mo-

https://www.youtube.com/

głaby być sformułowana koncepcja szkoły/placówki, jakie wartości

watch?v=oHFLgan-ynw

są przyjęte w pokazanej szkole/placówce, jakie potrzeby rozwojowe
uczniów oraz środowiska zaspokaja koncepcja gimnazjum. Przed-

E

stawiciele poszczególnych grup prezentują swoje wnioski. W tych
samych grupach OU, wykorzystując materiał Danuty Elsner Koncepcja

D. Elsner, Koncepcja pracy

pracy szkoły. Nowe rozwiązania dla starych problemów, zamieszczony

szkoły. Nowe rozwiązania dla

na stronie http://www.npseo.pl/data/documents/2/141/141.pdf oraz

starych problemów, http://

zapisy w wymaganiu „Szkoła/placówka realizuje koncepcję pracy

www.npseo.pl/data/docu-

ukierunkowaną na rozwój uczniów”, odpowiadają na pytanie: Jakie

ments/2/141/141.pdf

cechy/elementy powinna mieć koncepcja szkoły? OU w grupach wypracowują 10 cech dobrej koncepcji szkoły i prezentują swoje przemyślenia.
OP informuje, że te cechy będą stanowiły kryteria oceny zadania

G
Jakie cechy/elementy powinna

projektowego podsumowującego kurs, którego są uczestnikami. OP
powinna zadbać, aby wypracowana lista wróciła do OU jako lista
samooceny wykonanego zadania projektowego.

mieć koncepcja szkoły/
placówki?

3. Analiza strategiczna jako podstawa do wyznaczania strategii szkoły
OP informuje, że OU dokonały już wieloaspektowej oceny pracy szkoły przez analizę jej wnętrza i powiązań z otoczeniem, posługując się

E
Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1
Prezentacja

SWOT. Taka analiza nosi nazwę analizy strategicznej i jest podstawą
do wyznaczania strategii szkoły. OP wykorzystuje prezentację (Obszar

V Moduł 3.1 Zał. 1 Prezentacja) i uświadamia OU, że wszystkie aspekty
pracy szkoły/placówki tworzą powiązaną sieć wzajemnie od siebie

zależnych czynników. OP dzieli OU na czteroosobowe grupy, które
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Obszar V Moduł 3: Strategia i cele. V.3.2

dokonują wnikliwej analizy opracowanego materiału i jej oceny.
W trakcie pracy w grupach OU pogłębiają analizę oraz oceniają wpływ
między siłami, słabościami, szansami i zagrożeniami, co pozwoli OU
wybrać obszary do rozwoju szkoły.
4. Analiza TOWS
OU rozdaje materiał do pracy nad analizą TOWS (Obszar V Moduł

E

3.2 Zał. 1 TOWS). OU w grupach wybierają do analizy materiał jednej

Obszar V Moduł 3.2 Zał. 1

ze szkół, które reprezentują, lub wykorzystują przykład szkoły w Żmi-

TOWS

grodzie i tworzą macierz TOWS. OU zadają pytania, dokonują refleksji
i oceniają w skali od 0–3 wartość wpływu czynników zewnętrznych
(szans i zagrożeń) na mocne i słabe strony szkoły.
5. Analiza SWOT
Następnie OU otrzymują materiał ćwiczeniowy do pracy z macie-

E

rzą SWOT (Obszar V Moduł 3.2 Zał. 2 SWOT) i dokonują oceny kilku

Obszar V Moduł 3.2 Zał. 2

przykładowych czynników.

SWOT

6. Wybór obszarów rozwojowych szkoły
OU zostają poproszeni o wskazanie tych powiązań, które otrzymały

F

wartości najwyższe w dokonanej ocenie. W ten sposób tworzy się

Materiały szkoleniowe:

seria powiązanych wzajemnie zagadnień. OU wpisują w tabeli pyta-

• Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1

nia, które pojawiły się na podstawie analizy macierzy. OU grupują

Prezentacja

wzajemne powiązania w obszary. OP prosi, aby OU nazwały grupy

• Obszar V Moduł 3.2 Zał. 1

najczęściej powtarzających się powiązań – w ten sposób powstają

TOWS

obszary rozwojowe szkoły. Przedstawiciele grup prezentują wybra-

• Obszar V Moduł 3.2 Zał. 2

ne przez siebie obszary do rozwoju. OP komentuje to działanie jako

SWOT

pierwszy krok w pracy nad strategią szkoły.
Lektura:

7. Podsumowanie

• D. Elsner, Koncepcja pracy
szkoły. Nowe rozwiązania dla

Zadanie rozwojowe (fakultatywnie)

starych problemów, http://
www.npseo.pl/data/docu-

Cel zadania: Wyodrębnienie strategii rozwojowych szkoły oraz

ments/2/141/141.pdf

działań podporządkowanych strategii w perspektywie 1-rocznej,
3-letniej, 5-letniej.

Materiał filmowy:
• Szkoła z wizją, Gimnazjum im.

Opis zadania: OU tworzą macierze SWOT i TOWS dla własnych szkół

Macieja Rataja w Żmigrodzie,

i zliczają wartości liczbowe przypisywane każdorazowo wszystkim

https://www.youtube.com/

powiązaniom między czynnikami. Na podstawie zagregowanych

watch?v=oHFLgan-ynw

danych liczbowych w każdej ćwiartce wyodrębniają tzw. strategie
czyste (normatywne) i umieszczają je na platformie e-learning.

Materiały biurowe:
• flipchart, pisaki

Forma: e-learning. Zamieszczone materiały służą jako dobre praktyki i są umieszczone na platformie jako „gadająca e-ściana”.
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V.3.3 Obszar V Moduł 3: Strategia i cele

E

Materiały do wykonania zadania: Obszar V Moduł 3.2 Zał. 3 Stra-

Obszar V Moduł 3.2 Zał. 3

tegie rozwojowe szkoły.

Strategie rozwojowe szkoły

Na kiedy do wykonania: do miesiąca po zakończeniu realizacji
zagadnienia.

V.3.3

Obszar V Moduł 3: Strategia i cele.
Zagadnienie 3: Cele i działania

A

Cel sesji: Formułowanie celów strategicznych i operacyjnych.

B

Czas: 120 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Uświadomienie konieczności planowania celów oraz
refleksja nad organizacją ich planowania.
Opis zadania: OU zapoznają się na platformie e-learning z materiałem filmowym Jamie Drummon Jeśli chodzi o globalne cele,
zaczerpnijmy pomysły z tłumu, http://www.ted.com/talks/jamie_drummond_how_to_set_goals_for_the_world.html. OP przygotowuje py-

tania dotyczące filmu, które umieszcza na forum dyskusyjnym.
Jak organizować planowanie celów? Zebrane z forum odpowiedzi
przekazywane są OP stacjonarnie i stają się punktem wyjścia do zagadnienia: cele i działania.
Forma: forum internetowe.
Materiały do wykonania zadania: link do filmu, http://www.ted.com/
talks/jamie_drummond_how_to_set_goals_for_the_world.html.

Kiedy do wykonania: przed zajęciami stacjonarnymi rozpoczynającymi zagadnienie: cele i działania.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Cele osobiste. Wstęp do zagadnienia
Przed zajęciami OP przygotowuje plakat z zarysem postaci człowieka
wraz z 7 pytaniami, umieszczając je przy poszczególnych częściach ciała
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(Głowa – o czym marzę, by osiągnąć ten cel? Usta – kto wie o moim celu?
Serce – jakie emocje pomogą mi w działaniach, które doprowadzą do realizacji celu? Prawa ręka – do jakich zasobów mam dostęp? Lewa ręka – jakie
są moje zasoby [wiedza, umiejętności, postawy]? Brzuch – kto i/lub co może
mi przeszkodzić w realizacji celu? Stopy – czego będę bronił, realizując
ten cel?). OP prosi, aby każda OU zapisała na kartce papieru jeden
ze swoich celów w życiu prywatnym – który planuje zrealizować
w ciągu jednego roku. Następnie prosi, aby OU narysowały na kartce
papieru postać człowieka. OP odsłania zapisane na plakacie pytania,
we wskazanej kolejności (głowa à stopy). Każda OU zapisuje swoje
odpowiedzi w odpowiednich miejscach. Chętni opowiadają o swoich
celach innym członkom grupy.
3. Cele SMART
OP zapisuje na flipcharcie skrót SMART i komentuje każdą z liter,
odnosząc je do poprzedniego ćwiczenia. Materiał do przygotowania
się do zajęć: http://kaczor.info/pl/artykuly/jak-wyznaczac-osiagac-celemetoda-smart-117, http://doskonaleniewsieci.pl/Download_SORE.aspx.

OP odnosi się do praktycznego aspektu techniki SMART i prezentuje
wybrany przez siebie przykład. OU otrzymują od OP do wykonania
ćwiczenie (Obszar V Moduł 3.3 Zał. 1 Cele SMART). Zadaniem OU

E

jest weryfikacja, czy zapisane w karcie plany spełniają poszczegól-

Obszar V Moduł 3.3 Zał. 1

ne kryteria SMART. Jeśli cel spełnia dane kryterium, należy wpisać

Cele SMART

w odpowiednie pole „T”, jeśli nie – „N”, jeśli trudno jednoznacznie
stwierdzić – ‘?’. Gdy któreś z kryteriów nie jest jednoznacznie spełnione, należy odpowiednio przeredagować cel i wpisać go w podanym
na karcie pracy miejscu.
4. Cele strategiczne i operacyjne
OP nawiązuje do materiału filmowego, który OU poznały i nad którym dyskutowały na platformie e-learningowej (J. Drummon, Jeśli
chodzi o globalne cele, zaczerpnijmy pomysły z tłumu). OP zadaje pytania:
Jaka w kontekście obejrzanego filmu jest różnica między celami strategicznymi oraz operacyjnymi? Kto formułuje i realizuje te dwie kategorie
celów? OP zbiera najważniejsze różnice na plakacie. W podsumowaniu

G

powinny się znaleźć różnice wynikające z:

Jaka jest różnica między
celami strategicznymi oraz

•• perspektywy czasowej (cele strategiczne – co najmniej 3 lata,

operacyjnymi? Kto formułuje

•• szczebla zarządzania (cele strategiczne – formułowane przez

celów?

cel operacyjny 1–2 lata),

i realizuje te dwie kategorie

dyrektora/dyrektorki, cele operacyjne formułują nauczyciele),

•• różnych poziomów ogólności celów: cele strategiczne bardziej
ogólne (np. nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy), a cele ope-

racyjne stanowią operacjonalizację działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych (np. w ciągu roku szkolnego nauczyciele zastosują na zajęciach co najmniej dwa standaryzowane testy
sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów).
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V.3.3 Obszar V Moduł 3: Strategia i cele

OP podkreśla, że formułowanie celów szkoły/placówki jest postrzegane jako istotna umiejętności przywódcza. Zwraca uwagę na fakt,

że umiejętność formułowania celów jest dla dyrektorów tożsama
z umiejętnością przekonywania do swojej wizji i celów innych
współpracowników.

5. Formułowanie celów strategicznych i operacyjnych
E

OP przypomina OU slajd 8 z prezentacji (Obszar V Moduł 3.1 Zał.

Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1

1 Prezentacja) i komentuje zależności między celami strategicz-

Prezentacja

nymi i operacyjnymi. OU w grupach formułują cele strategiczne
i cele operacyjne swojej szkoły lub szkoły wskazanej przez jednego

E

uczestnika grupy.

Obszar V Moduł 3.3 Zał. 2

W grupach oceniają, czy są to cele SMART. Zadanie wykonują, ko-

Cele strategiczne i opera-

rzystając z materiału (Obszar V Moduł 3.3 Zał. 2 Cele strategiczne

cyjne

i operacyjne) i w tej formie prezentują wyniki pracy grupy.
6. Planowanie działań. Metoda planowanie z przyszłości
OP przypomina OU, że poszukiwali już wcześniej związków między

E

siłami, słabościami, szansami i zagrożeniami. Do celów szkoleniowych wykorzystuje poniższe pary powiązań i tworzy na tej podstawie

Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1

przykład opcji strategicznej, jeden cel strategiczny i trzy cele opera-

Prezentacja

cyjne oraz przechodzi do planowania działań. Prezentacja slajdów
9 i 10 (Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1 Prezentacja). Do planowania działań

E

OP wprowadza technikę planowania z przyszłości i omawia materiał
(Obszar V Moduł 3.3 Zał. 3 Planowanie z przyszłości). OU w grupach,

Obszar V Moduł 3.3 Zał. 3

wykorzystując formatkę, planują cztery działania / pięć działań dla

Planowanie z przyszłości

jednego operacyjnego celu. Grupy prezentują wyniki swojej pracy. OP
umożliwia innym grupom dopisywanie propozycji działań do przedstawionego materiału. OU przypomina jednocześnie, że metoda była

F

wykorzystywana przy pracy z danymi (obszar II Moduł 3).
7. Podsumowanie

Materiały szkoleniowe:
• Obszar V Moduł 3.3 Zał. 1

OP informuje, że

Cele SMART
• Obszar V Moduł 3.3 Zał. 2
Cele strategiczne i operacyjne
• Obszar V Moduł 3.3 Zał. 3
Planowanie z przyszłości

planowanie z przyszłości powinno się odnosić do koniecznych
zasobów oraz do tego, że wszelkie działania w szkole mogą być
inicjowane i realizowane przez pojedynczego nauczyciela, przez
zespół nauczycieli oraz przez całe grono pedagogiczne.

• Obszar V Moduł 3.1 Zał. 1
Prezentacja

OP podsumowuje, że określanie działań kończy pracę nad strategią
Materiały biurowe:

w szkole.

• flipchart, pisaki
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Obszar V Moduł 3: Strategia i cele.
Zagadnienie 4: Narzędzia ewaluacji strategii szkoły

A

V.3.4

Cel sesji: Refleksja nad wartością ewaluacji strategii rozwoju szkoły
oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi ewaluacji strategii rozwoju
szkoły.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Uświadomienie wartości ważnych w procesie tworzenia strategii.
Opis zadania: OU zapoznają się z tekstem i podejmują refleksję nad
tym, co w tym tekście jest istotne i do wykorzystania w praktyce.
Materiał: G. Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym.
Zasady i wartości, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym.
Ewaluacja w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2012, s. 13–37.
Kiedy do wykonania: przed zjazdem.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Konceptualizacja ewaluacji
OP wcześniej przygotowuje plakat z etapami procesu planowania
i realizacji ewaluacji: a) wybór przedmiotu ewaluacji, b) opis strategii
w kontekście kryteriów ewaluacji, c) sformułowanie pytań badawczych, d) wybór metod zbierania informacji oraz ich źródeł, e) tworzenie harmonogramu realizacji działań ewaluacyjnych, f) przygotowanie narzędzi badawczych, g) zbieranie danych, h) analiza danych
i sformułowanie wniosków, i) zaplanowanie działań na podstawie
wyników ewaluacji. OP omawia kolejne etapy, komentuje je i odpowiada na pytania OU. OP odnosi się także do wyników raportu kompetencji (R. Dorczak, J. Kołodziejczyk (red.), Kompetencje przywódcze kadry
kierowniczej szkół i placówek w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2015) dla obszaru V, z którego wynika, że dyrektorzy dosyć często wskazują, iż brakuje im umiejętności tworzenia
narzędzi służących nadzorowi nad realizacją celów.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 9 WSPÓŁPRACA
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III.4.1 Obszar III Moduł 4: Współpraca dyrektora ze środowiskiem lokalnym

3. Ewaluacji celów strategicznych szkoły. Tworzenie planu ewaluacji
E

OU, wykorzystując materiał (Obszar V Moduł 3.4 Zał. 1 Planowa-

Obszar V Moduł 3.4 Zał. 1

nie ewaluacji strategii), w grupach tworzą plan ewaluacji i odnoszą

Planowanie ewaluacji stra-

się do wybranych celów strategicznych szkoły. W trakcie pracy OU

tegii

opracowują: cel ewaluacji, przedmiot, kryteria ewaluacyjne, pytania
badawcze. Zapisują swój plan na plakatach. W razie potrzeby OP prosi
o przypomnienie znanych im metod zbierania danych. OU dopisują
do swoich planów te metody, które wydają im się adekwatne do postawionych pytań badawczych.
4. Podsumowanie

F

OU przedstawiają wyniki swojej pracy na forum. Omawiając, zwracają

Materiały szkoleniowe:

uwagę na kryteria ewaluacyjne i uzasadniają, dlaczego te wartości

• Obszar V Moduł 3.4 Zał. 1

ewaluacyjne są dla niech ważne. OP podkreśla, że

Planowanie ewaluacji strategii

planowanie ewaluacji powinno być procesem uspołecznionym,
a kryteria ewaluacyjne powinny być przyjęte w szkole po wcześ-

Materiały biurowe:

niejszej dyskusji wszystkich osób realizujących cele strategiczne

• flipchart

szkoły.

• kolorowe karteczki samoprzylepne, plakaty

III.4.1

Obszar III Moduł 4: Współpraca dyrektora
ze środowiskiem lokalnym.
Zagadnienie 1: Współpraca z placówkami oświatowymi

A

Cel sesji: Refleksja nad wartością współpracy z instytucjami
edukacyjnymi i oświatowymi (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, inne szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe,
uniwersytety III wieku, domy kultury, instytucje kultury – teatry,
kina, opera, NGO). Analiza form współpracy z instytucjami
edukacyjnymi i oświatowymi w środowisku.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu pod kątem
podejmowania współpracy z rozmaitymi instytucjami.
Forma: e-learning, studia literaturowe.
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Obszar III Moduł 4: Współpraca dyrektora ze środowiskiem lokalnym. III.4.1

Materiały do wykonania zadania: K. Hernik, M. Solon-Lipiński, J. Stasiowski, Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi, Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa 2012 (w szczególności strony: 27–29, 34–36).
Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa, ORE. Materiały
z konferencji.
Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, www.men.gov.pl.
E. Zwierzyńska, E. Koźniewska, Analiza obszarów współpracy poradni
psychologiczno-pedagogicznych i szkół w obowiązujących aktach prawnych, Wydział Rozwoju Szkół i Placówek ORR.
Kiedy do wykonania: do zapoznania się przed zajęciami.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Analiza form współpracy z instytucjami edukacyjnymi i oświatowymi w środowisku

OP przedstawia tematykę sesji. OU zostają podzieleni na grupy. Każda
zajmuje się opracowaniem innego zagadnienia (na podstawie wcześniej
przeczytanej literatury oraz doświadczeń własnych) oraz instrukcji:
Grupa I – poradnie psychologiczno-pedagogiczne (Obszar III Moduł
4.1 Zał. 1 PPP/ODN). Zastanów się, w jaki sposób można wzmocnić współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i ośrodkiem doskonalenia
nauczycieli.
Grupa II – inne szkoły (Obszar III Moduł 4.1 Zał. 2 Szkoły). Zastanów

G

się i opisz możliwe formy współpracy Twojej placówki z innymi szkołami

Jak współpraca z instytucjami

(wszystkich etapów: podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi).

wpływa na proces uczenia się?

Grupa III – uczelnie wyższe i uniwersytety III wieku (Obszar III Moduł 4.1 Zał. 3 Uczelnie). Zastanów się i opisz możliwe formy współpracy
Twojej placówki z uczelniami wyższymi (w tym: uniwersytety, politechniki,
uniwersytety III wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego itp.).

który dopisuje nowe pomysły. Grupy wymieniają kartki do momentu,

F

aż każda z grup przeanalizuje wypracowany materiał i doda własne

Materiały szkoleniowe:

pomysły.

• Obszar III Moduł 4.1 Zał. 1

Po upływie 10 minut grupy przekazują kartki kolejnemu zespołowi,

PPP/ODN

3. Podsumowanie

• Obszar III Moduł 4.1 Zał. 2
Szkoły

OP krótko przedstawia rezultaty pracy i zaprasza do dyskusji, ze szcze-

• Obszar III Moduł 4.1 Zał. 3

gólnym uwzględnieniem pytań: Jak współpraca z instytucjami wpływa

Uczelnie

na proces uczenia się? Jakie wnioski i uwagi wynikają z tego dla dyrektorów? Jaki to ma związek z koncepcją szkoły (w odniesieniu do rozwoju

Materiały biurowe:

uczniów i rozwoju społeczności)?

• kartki A4, długopisy

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 9 WSPÓŁPRACA
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III.3.1 Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami

III.3.1

Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami.
Zagadnienie 1: Diagnoza ułatwień i trudności w kontekście podejmowania
współpracy z rodzicami

A

Cel sesji: Refleksja nad rolą rodziców we współpracy ze szkołą.
Opracowanie narzędzi do diagnozy poziomu współpracy
z rodzicami.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Analiza możliwych ułatwień i trudności w kontekście
podejmowania współpracy z rodzicami.
Opis zadania: Zapoznanie się z fragmentem publikacji. OU zastanawiają się, co w tym tekście jest inspirujące, a co jest trudne,
oraz jaki jest związek między myślami w tekście a rzeczywistością
w szkole OU.
Forma: e-learning.
Materiały do wykonania zadania: G. Całek, A. Poraj, Rodzice w szkole,
przedszkolu, na osiedlu, Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2011, s. 99–110.
Kiedy do wykonania: do zapoznania się przed zajęciami
UWAGA! Do realizacji tego tematu OP może wykorzystać scenariusz
1 lub 2.

SCENARIUSZ 1
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Opracowanie narzędzi do diagnozy profilu funkcjonowania rodziców w szkole

OP dzieli OU na grupy. Na podstawie informacji uzyskanych z materiałów przeczytanych przed zajęciami OU opracowują pytania do poszczególnych narzędzi (np. ankiety) diagnozujących specyfikę funkcjonowania szkoły pod kątem podejmowania współpracy z rodzicami:
Grupa 1 – narzędzie (np. ankieta) dla nauczycieli
Grupa 2 – narzędzie (np. ankieta) dla rodziców
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Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami. III.3.1

W tworzeniu narzędzi OU stosują zasady podane w materiale

E

(Obszar III Moduł 3.1 Zał. 11 Współpraca dyrektora z rodzicami –

Obszar III Moduł 3.1 Zał. 11

zasady diagnozy).

Współpraca dyrektora z rodzicami – zasady diagnozy

3. Podsumowanie
OU poddają analizie opracowane narzędzia, zgodnie z matrycą logiczną: Cel diagnozy/badania – Poszukiwane informacje – Pytania
w narzędziu. Sprawdzają, czy wszystkie poszukiwane informacje
zostały przełożone na język pytań w narzędziach. Przedstawiają
efekty swojej pracy. OP skupia podsumowującą dyskusję wokół
pytań: Kto powinien być odbiorcą informacji zebranych przygotowanym narzędziem? Jakie zadania stoją przed liderem w trakcie tak
przeprowadzonego działania szkoły?

F
Materiały szkoleniowe:

SCENARIUSZ 2

• Obszar III Moduł 3.1 Zał. 11
Współpraca dyrektora z ro-

1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami

dzicami – zasady diagnozy
Materiały biurowe:
• kartki A4, długopisy

OP dzieli OU na grupy. Każda z grup wykonuje inne zadanie:
Grupa 1 – formułuje zaproszenia dla rodziców,
Grupa 2 – zapisuje oczekiwania dyrektora/dyrektorki związane
ze współpracą z rodzicami,
Grupa 3 – zapisuje, jak zachęcić rodziców do przyjścia na spotkanie w szkole.
Każda z grup prezentuje pozostałym OU swoje pomysły. W tych
samych grupach OU tworzą scenariusz spotkania z rodzicami,
uwzględniając:
•• główny temat spotkania,

•• sposób, w jaki będą przebiegały rozmowy z rodzicami,
•• nacisk na dialog oraz aktywność,
•• organizację przestrzeni,

G
Jakie zadania stoją przed
dyrektorem/dyrektorką podczas organizowania spotkań
z rodzicami?

•• poczęstunek oraz inne elementy.
3. Podsumowanie
OU prezentują scenariusz na forum. OP zwraca szczególną uwagą

F

na uruchomienie aktywności wszystkich obecnych. OP podsumowu-

Materiały biurowe:

je pytaniami: Jakie umiejętności powinny posiadać osoby organizujące

• kartki A4, długopisy

spotkania z dużą grupą rodziców? Jakie zadania stoją przed dyrektorem/
dyrektorką podczas organizowania spotkań z rodzicami? OU rozmawiają i wymieniają umiejętności oraz zadania dyrektora/dyrektorki.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 9 WSPÓŁPRACA
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III.3.1 Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami

Zadanie rozwojowe
OU czytają lekturę i odpowiadają na pytania: Czy szkoła wyrównuje
szanse? Co w tym tekście jest inspirujące, a co jest trudne? Jaki widzisz
związek pomiędzy myślami zawartymi w tekście a rzeczywistością w Twojej
szkole?
Materiały: K. Lynch, Czy szkoła wyrównuje szanse?, „Gazeta Wyborcza”, 14–15.05.2011, http://www.npseo.pl/data/various/files/Mitologia%20r%C3%B3wnych%20szans-K_Lynch1.pdf.

Forma: lektura.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami. III.3.2

Dzień 3

III.3.2

Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami.
Zagadnienie 2: Animowanie i budowanie zaangażowania rady rodziców.
Współpraca z rodzinami uczniów, aktywizowanie ich potencjału w celu
realizacji celów szkoły

A

Cel sesji: Refleksja nad wartością współpracy z rodzicami.
Analiza dostarczonych materiałów i określenie możliwych form
współdziałania. Wymiana doświadczeń na temat form współpracy.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: praca metodą jigsaw i burzy mózgów, prezentacje

Zadanie przed zajęciami
Cel zadania: Zebranie informacji na temat form współpracy z rodzicami podejmowanych w szkole.
Opis zadania: Analiza istniejących form współpracy szkoły z rodzicami w placówce uczestnika. OU zbierają informacje w swojej
placówce, wpisując odpowiedzi we właściwych rubrykach w podanym materiale.
Materiały do wykonania zadania: Obszar III Moduł 3.2 Zał. 1 Pre-

E

-work – analiza form współpracy.

Obszar III Moduł 3.2 Zał. 1

Kiedy do wykonania: przed zajęciami.

współpracy

Pre-work – analiza form

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Praca w grupach eksperckich metodą jigsaw. Analiza dokumentów
i opracowań dotyczących współpracy z rodzicami

W pierwszej części OP dzieli OU na trzy grupy eksperckie. Każda z nich
otrzymuje materiały do analizy. OU zastanawiają się nad pytaniem:
W jaki sposób wybrane dokumenty i materiały definiują, opisują formy
współpracy szkoły z rodzicami? Każda grup przedstawia efekty dyskusji
pozostałym grupom.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 9 WSPÓŁPRACA
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III.3.2 Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami

Zestaw lektur dla każdej z grup:
Grupa 1

•• Jak założyć Radę Rodziców, MEN, https://www.men.gov.pl/images/
zycie_szkoly/rada_rodzicow_01.pdf.

•• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483).

•• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 97,
poz. 674).

•• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 r.
Nr 95, poz. 425).
Grupa 2

•• G. Całek, A. Poraj, Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, InstyE

tut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2011, s. 122–129.

•• M. Mendel, Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy

Obszar III Moduł 3.2 Zał. 8

w perspektywie amerykańskiej, Adam Marszałek, Toruń 2001 (Obszar

Joyce Epstein

III Moduł 3.2 Zał. 8 Joyce Epstein).

•• E. Piotrowska-Gromniak, Jak wzmocnić dialog polskiej szkoły
z rodzicami?, https://www.men.gov.pl/images/zycie_szkoly/rada_rodzi
cow_04.pdf.

•• Rola rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskiej. Eurydyce, https://www.men.gov.pl/images/zycie_szkoly/rada_rodzicow_
05.pdf.

Grupa 3

•• G. Całek, A. Poraj, Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2011.

•• Europejska karta praw i obowiązków rodziców.

•• Konwencja o prawach dziecka, http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf.

•• Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1991 r. (Dz.U.
1991 r. Nr 120, poz. 526).

•• Powszechna deklaracja praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.
(Dz.U. 1989 r. Nr 29, poz. 155).

W kolejnym etapie ćwiczenia OP dzieli OU na nowe zespoły. W skład
każdego nowego zespołu wchodzą przedstawiciele wcześniejszych
zespołów eksperckich, którzy kolejno relacjonują, czego dowiedzieli
się z analizowanych dokumentów. Następnie OU odpowiadają na pytania: Jakie są rola i zadania rady rodziców (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły)? Jakie inicjatywy
mogą być podejmowane przez rodziców w szkole, poza zadaniami rady
rodziców (należy uwzględnić różnorodność i odmienne zaplecze intelektualne, zawodowe i społeczne rodziców)? Jak budować i utrzymać dobrą,
E
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efektywną współpracę z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców roszczeniowych, niewspółpracujących i/lub negatywnie nasta-

Obszar III Moduł 3.2 Zał. 9

wionych do szkoły? Sformułowane odpowiedzi OU wpisują w rubryki

Jigsaw

w podanym materiale (Obszar III Moduł 3.2 Zał. 9 Jigsaw). OU notują

Zjazd 9 WSPÓŁPRACA, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami. III.3.2

dodatkowe informacje i pomysły w rubrykach materiału (Obszar III

E

Moduł 3.2 Zał. 10 Aktywizowanie rodziców).

Obszar III Moduł 3.2 Zał. 10
Aktywizowanie rodziców

3. Podsumowanie
Wypracowane przez OU wnioski są prezentowane przez przedstawicieli grup. Na zakończenie OU dyskutują w parach: Jakie zadania
stoją przed dyrektorem/dyrektorką szkoły przy tak rozumianej i opisanej
współpracy z rodzicami? Chętni dzielą się swoimi przemyśleniami na
forum.

F
Materiały szkoleniowe:
Fragmenty podanej literatury – w formie wydrukowanej
• Obszar III Moduł 3.2 Zał. 8 Joyce Epstein
• Obszar III Moduł 3.2 Zał. 9 Jigsaw
• Obszar III Moduł 3.2 Zał. 10 Aktywizowanie rodziców
Materiały biurowe:
• kartki, długopisy

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 9 WSPÓŁPRACA
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III.3.3 Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami

III.3.3

Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami.
Zagadnienie 3: Budowanie zaufania we współpracy. Mediacje i negocjacje
w wypadku konfliktu między partnerami/pracownikami szkoły a rodzicami

A

Cel sesji: Refleksja nad wartością zaufania we współpracy i sposoby
jego wypracowania. Zapoznanie z mechanizmem powstawania
konfliktu oraz możliwości podejmowania działań na wczesnych
etapach jego powstawania. Kształtowanie umiejętności
angażowania partnerów zewnętrznych do prowadzenia mediacji.

B

Czas: 120 minut

D

Sposób pracy: gra symulacyjna, elementy wykładu, warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ustalenie zasad gry symulacyjnej
OP dzieli OU na dwie grupy (A i B) – nie więcej niż 8–10 osób w grupie
(jeśli OU jest więcej, tworzymy cztery małe grupy (A, B, C, D). Obie
grupy mają jedną kopalnię srebra. Grupy powinny siedzieć w pewnej
odległości od siebie, aby nie słyszeć siebie wzajemnie. OP prosi, aby
w każdej z grup wybrać sztygara – osobę, która będzie przekazywać

E

prowadzącemu podjęte decyzje. Następnie OU zapoznają się z in-

Obszar III Moduł 3.3 Zał. 11

strukcją (Obszar III Moduł 3.3 Zał. 11 Instrukcja Kopalnia srebra). OP

Instrukcja Kopalnia srebra

zapisuje na tablicy cel gry: maksymalny zysk i rysuje schemat kopalni.
OP rysuje także na papierze lub tablicy tabelę z punktacją, opisującą
poszczególne decyzje i rezultaty pracy wszystkich grup.

EKIPA – A

EKIPA – B

Rys. 1. Kopalnia srebra
Źródło: opracowanie własne.
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Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami. III.3.3

Tab. 1. Harmonogram pracy w kopalni srebra
Tydzień pierwszy

Drużyna A
Decyzja Zysk

Drużyna B
Decyzja Zysk

Drużyna A
Decyzja Zysk

Drużyna B
Decyzja Zysk

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Suma:

Tydzień drugi
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Suma:
Źródło: opracowanie własne.

W czasie trwania gry prowadzący nie komentuje decyzji grup i nie
przypomina, co jest głównym celem ich działania. Ważne by OU rozumiały tabelę z punktacją.
Tab. 2. Punktacja gry – kopalnia srebra
Narzędzie

Rezultat (zysk)

Kilof/kilof

+25 kg / +25 kg x 3

Kilof/dynamit

–50 kg / +50 kg x 3

Dynamit/dynamit

–100 kg / –100 kg x 3

Źródło: opracowanie własne.

3. Przebieg gry
OP rozpoczyna grę. Zapowiada poniedziałek i daje grupom maksymalnie dwie minuty na podjęcie decyzji, jakiego narzędzia grupa użyje.
Grupy ujawniają swoje decyzje jednocześnie przez sztygara podchodzącego do OP i dzielącego się po cichu informacją o ich wyborze.
Dopiero po otrzymaniu informacji od każdej z grup OP zapisuje wynik
na tablicy. Podobnie dzieje się w pozostałe dni tygodnia. W piątek OP
podsumowuje zyski każdej grupy. Po zakończeniu pierwszego tygodnia sztygarzy za zgodą grup mogą rozpocząć rozmowy o strategii
postępowania i decyzjach podejmowanych w kolejnym tygodniu. Sztygarzy dostają około dwóch/trzech minut na rozmowę, o ile chcą z nich
skorzystać. Następnie OP przeprowadza całą tygodniową procedurę
raz jeszcze. Po dwóch tygodniach grupy liczą końcowy zysk. Uwaga!
Jeśli w pierwszym i na początku drugiego tygodnia, obie grupy wybiorą każdego dnia strategię: dynamit (tracą punkty), aby sprawdzić,
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III.3.3 Obszar III Moduł 3: Współpraca dyrektora z rodzicami

czy możliwa jest zmiana strategii postępowania lub też by przełamać
impas i zachęcić do zmiany strategii, OP może wprowadzić w jednym dniu w drugim tygodniu (najlepiej w środę) potrojenie punktacji
tj. (zysku lub straty w zależności od podjętej przez obie grupy decyzji).
Z doświadczeń wynika, że taka propozycja skierowana do grup, ale
w momencie/w dniu, którego dotyczy decyzja, może zaowocować
zwrotem akcji, zmusza do refleksji, do zmiany strategii postępowania,
co w rezultacie stanowi ciekawy i ważny materiał do omówienia,
mniej frustrujący niż często występująca i wybierana przez grupy
do końca strategia dynamit/dynamit.
4. Refleksja wynikająca z doświadczenia
Po zakończeniu symulacji OP prosi o wyjście z ról i zaprasza wszystkich do powrotu do dużej grupy – tak, aby dyskusja nie toczyła się
między przeciwnymi grupami, tylko w dużym gronie. OP omawia
doświadczenie OU według pytań: Jak można uzyskać najwyższy maksymalny wynik, uwzględniając wybory drugiej grupy? Jaki byłby zysk, gdyby
używano tylko kilofów? Jakie były motywy podejmowania decyzji o użyciu
kilofa i dynamitu? Jaki był motyw użycia dynamitu (szybki zysk) i kilofa
(współpraca) po raz pierwszy? Czym kierowaliście się, podejmując decyzję
o zastosowaniu kolejnych narzędzi? Czy pamiętaliście o celu pracy – jeśli
nie, to dlaczego? A jakie emocje pojawiły się podczas waszej pracy, i w jaki
sposób wpłynęły na Wasze działanie i Wasze decyzje? Dlaczego zrezygnowaliście ze spotkania i rozmowy sztygarów? (Pytanie zadajemy, jeśli
taka sytuacja wystąpiła). W razie potrzeby OP może zadać pytania
dodatkowe: Co wydarzyło się podczas spotkania i rozmowy sztygarów?
Co sprzyjało wybieraniu strategii kilof, a co Wam przeszkadzało w podjęciu decyzji użycia tego narzędzia? Jakie wnioski z tej symulacji mogą być
przydatne we współpracy z rodzicami?
OP podkreśla wnioski:
•• Pierwszy dzień i wybór narzędzia dostarcza drugiej grupie in-

formacji, czy będziemy partnerami, czy dążymy do zysku cudzym
kosztem.

•• Wybieranie strategii kilof/kilof buduje zaufanie.

•• Jeśli wybieramy dynamit (tym samym tworząc konflikt) – każda
ze stron notuje straty.

•• Nawet jeśli ktoś odniesie korzyść w wypadku strategii agre-

sywnej, to ten zysk jest krótkotrwały, ponieważ trudno potem
o chęć współpracy.

•• Używając dynamitu – tworzymy sytuację braku zaufania od po-

czątku lub burzymy zaufanie, tworzymy chęć odwetu drugiej strony, przez co straty mogą rosnąć i stają się trudne do odrobienia.

•• Zaufanie to potężny kapitał przekładający się na zysk, łatwo je
jednak stracić i trudno odzyskać.
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Dyrektor szkoły jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej… III.2.3

5. Podsumowanie

F

OP tworzy powiązanie wniosków z gry z obszarem współpracy z ro-

Materiały szkoleniowe:

dzicami, stawiając pytanie: Jak możemy przenieść te wnioski na grunt

• Obszar III Moduł 3.3 Zał. 11

współpracy rodzice–szkoła? OU w parach (każda para złożone jest

Instrukcja Kopalnia srebra

z osób należących wcześniej do dwóch różnych grup) wypełniają

• Obszar III Moduł 3.3 Zał. 12

otrzymany materiał (Obszar III Moduł 3.3 Zał. 12 Wnioski Kopalnia

Wnioski Kopalnia srebra

srebra). OU dzielą się na forum swoimi przemyśleniami. OP zapisuje

• Obszar III Moduł 3.3 Zał. 13

podawane przez OU wnioski na flipcharcie. Po zakończeniu oma-

Prezentacja

wiania i zapisaniu wszystkich wniosków OP przechodzi do części
związanej z powstawaniem konfliktów oraz zarysem znaczenia nego-

Materiały biurowe:

cjacji i mediacji. W wypadku konfliktów OP prezentuje miniwykład,

• flipchart lub tablica

korzystając z materiału (Obszar III Moduł 3.3 Zał. 13 Prezentacja).

• 3 kolorowe flamastry
• stoper

III.2.3

Obszar III Moduł 2: Dyrektor szkoły jako lider społeczny
oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej
we wspólnotach lokalnych.
Zagadnienie 3: Komunikacja publiczna w szkołach

A

Cel sesji: Rozpoznanie sytuacji szkoły jako uczestnika procesu
komunikacji publicznej. Refleksja nad angażowaniem się szkoły
w komunikację marketingową i nad konsekwencjami tego
angażowania.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Określenie cech, celów i wartości publicznej komunikacji

G
Czym charakteryzuje się

OU pracują z parach. OP stawia pytania: Czym charakteryzuje się ko-

komunikacja publiczna?

munikacja publiczna? Jakie są cele komunikowania się publicznego? Jakie
wartości są ważne dla obywatela komunikującego się z organizacją publiczną (a więc i ze szkołą publiczną)? OU zapisują odpowiedzi na kartkach samoprzylepnych. OP zbiera je po każdym pytaniu, kategoryzuje
i przykleja na plakacie.
Podsumowując, OP zadaje pytanie: Jakie są pożądane cechy komunikatu
publicznego w kontekście celów i wartości, o których rozmawialiście? OP
moderuje dyskusję na forum i zapisuje na plakacie pojawiające się
nowe wnioski.
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III.2.3 Dyrektor szkoły jako lider społeczny oraz współtwórca polityki rządowej i samorządowej…

G

3. Szkoła jak organizacja publiczna

Czego od szkoły oczekuje

OU zastanawiają się nad odpowiedzią na pytanie: Czego od szkoły

społeczność w obszarze komu-

oczekuje społeczność w obszarze komunikowania publicznego? OU biorą

nikowania publicznego?

pod uwagę cele i wartości związane z komunikacją publiczną oraz
funkcjonowaniem szkoły, a także pożądane cechy komunikatu publicznego. Zastanawiają się: Jak należy komunikować się ze społecznością
szkoły? (Jacy są wewnętrzni adresaci komunikatów?) Jak szkoła powinna
komunikować się z otoczeniem zewnętrznym (głównie społecznością
lokalną; tu ważna też komunikacja instytucjonalna)? OP dzieli OU
na czteroosobowe zespoły. Zadaniem zespołów jest tworzenie map
mentalnych, które będą zawierały refleksje dotyczące następujących
zagadnień: Kto ma komunikować – jaki(cy) nadawca(y))? Komu komunikować (odbiorcy)? Co komunikować (zawartość treściowa przekazu)? Jak
komunikować: komunikacja bezpośrednia ( jakie wykorzystywać sposoby
komunikacji bezpośredniej) i medialna ( jakie wykorzystywać media?)
Przedstawiciele zespołów prezentują rezultaty swojej pracy na forum.
OP prosi o pytania lub uzupełnienia po każdym wystąpieniu.
4. Debata na temat jakości komunikacji publicznej szkoły
Jeśli wystarczy czasu, OP proponuje dyskusję. Wskazuje na oczekiwania,
jakie wobec szkoły formułują autorytety zajmujące się komunikacją

F

społeczną. OP stawia tezę: Szkoła powinna prowadzić działania związane
z komunikacją marketingową, budując tym samym swój wizerunek, a następnie formuje kontrtezę: Nieprawdą jest, że szkoła powinna prowadzić

Materiały szkoleniowe:

działania związane z komunikacją marketingową, budując tym samym swój

• J. Kołodziejczyk, Marketing

wizerunek. OU są podzieleni na dwie grupy – obrońców i przeciwników

Communication as an Element

tezy. W grupach OU opracowują argumenty do dyskusji. Wybierają

of Public Communication at

także trzech przedstawicieli, którzy wezmą udział w debacie. OP pełni

Schools, ATINER’S Con-

rolę marszałka debaty, jeden z OU rolę sekretarza. OP w roli marszałka

ference Paper Series, No:

kieruje debatą, wykorzystując zasady jej prowadzenia.

EDU2014-1117, Athens 2014,
www.atiner.gr/journals/

5. Podsumowanie

business/2014-1-X-Y-Kolodziejczyk.pdf

OU zastanawiają się, czego ważnego dowiedzieli się na temat komunikacji publicznej szkoły, wykorzystując technikę zdań niedokończo-
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Materiały biurowe:

nych. Na koniec OP rozdaje materiał (J. Kołodziejczyk, Marketing Com-

• flipchart

munication as an Element of Public Communication at Schools, ATINER’S

• karteczki samoprzylepne

Conference Paper Series, No: EDU2014-1117, Athens 2014, www.atiner.

• flamastry

gr/journals/business/2014-1-X-Y-Kolodziejczyk.pdf).
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.6

VI.7.6

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 6: Zdania podsumowujące

A

Cel sesji: Podsumowanie zjazdu.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: praca indywidualna lub forum dyskusyjne online

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Zdania podsumowujące
OU w parach rozmawiają na temat tego, co było dla nich najistotniejsze w czasie zjazdu. OP wypisuje na fllipcharcie początki zdań
do dokończenia:
•• Dowiedziałam(łem) się…

•• Wykorzystam w praktyce…
•• Odłożę na później…

OU indywidualnie przygotowują krótkie odpowiedzi i w rundce dzielą się swoją refleksją.

F
Materiały biurowe:

Zadania rozwojowe po dziewiątym zjeździe

• flipchart
• flamastry

Poza zadaniami rozwojowymi zapisanymi w sesjach realizowanych
w zjeździe OU wykonują:
•• pracę zaliczeniową: Koncepcje funkcjonowania i rozwoju
szkoły/placówki,

•• uzupełniają po zjeździe Dziennik uczenia się,

•• podejmują na forum dyskusje związane z zadaniami rozwojowymi,

•• piszą ponownie sześć esejów na następujące tematy:

Przywództwo – jak rozumiem ten termin, czy i jak zmieniło
się moje rozumienie po pierwszym spotkaniu, po całym kursie,
czym jest przywództwo edukacyjne? Jaka jest odpowiedzialność
dyrektora/dyrektorki?
Współpraca – jak rozumiem ten termin, czego dowiedziałam(łem)
się o swoich mocnych i słabych stronach jako członek/członkini zespołu. Czego dowiedziałem się o swoich mocnych i słabych
stronach jako członek zespołu po pierwszym spotkaniu? Jaka jest
odpowiedzialność dyrektora/dyrektorki?
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VI.7.6 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

Szkoła – czym jest szkoła, jak zmieniło się moje rozumienie szkoły
we współczesnym świecie po pierwszym spotkaniu? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora/dyrektorki?
Uczenie się – jak rozumiem ten termin, czego dowiedziałam(łem)
się o sobie jako osobie uczącej się (swoje uwagi możesz odnieść
do wyników jakie uzyskałeś/uzyskałaś, wypełniając kwestionariusz „Mój styl ucznia się”), kto jest odpowiedzialny, gdzie zachodzi
uczenie się? Jaka jest odpowiedzialność dyrektora/dyrektorki?
Rozwój – jak rozumiem ten termin, co decyduje o rozwoju ludzi,
jak zapewnić prawidłowy rozwój, czy coś się zmieniło w Twoim
myśleniu w wyniku zajęć na kursie? Jaka jest odpowiedzialność
dyrektora/dyrektorki?
Lider – jak rozumiem ten termin, kto moim zdaniem powinien być
liderem we współczesnej szkole, jaką funkcję powinien pełnić? Jaka
jest odpowiedzialność dyrektora/dyrektorki?
Materiały: Dziennik uczenia się.
Forma: zapisanie pliku w elektronicznym portfolio kursu, dyskusja
na forum kursu.
Kiedy do wykonania: przed kolejnym zjazdem.
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Prezentacja

TOWS

Słabości (W)
W1 W2 W3 W4 ... Wj

Siły (S)
S1 S2 S3 S4 ... Sj

S1

S2

S3

S4

Σ

W1

W2

W3

W4

Σ

O1
Szanse (O)
O1 O2 O3 …. Oi

O2
O3
O4
Σ

T1
Zagrożenia (T)
T1 T2 … Ti

T2
T3
T4
Σ
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Prezentacja

Σ
Siły (S)
S1 S2 S3 S4 ... Sj

Σ
Słabości (W)
W1 W2 W3 W4 ... Wj
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Σ
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Σ

Prezentacja

Opcja strategiczna 2

Cel operacyjny 1
Cel
operacyjny 1

Opcja strategiczna 3

Cel strategiczny 1

Cel strategiczny 3

Cel strategiczny 2

Cel strategiczny 1

Opcja strategiczna 1

Cel
operacyjny 2

Cel operacyjny 2

Cel
operacyjny 3
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Prezentacja

Misja

Wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Rys. 2. Planowanie z przyszłości
Źródło: opracowanie własne.
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TOWS

Obszar V Moduł 3.2 Zał. 1

Pytania:
••Czy szansa (O) potęguje siłę (S)?

TOWS

••Czy szansa (O) pozwala przezwyciężyć sła-

I. Proszę określić wzajemny wpływ wszystkich

bość (W)?

zagadnień, stosując do oceny wzajemnego wpły-

••Czy zagrożenie (T) osłabia siłę (S)?

wu skalę 0–3:

••nie wpływa (nie przeszkadza)

– 0,

••wpływa (przeszkadza) słabo

– 1,

••Czy zagrożenie (T) potęguje słabość (W)?
II. Proszę zsumować wartości liczbowe w każdej

••wpływa (przeszkadza) średnio – 2,

z ćwiartek. W której ćwiartce suma powiązań ma
największą wartość?

••wpływa (przeszkadza) znacznie – 3.
Tab. 3. Macierz TOWS
SIŁY
S1

S2

S3

S4

SŁABOŚCI
S5

S6

S7

∑

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

∑

SZANSE

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

ZAGROŻENIA

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Źródło: opracowanie własne.
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SWOT

Obszar V Moduł 3.2 Zał. 2

Pytania:
••Czy siła (S) pozwala wykorzystać szansę (O)?

SWOT

••Czy siła (S) pozwala przezwyciężyć zagrożeI. Proszę określić wzajemny wpływ wszystkich

nie (T)?

zagadnień zgodnie, stosując do oceny wzajem-

••Czy słabość (W) prowadzi do utraty szansy (O)?

nego wpływu skalę 0–3:

••nie wpływa (nie przeszkadza)

– 0,

••wpływa (przeszkadza) słabo

– 1,

••Czy słabość (W) wzmocni niekorzystne oddziaływanie zagrożenia (T)?

••wpływa (przeszkadza) średnio – 2,

II. Proszę zsumować wartości liczbowe w każdej
z ćwiartek. W której ćwiartce suma powiązań ma

••wpływa (przeszkadza) znacznie – 3.

największą wartość?

Tab. 4. Macierz SWOT
SZANSE
O1

O2

O3

O4

ZAGROŻENIA
O5

06

O7

∑

T1

T2

T3

T4

T5

T6

S1

SIŁY

S2
S3
S4
S5
S6
S7

W1

SŁABOŚCI

W2
W3
W4
W5
W6
W7

Źródło: opracowanie własne.
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T7

∑

Strategie rozwojowe szkoły

Obszar V Moduł 3.2 Zał. 3

••rozwój usługi edukacyjnej,

Strategie rozwojowe szkoły

••wchodzenie z nową usługą edukacyjną na no
we rynki.

Zadanie domowe

Strategia konkurencyjna (mini-maxi): polega

tegii rozwojowych szkoły.

jej siły przez wykorzystanie istniejących szans.

Proszę zapoznać się z poniższymi opisami stra-

Strategia agresywna (maxi-maxi): polega

na maksymalnym wykorzystaniu synergii występującej między silnymi stronami i szansami
w otoczeniu. Jest to strategia silnej ekspansji
i zdywersyfikowanego rozwoju. Działania charakterystyczne dla tej strategii to:
••aktywne wykorzystywanie pojawiających się
szans,

••wzmacnianie pozycji na rynku,
••przejmowanie organizacji o podobnym profilu,
••koncentracja zasobów na konkurencyjnych
produktach.

Strategia konserwatywna (maxi-mini): polega

na eliminowaniu słabych stron oraz budowaniu
Działania charakterystyczne dla tej strategii to:
••powiększanie zasobów finansowych,
••ulepszanie procesu dostarczania usługi
edukacyjnej,

••redukcja kosztów,
••usprawnienie organizacji,
••inwestowanie w utrzymanie zdolności
konkurencyjnej.
Strategia defensywna (mini-mini): polega na zapewnieniu przetrwania przez minimalizowanie

wpływu zarówno słabości, jak i zagrożeń ze strony otoczenia. W innej sytuacji strategia ta powinna prowadzić do wyciagnięcia maksymalnych

na minimalizowaniu negatywnego wpływu oto-

korzyści przed likwidacja. Działaniem charakte-

czenia przez wykorzystanie potencjału organiza-

rystycznym dla tej strategii jest przede wszystkim

cji. Działania charakterystyczne dla tej strategii

redukcja kosztów.

to:
Jaką strategię rozwoju można zaproponować

••selekcja usługi edukacyjnej,

mojej szkole? Jakie działania należy podjąć, aby

••segmentacja (podział) rynku,

ponować po 1 działaniu w perspektywie 1 roku,

••redukcja kosztów,
••ulepszanie produktów konkurencyjnych,
••rozwój rynków,

realizować wskazaną strategię? Proszę zapro3 lat, 5 lat.
Działanie:

Perspektywa 1 roku –
Perspektywa 3 lat –
Perspektywa 5 lat –
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Cele SMART

Obszar V Moduł 3.3 Zał. 1

Cele SMART
Poniżej zapisano 5 celów. Proszę zweryfikować,
czy spełniają one poszczególne kryteria SMART.
Jeśli cel spełnia dane kryterium, należy wpisać
w odpowiednie pole ‘T’, jeśli nie ‘N’, jeśli trudno
jednoznacznie stwierdzić – ‘?’. W wypadku jeśli
któreś z kryteriów nie jest jednoznacznie spełnione, należy odpowiednio przeredagować cel
i wpisać go w wierszu poniżej.
Tab. 5. Cele SMART
Lp.

Cel

1

Nauczyciele w bieżącym roku szkolnym poświęcili więcej czasu na samodoskonalenie, tak by poznać zasady efektywnego przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.

2

50% nauczycieli zmobilizowało jak największą liczbę uczniów z klas drugich
do wypełnienia ankiet i opracowania zebranych wyników za pomocą formularza
przygotowanego w ramach koła zainteresowań.

3

Nauczyciel informatyki w ciągu 3 tygodni przygotował samodzielnie ankietę
dotyczącą wykorzystania tablicy interaktywnej przez nauczycieli szkoły.

4

Wszyscy nauczyciele przygotowali w ciągu 7 dni sprawozdanie z realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych w minionym półroczu (wzorem lat ubiegłych).

5

Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, w wyniku czego nastąpi pełna realizacja
podstawy programowej.

S

M

Źródło: opracowanie własne.
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Cele strategiczne i operacyjne

Obszar V Moduł 3.3 Zał. 2

Cele strategiczne i operacyjne

Rys. 3. Cele strategiczne i operacyjne
Źródło: opracowanie własne.

Obszar V Moduł 3.3 Zał. 3

Planowanie z przyszłości
Tab. 6. Planowanie z przyszłości
Opcja strategiczna
Cel strategiczny
Cel operacyjny
Działania
Grupa docelowa działania
Realizatorzy działania
Czas
Potrzebne zasoby
Rezultaty
(kryteria sukcesu)
Źródło: opracowanie własne.
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Planowanie ewaluacji strategii

Obszar V Moduł 3.4 Zał. 1

Planowanie ewaluacji strategii
Tab. 7. Planowanie ewaluacji strategii
Przedmiot ewaluacji

Strategia rozwoju szkoły

Wartość(i) ewaluacji

Pytania badawcze

Źródła i metody zbierania danych

Harmonogram ewaluacji

Źródło: opracowanie własne.

Obszar III Moduł 4.1 Zał. 1

PPP/ODN
Zastanów się, w jaki sposób można wzmocnić współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
i ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
Tab. 8. Współpraca między poradnią psychologiczno-pedagogiczną a ośrodkiem doskonalenia nauczycieli
Placówka
ODN

Działanie
Szkolenie rady pedagogicznej.

Forma współpracy
Zaproszenie specjalistów z ODN
do przeprowadzenia szkolenia.

Źródło: opracowanie własne.
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Szkoły

Obszar III Moduł 4.1 Zał. 2

Szkoły
Zastanów się i opisz możliwe formy współpracy Twojej placówki z innymi szkołami (wszystkich etapów:
podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi).
Tab. 9. Współpraca między szkołami
Placówka

Działanie

Szkoła podstawowa

Pomoc słabszym uczniom.

Forma współpracy
Uczniowie o wysokich zdolnościach
stają się tutorami młodszych kolegów.

Źródło: opracowanie własne.

Obszar III Moduł 4.1 Zał. 3

Uczelnie
Zastanów się i opisz możliwe formy współpracy Twojej placówki z uczelniami wyższymi (w tym: uniwersytety, politechniki, uniwersytety III wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego itp.).
Tab. 10. Współpraca placówki z uczelniami wyższymi
Placówka

Działanie

Uniwersytet III wieku

Organizacja zajęć.

Forma współpracy
Udostępnienie pomieszczeń szkolnych.
Zaproszenie ciekawych uczestników na spotkanie z uczniami.
Zorganizowanie wspólnych warsztatów dla uczniów i słuchaczy
uniwersytetu.

Źródło: opracowanie własne.
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Współpraca dyrektora z rodzicami – zasady diagnozy

Obszar III Moduł 3.1 Zał. 11

na pytania, których nie rozumieją. Unikaj terminów specjalistycznych, metafor, które mimo

Współpraca dyrektora
z rodzicami – zasady diagnozy
Zasady do wykorzystania przy tworzeniu narzę-

iż dla Ciebie są jasne, dla ankietowanych mogą
być niezrozumiałe.
••Nie stosuj pytań sugerujących odpowiedź –

np. Czy zgadza się Pan/Pani, że współpraca

dzi i planowaniu badania diagnozującego współ-

szkoły z rodzicami jest ważna? W jednym pyta-

pracę szkoły z rodzicami.

niu odnoś się do jednej rzeczy, zacznij od pytań

••Poinformuj potencjalnych respondentów,
że udział w badaniu jest dobrowolny i anoni-

mowy. Wyjaśnij, kto i w jakim celu realizuje badanie. Poproś o zgodę na udział w badaniu. Podziękuj za gotowość uczestnictwa w badaniu.
••Opracuj metryczkę (uwzględnij w niej zmien-

o kwestie ogólne, a następnie przejdź do zagadnień szczegółowych.
••Jeśli narzędziem jest ankieta, stwórz schemat
odpowiedzi, np. tam, gdzie to możliwe, zastosuj kafeterię „Tak / Nie / ewentualnie Nie
mam zdania”, wprowadź pola typu „checkbox”
do zaznaczenia jednej lub kilku wybranych

ne, które uważasz za istotne z punktu widze-

odpowiedzi. Jeśli pytania wymagają oceny

nia celu badania, celu narzędzia, kategorii

czegoś, zastosuj skalę numeryczną ze skraj-

respondenta).

nymi wartościami: 0 – nie do zaakceptowania,

••Opracuj listę poszukiwanych informacji, które

5 – doskonałe. Pytania otwarte są możliwe,
pamiętaj jednak, że odpowiedź na nie zaj-

chcesz uzyskać dzięki badaniu, uporządkuj je

muje respondentowi relatywnie więcej cza-

według ważności.

su, a od badacza wymaga analizy jakościowej

••Konstruując narzędzie badawcze (np. ankietę),

w celu zbudowania kategorii zjawisk/odpowiedzi, a następnie kodowania odpowiedzi

zastanów się, jaki czas może/zechce poświęci

zgodnie z opracowanymi kategoriami. Stosuj

na udział w badaniu (np. na wypełnienie an-

pytania otwarte tam, gdzie uważasz to za bez-

kiety) potencjalny respondent. Pamiętaj o celu

względnie konieczne.

badania, o wielkości grupy, do której chcesz
skierować ankietę, o zakresie i liczbie danych,
które pozyskasz dzięki badaniu i które następnie będziesz analizował(a).
••Pytania sformułuj w sposób jasny i przejrzysty.

••Zastanów się nad sposobem dystrybucji ankiety (internetowo, na platformie czy listo

wnie z kopertą zwrotną, a może podczas spotkań z rodzicami).

Rodzice/nauczyciele nie udzielą odpowiedzi
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Pre-work – analiza form współpracy
Tab. 11. Analiza form współpracy
Partnerzy do współpracy

Podejmowane działania

Rada rodziców

Trójki klasowe

Rodzice – przedsiębiorcy

Rodzice – specjaliści

Pozostali rodzice

Źródło: opracowanie własne.
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Aktywizowanie rodziców

Obszar III Moduł 3.2 Zał. 10

Aktywizowanie rodziców
Tab. 12. Aktywizowanie rodziców
Sytuacja częsta

Sytuacja pożądana

Wywiadówka
Najważniejsza rola nauczyciela
Omawianie: ocen, trudności, finansów
Niska aktywność rodziców

Spotkanie rodziców
Inne ustawienie stołów – tak by wszyscy mogli się widzieć,
przygotowanie kawy, ciasta
Tematyka spotkania uzależniona od potrzeb rodziców (np. najpierw: informacje od nauczyciela, potem czas na rozmowę)
Organizacja wspólnych przedstawień, koncertów, meczy, balów,
warsztatów i spotkań tematycznych (zaangażowanie rodziców:
fotograf, cukiernik, kosmetyczka, fryzjer itp.)

Regulamin
Rodzice otrzymują regulamin bez możliwości
modyfikacji

Rodzice jako współtwórcy zasad
Wykorzystanie rodziców jako ekspertów (prawnik, lekarz, psycholog, nauczyciel itp.)

Finanse
Obowiązkowe składki

Inicjatywy
Kiermasze
Szukanie sponsorów
Projekty

Pomysły wypracowane na zajęciach

Źródło: opracowanie własne.
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Obszar III Moduł 3.2 Zał. 8

umiejętnościach i wiadomościach dziecka (standardy edukacyjne), informowanie o przyjętym

Joyce Epstein

w szkole znaczeniu pracy domowej, o sposobach
monitorowania pracy szkolnej i dyskutowania
na jej temat w domu, informacja o sposobach

Koncepcja Joyce Epstein wyróżniająca sześć ty-

pomagania uczniom w świetle uzyskanych

pów partnerskiego współdziałania rodziny, szko-

ocen, informacja o planowanych pracach do-

ły i społeczności lokalnej:

mowych, np. zaplanowanie czytania lektury

Rodzicielstwo

w perspektywie omawiania jej w przyszłości,
zadania na wakacje (np. dziecko wraz z rodzi-

Tworzenie domowego środowiska wspierającego

cami ma obserwować zachowanie zwierzęcia

uczące się dzieci: zmiany w warunkach domo-

w zoo w swoim mieście), umożliwienie rodzi-

wych, aby wspierały one edukację dziecka, kursy,

com udziału w lekcjach i innych formach ak-

warsztaty, kasety wideo dla rodziców prezen-

tywności szkoły, uczestnictwo rodziców i dzieci

tujące możliwości wspierania rozwoju dziecka

w corocznym określaniu indywidualnych celów

(np. ukazujące, jak pomagać dziecku uczestniczą-

edukacyjnych oraz w planowaniu dalszej drogi

cemu w kursie nauki czytania, pisania, rachunku

rozwoju ucznia (szkoła wyższego stopnia, praca).

pamięciowemu), realizacja programów wspierania rodziny w zakresie ochrony zdrowia, odży-

Współdecydowanie

wiania, informacja o szkołach i możliwościach

Włączanie rodziców w podejmowanie decyzji

dziecka stojącego u progu kolejnego poziomu

dotyczących życia szkoły i rozwijanie reprezen-

edukacji szkolnej.

tacji rodziców: powstawanie rad rodziców, stowarzyszeń, tworzenie ciał doradczych do spraw

Komunikacja

np. bezpieczeństwa, programu szkoły, różne ko-

Poszukiwanie efektywnego komunikowania się
między szkołą a domem w zakresie programu

mitety, komisje z udziałem rodziców.

szkoły i postępów w rozwoju dzieci: indywidu-

Współpraca ze społecznością lokalną

alne spotkania z rodzicami, których inicjatorem

Rozpoznawanie oraz integrowanie działań zarad-

jest nauczyciel niezrażający się niepowodzenia-

czych i usług świadczonych szkołom, rodzicom

mi, cotygodniowe lub comiesięczne informacje

i dzieciom przez środowisko lokalne: informacja

pisemne o postępach dziecka i ustalenia podej-

dla rodziców o lokalnych działaniach dotyczących

mowane po konsultacji z nauczycielem, pełna

zdrowia, kultury, rekreacji, opieki społecznej, in-

informacja na temat oferty szkoły, polityki edu-

formacja o działalności społecznej w środowisku

kacyjnej, programu, perspektyw rozwoju.

lokalnym, związanej z realizacją celów edukacyjnych, włączanie rodziny, jako współpartnera,

Wolontariat

w działania obywatelskie, samorządowe, kul-

Organizowanie pomocy i wsparcia rodziców: dy-

turalne, gospodarcze, budżetowe, ekologiczne

żury rodziców podczas wyjść, wycieczek; pomoc

gminy na rzecz rodziny i dziecka, uczestnictwo

w pracach administracyjnych i w obsłudze szkoły,

absolwentów szkół w realizacji programów dla

rodzicielskie patrole ukierunkowane na bezpie-

uczniów.

czeństwo dzieci, praktyczny udział w wykonywaniu pomocy dydaktycznych itp.

Nauka domowa

Źródło: M. Mendel, Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Adam
Marszałek, Toruń 2001.

Dostarczanie rodzicom informacji i pomysłów dotyczących pomagania dzieciom w pracy domowej: pełna informacja o wymaganych
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Jigsaw

Obszar III Moduł 3.2 Zał. 9

Jigsaw
Tab. 13. Rola i zadania rady rodziców / rady szkoły
Rola

Zadania

Źródło: opracowanie własne.

Inicjatywy, które mogą być podejmowane
przez rodziców w szkole:
Pomysły na to, jak budować i utrzymać dobrą,
efektywną współpracę z rodzicami:
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drugą ekipę, wydłużając ich pracę i zmniejszając zyski.

Instrukcja Kopalnia srebra

Wszyscy górnicy są świadomi konsekwencji
użycia obu sposobów.
Każda grupa codziennie ustala, jakim narzę-

Kopalnia srebra – gra strategiczna

dziem będzie się posługiwać, a sztygar notuje de-

Dwie firmy górnicze wykupiły koncesje na eks-

podejmuje tego dnia grupa druga.

ploatację góry zawierającej pokłady srebra. Wyobraźcie sobie, że jesteście dwiema ekipami górników (A i B). Obie ekipy rozpoczynają eksploatację jednocześnie, ale każda pracuje oddzielnie,
drążąc swój własny szyb do wnętrza góry.
Waszym celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku, czyli wydobycie jak największej ilości
srebra.
Ekipy górników mają do wyboru dwa sposoby
(narzędzia) eksploatacji srebra:

cyzję na kartce. Jedna ekipa nie wie, jaką decyzję

Możliwy urobek w ciągu dnia pracy:
Tab. 14. Punktacja gry – Kopalnia srebra
Narzędzie

Rezultat (zysk)

Kilof / kilof

+ 25 kg / +25 kg

Kilof / dynamit

–50 kg / +50 kg

Dynamit / dynamit

–100 kg / –100 kg

Źródło: opracowanie własne.

1) Kilof – wówczas dzienny urobek jest mniejszy
i praca trwa dłużej, ale posługiwanie się tym
narzędziem nie wpływa na efekty pracy ekipy

Obie ekipy pracują przez 2 tygodnie po 5 dni
w tygodniu.
Każdego kolejnego dnia sztygar przekazuje

przeciwnej.
2) Dynamit – wydobycie odbywa się szybciej,

po cichu decyzję swojej ekipy prowadzącemu.

ale wstrząsy zasypują chodnik drążony przez
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Wnioski Kopalnia srebra

Obszar III Moduł 3.3 Zał. 12

Wnioski Kopalnia srebra
Tab. 15. Wnioski
Najciekawsze wnioski z dyskusji

Jak te wnioski mogą pomóc / jak możemy je przenieść
na grunt współpracy rodzice–szkoła

Źródło: opracowanie własne.
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Prezentacja
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TYPY KONFLIKTÓW

WARTOŚCI I PRZEKONAŃ
Twoje przekonania są
inne; moje są słuszne

RELACJI I UCZUĆ
Obraziłeś mnie
chcę zemsty

ZASOBÓW
(RZECZOWY)
Masz coś,
co powinno należeć
do mnie

DANYCH INFORMACJI
Tłem jest brak
informacji lub błędne
informacje

Rys. 4. Typy konfliktów
Źródło: opracowanie własne.
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Dzień 1
Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 11: Odsłuch z terenu

A

VI.7.11

Cel sesji: Budowanie wspólnoty uczących się, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem, klaryfikowanie własnych sądów.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Spotkanie w grupie krytycznych przyjaciół
OU siadają w grupach krytycznych przyjaciół i zgodnie z przyjętymi
zasadami organizują rozmowę nad zadaniami całego kursu: Co było
trudne? Co było łatwe? Co dla mnie w zadaniach rozwojowych było inspirujące? Z czego jestem szczególnie dumna/dumny? Można tu wykorzystać
nauczycielskie społeczności uczące się (NSU) lub inną metodę dyskusji
wybraną przez OU. OP dba, by zawsze w grupie wyznaczona została
jedna osoba moderująca dyskusję.
3. Podsumowanie ćwiczenia
OP podsumowuje ćwiczenie, jeśli jest taka konieczność, prosząc przedstawicieli grup o zaprezentowanie konkluzji wynikających z dyskusji.

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO
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II.1.8 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

II.1.8

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 8: Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji
pedagogicznych w planowaniu uczenia się

A

Cel sesji: Zastosowanie w praktyce wiedzy na temat poznanych
teorii i wniosków z badań edukacyjnych.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

Zadanie przed zajęciami
Zadanie 1
Cel zadania: Zapoznanie się z tezami dotyczącymi nauczania z wykorzystaniem IT.
Opis zadania: Uczestnicy odpowiadają na pytanie dotyczące wykorzystania IT w pracy i zagrożeń dla uczenia się uczniów wynikających z niego.
Forma: np. e-learning.
Sposób przekazania zadania uczestnikom: e-learning.
Materiały do wykonania zadania: Tekst: M. Żylińska, Mózg wobec
nowych technologii: rachunek zysków i strat, [w:] Neurodydaktyka.
Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013; S. Furgoł, L. Hojnacki, Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz. Dwie synergie, http://www.edunews.pl/
nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/619.

Kiedy do wykonania: najpóźniej na dwa–trzy dni przed sesją zjazdową kursu – trener(ka) prowadzący(a) musi przygotować podsumowanie pracy domowej do wykorzystania podczas szkolenia.
Zadanie 2
Cel zadania: Określenie swojego stylu uczenia się w odniesieniu
do kwestionariusza Kolba. Poznanie innego typu kwestionariuszy – np. Gardnera.

6

E

Opis zadania: Uczestnicy wykonują zamieszczony na stronie in-

Obszar II Moduł 1.8 Zał. 1

ternetowej kwestionariusz Kolba (Obszar II Moduł 1.8 Zał. 1 Kwe-

Kwestionariusz Kolba

stionariusz Kolba), a następnie odnajdują opis wynikający z ich
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diagnozy. Dokonują refleksji – w jakim stopniu zamieszczony arkusz odpowiada ich rzeczywistym preferencjom w uczeniu się.
Forma: e-learning.
Materiały do wykonania zadania:

•• Obszar II Moduł 1.8 Zał. 1 Kwestionariusz Kolba,

•• Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera, www.edukacja.edux.
pl/p-2016-inteligencji-wielorakie.php.

Kiedy do wykonania: najpóźniej na dwa–trzy dni przed sesją zjazdową kursu – uczestnicy powinni przyjechać z gotową autodiagnozą.

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Refleksja nad wpływem przestrzeni na proces uczenia się
OP zaprasza do refleksji na temat zasad organizacji przestrzeni:

G

Co mówi proksemika o naszym posługiwaniu się przestrzenią i wpływie,

Co mówi proksemika o naszym

jaki ma na nas? Przypomina termin proksemika – badanie wpły-

posługiwaniu się przestrzenią

wu relacji przestrzennych (między osobami lub między osobami

i wpływie, jaki ma na nas?

a otoczeniem).

3. Doświadczenie przestrzeni – dystans osobniczy i społeczny
OP organizuje rozmowę w parach: W jaki sposób ustawienie stolików
w tej sali ułatwia i utrudnia mi uczenie się? Zapisuje wnioski, zbierając
je na forum. A następnie pyta uczestników: Jak blisko siebie rozmawialiście? Ustalony dystans zapisuje na plakacie. Następnie prosi,
aby połowa par usiadła bliżej siebie, a połowa dalej i porozmawiali
na temat planów na następny tydzień. Po chwili zadaje pytanie: Co się
dzieje, kiedy dystans się zmniejsza, a co, kiedy go zwiększamy? Ponownie
zapisuje wnioski. Podsumowuje ćwiczenie, odnosząc się do badania
dystansu osobniczego, zwraca uwagę, że w naszej kulturze jest on
wyraźnie określony. Warto dostrzec, że kiedy uczniowie pracują nad
jakimś zagadnieniem w parach, taki dystans właśnie ich dzieli. Jeśli
uczniowie zajmują się rozmową na inne tematy – osobiste lub żartują – często ten dystans zmniejszają.
Należy pamiętać, że wiedzę o emocjach i proksemice możemy wykorzystać, planując proces edukacyjny. Jeżeli relacje między nauczycielem a uczniem są dobre i uczeń czuje się bezpiecznie, to kiedy ma
problemy z nauką może korzystać bardziej ze wsparcia wtedy, kiedy
nauczyciel dodatkowo mu coś tłumaczy, siedząc obok niego.

G

Następnie OP, odnosząc się do przeżytego przed chwilą doświad-

W jakiej odległości dobrze być

czenia, zadaje pytanie: Co się dzieje, kiedy dystans się zmniejsza, a co,

od siebie, aby nam to umożli-

kiedy go zwiększamy? W jakiej odległości dobrze być od siebie, aby nam

wiało wspólną dyskusję?

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO
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II.1.8 Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się

to umożliwiało wspólną dyskusję? OP zapisuje wnioski. Dystans społecz-

ny pozwala nam na dyskutowanie, ponieważ otwiera przestrzeń –
dostrzegamy obecność innych, musimy odnieść swoje zdanie i usto-

sunkować się do sygnalizowanej obecności innych. OP organizuje
burzę mózgów zogniskowaną wokół pytania: Co z tego wynika dla
uczenia się w klasie? W podsumowaniu powinny się pojawić następujące kwestie: poziom bezpieczeństwa uczniów, otwieranie przestrzeni
a nawiązywanie relacji, wielkość przestrzeni i jej wpływ na pracę
uczniów na lekcji.
4. Projektowanie interakcji w klasie
OP przygotowuje plakaty przedstawiające różne rozmieszczenie
ławek w klasie – tradycyjne, dwa ułożenia w kształceniu zintegrowanym (dywan z tyłu klasy, za ławkami oraz dywan obok ławek),
ustawienie w podkowę, po dwie ławki zsunięte, pojedyncze stoliczki
i inne. Dzieli uczestników na grupy (tyle grup, ile mamy układów
ławek w klasie) i prosi uczestników, aby umiejscowili w tak zaprojektowanej sali uczniów. Uczestnicy mają za zadanie zaznaczyć symbolem
U wszystkich uczniów w danej klasie – umieścić ich przy ławkach.
Następnie w klasie usytuować nauczyciela (N). Na rysunkach linią
ciągłą zaznaczyć, między kim może zajść dobra praca w parach, linią
przerywaną – w grupie. Następnie każda z grup odpowiada na pytania: Co o naszym sposobie pracy z uczniami mówi nam sala lekcyjna? Jakie
G

wartości są w niej widoczne? Jaki typ relacji preferowany?

Co o naszym sposobie pracy

Kolejny etap ćwiczenia i zadanie dla grup: Zaprojektuj, w jaki sposób

z uczniami mówi nam sala

nauczyciel powinien poruszać się i być obecny w przestrzeni sali podczas

lekcyjna?

45 minut lekcji, aby wzmacniało to efektywne uczenie się uczniów. OP

Jakie wartości są w niej

zaprasza do omówienia wyników prac. Zaznacza, że każda z opisanych

widoczne?

sytuacji ma swoje plusy i minusy – nie jest tak, że któraś jest jedynie

Jaki typ relacji preferowany?

złą czy dobrą sytuacją. Warto jednak zwracać uwagę nauczycielom
na świadomą pracę nad sposobem, w jakim poruszają się w przestrzeni klasy, i omówić wynikające z tego konsekwencje. W pracy trenera
podkreślamy kwestię stania, siedzenia oraz miejsca w sali, które zajmiemy (np. chowanie się za biurkiem). Od naszej świadomości zależy
atmosfera i nastawienie grupy. Można mówić, że to zupełnie zbędne
tematy, a nauczyciel ma po prostu dobrze uczyć. Czasem jednak zmiana w tym zakresie zwiększa dyscyplinę czy zaangażowanie uczniów
w klasie, a zmiana nie musi być duża.
OP zwraca uwagę, że na warsztatach OU pracują w przestrzeni, w której stoły są ustawione inaczej niż zazwyczaj. Prosi o świadome badanie
wpływu tak zorganizowanej przestrzeni na ich uczenie się.
5. Style uczenia się
OP odwołuje się do pracy domowej z platformy internetowej, analizy własnego stylu uczenia się na podstawie kwestionariusza Kolba.
Prosi OU o przygotowanie argumentacji dowodzącej i obalającej tezę:
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Rozpoznanie stylów uczenia się uczniów i nauczyciela jest niezbędne we
właściwym planowaniu przebiegu lekcji. Dzieli grupę na połowę – część
przygotowuje argumenty za, część – przeciw. Prosi o prezentację
na forum i podsumowuje dyskusję.

żeniu, które może wynikać z nadmiernej wiary czy zaufania w ogólne

F

klasyfikacje – uproszczone klasyfikowanie i ocenianie uczniów, ich

Materiały biurowe:

predyspozycji i możliwości.

• flipchart, pisaki

W podsumowaniu powinna się pojawić informacja o istotnym zagro-
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Dzień 2

II.1.9

Obszar II Moduł 1: Istota uczenia się.
Zagadnienie 9: Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji
pedagogicznych w planowaniu uczenia się – plan daltoński

A

Cel sesji: Refleksja nad wnioskami dotyczącymi uczenia się
wynikającymi z teorii pedagogicznych i badań nad uczeniem się
z wykorzystaniem modelu lekcji według planu daltońskiego.

B

Czas: 150 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
E

OP informuje, że przez najbliższy czas OU będą pracować zgodnie

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 3

z zasadą planu daltońskiego. OP przedstawia 20 reguł samodzielnego

20 reguł…

rozwoju (Obszar II Moduł 1.9 Zał. 3 20 reguł…) oraz kartę (Obszar II

E

Moduł 1.9 Zał. 4 Ku samodzielnej, odpowiedzialnej nauce). Prezentuje
zasady organizacji przestrzeni w sali umożliwiające realizację zadań.

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 4 Ku

Podczas omówienia odnosi się do karty (Obszar II Moduł 1.9 Zał. 5 Gra

samodzielnej, odpowiedzial-

w zadanie). Każdy z uczestników otrzymuje kartę z zadaniami do wy-

nej nauce

konania (Obszar II Moduł 1.9 Zał. 6 Karta pracy dalton). OU zapoznają

E

się w grupach z materiałami, a następnie odpowiadają na pytania:
Na jakich zasadach szukamy i udzielamy sobie pomocy? Jak się komuni-

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 5

kujemy? Kiedy jesteśmy cicho? OP zwraca uwagę na konieczność od-

Gra w zadanie

różnienia wyjaśnienia od podawania rozwiązania.

E

OU przystępują do realizacji zadań zgodnie ze strukturą. OP jest

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 6

obecna w sali, ale można zadawać jej pytania tylko w określonym

Karta pracy dalton

momencie spotkania – kiedy da sygnał. W czasie trwania zajęć nie
może to być częściej niż trzykrotnie. OU otrzymują zadania do wykonania, planują kolejność, w jakiej zrealizują te zadania, a także
ustalają, z kim wykonają zadania wymagające współpracy. Następnie
zapisują wybraną kolejność realizacji zadań w przygotowanej przez
OP na flipcharcie tabeli. Posłuży ona jako narzędzie monitorowania realizacji zadań. Zadania wykonywane są na różnokolorowych
kartkach papieru (do każdego zadania inny kolor kartek). Zadania
grupowe przygotowywane są w grupach. Gotowe materiały OU wieszają na ścianach. OP przypomina, że niektóre z zadań opierają się
na pracy domowej.
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Lekcję rozpoczyna projekcja prezentacji Sugaty Mitry, http://www.

E

ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud. Uczestnicy

Materiał filmowy:

wykorzystują wcześniej dane, ale także przygotowane na osobnych

Projekcja prezentacji Sugaty

stolikach materiały (Obszar II Moduł 1.9 Zał. 7 Keller; Obszar II Mo-

Mitry, http://www.ted.com/

duł 1.9 Zał. 8 Synergia). OU przystępują do realizacji poszczególnych

talks/sugata mitra build

zadań opisanych w karcie pracy (neurodydaktyka, konstrukcjonizm

a school in the cloud

poznawczy, cykl Kolba). OP pamięta, by zorganizować trzy krótkie
cykle, w których OU mogą zadawać pytania. Przypomina również,
że co jakiś czas OU wykorzystują kartę Gra w zadanie jako podstawę
do refleksji nad własnym procesem uczenia się.

E
Obszar II Moduł 1.9 Zał. 7

Po upływie ustalonego czasu OU omawiają wyniki pracy. Prezentują
przygotowane prace, omawiając poszczególne plakaty. Następnie

Keller

ponownie sięgają do karty Gra w zadanie, poddając refleksji własny

E

proces uczenia się.

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 8
Synergia

3. Podsumowanie sesji
OP na podłodze rozkłada kartki A4. Na każdej z nich zapisuje jeden
z etapów stolikowych pracy podczas zajęć metodą planu daltońskiego.
Prosi uczestników, aby stanęli przy tym zadaniu, które najbardziej
ich zaangażowało, i prosi o uzasadnienie wyboru. OU siadają w zespołach 4-osobowych. Na ścianie pojawiają się hasła: strategie efektywnego uczenia się, kognitywizm, konstrukcjonizm, neurodydaktyka. OU zapisują na kartkach w odpowiednim kolorze – jakie elementy danej teorii pojawiły się w praktyce na lekcji. Uczestnicy
przyklejają swoją kartkę pod odpowiednim hasłem, a trenerka dokonuje podsumowania.

F
Udostępnione nagranie: http://www.ted.com/talks/sugata mitra build
a school in the cloud
Materiały szkoleniowe:
• Obszar II Moduł 1.9 Zał. 3 20 reguł…
• Obszar II Moduł 1.9 Zał. 4 Ku samodzielnej, odpowiedzialnej nauce
• Obszar II Moduł 1.9 Zał. 5 Gra w zadanie
• Obszar II Moduł 1.9 Zał. 6 Karta pracy dalton
• Obszar II Moduł 1.9 Zał. 7 Keller
• Obszar II Moduł 1.9 Zał. 8 Synergia
Materiały biurowe:
• flipchart
• mazaki
• kartki A4 w kolorze niebieskim, zielonym, białym
• małe karteczki samoprzylepne

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO
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I.2.3 Obszar I Moduł 2: Zarządzanie przez wartości

I.2.3
A

Obszar I Moduł 2: Zarządzanie przez wartości.
Zagadnienie 3: Przywództwo, World Cafe

Cel sesji: Pogłębienie rozumienia wartości i ich wpływu
na działania podejmowane w szkole.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. World cafe
OP przygotowuje stoliki (dobrze, aby było ich nieco więcej aniżeli
podzielonych na grupy uczestników) z odpowiednimi pytaniami,
na które odpowiedzi będą szukały OU, arkuszami flipchartu oraz
pisakami. Przy każdym stoliku ustawia odpowiednią liczbę krzeseł.
Następnie wyjaśnia OU zasady pracy. Przy każdym stoliku siadają
osoby zainteresowane tematem, tylko jednak tyle, ile jest krzeseł.
OU wybierają stolik, pamiętając, że zaplanowane są cztery/pięć zmian
stolików (w zależności od tego, jakim czasem dysponujemy). Przy
każdym stoliku grupa wybiera sekretarza, który będzie zapisywał
główne tezy rozmowy, zadba również o moderowanie dyskusją, a także zrelacjonuje dyskusję kolejnej grupie osób. Czas przebywania osób
przy jednym stoliku musi być określony i zależy od tematu. Proponuje
się, by jednak nie trwał dłużej niż 10–15 minut.
Przykładowe problemy do pracy przy stolikach:
Wolność. Gdzie jest miejsce na poszerzanie wolności we współczesnej szkole?
Równość. Równość szans: Mit? Postulat? Rzeczywistość?
Szacunek. Inny w szkole: Wartość czy problem?
Zaufanie. Uczeń na lekcji: Dlaczego nauczyciele zwykle „trzymają
go za rękę”?
Odpowiedzialność. Dlaczego oni się nie uczą? A może: Dlaczego my
nie potrafimy ich nauczyć?
Odwaga. Kogo i czego w edukacji musimy przestać się bać?
Uczciwość. Konflikt wartości – strategie przywódcy edukacyjnego.
Rozwój i uczenie się. Kto w szkole się rozwija?
Otwartość. Dlaczego tak trudno wprowadzać w szkole zmianę?
Dialog. Jak rozmawiać w szkole o szkole?
Służebność. Jak wspierać pracowników szkoły w pokonywaniu
przeszkód?

12
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Obszar VI Moduł 1: Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym. VI.1.5

Partycypacja. Czy włączać osoby, które nie chcą być włączane?

F

Różnorodność. Uczniowie, rodzice, partnerzy. Jak wykorzystać

Materiały szkoleniowe:

to bogactwo?

• lista tematów do refleksji

Refleksyjność. Czy rzeczy, które uważacie za ważne, są naprawdę

przy stolikach

istotne jak być refleksyjnym przywódcą?
Wiarygodność. Czy robimy to, co mówimy, że robimy?

Materiały biurowe:
• flipchart, flamastry

Obszar VI Moduł 1: Zarządzanie własnym rozwojem

VI.1.5

zawodowym.
Zagadnienie 5: Studium przypadku na temat przyjmowania informacji
zwrotnej

A

Cel sesji: Zapoznanie grupy z zasadami przyjmowania informacji
zwrotnej oraz refleksja nad tym, jak budować w szkole środowisko
otwarte na jej udzielanie i przyjmowanie.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat
E

SCENARIUSZ

Obszar VI Moduł 1.5 Zał. 9
Studium przypadku 14 Przyj-

1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi

mowanie informacji zwrotnej

2. Ćwiczenie

otwartego na informację

i tworzenie środowiska
zwrotną

OP dzieli OU na grupy czteroosobowe, następnie proponuje przeczytanie studium przypadku opisanego w materiale (Obszar VI Moduł
1.5 Zał. 9 Studium przypadku 14 Przyjmowanie informacji zwrotnej
i tworzenie środowiska otwartego na informację zwrotną). W grupach

G

OU odpowiadają na pytania: Jakie działania dyrektora mogłyby wpłynąć

Jakie działania dyrektora mo-

na stworzenie większej otwartości w komunikacji między przełożonym

głyby wpłynąć na stworzenie

a podwładnymi? Jak udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej może

większej otwartości w komu-

wpłynąć na świadomość własnego funkcjonowania w kontakcie z innymi

nikacji między przełożonym

(uczniami, nauczycielami)? Jak dyrektor szkoły może poprosić swój zespół

a podwładnymi?

o udzielanie mu informacji zwrotnej w sytuacji, gdy w szkole nie ma kultury dzielenia się informacją zwrotną? Zastanów się, czy i jak udzielasz
informacji zwrotnej? Czy masz opór przed jej wysłuchaniem? Jeśli tak,
z czego on wynika?

F
Materiały biurowe:

3. Podsumowanie ćwiczenia

• dodatkowe kartki na
notatki

OU podsumowują ćwiczenie, zbierając refleksje na forum.

• flipchart
• flamaster, długopisy

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO
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VI.7.8 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

VI.7.8

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 8: Sesja plakatowa – prezentowanie własnych koncepcji
pracy szkoły

A

Cel sesji: Prezentowanie własnych pomysłów na koncepcję pracy
szkoły.

B

Czas: 120 minut

D

Forma sesji: sesja plakatowa

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele i sposoby ich realizacji
2. Sesja plakatowa
Przed zajęciami OP przygotowuje miejsce do wywieszenia plakatów.
Po ich wyeksponowaniu informuje OU o przebiegu sesji. Sesja plakatowa polega na takim zorganizowaniu czasu i przestrzeni, by poszczególne osoby prezentujące swoje koncepcje miały odrębny czas
na odpowiadanie na pytania innych uczestników. Jeśli mamy grupy,
to możemy przeznaczyć 10–15 minut dla każdej z grup. W określonym
czasie OU z jednej grupy stoją przy swoich plakatach, udzielając odpowiedzi na ewentualne pytania OU z innych grup. Potem następuje
zmiana i przy swoich plakatach odpowiedzi udzielają OU z innych grup.
3. Podsumowanie sesji
Sesję można podsumować w wybrany przez OP sposób.

14
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Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność. VI.7.9

Dzień 3

VI.7.9

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 9: Refleksja nad projektem końcowym

A

Cel sesji: Pobudzenie do refleksji nad własnym projektem,
udzielanie informacji zwrotnej.

B

Czas: 45 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie
OP proponuje refleksję na temat własnej koncepcji pracy zogniskowaną wokół pytań: Wokół jakich wartości budowano koncepcję pracy szkoły?
Do jakich koncepcji pedagogicznych odwołano się w koncepcji? Jakie cele
postawiono przed szkołą (np. uczenie się uczniów, rozwój indywidualny,

G

społeczny, przygotowanie do rynku pracy, jak określono sylwetkę absol-

Wokół jakich wartości budo-

wenta)? Czy i w jaki sposób odwołano się do kontekstu funkcjonowania

wano koncepcję pracy szkoły?

placówki, co najczęściej brano pod uwagę? Czy zaplanowano długofalowy

Do jakich koncepcji peda-

rozwój szkoły, w jakich obszarach? W jaki sposób planowano wykorzystać

gogicznych odwołano się

potencjał interesariuszy szkoły? Czy i w jaki sposób odwołano się do wy-

w koncepcji?

magań państwa? Czy i w jaki sposób zaprojektowano strategie realizacji
koncepcji? Czy i w jaki sposób zaplanowano monitorowanie i ewaluację
koncepcji?
OP dba, by refleksja objęła także ogólne odniesienie się do wszystkich
prezentowanych w czasie sesji plakatowej koncepcji (wnioski, uwagi
dotyczące całości – np. co dominuje, czego brak, w czym koncepcje
są do siebie podobne, czym się wyróżniają…?).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO

15

VI.1.4 Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli liderskiej

VI.1.4

Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli
liderskiej.
Zagadnienie 4: Grupowe doświadczenia liderskie

A

Cel sesji: Doświadczenie roli lidera i współpracy w zespole,
wzmocnienie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji
zwrotnej.

B

Czas: 90 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Ćwiczenie: Balonowy pociąg
Przed rozpoczęciem zajęć OP wybiera miejsce, na którym wyznacza
dwie lub trzy trasy (zależnie od liczebności grupy). Oznacza start
i metę każdej trasy, które powinny być tej samej długości (ok. 15 metrów). OU zostają podzieleni na grupy, każda z nich otrzymuje balony
w innym kolorze. Aby uczestnicy mogli się skupić na wykonaniu zadania, a nie na rywalizacji, najlepiej wykonać to ćwiczenie na otwartej
przestrzeni (między drzewami, krzakami, aby były jakieś zakręty
i nierówności na trasie) i by członkowie poszczególnych zespołów nie
widzieli się wzajemnie. Następnie OP przekazuje instrukcję wykonania zadania. Należy podkreślić, że celem nie jest wyścig, a wykonanie
zadania. Polega ono na pokonaniu wyznaczonej trasy gęsiego tak, by
umieszczone pomiędzy poszczególnymi osobami balony nie wypadły
na ziemię. Zadanie jest wykonane, kiedy ostatnia z osób tworzących
szereg minie linię mety. W wykonaniu zadania biorą udział wszyscy
członkowie grupy. Na trasie balonów nie można dotykać rękami,
balony nie mogą wypaść, pęknąć. Nie można schować balonu pod
ubranie, ani przytrzymywać ustami. Żaden z OU nie może dotknąć
przeszkody pojawiającej się na trasie. Nie można również dotykać się
rękami nawzajem. W przypadku naruszenia którejkolwiek z zasada
grupa wraca na początkową linię startu. Podejmując kolejną próbę,
można zmieniać kolejność ustawienia w szeregu.
Podsumowując ćwiczenie OP, organizuje refleksję wokół pytań:
Co było Waszym celem? W jakim stopniu udało się go osiągnąć? Jak się
czuliście podczas tego ćwiczenia? Jakie etapy wyróżnilibyście w tym ćwiczeniu? Kto był liderką/liderem? Po czym to poznaliście? Jakie momenty
tego ćwiczenia uznalibyście za istotne z punktu widzenia lidera? Jakie
zachowania lidera/liderów pomagały osiągać sukces w kolejnych etapach
tego ćwiczenia? Jakie zachowania przeszkadzały w uztskaniu sukcesu?
Jakie były Wasze oczekiwania wobec lidera i innych członków zespołu
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Obszar VI Moduł 1: Rozwój samoświadomości w roli liderskiej. VI.1.4

na poszczególnych etapach tego ćwiczenia? Podsumowanie: Jakie są
zadania lidera wobec zespołu podczas realizacji zadań?
3. Sesja informacji zwrotnej

G
Jakie są zadania lidera wobec
zespołu podczas realizacji

OP prezentuje formatkę do wykorzystania przy udzielaniu IZ do prze-

zadań?

prowadzonego ćwiczenia. Pozostawia nieco czasu na wypełnienie
formatki, a następnie OU przekazują wybranym osobom IZ na podstawie przygotowanej formatki (Obszar VI Moduł 1.4 Zał. 7 Formularz

E

obserwatora w informacji zwrotnej).

Obszar VI Moduł 1.4 Zał. 7
Formularz obserwatora

4. Ćwiczenie: Koło, trójkąt, kwadrat (45 minut)

w informacji zwrotnej

OP dzieli OU na dwie grupy. Ćwiczenie powinno być przeprowadzone
w przestrzeni, gdzie nie ma krzeseł ani innych przeszkód (sala, korytarz, plac, polana). OU wykonują je z zamkniętymi oczami (o czym należy ich wcześniej uprzedzić). Po zasłonięciu oczu OP podaje OU do rąk
sznurek w taki sposób, żeby nie dostawali go po kolei, tylko trochę
splątany. Zadaniem grupy jest ułożyć koło z wykorzystaniem całej
długości sznurka, który mają w rękach. Na wykonanie zadania grupa
ma cztery minuty. Po upływie tego czasu OU kładą sznurek na ziemi,
a następnie sprawdzają, czy wykonali zadanie.
Po ułożeniu koła OP prosi, by jeszcze raz zasłonić oczy i z podanego
ponownie sznurka ułożyć trójkąt równoboczny. Zadanie kończy się po-

G

dobnie jak poprzednio po czterech minutach. OU kładą sznurek na pod-

Co może robić lider, aby wspie-

łodze i sprawdzają, w jakim stopniu udało im się wykonać zadanie.

rać skuteczną współpracę

W trakcie ćwiczenia wszystkie OU muszą mieć stale sznurek w rękach.

w zespole?

Omawiając ćwiczenie, OU skupiają się na następujących kwestiach:
Jak oceniacie satysfakcję z efektu i sposobu realizacji tego zadania? Co było
Waszym celem? W jakim stopniu udało się Wam go osiągnąć? Jakie momenty
Po czym to poznaliście? Jakie były Wasze oczekiwania wobec lidera i in-

F

nych członków zespołu na poszczególnych etapach/istotnych momentach

Materiały szkoleniowe:

tego ćwiczenia? Co może robić lider, aby wspierać skuteczną współpracę

• Obszar VI Moduł 1.4 Zał. 7

w zespole? Jak lider może dbać o komunikację wspierającą realizację celów?

Formularz obserwatora w in-

tego ćwiczenia uznalibyście za istotne? Dlaczego? Kto był liderem/liderką?

formacji zwrotnej

5. Sesja informacji zwrotnych
Materiały biurowe:

OU dobierają się w trzyosobowe zespoły (w grupach wykonujących

• flipchart, 10 flamastrów,

zadania), z uwzględnieniem zasady, że wybierają tych, z którymi mieli

nożyczki

najwięcej interakcji w ćwiczeniu. OU spisują swoje spostrzeżenia

• balon dla każdego uczest-

dotyczące jednej osoby tak, by o każdym ktoś pisał (osoba A udziela

nika + kilka zapasowych,

informacji osobie B, osoba B – osobie C, osoba C udziela osobie A).

ewentualnie dwa kawałki

Do sesji można wykorzystać poprzednią formatkę.

krepiny do oznaczenia startu
i mety trasy

W podsumowaniu OP ogniskuje rozmowę wokół pytań: Jak czuliście

• sznurek o długości ok.

się udzielając informacji zwrotnej? Jak czuliście się przyjmując informację

15 metrów

zwrotną? Czego dowiedzieliście się o sobie po dwóch sesjach informacji

• chusty do zasłonięcia oczu

zwrotnej? Co zyskaliście?

(tyle, ilu uczestników)

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO
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VI.7.10 Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność

VI.7.10
A

Obszar VI Moduł 7: Refleksyjność.
Zagadnienie 10: Podsumowanie kursu

Cel sesji: Podsumowanie kursu, odniesienie się do własnego
procesu uczenia się.

B

Czas: 60 minut

D

Sposób pracy: warsztat

SCENARIUSZ
1. OP przedstawia cele sesji i sposoby pracy nad nimi
2. Podsumowanie kursu
OP organizuje sesję podsumowującą całość kursu, ogniskując ją wokół
własnej koncepcji przygotowanej jako pracy kończącej. Proponujmy
OU refleksję na podstawie wszystkich obszarów, jakimi zajmowaliśmy
się w czasie kursu: Które z obszarów, modułów i zagadnień były dla Was
największą inspiracją przy pisaniu koncepcji? Które z nich stały się dla
Was ważnym rozwojowym impulsem? Jak wykorzystujecie wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie? Można zaproponować wykonanie mapy
mentalnej lub spojrzeniu na mapę przygotowywaną na poprzednich
zjazdach. Można także opierać się na tych pytaniach i najpierw rozmawiać w parach o swoich doświadczeniach edukacyjnych. Chętne
osoby przedstawiają swoje przemyślenia lub można też rozmowę
zorganizować jako przedstawianie zdania koleżanki/kolegi z pary.
3. Podsumowanie wspólnej zespołowej pracy
W ostatniej części zajęć warto pozostawić nieco czasu na podsumowanie zespołowej pracy w ciągu całego kursu. Dla tego celu można wy-

F

18

korzystać ćwiczenia: kartka na plecach (każdy dopisuje swoje słowa
na kartce przypiętej do pleców właściciela) lub zastosować wachlarz
(każda osoba podpisuje własną kartkę, a następnie po kole przeka-

Materiały biurowe:

zujemy ją). Osoby zapisują swoje zdanie i zaginają kartkę papieru,

• flipchart, 10 flamastrów,

tworząc z niej rodzaj wachlarza. W celu podsumowania można także

• kartki, długopisy

wykorzystać inne techniki udzielania sobie informacji.
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Notatki
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Kwestionariusz Kolba

Obszar II Moduł 1.8 Zał. 1

4. Uczę się poprzez:
A. odczuwanie …

Kwestionariusz Kolba

B. obserwację …

C. myślenie …

Styl uczenia się
(według Davida A. Kolba)

D. działanie …

Celem tego kwestionariusza jest ustalenie, jaka

A. jestem otwarty na nowe doświadczenia …

jest Twoja metoda uczenia się.
W kwestionariuszu umieszczono 12 zdań
o różnej treści, w zależności od tego, czy jako zakończenie wybierze się punkt A, B, C czy D.
Przy zakończeniu zdania, które najlepiej opisuje Twój sposób uczenia się, postaw cyfrę 4; przy
zdaniu, które jest następne w kolejności – cyfrę
3; cyfrę 2 – przy takim zakończeniu zdania, które
jeszcze słabiej opisuje styl Twój uczenia się; a cyfrę 1 – przy zdaniu, które w najmniejszym stopniu
oddaje Twój sposób uczenia się.
Różne zakończenia tego samego zdania nie
mogą mieć tych samych rang.
Przykład:
Kiedy się uczę czegoś:

A. jestem szczęśliwy …2…
B. jestem szybki …1…

5. Kiedy uczę się czegoś:
B. przyglądam się wszystkim aspektom zagadnienia …
C. lubię analizować zagadnienia i badać ich
szczegółowe aspekty …
D. lubię eksperymentować …
6. W czasie uczenia się czegoś:
A. wierzę swej intuicji …
B. obserwuję …

C. myślę logicznie …

D. jestem aktywny …
7. Najwięcej mogę się nauczyć dzięki:
A. osobistym kontaktom z ludźmi …
B. obserwacji …

C. spójnej teorii …

D. możliwości sprawdzenia i zastosowania wiedzy w praktyce …

C. myślę logicznie …3…

D. jestem uważny …4…

8. Kiedy uczę się czegoś:

1. Kiedy uczę się czegoś:

B. zanim podejmę działania, potrzebuję czasu

A. lubię, gdy porusza to moje uczucia …

B. lubię obserwować i słuchać, co się dzieje …

C. lubię rozmyślać o różnych sprawach i ana-

A. czuję się w to osobiście zaangażowany …
do namysłu …
C. lubię opierać się na różnych teoriach …

D. lubię widzieć rezultaty mojej pracy …

lizować je …
D. lubię robić coś, działać …
2. Najwięcej mogę się nauczyć, kiedy:
A. zaufam swojej intuicji i swoim uczuciom …
B. słucham i obserwuję uważnie …

C. logicznie rozumuję …

D. pracuję ciężko i widzę rezultaty …
3. W czasie uczenia się czegoś:
A. angażuję się emocjonalnie i silnie reaguję
na to, czego się uczę …
B. odnoszę się do tego spokojnie i z rezerwą …

C. mam tendencję do pojmowania rzeczy rozumowo …
D. czuję się za wszystko odpowiedzialny …

9. Najwięcej mogę się nauczyć:
A. kiedy zaufam swoim odczuciom …
B. zdam się na własną obserwację …

C. w oparciu o własne koncepcje i pomysły …

D. kiedy sam mogę wszystko wypróbować …
10. W czasie uczenia się czegoś:
A. jestem osobą nastawioną na akceptację …
B. jestem osobą chłodną i z rezerwą …

C. jestem osobą racjonalną …

D. jestem osobą odpowiedzialną …
11. Kiedy uczę się czegoś:
A. bardzo się we wszystko angażuję …
B. lubię obserwować …

C. oceniam i wydaję opinie …

D. lubię być aktywny …
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Kwestionariusz Kolba

Styl uczenia się – obliczenie wyników

12. Najwięcej mogę się nauczyć, kiedy:
A. nastawię się na bezstronny odbiór …

B. jestem ostrożny i podający w wątpliwość …

Wpisz rangi, jakie przypisałeś poszczególnym za-

D. stosuję rozwiązania w praktyce …

w każdej kolumnie.

C. dokonuję analizy koncepcji i pomysłów …

daniom, w tabelę, a następnie podsumuj liczby

Tab. 1. Formatka do obliczania wyników
A

B

C

D

Suma

………

………

………

………

Twój styl uczenia się

Aktywny

Refleksyjny

Teoretyk

Pragmatyk

Odpowiedź
Sytuacje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Źródło: opracowanie własne.

Styl uczenia się – interpretacja wyników

Refleksyjny – analityk

Aktywny – doświadczający

Lubi z dystansu zastanowić się nad zdarzeniami,
obserwując je ze wszystkich możliwych punktów

Angażuje się w pełni i bez uprzedzeń w każdą

widzenia. Zbiera dane, zarówno bezpośrednio

nową sytuację. Cieszy go chwila obecna i najwię-

jak i za pośrednictwem innych; chce je dokład-

cej przyjemności odczuwa, gdy jest zdominowany

nie przetrawić przed wyciągnięciem wniosków.

przez bezpośrednie działania. Charakteryzuje się

Głównie liczy się dla niego proces gromadzenia

otwartością i brakiem sceptycyzmu, co sprawia,

i analizowania danych o zjawiskach i zdarzeniach,

że z entuzjazmem podchodzi do wszelkich nowi-

tak więc ma tendencje do odkładania wniosków

nek. Jego motto – „Wszystkiego trzeba spróbować”.

na ostatnią chwilę. Jego filozofia to rozwaga i me-

Rzuca się na oślep „w paszczę lwa”. Jego dni

todyczne podejście, motto życiowe to „sprawdź

są pełne działania. Uwielbia doraźne „gaszenie

grunt” i „odłóż decyzję do rana”.

pożarów” w sytuacjach kryzysowych. Problemy

Jest człowiekiem rozważnym, lubi zasta-

rozwiązuje przez burzę mózgów i spontaniczne

nowić się nad wszelkimi możliwymi aspekta-

poszukiwanie rozwiązań. Kiedy tylko przygasa

mi i implikacjami decyzji przed jej podjęciem.

podniecenie związane z jakimś zadaniem, rozglą-

Na zebraniach woli pozostawać na drugim pla-

da się za następnym. Najlepiej czuje się w obliczu

nie. Interesuje go obserwacja innych w działaniu.

wyzwania związanego z nowymi doświadczenia-

Słucha i stara się zaobserwować ogólny kieru-

mi, ale brak mu zainteresowania procesem wdra-

nek dyskusji, zanim zabierze głos. Ma tendencję

żania i konsolidacji rozwiązań. Jest towarzyski,

do pozostawania w tle, sprawia wrażenie osoby

nieustannie zaangażowany w sprawy innych, ale

z dystansem, tolerancyjnej i niewzruszonej. Kiedy

robiąc to, stara się być w centrum uwagi. Jest du-

działa – robi to w ramach ogólnej wizji, łączącej

szą towarzystwa i stara się, aby wszystko działo

w sobie przeszłość i teraźniejszość, obserwacje

się wokół jego osoby.

innych i własne.
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Kwestionariusz Kolba

Teoretyk

się niepewny w obliczu sądów subiektywnych,

Przyswaja i integruje obserwacje, tworząc złożo-

do problemów.

ne, lecz logiczne, niepodważalne teorie. Podchodzi do problemów w sposób logiczny, krok po kroku. Asymiluje pozornie rozbieżne fakty, budując
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myślenia „okrężnego”, nonszalanckiego podejścia

Pragmatyk

spójne teorie. Ma tendencję do perfekcjonizmu,

Lubi wypróbowywać pomysły, teorie i techniki,

nie spocznie aż nie uporządkuje i zaszufladkuje

sprawdzając, jak działają one w praktyce. Wy-

wszystkich elementów. Lubi analizować i syntety-

szukuje nowe pomysły i przy pierwszej oka-

zować fakty. Interesują go podstawowe założenia,

zji eksperymentuje z ich zastosowaniem. Jest

zasady, teorie, modele i systemy rozumowania.

typem człowieka, który wraca z kursu pełen

W jego filozofii życiowej główną rolę odgrywa-

pomysłów i chce je natychmiast wypróbować.

ją racjonalizm i logika, jego mottem jest „Jeżeli

Lubi przystępować natychmiast do dzieła i bez-

to jest racjonalne, musi być dobre”. Pytania, które

zwłocznie korzystać z pomysłów, które do nie-

często zadaje to: „Czy to ma sens?”, „Jak to się ma

go przemawiają. Nie lubi owijania w bawełnę

do…?”, „Jakie są podstawowe założenia?”. Patrzy

i zazwyczaj ze zniecierpliwieniem podchodzi

na wszystko z dystansu, analitycznie. Skłania

do rozwlekłych dyskusji, które nie owocują kon-

się raczej w stronę racjonalnego obiektywizmu

kretnymi rozwiązaniami. Z zasady jest praktycz-

niż subiektywnych i mglistych rozważań. Jego

ny i konkretny, lubi podejmować praktyczne de-

podejście do problemów cechuje konsekwentna

cyzje i rozwiązywać problemy. Problemy i szanse

logika. Taki jest jego sposób myślenia i sztywno

postrzega w kategorii wyzwań. Jego motto: „Za-

odrzuca wszystkie elementy z nimi niezgodne.

wsze znajdzie się lepszy sposób” i „To, co działa,

Woli maksymalizować stopień pewności i czuje

musi być dobre”.
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20 reguł samodzielnego rozwoju

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 3

9. Nauczenie dzieci analizowania problemu:
Co to jest za problem? Czy już miałem z nim

20 reguł samodzielnego rozwoju
Czynności o charakterze ogólnym

do czynienia? Jakie są możliwe rozwiązania?
10. Planowanie. Nauka przewidywania. Jakie
problemy mogą wystąpić w ramach programu kształcenia?

1. Ustalenie, które czynności uczniowie mogą
wykonywać samodzielnie: pójść do toalety, pić

Rozwiązywanie problemów społecznych

wodę, umyć ręce itd.
2. Wprowadzenie „obowiązków klasowych” (jakie zakresy odpowiedzialności uczniowie mogą
przejąć w klasie).
3. Ustalenie, jakie materiały mogą być używa-

11. Z jakich materiałów korzystamy razem, jak
rozwiązujemy konflikty?
12. Ustalenie, że porozumiewamy się cicho (wprowadzenie pięć kart głośności).

ne i pobierane przez uczniów samodzielnie.
Czynności w zakresie „przeniesionej uwagi”.

Proszenie o pomoc, udzielanie pomocy

4. Wybranie symbolu wizualnego dla czasu
„przeniesionej uwagi” ( w tym czasie nie można zadawać pytań nauczycielowi).

13. Prosimy o pomoc dopiero wtedy, gdy wykorzystamy już wszystkie inne źródła możliwości.

5. Ustalenie, co uczniowie mogą samodzielnie

14. Unikamy niepotrzebnego zamieszania w kla-

robić w tym czasie: samodzielnie myśleć, za-

sie. Najpierw pytamy kolegę/koleżankę sie-

stanawiać się, rozmawiać z kolegą, przygotowywać inne zadania, czekać, prosić o pomoc.
6. Wyznaczenie tego czasu nie jest celem samym
w sobie, ale ćwiczeniem sytuacyjnym. A za-

dzących obok.
15. Własne miejsce opuszczamy, gdy jest to konieczne (w odniesieniu do punktu 14).
16. Zadajemy jasne i dokładne pytania. Nie okazu-

tem ponowne wyjaśnienie procesu i zapew-

jemy niecierpliwości, gdy komuś pomagamy.

nienie pomocy nauczyciela jest jak najbardziej

17. Wyjaśnienie jest to coś innego niż podanie

na miejscu, ale po czasie „przeniesionej uwagi”.

gotowego rozwiązania.
18. Ucz się wyjaśniać krok po kroku.

Rozwiązywanie problemów z przyborami

19. Podczas udzielania pomocy: najpierw pytamy,
co już uczeń wie.

7. To uczniowie muszą rozwiązywać problemy
związane z materiałami wykorzystywanymi
w procesie uczenia się! Uczniowie muszą sami
ponosić odpowiedzialność za własne materiały. Bez pytań typu: gdzie jest mój…?

20. W ramach programu klasowego wszyscy pracujemy ze sobą.
Za: R. Röhner, H. Wenke, Pedagogika planu daltońskiego,
Wydawnictwo SOR-MAN, Łódź 2011.

Rozwiązywanie problemów związanych z programem kształcenia

8. Co robimy, jeśli mamy problem: 8.1. Jeszcze raz
czytamy. 8.2. Pytamy kolegę. 8.3. Robimy coś
innego (inny element z programu kształcenia).

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO
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Ku samodzielnej, odpowiedzialnej nauce

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 4

Ku samodzielnej, odpowiedzialnej nauce
Tab. 2. Karta samodzielnego rozwoju
Praca samemu

Samodzielna praca

Samodzielna nauka

Samodzielna,
odpowiedzialna nauka

Uczeń

Robi to, o co zostaje
poproszony.

Robi to, o co zostaje
poproszony, ale sam
planuje swoją pracę:
kiedy – gdzie – w jakiej kolejności – z kim.

Robi to, o co zostaje
poproszony, w sposób
samodzielnie przez
siebie wybrany; okreś
la część treści, ale
również: jak (według
jakiego podejścia) –
kiedy – gdzie – w jakiej kolejności – z kim.

Sam określa, w jaki
sposób osiągnąć
można założone
cele: treść – kiedy –
gdzie – w jakiej kolejności – z kim –
podejście (cele muszą
się mieścić w zakresie
celów ogólnie okreś
lonych).

Nauczyciel

Prowadzi proces,
kieruje nim małymi
krokami, określa treść
(środek realizowania
nauki); kolejność:
gdzie, kiedy podejście; udziela bezpośredniej pomocy.

Sprawuje opiekę nad
procesem, różnicuje;
określa treść, czas;
pracuje metodą
„przeniesionej uwagi”.

Sprawuje opiekę nad
procesem, różnicuje; określa części
treści zadania i wraz
z uczniem określa
harmonogram pracy;
pracuje metodą
„przeniesionej uwagi”;
poproszony udziela
pomocy.

Sprawuje opiekę nad
procesem, określa
ogólne cele i harmonogram; poproszony
udziela pomocy.

Forma polecenia
lub zadania

Krótkie, zamknięte
polecenia; zadania/
polecenia mają
ograniczony zakres,
czas z góry określony,
odpowiedzi zwykle
omawiane w klasyczny sposób.

Polecenia zamknięte
o szerszym zakresie,
zadania dzienne lub
tygodniowe, zadania
ograniczone, samodzielne sprawdzanie
na podstawie wzorów
odpowiedzi.

Połączenie poleceń zamkniętych
i otwartych, zadania
na dłuższe okresy,
zadania o względnie
dużym zasięgu, możliwa większa liczba
rozwiązań.

Polecenia otwarte,
dłuższe zadanie
naukowe opracowane
wspólnie z uczniem,
zadania o szerokim
zakresie, zaplanowane na dłuższy czas,
możliwa większa
liczba rozwiązań.

Treść informacji
zwrotnej z procesu
uczenia się

Nakierowana na treść
poleceń, przyswojenie wiedzy i umiejętności, wyuczony
materiał może być
zastosowany tylko
w opanowanym kontekście; informacja
zwrotna dotyczy tylko
treści materiału.

Nakierowana
na treść poleceń,
przyswojenie wiedzy
i umiejętności, ale
również nakierowanie
na proces uczenia się,
ćwiczenie zastosowania wyuczonego materiału też
w innych obszarach;
informacja zwrotna
dotyczy wyniku nauki
i procesu, rozpoczęcie
samooceny.

Nakierowana
zarówno na treść,
jak i na proces;
wyuczony materiał
może być stosowany
również w innym
kontekście, informacja zwrotna dotyczy
procesu uczenia się
i materiału, samoocena, częściowo
samodzielna refleksja
nad nauką, portfolio
(prezentacja).

Nakierowana zarówno na treść, jak
i na proces, wyuczona
treść jest szeroko
stosowana, informacja zwrotna na temat
procesu uczenia się /
podejścia / wyniku,
refleksja nad własnym
procesem uczenia się,
portfolio (test).

Źródło: za R. Röhner, H. Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Wydawnictwo SOR-MAN, Łódź 2011.
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Czy to się uda?
Czy to zadanie jest fajne?
Czy mam na nie ochotę?

Zrobię to sam czy z kimś?
Gdzie wykonam
to zadanie?

Czy dobrze mi idzie?
Czy jestem zadowolony /
jesteśmy zadowoleni?

Czego się nauczę?
Czy na razie idzie mi
dobrze?
Czy powinienem
dopasować swój plan?

Czy zadanie jest łatwe, czy
trudne?

Czy mój sposób pracy jest
dobry?
Czy powinienem robić
to inaczej?
Jeśli tak, to jak?

Podczas odpoczynku

Gra w zadanie

Rys. 1. Karta gry w zadanie
Źródło: za R. Röhner, H. Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Wydawnictwo SOR-MAN, Łódź 2011.

Dlaczego wybieram
właśnie to zadanie?
Jak mam do niego
podejść?
Ile zajmie mi to czasu?

Co zrobię?
Czego się nauczę?

Zanim zaczniemy

Gra w zadanie

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 5

Jak pracowało mi się nad
tym zadaniem?
Dlaczego poszło dobrze /
niedobrze

Czy dobrze sobie wszystko
zaplanowałem?
Czy mój sposób pracy był
dobry?

Wskazówka dla mnie samego na następny raz

Czy mogłem sam je
sprawdzić?
Jaki był wynik?

Czego się nauczyłem?
Czego chciałbym się
nauczyć następnym
razem?

Po zakończeniu

Gra w zadanie

Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek, Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO
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Karta pracy dalton

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 6

Poziom taksonomii Blooma: zastosowanie

Karta pracy dalton

Tab. 6. Karta pracy dalton

Tab. 3. Karta pracy dalton
Czas

Ile osób

Trudność

25 min

trójka,
czwórka.

mała

Materiały
fragmenty książki
M. Żylińskiej: Neurodydaktyka. Nauczanie
i uczenie się przyjazne
mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK,
Toruń 2013.

Czas

Ile osób

Trudność

Materiały

10 min

grupy nie
większe niż
4 osoby

wysoka

materiały z kursu
internetowego,
dotyczące konstruktywizmu poznawczego, zielone
kartki A4

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedz na pytanie: Na jakie elementy lek-

cji, techniki i metody zwrócisz uwagę podczas

Źródło: opracowanie własne.

obserwacji lekcji, aby odnaleźć konstruktywizm

Zapoznaj się z przestawionymi tekstami. Sformułuj wnioski. Następnie opracuj listę zmian,
które na podstawie wniosków chcesz wprowadzić
w swojej szkole.
Poziom taksonomii Blooma: synteza

w uczeniu się i nauczaniu? Odpowiedź zapisz
na kartce A4 w kolorze zielonym.
Poziom taksonomii Blooma: sfera kognitywna /
analiza

Tab. 7. Karta pracy dalton
Tab. 4. Karta pracy dalton
Czas

Ile osób

Czas
Trudność

20 min samodzielnie, wysoka
para

Materiały
internet, telefony
komórkowe
z dostępem do internetu

20 min

Ile osób
grupy czteroosobowe

Trudność
średnia/
wysoka

Materiały
model Kellera

Źródło: opracowanie własne.

Przygotujcie odpowiednią dla Waszego stylu

Źródło: opracowanie własne.

uczenia się prezentację modelu Kellera. Możecie

Zapoznaj się z cyklem Kolba. Na niebieskiej
kartce A4 zapisz pomysł na lekcję z dowolnego
przedmiotu, wykorzystującą zasady cyklu Kolba.
Poziom taksonomii Blooma: synteza

wykorzystać wszystkie dostępne środki.
Poziom taksonomii Blooma: sfera kognitywna /
synteza

Tab. 8. Karta pracy dalton
Tab. 5. Karta pracy dalton
Czas

Ile osób

10 min

grupy nie
większe niż
4 osoby

Trudność
niska

Czas
Materiały
wcześniej obejrzany
film z możliwością
powtórnego zobaczenia.

Źródło: opracowanie własne.

Przedstaw główne tezy wynikające z prezentacji Sugaty Mitry.
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5 min

Ile osób
pary

Trudność
średnia

Materiały
kartki, flamastry

Źródło: opracowanie własne.

Dlaczego warto poświęcać czas na refleksję
o procesie uczenia się? Przedstaw i zapisz trzy
argumenty w języku ucznia.
Poziom taksonomii Blooma: wartościowanie

Zjazd 10 PRZYWÓDZTWO, Pakiet szkoleniowy: przygotowanie. Kurs dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek

Keller

Obszar II Moduł 1.9 Zał. 7

Keller
Tab. 9. Model Kellera
Znaczenie, związek –to,
Uwaga – to, czego się uczę,
czego się uczę, jest
ciekawi mnie
przydatne

Ufność, przekonanie –
sądzę, że potrafię się
nauczyć

Zadowolenie – widzę swoje
postępy w uczeniu się

Zaangażowanie umysłu/
zmysłów dzięki zaskakiwaniu i nowatorstwu.

Nastawienie na realizację
istotnych celów oraz wykorzystanie adekwatnych
metod, aby uczący się mógł
zobaczyć korzyść z osiągnięcia celu takimi właśnie
metodami.

Jawność kryteriów
sukcesu dzięki ukazaniu
wymagań i kryteriów lub
stworzeniu ich razem
z uczącymi się.

Wewnętrzne wzmocnienie dzięki zadowoleniu
uczących z osiągania kolejnych celów, widocznych
postępów.

Rozbudzenie ciekawości /
pobudzanie kreatywnego
myślenia przez zadawanie
pytań lub konieczność
rozwiązania problemów.

Dopasowanie celów
do potrzeb i motywacji
uczących się.

Możliwość osiągnięcia
sukcesu dzięki zapewnieniu właściwego poziomu
trudności, stanowiącego
zarazem wyzwanie dla
uczących się.

Zewnętrzne wzmocnienie
dzięki otrzymywanej informacji zwrotnej – motywującej do dalszych wysiłków
i podkreślającej dotychczasowe sukcesy.

Zapewnienie uczącemu się
zróżnicowanych materiałów i metod pracy, aby
odpowiedzieć na jego potrzeby i uwzględnić różne
style uczenia się.

Ukazanie związku między
treściami w sposób zrozumiały i uwzględniający
dotychczasowe doświadczenie i wartości istotne
dla uczących się.

Wzmacnianie odpowiedzialność za uczenie się –
ukazanie związku między
sukcesami uczących się
a ich osobistymi predyspozycjami i umiejętnościami.

Poczucie sprawiedliwej
oceny wysiłków dzięki
konsekwentnemu przestrzeganiu i odwoływaniu
się do ustalonych zasad
i kryteriów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://moodle.une.edu.au/mod/page/view.php?id=810955.
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Synergia
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Synergia
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
ADEKWATNA FILOZOFIA NAUCZANIA
KSZTAŁCENIE
(PONAD)PRZEDMIOTOWE

SZEROKA SPOŁECZNOŚĆ
UCZĄCA SIĘ

KREATYWNOŚĆ
KOMUNIKATYWNOŚĆ
MOTYWACJA
SAMODZIELNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
ELASTYCZNOŚĆ
CĄGŁE, HOLISTYCZNE
(SAMO)OCENIANIE

UCZENIE SIĘ POPRZEZ
(WSPÓŁ)DZIAŁANIE

Rys. 2. Synergia
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Furgoł, L. Hojnacki, Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz. Dwie
synergie, http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/619.
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Studium przypadku 14: Przyjmowanie informacji zwrotnej i tworzenie środowiska otwartego na informację zwrotną
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budzą w nas opór. Większość osób czuje obawę
przed przyjmowaniem informacji zwrotnej.

Studium przypadku 14:
Przyjmowanie informacji
zwrotnej i tworzenie środowiska
otwartego na informację zwrotną

Wśród grup, do których wprowadza się informację zwrotną jako metodę pracy nad własnym
rozwojem, bardzo często można zaobserwować
nieumiejętność przyjęcia informacji. Osoby, którym udzielana jest informacja zwrotna, podejmują
próby „obrony” – zaczynają się tłumaczyć, przerywać, kwestionować zasadność stawianych osądów.

Wskazówki dla osób prowadzących

Również samo udzielanie informacji nie jest
proste i budzi obawy. Osoby, które rozpoczynają
udzielanie informacji zwrotnej innym, niejedno-

Poniższe studium przypadku możesz wykorzy-

krotnie są zaniepokojone, czy nie urażą ich w ten

stać do omówienia z grupą zasad przyjmowania

sposób, a także czy nie staną się przedmiotem

informacji zwrotnej oraz refleksji nad tym, jak

krytyki w przyszłości w ramach rewanżu „ura-

budować w szkole środowisko otwarte na jej

żonych” przez nich osób.

udzielanie i przyjmowanie.

Bardzo trudna jest sytuacja, kiedy to podwład-

Możesz zaprosić grupę do ćwiczenia, w którym

ny udziela informacji zwrotnej przełożonemu.

po przeczytaniu studium przypadku (Obszar VII

Jest ona dodatkowo obarczona obawą dotyczącą

SP14 materiał 1) w otartej dyskusji grupa wypra-

konsekwencji wynikających z ewentualnej kry-

cuje odpowiedzi na pytania postawione na końcu

tyki działań szefa. Konstruktywna informacja

studium przypadku.

zwrotna jest jednak kluczowym elementem

W bardziej doświadczonej grupie dyrektorów,

procesu uczenia się zarówno poszczególnych

którzy znają zasady informacji zwrotnej, a być

pracowników, jak i całej organizacji. Przyjmo-

może wykorzystują ją w swojej pracy, możesz po-

wanie informacji zwrotnej od swojego zespołu

prosić uczestników o podzielenie się doświadcze-

jest bardzo ważnym elementem samorozwoju

niami w udzielaniu i przyjmowaniu informacji

dyrektora szkoły.

zwrotnej. Podziel uczestników na trzy grupy,
a następnie poproś ich o przypomnienie sobie
takich sytuacji, w których:

***
Katarzyna, jedna z nauczycielek pracujących
w szkole Olgi, zaistniała niedawno w jej zespole

(Grupa 1): Informacja zwrotna pozwoliła im się

w nowej roli. Pół roku temu rozpoczęła pracę

rozwinąć. Jaka była? Co im dała?

jako wicedyrektor, a jednocześnie podjęła studia
podyplomowe na kierunku coaching, gdyż jak

(Grupa 2): Czego potrzeba, aby informacja zwrot-

stwierdziła, „pozwoli jej się to rozwinąć i będzie

na była rzeczywiście rozwojowa?

niezwykle korzystne dla całej szkoły”. To młoda,
bardzo ambitna osoba, niezwykle skoncentrowa-

(Grupa 3): Jakie korzyści rozwojowe możemy uzy-

na na własnym rozwoju i zafascynowana wszelki-

skać dzięki informacji zwrotnej w szkole?

mi nowinkami dotyczącymi szkoły. Katarzyna ma
już kilkuletni staż pracy – wcześniej przez kilka

Poproś grupy o zapisywanie odpowiedzi
na flipchartach oraz o prezentację wypracowanych odpowiedzi.

Obszar VII SP14 materiał 1

lat pracowała w innej szkole. Jest pełna zapału,
bardzo zaangażowana i niezwykle pracowita.
Ostatnio Katarzyna przyszła do Olgi i oświadczyła, że na swoich studiach podyplomowych
nauczyła się pewnej niezwykle ciekawej metody
dotyczącej dzielenia się informacjami na temat

Przyjmowanie informacji zwrotnej wiąże się

działań wykonywanych przez innych członków

z umiejętnością przyjmowania i akceptowania opi-

zespołu – informacji zwrotnej. Katarzyna mówi

nii na temat własnych działań od innych osób. Czę-

Oldze, że wprowadzenie takiego sposobu dziele-

sto są to opinie krytyczne, dlatego niejednokrotnie

nia się informacjami w ich szkole byłoby z wielką
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Studium przypadku 14: Przyjmowanie informacji zwrotnej i tworzenie środowiska otwartego na informację zwrotną

korzyścią dla wszystkich. Niezwykle entuzja-

zwrotnej od dużo mniej od niej doświadczonej

stycznie opowiada o tym, jak fantastyczny wpływ

osoby. Podchodzi do tego pomysłu z ciekawością,

na rozwój jej potencjału ma informacja zwrotna,

ale również dużym dystansem.

którą dostaje na studiach coachingowych. Od kilku miesięcy bardzo mocno pracuje nad swoimi
kompetencjami, a udzielana jej z życzliwością in-

Pytania do dyskusji:

formacja zwrotna rozwija ją. Bardzo dużo zyskuje

Jakie działania dyrektora mogłyby wpłynąć

też, udzielając informacji innym – jest skupiona

na stworzenie większej otwartości w komunikacji

na ocenie działań, a nie osób, patrzy na innych

między przełożonym a podwładnymi?

przez pryzmat rozwoju tego, co mają w sobie
najlepsze.
Proponuje, że zanim podzieli się informacjami
z resztą grona pedagogicznego, będzie regularnie
udzielać informacji zwrotnej Oldze i tego samego
będzie oczekiwała od Olgi.
Olga oczywiście słyszała, na czym polega
udzielanie informacji zwrotnej, ale nigdy nie

Jak udzielanie i przyjmowanie informacji
zwrotnej może wpłynąć na świadomość własnego
funkcjonowania w kontakcie z innymi (uczniami,
nauczycielami)?
Jak dyrektor szkoły może poprosić swój zespół
o udzielanie mu informacji zwrotnej, w sytuacji
gdy w szkole nie ma kultury dzielenia się informacją zwrotną?

podchodziła do tego metodycznie, nie stosowała

Zastanów się, czy i jak udzielasz informacji

żadnych schematów. Nie myślała też o szkoleniu

zwrotnej: czy masz opór przed jej wysłucha-

nauczycieli i całego zespołu szkoły z tego zakresu.

niem – jeśli tak, z czego on wynika?

Poza tym rozważa, czy ona, doświadczona dy-

32

rektorka szkoły, powinna się godzić na to, aby

Polecana literatura:

informacji zwrotnej udzielała jej podwładna?

J.O. Harris, Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty

Olga zastanawia się nad tym, co zyska, godząc

mentor, Harvard Business School Press, Onepress,

się na przyjmowanie i udzielanie informacji

Warszawa 2008.
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Formularz obserwatora w informacji zwrotnej
Udzielając informacji zwrotnej, wykorzystaj poniższe zdania, wskaż konkretne zachowania i ich wpływ
na Ciebie i grupę.
Tab. 10. Formularz obserwacji
Byłoby mi łatwiej, gdybyś…

Wpisz imiona osób, którym udzielasz informacji zwrotnej.

Dobrze mi się z Tobą pracowało w poprzednim zadaniu,
ponieważ…

Źródło: opracowanie własne.
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Notatki
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