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Z przyjemnością oddajemy Państwu wrześniowe wydanie najnowszego kwartalnika Mentor - czytasz i wiesz. 
W pierwszym numerze poruszamy kilka ważnych kwestii. Edukacja najmłodszych to dla wielu dorosłych 
liczne zajęcia typu nauka języka, rytmika itp., ale czy faktycznie mnogość zajęć jest tym czego najbardziej 
potrzebują dzieci w szkole? Artykuł Wiadro i płomienie podsunie nam ciekawe spojrzenie na ten istotny temat. 
Poruszamy także zagadnienia dotyczące (nie)możliwości zastosowania coachingu w oświacie. W numerze 
zamieszczamy pierwszą część rozważań o tym, czy teorie zarządzania i szkołę można połączyć – czyli po co 
szkole potrzebna jest koncepcja pracy. Polecamy również teksty poświęcone motywacji nauczyciela oraz 
choreoterapii i dlaczego powinna ona zostać wprowadzona do codziennej edukacji dzieci i młodzieży.
Serdecznie zachęcamy do  lektury, która jak mamy nadzieję stanie się dla Państwa źródłem ciekawych 
i inspirujących informacji.

Redakcja
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Wiadro i płomienie
    Jarosław Kordziński

Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro
Heraklit z Efezu

 Dorosłym wydaje się, że ich podstawową powinnością wobec dzieci jest zapewnienie im właściwej 
edukacji, rozumianej jako nauka najbardziej oczekiwanej wiedzy i umiejętności. W efekcie, dorośli decydują 
się zapewniać swoim pociechom od najmłodszych lat możliwie jak najwięcej sytuacji, w których będą mogły 
się rozwijać.

Przykładem mogą być liczne zajęcia dla przedszkolaków, np. nauka języków obcych, tańca towarzyskiego 
czy zen dla najmłodszych. Nie ma w tym nic  złego, pod warunkiem, że nie zakładamy wykształcenia małych 
filologów, profesjonalnych tancerzy czy filozofów oraz zakładamy, że wszystkie te elementy edukacji
najmłodszych prowadzone będą na zasadzie dobrowolności i zabawy. Peter Gray, amerykański psycholog 
i profesor Boston College, badający procesy uczenia się u dzieci, (autor znanej książki opublikowanej pod 
znamiennym tytułem „Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie 
i lepiej się uczą?”) w związku z przytoczoną powyżej sytuacją, powiedział: „Nic z tego, co robimy, żadna 
ilość zabawek, „wartościowego czasu” czy specjalnych kursów, jakie dostarczamy dzieciom, nie zastąpi im 
wolności, którą zabieramy. Tego czego dzieci uczą się z własnej inicjatywy, poprzez swobodną zabawę, nie da 
się nauczyć inaczej”. 

Tymczasem psychologia rozwojowa, jak również badania mózgu wykazują, że dzieci najbardziej 
intensywnie rozwijają się do piątego, szóstego roku życia. A więc do czasu zanim dziecko zostanie 
objęte formalną edukacją. Przyglądając się naszym maluchom, możemy śmiało powiedzieć, że ich 
poziom motywacji i determinacji w pracy nad własnym rozwojem jest bliski zaangażowaniu 
najbardziej skupionych na swojej pracy naukowców. Zaobserwujmy, z jakim zapałem grzebią patykiem 
w ziemi, by się dokopać do ukrytych w niej skarbów. Z jaką swobodą biorą do ręki najbardziej 
odrażające stworzenia, by zgłębić tajemnicę ich bytu. Z jaką swobodą i kreatywnością opowiadają 
o sprawach, które ich zdaniem zdarzyły się czy choćby powinny się zdarzyć, wreszcie jak wiele i jak 
dociekliwe zadają pytania. Maluchy intuicyjnie zdają sobie sprawę, że zanim pójdą do szkoły muszą 
się bardzo, bardzo wiele nauczyć. A my, dorośli,  co możemy z tym zrobić? Najlepiej skorzystać z rady 
innego amerykańskiego psychologa, jednego z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej, Carla 
Rogersa: „Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające 
na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości”.

W pierwszym dniu szkoły, założyciele Fundacji „Rzucam Szkołę” organizowali przed Ministerstwem 
Edukacji Narodowej happening skierowany przeciwko ograniczaniu różnorodności, kreatywności 
i  naturalnej ciekawości młodych ludzi przez szkoły. Uczestnicy spotkania proponują by zrezygnować 
w zupełności z oceniania uczniów aż do samej matury.

c.d. str. 2
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Wśród wygłaszanych haseł pojawiły się zdania, z którymi nie sposób się nie zgodzić:
• Własna, odkryta i realizowana pasja jest fundamentem osobistego szczęścia każdego człowieka.
• Brak wykształcenia nie zamyka drogi do szczęśliwego życia.
• Wszyscy rodzimy się z unikalnym zestawem predyspozycji.
• Rolą ucznia jest odnalezienie swojej pasji i ścieżki do jej realizacji.
• Rolą rodzica jest wsparcie młodego człowieka w podążaniu za pasją.
• Rolą nauczyciela jest pomoc w jej odnalezieniu.
• Szkoła ma być miejscem inspiracji i odkrywania swoich talentów oraz mocnych stron.

Stoimy na progu personalizacji edukacji. Małe dziecko ucząc się intensywnie, choć  po omacku, tego czym 
jest otaczający je świat, ponosi nierzadko duże koszty skrojonej przez samego siebie i dla siebie samego 
edukacji. Warto w tych momentach być przy nim. Jesper Juul, kolejny wolnomyśliciel współczesnej edukacji, 
napisał w swojej książce „Kryzys szkoły” kilka zdań, wobec których nie można przejść obojętnie: „Dzieci potrzebują 
dorosłych, którzy mają czas, żeby pobyć z nimi tu i teraz. My rodzice stale jesteśmy zajęci przyszłością. Kiedy nasze 
dzieci mają cztery lata i chętnie się uczą, my jesteśmy już myślami o uniwersytecie, na którym będą studiować. 
Jakie ma to na nie wpływ? Czują się bardzo samotne, jeśli nie ma nikogo, kto pobędzie z nimi tu i teraz. Wydaje się 
wtedy, że nikt nie chce z nimi być.” I jak w takiej sytuacji mają zapalić w sobie ten płomień? 

O autorze
Jarosław Kordziński
Trener, coach, mediator, tutor, autor licznych publikacji i książek dotyczących edukacji oraz rozwoju osobistego.

Specjalizuje się w zarządzaniu, animowaniu i wspieraniu procesów rozwojowych oraz przeprowadzaniu osób 
i organizacji przez zmianę. 

Zwolennik psychologii pozytywnej, efektywnego rozwiązywania problemów oraz skutecznego osiągania 
założonych celów. 
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O coachingu prawie wszystko
        Mirosława Spaleniak - Jurkowska

Czy można zastosować recepty firmowego coachingu do rozwoju kadry oświatowej w szkole? 

Coaching, jako metoda, dotarł do mojej świadomości już dosyć dawno. Uznałam, że to świetny sposób relacji
z klientami, ale jednocześnie bardzo wymagający. W Polsce zadomowił się w dużych firmach, jako stała 
i efektywna metoda wsparcia menedżerów oraz handlowców rozmaitych branż. Mnie udało się, przy okazji 
realizacji projektów dla firm wraz z Mentorami Rozwoju, doświadczyć coachingów menedżerskich, a w mojej 
prywatnej praktyce - life i career coachingów. Prowadziłam też coachingi dla nauczycieli, dzięki czemu mogę 
podzielić sie poniższymi refleksjami.

W firmach, coaching jako forma rozwijania i motywowania pracowników, stała się już jednym 
z podstawowych narzędzi pracy. Kadra kierownicza jest szkolona w zakresie prowadzenia coachingu przede 
wszystkim dla podwładnych, ale i dla współpracowników. Podobnie jest w sprzedaży. Od menedżerów wymaga się 
systematycznego monitorowania wizyt handlowych, połączonego z rozmową coachingową z podwładnymi. 
Coaching jest elementem systemu wspierania rozwoju kluczowych kompetencji na danych stanowiskach.

Co jest najważniejsze w coachingu wdrożonym w firmach? Dlaczego efektywność coachingów, 
pokazywana przez działy HR, jest naprawdę wysoka? Odpowiedź wydaje się prosta. Coaching to relacja, gwarantująca 
otwartość, bezpieczeństwo i zaufanie. Wymaga rozmawiania, zadawania pytań, przekazywania informacji 
zwrotnych. Jednak, aby faktycznie mówić o coachingu, pomiędzy coachem a coachee (osoba coachowana) musi 
być jasna relacja, w której obie strony przestrzegają ustalonych zasad. Klient do coachingu musi dojrzeć, musi 
chcieć zmiany i być gotowy jej samodzielnej realizacji. W relacji coachingowej, coach nie doradza, nie prowadzi 
klienta krok po kroku, nie terapeutyzuje. Klient bierze odpowiedzialność za siebie i za proces, który realizuje. 
Coach tylko mu towarzyszy, monitoruje go i pomaga odkrywać własny potencjał. Rolą coacha jest inspirowanie 
klienta do wyznaczania celów, do ich realizacji, rozwoju osobistego i pozytywnego myślenia. Tylko tyle i aż tyle. 
W rzeczywistości, nie wszyscy klienci mogą pracować w oparciu o coaching. Niektórzy potrzebują terapii, a inni 
poszukują doradztwa i gotowych rozwiązań.

Wiele osób wypowiadało się pozytywnie na temat szerokiego zastosowania coachingu dla 
nauczycieli, uczniów, rodziców.  Artykuły m.in. Anny Brzosko („Coaching w edukacji - komu służy? Po co się 
to robi? Jak może to zmienić pomorską edukację? Praktyczne sposoby, w których pomoc coacha rozwiązuje 
problem.”) czy Justyny Parzeniowskiej i Wiesławy Serkowskiej („Coaching - nowe słowo na określenie znanej 
metody”), wskazują na szerokie możliwości coachingu w oświacie.Dla mnie, zastosowanie coachingu w szkole przez 
dyrektora do rozwoju nauczycieli jest możliwe, jednak ogromnie wymagające dla obu stron. 

c.d. str. 4
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Po pierwsze, dyrektor musiałby przestać pełnić funkcję zarządzającego i pracodawcy, a zostać coachem.  
Oznacza to umiejętność podejścia niedyrektywnego, bycie gotowym do wspierania i rozwijania nauczyciela, 
pozwalając mu na realizowanie tego rozwoju w sposób i w tempie wybranym przez niego, nie stosując ocen 
ani wskazówek. Po drugie, nauczyciel musiałby wyrażać gotowość i chęć do własnej zmiany (celów, postaw, 
wartości) oraz rozwinąć w sobie zaufanie do swojego coacha (dyrektora). Poza tym, musiałby być przygotowany na 
podejmowanie decyzji i ponoszenie konsekwencji własnego działania. Bezpośrednio prowadzi to  do  rozwoju 
pracownika, który w firmach biznesowych często powiązany jest z systemem kompetencyjnym lub/i z systemem 
oceniania. 

W    oświacie, systemy te nie funkcjonują. Istnieją jedynie formalne zapisy, a rozwój pracownika ogranicza się do 
awansu zawodowego. Po trzecie, stały rozwój wpisany w zawód nauczyciela, jest w większości przypadków jedynie 
dążeniem do kolejnych stopni awansu zawodowego. Po osiągnięciu stopnia nauczyciela dyplomowanego, 
nauczyciele najczęściej przestają dbać o własny rozwój i uczestniczą tylko w tych szkoleniach, do których są 
obligowani, a które niekoniecznie pomagają im się rozwijać czy zmieniać. O rozmowach rozwijających czy choćby 
oceniających w szkole nie ma mowy.

Czy coaching w oświacie może mieć sens? Relacja równości i partnerstwa w coachingu, przeniesiona 
na grunt szkolny wprost, nie zadziała. Wydaje mi się, że zdecydowana większość szkół nie jest na to gotowa. 
Z coachingu będą korzystali świadomi siebie i gotowi na rozwój nauczyciele oraz dyrektorzy. Jednak przeważnie 
będzie to coaching realizowany w relacji z coachem zewnętrznym - niezależnym od relacji panujących w szkole.

c.d. str.5 
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Jak zatem można wykorzystać coaching w szkole? Można wykorzystać zasady i metody do konkretnych działań 
i dla konkretnych osób:

Dla uczniów: Każdy nauczyciel oceniający aktualnie ucznia, powinien stosować zasady oceny opisowej 
(ocenianie kształtujące). To wspaniały przykład dawania informacji zwrotnej o postępach, który jednocześnie 
daje uczniowi poczucie sprawstwa i wzmacnia jego samoocenę. Nie jest to jednak coaching, ale wykorzystanie 
pewnego elementu tego podejścia. W pracy indywidualnej z uczniem, (np. w procesie tutoringu) 
wykorzystuje się metody pracy nad celami, aktywne słuchanie ze strony tutora (np. zadawania pytań 
i dawanie informacji zwrotnej), zapewnianie poczucia akceptacji, praca na mocnych stronach. Lecz tutoring nie jest 
równoznaczny z coachingiem, zakłada inną relację pomiędzy tutorem a uczniem. Elementy metod 
coachingowych znajdziemy także w pracy nauczycieli, którzy prowadzą z uczniami eksperymenty, projekty 
uczniowskie, neurodydaktyczne innowacje pedagogiczne. Zakładają one dobrowolność stylu uczenia się, 
ponoszenie odpowiedzialności za rezultat i zachowanie szerokiej autonomii działania.

Dla nauczycieli: W ramach prac w zespołach zadaniowych w szkołach, można byłoby wyłonić 
osoby, które chciałyby i mogłyby pełnić dodatkowe funkcje wsparcia metodami coachingowymi. Takie 
osoby mogłyby moderować spotkania, w czasie których trzeba budować cele, sprawdzać postępy, 
wypracować nowe sposoby działania. Oznacza to jednak akceptację i otwartość pozostałych członków 
zespołu. Każdy dyrektor, prowadząc rozmowy indywidualne z nauczycielami,  także może wykorzystywać 
elementy pytań coachingowych, przeformułowania, dawanie informacji zwrotnej. W szkołach można 
byłoby  wprowadzić systemy rozwojowe, na wzór systemów kompetencyjnych w firmach, które osobom 
chętnym pomagałyby  wyznaczać ścieżki osobistego rozwoju, ale nie wiązałyby się ze sformalizowanymi awansami.

Podsumowując: Coaching, jako podejście, proces czy relacja, wraz ze swoimi zasadami i założeniami, moim zdaniem, 
nie wystąpi bezpośrednio w systemie oświaty. Zasady gotowości do zmiany, bezstronności, zaufania, ponoszenia 
odpowiedzialności za swoje wybory i ciężka praca nad sobą, nie są łatwe do wdrożenia w system oświatowy. 
Warto natomiast korzystać z elementów bliskich coachingowi w każdej relacji występującej w szkole - 
pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami, pośród samych nauczycieli oraz w relacjach z uczniami i ich 
rodzicami.

O autorce
Mirosława Spaleniak - Jurkowska

Psycholog, wykładowca i doradca personalny, dyrektor niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego 
i doskonalenia nauczycieli. Aktualnie kieruje również niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 
Prowadzi  także doradztwo indywidualne i coaching kariery oraz life coaching. Z zamiłowania 
jest projektantką gier decyzyjnych, z potrzeby pomagania -  Prezesem Fundacji dla Rozwoju.
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Koncepcja pracy szkoły (cz.1)
         Ryszard Jurkowski

1. Streszczenie
Koncepcja pracy szkoły stanowi strategię jej działania. Zawiera wizję szkoły i jej misję oraz określa cele 

działania szkoły. Wskazuje obszary i zakresy jej działania, w wyniku których, ukształtowany zostanie jej absolwent, 
przedstawiony w treści koncepcji. Stanowi o przewadze konkurencyjnej szkoły i umożliwia identyfikację
interesariuszy szkoły ze szkołą i ze sobą, w spójnej społeczności szkolnej. Słowa kluczowe: koncepcja, strategia, 
wizja, misja, cele, priorytety, absolwent.

2. Wprowadzenie
Podejmując rozważania dotyczące koncepcji pracy szkoły (problematyka ta w jednakowym stopniu 

dotyczy przedszkola), rozpocząłem od pytania dlaczego szkoła ma mieć koncepcję i po co szkole koncepcja.
W przypadku kwestii pierwszej,  nie ma większego problemu z udzieleniem odpowiedzi. Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U nr 168, poz. 1324, 
ze zm.) formułuje wymóg: szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. Zatem powodem 
istnienia koncepcji jest wymaganie nadzoru pedagogicznego. Jednakże to wymaganie nie określa znaczenia 
i charakteru koncepcji a także jej celu (celów). Ma to znaczenie o tyle, że prawodawca nie wymienia koncepcji 
pracy szkoły w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, ze zm.) jak i w zasadniczej treści rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Oznaczałoby to 
nikłe znaczenie koncepcji. Jednakże stopień spełniania wymagania wskazuje na jej duże znaczenie, bo oto
szkoła, która chce uzyskać ocenę „B” powinna:

1. Posiadać koncepcję własną, bo przyjętą przez radę pedagogiczna tej szkoły.

Dodam, że inną kwestią jest zakres kompetencji rady pedagogicznej. Zgodnie z utrwaloną linią 
orzecznictwa sądów administracyjnych, kompetencje organów szkoły są wyczerpująco określone przepisami 
ustawy  o systemie oświaty, a art. 41 i 42 ustawy nie przyznają radzie pedagogicznej kompetencji w zakresie 
koncepcji pracy szkoły. Również delegacja dla ministra zawarta w art. 35 ust. 6 nie zawiera upoważnienia 
do regulowania kompetencji rady pedagogicznej. To powoduje, że wskazanie takiej kompetencji 
w załączniku do rozporządzenia, stanowi przekroczenie delegacji ustawowej i jako takie, nie może być stosowane, 
a poprzez to wymaganie nie powinno być realizowane.

2.  Uwzględniać w koncepcji potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz 
zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

3. Zapoznać uczniów i rodziców z koncepcją, czyli z jej treścią.

4. Uzyskać akceptację uczniów i rodziców, co do koncepcji.
c.d. str. 7
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5. Przygotowywać, modyfikować i realizować koncepcję we współpracy z uczniami i rodzicami. 

Dodam, że to ostatnie, czyli realizowanie koncepcji przez uczniów i rodziców, a szczególnie rodziców, budzi 
zastanowienie. Jak bowiem rodzice mają realizować koncepcję, jeżeli koncepcja określa pracę szkoły, a rodzice 
w szkole nie pracują? Załącznik do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym formułuje wymaganie „rodzice 
są partnerami szkoły”, jednakże jedynym obowiązkiem rodzica przewidzianym prawem oświatowym jest 
zapewnianie spełniania obowiązku szkolnego (przedszkolnego) i obowiązku nauki. Wszelkie inne obszary 
współpracy rodziców ze szkołą, są ich prawem. To oznacza, że rodzice mogą uczestniczyć w realizacji zadań 
szkoły tj. w realizacji jej koncepcji, ale nie muszą. Naturalnie, można uznać, że realizowanie koncepcji pracy 
szkoły przez rodziców dotyczy działalności rady rodziców. W tym ostatnim przypadku, pojawia się pytanie o to, 
dlaczego nie wskazano w rozporządzeniu rady rodziców oraz pojawia się spostrzeżenie, że gdyby w wymaganiach 
wskazywano radę rodziców, to określano by jej kompetencje w sposób pozaustawowy (uwagi takie, jak przy pkt. 1).

Zauważam także, iż koncepcja pracy szkoły jest odmiennym dokumentem od koncepcji funkcjonowania 
i rozwoju szkoły, przedkładanym przez kandydata na stanowisko dyrektora w procedurze konkursowej. Wszak
kandydacka koncepcja jest formułowana przez kandydata - czyli osobę, która w szkole nie musi pracować - bez 
udziału rady pedagogicznej, a także bez udziału uczniów i rodziców. Zawiera treści określające funkcjonowanie 
i rozwój szkoły, a nie jej pracę. Można dywagować czy „funkcjonowanie i rozwój” jest tożsamy z pojęciem 
„praca”, jednak przyjmując racjonalizm prawodawcy należy uznać, że przyjęcie różnych pojęć 
oznacza celowe ukształtowanie różnych zakresów podmiotowych i przedmiotowych tych dokumentów.

c.d. str.8

7



Ryszard Jurkowski, Koncepcja pracy szkoły (cz.1),  Mentor - czytasz i wiesz, Nr 1/2015 (1)     

Pozostaje jeszcze kwestia dokumentu koncepcji. Wymaganie nie precyzuje formy koncepcji, w tym nie wskazuje, 
że koncepcja ma stanowić dokument, szczególnie jeden dokument. Miałem okazję prowadzić w jednej ze szkół 
dyskusję, w której szkoła wykazała, że na treść koncepcji składają się wszystkie dokumenty określające zakres 
i tryb pracy szkoły, i że nie ma potrzeby posiadania jednego dokumentu o nazwie koncepcja pracy szkoły. 
Przyjąłem te argumenty w dyskusji, jednak ich nie podzielam, co w tej dyskusji wyraziłem. Uważam za 
zasadne posiadanie przez szkołę jednego dokumentu o nazwie „koncepcja  pracy szkoły” ze względu na jej 
charakter i zawartość (o tym w dalszej części), a także ze względu na treść kryteriów oceny spełniania wymagania. 
Przecież pracę szkoły określają dokumenty, co do których kompetencji nie ma rada pedagogiczna, gdyż wchodzą 
w zakres kompetencji innych organów szkoły: dyrektora, samorządu, rady rodziców albo w zakres kompetencji 
innych podmiotów: organu prowadzącego, organu nadzoru, organów kontrolnych. Ponadto uczniowie i rodzice, 
współpracujący przy tworzeniu i realizacji koncepcji nie mogą mieć dostępu do wielu dokumentów szkolnych 
ze względu na ochronę informacji tam zawartych.Odrębny dokument „koncepcja pracy szkoły” zapewnia udział 
środowiska w jego tworzeniu i wykonywaniu, a przede wszystkim umożliwia osiąganie celu, dla którego szkoła 
może i powinna mieć koncepcję.

3. Charakter koncepcji, czyli po co szkole koncepcja
Ustawa oświatowa wskazuje, że szkoła, jako jednostka systemu oświaty, zapewnia realizację prawa do 

kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju a także wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Zasady funkcjonowania szkoły, w tym prawa i obowiązki jej 
interesariuszy określa statut szkoły. 

Statut ma charakter aktu prawnego, stanowiącego podstawę prawną dla działalności szkoły i jej 
organów oraz dla wykonywania praw i obowiązków pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Nie wymieniam 
innych podmiotów, gdyż statut, jako akt prawa wewnętrznego nie może określać kompetencji podmiotów 
zewnętrznych dla szkoły, w tym organu prowadzącego czy organu nadzoru pedagogicznego. Statut nie określa 
także celów, zasad, zakresów, sposobów i innych elementów zarządzania szkołą (patrz art. 60 ustawy o światowej 
oraz ramowe statutu szkół i placówek, wprowadzone rozporządzeniami wykonawczymi). Samo zarządzanie jest 
przewidziane w ustawie oświatowej (rozdział 3), jednakże ustawodawca nie definiuje tego pojęcia i jego zakresu.
Pojęcie zarządzania jest zdefiniowane w literaturze z tego zakresu, gdyż zasadniczo dotyczy podmiotów działających 
w sytuacji braku szczegółowych rozwiązań prawnych, drobiazgowo regulujących cele i zasady działania 
tych podmiotów. To powoduje, że organizacje takie same określają cele i zasady swojego działania, w ramach 
ustalonych ram prawnych. 

W takim ujęciu, zarządzanie jest procesem wykorzystywania wszystkich zasobów organizacji dla 
osiągania jej celów (R. Jurkowski, Zarządzanie personelem, Dom Wydawniczy ABC, 2002). Jeżeli 
zarządzanie ma być świadomą, długoterminową działalnością, zapewniającą sukces rynkowy organizacji, 
stanowi procedurę wykonywania przyjętej strategii działania. Słowo „strategia” wywodzi się z greckiego 
stratos - wojsko i agein - prowadzić i oznaczało pierwotnie sposób prowadzenia wojny przez naczelnego wodza. 
Obecnie w ogólnym, prakseologicznym sensie termin ten oznacza sposób działania , będący systemem złożonym 
z taktyk szczegółowych. Zarządzanie strategiczne skupia się na najkorzystniejszych rozwiązaniach, które przynoszą 
największe efekty. Opiera się na kulturze organizacyjnej obejmującej warunkowanie historyczne i utrwalone wzorce 
postępowania oraz na akceptowanych wartościach etycznych, przy czym wartości te powinny być popularyzowane 
i wdrażane w sposób systemowy na każdym szczeblu zarządzania od najwyższego kierownictwa poczynając.

Przyjęte rozwiązania prawne przypisały działalność wykonawczą w oświacie, czyli prowadzenie szkół, 
samorządom terytorialnym oraz podmiotom niepublicznym, a kontrolowanie prawidłowości wykonywania tej 
działalności – organom administracji rządowej. System tworzenia i zarządzania szkołami został zdecentralizowany, 
a funkcjonowanie szkół poddane mechanizmom konkurowania ze sobą poszczególnych jednostek. To 
powoduje, że szkoła może i powinna formułować strategię swojego działania, która z jednej strony zapewni 
legalność (zgodność z wymogami prawa ) a z drugiej, konkurencyjność jej działalności. I taki, strategiczny 
charakter,może i powinna mieć koncepcja pracy szkoły.

c.d. str.9
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Szkoła w swojej koncepcji pracy, czyli strategii działania:
1) formułuje strukturę statusów (ważności) wartości, które respektuje i która wpaja w uczniów i kształtuje 

u rodziców i innych interesariuszy szkoły,
2) ujawnia i określa:

a) wyobrażenie tej szkoły w przyszłości, czyli jej wizję, w tym obszary jej specjalizacji,
b) szczególny powód istnienia tej właśnie szkoły, odróżniający ją od innych szkół, stanowiący 

konkretyzację wizji, a formułowany jako jej misja,
c) cele organizacji w perspektywie długoterminowych przedsięwzięć, programów działania i priorytetów 

dla alokacji zasobów,
3) formułuje strukturę statusów (ważności) podejmowanych decyzji i ich granic,
4) przyjmuje zbiór planów i mierników dla realizacji wszystkich podstawowych celów lub zamierzeń 

strategicznych.

Graficznie, koncepcje pracy szkoły można przedstawić następująco:

Rys. 1. Koncepcja pracy szkoły.
Źródło: Opracowanie własne.

c.d. str. 10
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Przedstawione na rysunku trójkąty obrazują lejki. Zielony - od szerokiej wizji, poprzez misję, do celu 
głównego. Niebieski - od celu głównego, poprzez cele ważne cele szczegółowe (priorytety) do kierunków działania. 
Pozostałe elementy koncepcji, skupiają się na wejściu do procesów dydaktyczno-wychowawczych poprzez 
przedstawienie oferty edukacyjnej oraz na wyjściu z tych procesów poprzez przedstawienie rezultatu działalności 
dydaktyczno-wychowawczej ,czyli profilu (sylwetki, modelu) absolwenta. Ze względu na wymaganie co do koncepcji, 
w treści dokumentu koncepcji można zamieścić także kwestie dotyczące jej monitorowania, ewaluacji i modyfikacji.

Podany zakres koncepcji i sposób prezentacji tego zakresu w formie jednego dokumentu powoduje uznanie, 
że szkoła działa zgodnie z koncepcją, oraz monitoruje i ewaluuje to działanie, a także modyfikuje koncepcję 
stosownie do wyników monitorowania i ewaluacji koncepcji i swojej pracy.

O autorze
Ryszard Jurkowski

Prowadzi Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Jest pedagogiem, prawnikiem, 
ekonomistą. Posiada certyfikaty trenera, coacha, mentora, tutora.

Ma 21 lat doświadczenia w świadczeniu usług edukacyjnych. 

Tematyka jego szkoleń oświatowych, to m.in.: dyrektor jako zarządzający budżetem, funkcje dyrektora, 
kompetencje dyrektora, dyrektor jako przywódca, kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem,
odpowiedzialność w dziedzinie finansów publicznych, odpowiedzialność prawna w szkole, prawo oświatowe, 
prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych i wizerunku, wizerunek szkoły, statut i inna akty 
prawne w szkole, koncepcja pracy szkoły.
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Taniec terapeutyczny w edukacji
         Agnieszka Głuszczyńska

Kiedy jesteśmy małymi dziećmi, swobodnie i spontanicznie skaczemy, podrygujemy i pląsamy w rytm słyszanej 
muzyki. Z uśmiechem na twarzy, ku uciesze rodziców prowadzimy swój szalony, płynący prosto z serca i duszy 
taniec, nie bojąc się oceny czy ośmieszenia. Nasze ciała są giętkie, swobodne, rozluźnione i radosne, chętne do 
eksperymentowania z ruchem, muzyką i ekspresją siebie. A później... idziemy do szkoły i tę spontaniczność 
gdzieś po drodze tracimy. Z czasem, Ciało zaczyna napinać się i sztywnieć, traci naturalną grację i swobodę, 
gdyż poddajemy się dyscyplinie reguł; mamy coraz mniej okazji do poskakania oraz ekspresji swej dziecięcej 
natury. Umysł zaczyna bać się oceny, zaklasyfikowania do kategorii „ładne –brzydkie”, „artystyczne-nieartystyczne”. 
Włącza się tzw. wewnętrzny krytyk, a Serce i Dusza mają jakby coraz mniej miejsca na wyrażanie siebie. 
Może i czasami słyszymy, że ładnie się ruszamy, ale jednak najczęściej zapominamy o tańcu, który płynie prosto 
z naszego serca, przynosi radość, spełnienie,ekspresję tego, kim jesteśmy, jak się czujemy, co chcemy pokazać ze 
swojego wnętrza światu.

W ciągu ostatnich 15 lat, od kiedy prowadzę zajęcia z tańca terapeutycznego, od wielu dorosłych osób 
słyszę : „od dziecka tęskniłam za tym, aby zatańczyć swój taniec, taniec swojej duszy, wyrazić siebie”, „myślałem, 
że nie umiem tańczyć ”, „nie wiedziałem, że jestem tancerzem”, „przypomniałam sobie to, jak lubię tańczyć”. 
Z tego powodu myślę, że zajęcia z terapii tańcem i tańca terapeutycznego w ostatnich latach zyskują na 
popularności w Polsce, coraz więcej dorosłych osób tęskni bowiem za poczuciem swojego ciała, 
rozluźnieniem, odzyskaniem gracji, naturalnej swobody, „wytańczeniem siebie”. Szczególną popularnością 
terapia tańcem cieszy się wśród kobiet, seniorów, osób dbających o swój samorozwój, chcących poznawać 
siebie i lepiej radzić sobie ze stresem. Sądząc po ilości zajęć, warsztatów, nowych form tańca 
terapeutycznego dla osób dorosłych, zapotrzebowanie jest tak wielkie, ponieważ też korzyści z tańca 
spontanicznego i improwizacji są ogromne.

Młodzi zablokowani
 A co z naszymi dziećmi, które doświadczają coraz częściej stresu, napięcia, niepokoju i zwiększonego tempa 

codziennego życia?
Kiedy pracuję z młodzieżą gimnazjalną, widzę, że jej ciała są coraz bardziej spięte, czasami aż poblokowane, 

brakuje jej twórczej ekspresji, swobody i gracji. Młodzi boją się występować publicznie, swobodnie tworzyć 
i eksperymentować, wyrażać swoje myśli oraz pomysły. 

Z roku na rok jest coraz gorzej, uczniowie i uczennice mniej się ruszają, wiele czasu spędzają w wirtualnej 
przestrzeni, mniej radzą sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami oraz z kontaktami z rówieśnikami i dorosłymi. 
Narasta w nich wiele niewyrażonych emocji i uczuć - gniew, złość, agresja, frustracja, smutek nie mają 
konstruktywnego sposobu ujścia w codziennym życiu, w szkolnej i domowej rzeczywistości. Nauczyciele 
i psychologowie alarmują, że w ostatnich latach wśród nastolatków narastają takie zjawiska, jak: bezpośrednia 
przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, stany lękowe i nerwice, depresje, anoreksja i bulimia, samookaleczenia.

c.d. str. 12

11



Agnieszka Głuszczyńska, Taniec terapeutyczny w edukacji, Mentor - czytasz i wiesz, Nr 1/2015 (1)     

Alternatywa

Dzieci i młodzież w szkole, w codziennym życiu potrzebują mieć więcej możliwości konstruktywnego 
i twórczego odreagowania emocji, wyrzucenia tych negatywnych - złości, frustracji, gniewu i wyrażenia tych 
pozytywnych - radości, miłości, pewności siebie. Potrzebują skuteczniej nauczyć się, jak na bieżąco radzić sobie 
ze stresem, zrzucać napięcie z ciała, konstruktywnie odreagować emocje, relaksować się, wyciszyć i odprężyć. 
Taką alternatywą może być coraz bardziej popularna w Polsce metoda terapeutyczna, jaką jest terapia tańcem.

Terapia tańcem zwana też choreoterapią (choreios – taneczny, choros – taniec, terapia – leczenie) jest 
wykorzystaniem tańca i ruchu jako sposobu leczenia, należy do szerokiego nurtu terapii poprzez sztukę 
(arteterapii). Wykorzystuje się taniec terapeutyczny, ale również inne formy sztuki, takie jak: spontaniczne 
malowanie, intuicyjne śpiewanie, granie na instrumentach oraz działania teatralne do uzdrawiania zaburzeń 
emocjonalnych i psychicznych. Metody te mogą być też świetnymi sposobami na profilaktykę zdrowia 
psychicznego i fizycznego. Według definicji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii, choreoterapia opiera się na 
wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. 

Podstawowym założeniem w terapii tańcem jest holistyczność człowieka – połączenie i jedność 
psychiki, ciała oraz ducha. Nasz stan psychiczny pokazuje się fizycznie w naszych napięciach 
mięśniowych, sposobie oddychania, postawie ciała i dynamice ruchu. Zaś nasze ciało wpływa na psychikę, 
na chwilowe emocje, uczucia, wydarzenia w naszym życiu, nasze charakterystyczne nastawienie do życia. 
W terapii tańcem, wykorzystując świadomie ruch i taniec, ciało i psychika nieustannie wpływają na 
siebie, ruch osoby odzwierciedla jej indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji, doświadczania. 
Zmiana sposobu oddychania, poruszania się, zwiększenie elastyczności i ekspresji ciała wpływa na zmiany na 
poziomie psychiki np. zwiększenie pewności siebie, otwartości, radości. Ruch służy do nawiązywania relacji 
z innymi, poznawania i wyrażania swoich emocji, rozpoznawania swoich potrzeb, przyglądania się temu, co trudne, 
eksperymentowania z nowymi sposobami ekspresji siebie, rozwiązywania konfliktów, a także odkrywania swoich 
zasobów wewnętrznych, nowych jakości ruchu, kreatywności. 

Terapia tańcem jest zatem aktywną pracą z ciałem i psychiką poprzez ruch oraz taniec, najczęściej przy 
wykorzystaniu różnorodnej muzyki. Wywodzi się z nurtu tańca współczesnego, ale nawiązuje do czasów
 wcześniejszych, do tradycji starych rytuałów szamańskich i plemiennych; do czasów, kiedy taniec był ważną częścią 
życia społecznego każdego człowieka i naturalnym sposobem wyrażania emocji. 

c.d. str. 13
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Taniec terapeutyczny nie jest to taniec rozumiany w kategoriach figur, kroków czy układów. Jest to rodzaj 
tańca twórczego, spontanicznego, autentycznego - czyli swego rodzaju taniec wnętrza. Techniki, które znalazły 
zastosowanie w pracy choreoterapeutów nawiązują m.in. do tańca spontanicznego i improwizacji tanecznej,
tańca twórczego Labana, pracy z ciałem, treningu odczuwania i relaksacji, pracy z aktywną wyobraźnią 
i technikami projekcyjnymi. Wykorzystywane też są różne elementy technik tańca, np. modern dance, afro, 
taniec orientalny, etniczne tańce w kręgu i tańce integracyjne oraz terapeutyczny teatr tańca. 

Do zadań terapii tańcem należą m.in.:
• zwiększenie świadomości siebie i świadomości w relacji z innymi ludźmi;
• świadomość własnego ciała, jego granic i potrzeb;
• otwarcie się na siebie i swoje potrzeby;
• stworzenie możliwości do odreagowania napięcia i stresu;
• rozpoznanie i bezpieczne wyrażanie uczuć negatywnych i pozytywnych;
• akceptacja siebie i swojego ciała;
• wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie;
• uspokojenie, rozluźnienie, ale z drugiej strony wzrost energii życiowej;
• wzrost sprawności fizycznej i ruchowej;
• poprawa kontaktów interpersonalnych w relacjach z ludźmi;
• budowanie spójnej osobowości i integracji psychofizycznej.

Zajęcia terapii tańcem dają wiele możliwości i sposobów do uzdrowienia różnych aspektów we własnym 
życiu – np. przejścia od nieśmiałości i izolacji do odwagi w kontaktach z rówieśnikami. Od wzrostu radości i energii 
życiowej do uspokojenia, wyciszenia, relaksu. Od zwiększenia poczucia własnej wartości poprzez uczenie 
się wyrażania swojej kobiecości, męskości, do łatwiejszego przechodzenia poprzez kolejne etapy rozwojowe 
(dziecko-dorosły) i przyjmowania nowych ról społecznych. Z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy 
i rekwizytów, takich jak: kolorowe chusty, szarfy, wstążki, piłki, kije czy instrumenty muzyczne można wyrazić to, co 
się czuje i zobaczyć, w jaki sposób to się czuje.

Taniec terapeutyczny w edukacji

Z mojego doświadczenia z pracy z młodzieżą gimnazjalną oraz nauczycielami przy projektach edukacyjnych 
i profilaktycznych wynika, że najwyższy czas, aby taniec i terapia tańcem na stałe zagościły w szkołach! 
Uzupełnieniem zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (np. Projekt Profilaktyka i Rozwój 
poprzez Formy Artystyczne -„Pełni Szczęścia Narkotykom Mówimy Nie”) oraz warsztatów tematycznych 
z terapii tańcem ( np.„Poczuj Pewność Siebie - Taniec Mocy”, „Poczuj swoją Kobiecość”, „Poczuj swoją Męskość”, 
„Jak pomóc uczniowi radzić sobie ze stresem?”) prowadzonych przez profesjonalnych terapeutów tańcem, 
powinny być zajęcia prowadzone przez nauczycieli w szkole. Warto, aby ruch i taniec terapeutyczny był 
wpleciony w codzienną edukację, stał się stałym elementem przedmiotowych zajęć lekcyjnych, godzin
wychowawczych, przerw śródlekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele i wychowawcy mogą wykorzystywać w szkole m.in: ruchowe ćwiczenia rozluźniające,
rozgrzewki ruchowe na zwiększenie świadomości ciała, spontaniczne„wytrząsanie ciała”, „wytańczenie się” do
różnego rodzaju muzyki, zabawowe ćwiczenia ruchowe i taneczne, elementy różnych technik tańca znane 
przez uczniów lub nauczycieli, etniczne tańce w kręgu, tańce integracyjne w grupie, tańce ludowe, flash moby.

O autorce

Agnieszka Głuszczyńska
Założycielka Ośrodka Rozwoju i Terapii Tańcem. 

Psycholog, trener rozwoju osobistego,instruktor improwizacji ruchowej i symboliki ciała , terapeuta tańcem, 
coach ICF. 

Od 2000 roku prowadzi warsztaty z terapii tańcem dla młodzieży, kobiet, seniorów, osób po kryzysach
psychicznych.  Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.
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By chciało się chcieć - 
      o motywacji nauczyciela
            Grażyna Piotrowska

Motywacja pozostaje w sferze zainteresowania edukacji od lat. Ciągle stawiamy pytania: kto najbardziej 
motywuje i jak motywować, by się chciało chcieć nauczycielowi i uczniowi. O motywacji pisze prof. Stanisław Dylak 
w książce Architektura wiedzy w szkole. Podaje bardzo ciekawy przykład nauczyciela matematyki z Boliwii, który 
zaczął uczyć w USA, kiedy miał 44 lata. Przedtem wykonywał różne prace i kończył dodatkowe studia. Pracę 
nauczyciela rozpoczął z silną motywacją i wiarą w możliwości każdego  ucznia. Autor, komentując powyższy 
przykład,  formułuje ciekawy wniosek: Może jednak jest tak, że znajomość metodyki pomaga, ale tylko wtedy, gdy 
nauczyciel ma motywację do nauczania, chce pracować w szkole, nie myśli o innej karierze oraz lubi uczniów i pracę 
z nimi. Przytoczony przykład świetnie ilustruje rolę emocji w kształtowaniu funkcji poznawczych. One dostarczają 
nam energii do działania i sprawiają, że tylko wtedy, gdy czegoś pragniemy, jesteśmy przekonani  i emocjonalnie 
zaangażowani, dopiero wówczas możemy myśleć o czynnikach  dydaktycznych i metodycznych. 

Entuzjazm i zapał nauczyciela mają duży wpływ na poziom energii uczniów i ich zaangażowanie. W badaniach 
z 1970 roku Rosenshine odnotował związek między entuzjazmem nauczyciela i osiągnięciami ucznia. Zauważył, 
że entuzjazm nauczyciela wspiera zaangażowanie ucznia. Gdyż nic tak nie motywuje jak zaangażowany 
w swoją pracę nauczyciel, który lubi to, co robi, potrafi współpracować z innymi,  wierzy w swojego ucznia i chce mu 
towarzyszyć w nauce, wspierając wysiłki i świętując sukcesy.
 
Czy taki jest polski nauczyciel?

Na pewno takimi są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie, z którymi 
spotkałam się w ramach projektu pn. „Aktywny Belfer- modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 
tczewskim” realizowanego przez Mentorów Rozwoju. Celem projektu było zapoznanie nauczycieli 
z założeniami oceniania kształtującego. W konsekwencji zajęcia polegały na wymianie doświadczeń, refleksji nad 
skutecznością naszych działań a czasem na opowiadaniu anegdot. Z takich dyskusji między nauczycielami różnych 
przedmiotów wypływa wiele korzyści, gdyż każdy próbuje wyjść poza swój przedmiot i różnie interpretuje 
przedstawiane pomysły a to pomaga w tworzeniu nowych, twórczych rozwiązań.

Podczas warsztatów doszliśmy do wniosku, że najważniejsze jest zaangażowanie człowieka poprzez 
świadome uczestniczenie w działaniu wymagającym określonego poziomu energii. Aby ona mogła się wytworzyć, 
konieczne jest odpowiednie tempo pracy, szybkość wydawania poleceń, bez przestojów, nudy, czekania, 
bezsensownego przepisywania,  logiczne przejścia od jednego zadania do drugiego. Praca musi przebiegać 
w sprzyjającej atmosferze, gdyż każdy pragnie być zrozumiany i wysłuchany. Chce być ważny i doceniany.

c.d.str. 15
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To dotyczy każdego, zarówno nauczycieli jak i uczniów. Stworzenie odpowiednich warunków jest 
najistotniejsze  podczas  każdej pracy, jeśli ma być efektywna oraz skuteczna i przez to motywująca do poszukiwania 
i odkrywania. Podczas lekcji poszczególne jej sekwencje muszą z siebie wynikać i prowadzić do celu. Skuteczne, 
płynne przejścia powodują, że uczniowie szybko reagują na sygnały nauczyciela  na lekcji. Nauczyciel pełni ważną 
funkcję, gdyż pobudza zaangażowanie ucznia, staje się motorem napędzającym uczenie się i rozwój. 
Dlatego uważam, że w szkole najważniejszy wpływ na skuteczne nauczanie ma dobrze zmotywowany, inteligentny, 
refleksyjny nauczyciel.

O autorce

Grażyna Piotrowska
Nauczycielka, doradca metodyczny, wykładowca studiów podyplomowych nadających kwalifikacje 
pedagogiczne, egzaminator OKE w zakresie języka polskiego w gimnazjum i egzaminu maturalnego z języka 
polskiego. 

Od 2009 roku przeprowadziła ponad 550 godz. szkoleń dla rad pedagogicznych na takie tematy, jak:
ocenianie kształtujące, techniki uczenia się i metody motywujące ucznia do nauki, efektywna organizacja pracy 
zespołów nauczycielskich, aktywizacja ucznia, nauczyciel 45+.
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