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Słowo wstępu
Szanowni Czytelnicy!
W marcowym wydaniu „Mentora – czytasz i wiesz” koncentrujemy się w swoim zwyczaju na pięciu ciekawych, 
a jakże istotnych kwestiach.Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z rozpoczęciem nowego 
etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego do wieku wczesnoszkolnego, zmienia się 
podstawowa forma działalności dziecka. Dotychczasowa zabawa staje się nauką. Osiągnięcia w nauce będą 
głównym kryterium oceny dziecka. Jednakże, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkoły i w pełni się 
rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Artykuł Pani Moniki Rospłoch-Bergier ukazuje poszczególne 
rodzaje dojrzałości szkolnej – czym są i w jaki sposób się przejawiają. W tym numerze zwracamy również 
uwagę na zagadnienie „Socjoterapii”, która najczęściej kojarzy się z pomocą niesioną dzieciom i młodzieży 
ze środowisk zagrożonych patologią, a także na nieodzowny element życia każdego z nas jakim jest proces 
podejmowania decyzji.Czytelnikom zainteresowanym koncepcją pracy szkoły polecić należy drugą część 
rozważań odnośnie struktury dokumentu koncepcji – jakie części składowe powinien zawierać. Na koniec 
zachęcamy do zapoznania się z tekstem poświęconym istocie tutoringu w poznawaniu samego siebie.

Serdecznie zapraszamy do lektury.
Redakcja
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 Rodzaje dojrzałości szkolnej dziecka
        Monika Rospłoch - Bergier

Dojrzałość szkolna to najogólniej mówiąc, gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Od momentu 
podjęcia obowiązku szkolnego ulega zmianie podstawowa forma działalności młodego człowieka. Do tej 
chwili była to zabawa, a teraz - nauka. Gotowość uzależniona jest od osiągnięcia przez dziecko takiego poziomu 
rozwoju nie tylko umysłowego, ale także, a może przede wszystkim: społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego, by 
dziecko mogło sprostać nowym wymogom i obowiązkom.

Dojrzałość  społeczna przejawia się  prawidłowym nawiązywaniem przez dziecko kontaktów z ludźmi - nie 
tylko z rówieśnikami, ale i dorosłymi, budowaniem relacji, zdolnością współpracy, przestrzeganiem norm i reguł. 
Dziecko dojrzałe społecznie charakteryzuje również samodzielność, która dotyczy nie tylko czynności 
samoobsługowych związanych z ubieraniem się, dbaniem o higienę, lecz również umiejętności prawidłowego
 podejmowania decyzji w różnych sytuacjach społecznych, np. adekwatnych reakcji w przypadku sporów 
i konfliktów rówieśniczych, odpowiedniego zachowania w trakcie wycieczek szkolnych, oraz 
zdyscyplinowanie i odpowiedzialność. Od siedmiolatka oczekuje się zrozumienia prostych sytuacji 
społecznych i rozróżniania, co jest dobre, a co złe (np. że nie wolno krzywdzić innych, niszczyć cudzej 
własności, przywłaszczać sobie nieswoich rzeczy). Dziecko dojrzałe społecznie dobrze się czuje w nowym 
środowisku szkolnym, z chęcią podejmuje zadania na rzecz innych np. dyżury. Przejawem niedojrzałości 
społecznej z kolei, jest stałe absorbowanie uwagi nauczyciela, domaganie się ciągłego wyróżniania i dążenie do 
uprzywilejowanej pozycji w klasie. Dzieci niedojrzałe społecznie mogą również stronić od kolegów, unikać wspólnych 
zabaw, łatwo poddawać się dominacji otoczenia, wykazywać bierność, nieśmiałość, lękliwość, małomówność 
i skłonność do płaczu.

Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, 
liczeniem, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Dziecko dojrzałe umysłowo 
potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na wykonywanej czynności, potrafi z uwagą śledzić treść czytanej bajki. 
Jego mowa jest poprawna pod względem artykulacyjnym, a słownictwo jest na tyle bogate, że bez problemu 
potrafi porozumiewać się z innym. Rozumie przekazywane treści: wiadomości, polecenia, instrukcje. Dziecko 
dojrzałe do szkoły potrafi doprowadzić rozpoczętą pracę do końca.

Wyznacznikiem poziomu dojrzałości umysłowej dziecka są również jego rysunki. Rysunki dzieci 
dojrzałych są bogate w treść, kolory, zawierają dużo szczegółów, są prawidłowo rozmieszczone na kartce. Przy 
odwzorowywaniu zachowany jest właściwy kierunek, od lewej do prawej krawędzi kartki i z góry na dół. 
Oceniając dojrzałość umysłową dziecka, bierze się pod uwagę również poziom rozwoju percepcji wzrokowej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej, oraz analizy i syntezy słuchowej. Te funkcje w dużej mierze decydują o opanowaniu 
umiejętności pisania i czytania. 

c.d. str. 3
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Dojrzałość fizyczna to ogólna sprawność organizmu i zdrowie dziecka. Długotrwałe choroby, defekty fizyczne 
i inne dolegliwości organizmu utrudniają pracę szkolną dziecka. Dziecko szkolne dysponować musi 
odpowiednim zasobem sił fizycznych i odpornością na zmęczenie. Wielogodzinne siedzenie w ławce, noszenie ciężkiego 
tornistra szkolnego i wykonywanie różnych zadań umysłowych jest trudne nawet dla dziecka zdrowego, silnego 
i sprawnego. Przy takich czynnościach jak pisanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, konstruowanie, nawlekanie 
koralików i innych pracach plastyczno-technicznych potrzebna będzie dziecku dobra sprawność rąk, koordynacja 
ruchowa i koordynacja ruchowo-wzrokowa.  W przeciwnym wypadku ruchy będą powolne, nieharmonijne, sztywne, 
kanciaste, mało precyzyjne. Dziecko o prawidłowym rozwoju ruchowym potrafi przez chwilę stać na jednej nodze, 
skakać na jednej nodze, przeskakiwać przez przeszkody. Siedmiolatek sprawnie i szybko biega, przy czym ruchy rąk 
i nóg są zharmonizowane. Dobra koordynacja ruchowa umożliwia mu jazdę na rowerze czy  łyżwach lub rolkach.

Dojrzałość emocjonalna jest zdolnością do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, 
to odpowiednia do wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami, rozumienia i kontrolowania ich. 
Impulsywność reakcji ulega obniżeniu, zaś czas przeżywania różnych stanów wydłuża się.  Uczeń dojrzały 
emocjonalnie odczuwa więź ze swoją grupą, z klasą, z panią. Przeżywa różne radości i smutki związane 
z życiem klasy. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek adekwatnie reaguje na pozytywne bądź negatywne 
uwagi dotyczące zachowania i postępów w nauce. Dziecko niedojrzałe emocjonalnie jest natomiast 
wybuchowe, drażliwe, agresywne, złości się lub płacze z błahego powodu, często popada w konflikty z kolegami. 
Może też być zahamowane, zalęknione, niepewne, napięte, nadwrażliwe, płaczliwe. Często również skarży się  
na bóle głowy, brzucha, bezsenność. Bywa również, że przed wyjściem do szkoły wymiotuje lub ma biegunkę.

W kolejnym artykule zostaną omówione czynniki mające wpływ na poziom dojrzałości szkolnej oraz metody 
wspomagania rozwoju, które przy odrobinie dobrej woli i cierpliwości będą mogli Państwo wykorzystać do pracy 
ze swoim dzieckiem.
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 Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole
         Beata Okrój

Socjoterapia staje się ostatnio coraz bardziej popularna, choć bywa rozumiana na rozmaite sposoby. 
W ostatnich latach najczęściej bywa kojarzona z pomocą niesioną dzieciom i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych patologią. A ponieważ rodzina jako wartość przeżywa dziś poważny kryzys, pomoc taka okazuje się być 
niezbędna. Można wręcz powiedzieć, że założenia socjoterapii rzucają nowe światło na ideę 
współczesnego wychowania. Według Sawickiej “socjoterapia jest formą pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, adresowaną głównie do dzieci i młodzieży. Polega na celowym stwarzaniu dzieciom warunków 
i doświadczeń społecznych umożliwiających zajście procesu socjoterapeutycznego, czyli odreagowanie
emocjonalne, oraz zmianę:

• sądów o rzeczywistości,
• sposobów zachowania.” 

(Sawicka K., Socjoterapia, CMPPP Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, s.10)

Socjoterapia zajmuje się bezpośrednio grupą, pośrednio – jednostką, grupa stanowi środek do osiągnięcia celu. 
“Grupa często pobudza u swoich członków proces zmian, co w przypadku dzieci jest związane z faktem, iż uczą 
się one głównie przez interakcję (np. otrzymywanie informacji zwrotnych od innych) i obserwację”.  (Gelgard K., 
Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2005). 

Wspólnym mianownikiem socjoterapii jest zatem akcentowanie oddziaływania grupy na poszczególne 
jednostki, przy pomocy konstruktywnego dorosłego. (Matyja A., Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie 
świetlic w Katowicach i okolicach. Opieka, Wychowanie, Terapia 2005. s.61-62)

Socjoterapia jest zatem procesem ukierunkowanym na leczenie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza 
zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych emocjonalnych, co oczywiście jest także celem 
psychoterapii, którą jednak kieruje się przede wszystkim do dzieci z psychozą i dzieci depresyjnych, do dzieci 
i młodzieży  z zakłóceniami czynności fizjologicznych na tle emocjonalnym, do dzieci z niepokojem, z silnymi lękami 
dziennymi i nocnymi.

Przedmiotem zmian w socjoterapii są przede wszystkim niekorzystne, nieprzystosowawcze sądy 
poznawcze oraz związane z nimi wzorce zachowania, które przejawiają się w następujących obszarach: relacje 
dziecko-dorośli, relacje dziecko-rówieśnicy, relacje dziecko-zadanie (przejawiające się np. w sytuacjach związanych
 z nauką szkolną) oraz relacja dziecka do samego siebie, czyli obraz siebie. Przykłady treści urazowych w ramach 
wymienionych obszarów funkcjonowania przedstawiono w tabeli 1.

c.d. str. 5
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Tab. 1. Obszary podlegające zmianie w socjoterapii. 
 

   

Źródło: Schlack (2003, s. 15), Strzemieczny (1988, s. 28-31).

Podczas pracy z moimi uczniami koncentruję się na rozpoznawaniu i – w miarę możliwości - rozwiązywaniu 
ich osobistych problemów, aby w konsekwencji mogły zmienić swoje przekonania, postawy i zachowania. To oni 
dzielą się swoimi doświadczeniami, wyrażają emocje i otrzymują wsparcie emocjonalne, ze strony innych członków 
grupy oraz dorosłego (socjoterapeuty).

Podsumowując, celem oddziaływania jest zmiana sposobu myślenia moich uczniów,  a zmiany w procesie 
poznawczym mogą z kolei pociągnąć za sobą zmianę sposobu zachowania. 

Struktura zajęć socjoterapeutycznych

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się 
odpowiednio dobrane gry, zabawy oraz ćwiczenia. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, który jest 
podporządkowany celowi ogólnemu, a także propozycje aktywności sprzyjające osiągnięciu założonych celów. 
Cały cykl spotkań tworzy dynamiczną całość, na który składają się określone etapy pracy z grupą.

Wyróżniamy 3 etapy:
Etap pierwszy jest etapem powstawania grupy. Ma na celu poznanie się uczestników spotkań, wspólne określone 
cele, ustalenie norm grupowych, reguł i rytuałów, budowanie atmosfery, która oparta na poczuciu bezpieczeństwa 
i wzajemnego zaufania. Są to propozycje nie zagrażające i nie wymagające głębszego ujawniania siebie. Zadaniem 
tego etapu jest zadbanie o poczucie bezpieczeństwa, zbudowanie empatii. Służy temu słuchanie grupy 
oraz wprowadzenie kilku podstawowych norm grupowych, zasad wspólnego pobytu co obniża napięcie. 
Wprowadzenie w grupie norm, umożliwia prowadzenie zajęć, a także realizacje celów. Istnienie norm daje 
poczucie bezpieczeństwa, gdzie zapobiega trudnym sytuacjom. Umożliwia rozwiązywanie poprzez odwołanie się 
do nich, gdy występują destrukcyjne zachowania.

Do jasno określonych zachowań należy przede wszystkim:
• “dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów grupy w formie normy “staramy się być dla siebie                

życzliwi - nie wyśmiewamy się i nie krytykujemy”,
• “zapewnienie, że każda osoba ma prawo być wysłuchana”,
• “to co dzieje się tutaj, pozostaje między nami”,
• “zajmujemy się tym co dzieje się tu i teraz, a nie przedtem”,
• “szanujemy siebie i innych”,
• “mówimy o swoich odczuciach, a nie o opiniach”,
• “zwracamy do siebie bezpośrednio”,
• “skupiamy się na uczuciach i ich wyrażaniu, a także staramy się udzielać wsparcia innym.”

c.d. str. 6
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Obszar funkcjonowania Przykładowe treści urazowe

„ja – rówieśnicy” Jestem gorszy od innych. Nikt mnie nie lubi. Atakowanie 
innych jest jedynym sposobem uniknięcia lekceważenia.

„ja – dorosły” Nie jestem dla dorosłych ważną osobą, nie obchodzi ich to 
czego chcę. Nikt mnie nie kocha.

„ja – zadanie” Nie umiem tego zrobić, nie warto próbować. 
Jestem niezdolny.

„ja – ja” Nie lubię siebie.
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Wszystkie wypracowane przez uczniów i prowadzących normy grupowe i ich przestrzeganie będzie stanowiło jasną 
informację o tym, czego oczekuje prowadzący od uczniów i przyczynia się do zbudowania grupy, ukształtowania 
odrębności, spójności.

Etap drugi jest to etap właściwy. Polega na realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych, 
edukacyjnych, rozwojowych, które stanowią istotę programu socjoterapeutycznego opracowane-
go pod kątem danej grupy uczniów. Istotę realizacji programu może stanowić problem uzależnień, 
nieśmiałości, zdobywanie nowych umiejętności oraz poczucia własnej wartości. Jest to czas, który mamy 
na “przepracowanie” wcześniej rozpoznanych urazów pod warunkiem, gdy grupa osiągnęła już odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa psychicznego i wzajemnego zaufania. Podstawą projektowania tej części zajęć jest 
diagnoza zaburzeń zachowania i będących w ich tle treści urazowych, potrzeby danej grupy i ważne dla niej 
zagadnienia.

Ostatni etap pracy z grupą prowadzący przygotowuje do zakończenia jej funkcjonowania. Spotkania dla 
wielu uczniów mogą być ważnym wydarzeniem. Mogą przeżywać satysfakcję ze wspólnych spotkań, ale także żal 
z powodu zakończenia, poczucie zagubienia i straty. Ważnym zadaniem prowadzącego jest wypracowanie 
w grupie sposobów kontaktowania się ze sobą, gdzie będzie taka potrzeba oraz aktywnego poszukiwania 
wsparcia.

Kończący cykl zajęć powinien dać uczniom wzmocnienie pozytywnych uczuć, podsumowanie nabytych 
umiejętności oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania w życiu. Uczniowie udzielają sobie pozytywnych, 
ciepłych informacji zwrotnych, najlepiej w formie pisemnej, na moich zajęciach wolą formę wypowiedzi. Jak 
twierdzą mają dosyć pisania.

W ciągu pięciu lat, od kiedy prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów gimnazjalnych 
otrzymuję od swoich byłych już uczniów i tych, którzy uczestniczą pozytywne informacje zwrotne. Z dumą 
opowiadają o przynależności do grupy, zmiany swojej postawy oraz to, że wierzą 
w swoje możliwości, realizacji celów, że mogą i mogli się wykazać na terenie szkoły oraz poza nią. 
Cieszę się, że moje zajęcia socjoterapeutyczne zachęcają uczniów również do spędzania czasu nie 
tylko na zajęciach, a także na każdych przerwach ze mną. To jest największa nagroda dla nauczyciela pedagoga.
Bardzo ważne w naszej pracy jest pasja i cieszyć się każdej drobnej zmiany u uczniów, ale nie 
tylko!. Sama pasja nie wystarczy do realizacji wszystkich założonych celów, ponieważ potrzebne 
są nam fundusze (nawet najmniejsze). Jeżeli chcemy, aby były ciekawe i zachęcały uczniów do 
kreatywności, pomysłowości np.: arteterapia, balonoterapia, wyjazd na ściankę spinaczkową czy do teatru, kina.

6

O autorze

Beata Okrój
Pedagog szkolny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, trener, I stopień SI, aktualnie na kursie TRS. Od 2012r. 
prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne w szkole, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli. Interesuje 
się mediacją, TSR, dialogiem motywującym, psychologią.



Urszula Sierżant, Nauka podejmowania decyzji, Mentor - czytasz i wiesz, Nr 1/2016 (3)     

 Nauka podejmowania decyzji
       Urszula Sierżant

Zaspokajanie naszych codziennych potrzeb oraz  pragnień czy marzeń wpływa na to, że każdego dnia 
podejmujemy decyzje, które dotyczą  bardziej lub mniej istotnych spraw. Najbardziej zależy nam na tym, aby 
podejmowane decyzje nie przyniosły negatywnych skutków. Mówiąc o podejmowaniu decyzji, mamy na myśli akt 
świadomego wyboru jednego spośród przynajmniej dwóch dostępnych wariantów, możliwości rozwiązań tego co 
jest przedmiotem wyboru. Dokonywanie wyborów, wymaga m.in.: myślenia, argumentowania, określenia swojej 
hierarchii  wartości, zbierania, analizowania i przetwarzania informacji o przyszłym działaniu, wnioskowania. 

Czasami wybory są proste,  np.: iść na spacer czy poczytać książkę, czasami jednak  sytuacje są bardziej złożone 
i niosą ze sobą określony koszt, a także dużą odpowiedzialność w związku z dokonywanymi wyborami. Pojawiają 
się wątpliwości, obawy, które utrudniają nam działanie.  Dlatego też, często instynktowną reakcją na sytuację 
wymagającą decyzji jest próba uniknięcia jej, odkładanie w czasie,  bądź udawanie, że się jej nie dostrzega. 
Większość decyzji podejmuje się przez niepodejmowanie ich (jest to już jakaś decyzja), przez pozostawienie rzeczy 
swojemu biegowi, z nadzieją, że „samo się rozwiąże”, zdaniu się na to „co los przyniesie”.  Przykładem niech będzie 
sytuacja, gdy nie możemy zdecydować się, którą wycieczkę wybrać i kiedy wreszcie dzwonimy do biura i dowia-
dujemy się, że wszystkie miejsca już zajęte, mówimy „szkoda” i oddychamy z ulgą, bo nie trzeba już decydować. 
Brak decyzji jest najgorszą z decyzji. Wielu z nas może zapisać się do  “stowarzyszenia ostatniego dnia”. Ostatni 
dzień, aby się zgłosić, oddać referat, zapisać się na kurs, itd. Jeśli uda się go przesunąć, to z radością to czynimy.  
Odkładamy decyzje, ponieważ trudno nam z czegoś zrezygnować, wybory niosą ze sobą określony koszt utraty 
jednej z możliwości. Unikamy podejmowania decyzji, starając się często przerzucić ciężar odpowiedzialność za 
dany wybór na kogoś innego.

Innym sposobem zrzekania się odpowiedzialności jest pozostawienie decyzji okolicznościom pod hasłem 
„niech się dzieje co ma się stać”. Trudności podejmowania decyzji wynikają też z faktu, że nikt nas tego nie uczył. 
Rodzice, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy – dorośli oczekują od dzieci i młodzieży posłuszeństwa. „Dobry” syn, 
córka, uczeń, zawodnik, itd., to taki,  który wykonuje polecenia dorosłych. Niewiele miejsca ma młody człowiek na 
prezentowanie swoich stanowisk, dyskusje, przedstawianie swojego punktu widzenia, argumenty. Dzieci, 
młodzież przyzwyczajają się do tego, że inni dyktują im co i jak mają robić, dyktują najlepsze rozwiązania zwykle nie 
uzasadniając swoich decyzji.  Trudno więc oczekiwać, że kiedy młody człowiek dorośnie będzie podejmował 
świadome, racjonalne decyzje, skoro wcześniej nikt tego od niego nie wymagał. 

Stąd też, od najmłodszych lat stwarzajmy możliwości wyboru zwracając uwagę na cel, priorytety dziecka, 
wartości i normy.  Wskazujmy mu korzyści i ograniczenia, a także możliwe skutki. Uczmy szacowania 
prawdopodobieństw zaistnienia określonych konsekwencji, jakie niesie dana decyzja. Uczmy poszukiwania różnych 
rozwiązań problemów decyzyjnych.

 
c.d. str. 7
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 Proces podejmowania decyzji ma kilka etapów:
• wyznaczania celów – najprościej określić cel odpowiadając na pytanie: co chcę osiągnąć?
• określenia problemu decyzyjnego - problemem decyzyjnym nazywamy różnicę między stanem istniejącym 

a pożądanym.
• wskazania jak największej liczby rozwiązań  - na tym etapie nie zawsze należy określać realność tych rozwiązań, 

im więcej będziemy mieć wariantów, tym mamy większe szanse na to, że dokonany ostatecznie wybór będzie 
słuszny.

• sformułowania kryteriów oceny proponowanych rozwiązań,
• dokonanie oceny proponowanych rozwiązań – określenie szczegółowych  warunków realizacji, możliwości 

i ograniczeń danego rozwiązania,
• podjęcie decyzji – wybór tej najlepszej alternatywy, która w najwyższym stopniu spełnia nasze kryteria 

i doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Określenie sposobu i terminu realizacji wybranego 
rozwiązania.

Podejmując decyzję, nie zawsze uwzględniamy wszystkie etapy  powyższego procesu. Dopiero 
konsekwencje danej decyzji pokazują czy był to korzystny dla nas wybór. Czasami trudno powstrzymać impuls 
dyktowany naszymi pragnieniami. Spodziewamy się samych korzyści mogących wyniknąć z podjęcia danej decyzji, 
nie doceniając jej następstw negatywnych. W takiej sytuacji warto zastosować analizę wskazującą zalety i korzyści 
oraz ograniczenia i straty różnych wariantów do wyboru.

Każda rozpatrywana przez nas możliwość ma swoje ZALETY, czyli charakteryzuje się wyróżnikiem, który czyni 
ją konkurencyjną względem innych możliwości. Ta zaleta wskazuje nam KORZYŚĆ jaką odniesiemy, wybierając 
daną możliwość. Korzyści mogą mieć wymiar materialny, finansowy,  ale też korzyścią będzie nasza satysfakcja, 
samopoczucie wynikające z zastosowania danego rozwiązania. Obrazuje to poniższy przykład:
  

 

 

c.d. str. 9
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Wycieczka Zalety i korzyści Ograniczenia i straty

Zakopane

Atrakcyjne miejsca.
Nauczę się chodzenia po górach.

Pobyt i kontakt z naturą. 
Sprawdzę, popracuję nad swoją 
sprawnością, wytrzymałością.

Koszty zakupu  ubrania 
i odpowiedniego obuwia.

Natłok turystów. Kolejki do 
wyciągów. 

Niepewna pogoda i mogę 
przesiedzieć ten czas w pokoju.
Wysokie koszty zakwaterowania 

i biletów.

Warszawa

Atrakcyjne miejsca do zwiedzania.
Dobra komunikacja miejska. Metro.
Różnorodność kulturowa. Mogę re-
alizować plany w różnych miejscach 

dostosowując się do pogody. 

Tłok.
Zanieczyszczone powietrze.

Natężony ruch uliczny, konieczność 
liczenia się z utrudnieniami.

Kolejki do muzeum, trudno dostęp 
lub brak biletów do teatru.

Wysokie koszty biletów wstępu. 
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W oparciu o określony wcześniej cel, analizujemy wszystkie pozytywne i negatywne aspekty danej decyzji 
i wybieramy to rozwiązanie, które jest w danej sytuacji najkorzystniejsze i realne do wykonania. Proponowany 
sposób zakłada podejmowanie decyzji w oparciu o kalkulację większych korzyści jakie możemy osiągnąć.  

Niektórzy, podejmując decyzje, kierują się kalkulacją, co przyniesie im mniej strat. Ze względu na ludzką 
różnorodność  ze względu na jedno kryterium lepsza jest jedna opcja, że względu na drugie kryterium – 
druga opcja. Należy pamiętać, że możemy jedynie uczyć się sposobów podejmowania decyzji, ale kwestia „co 
wybrać” zawsze leży po stronie decydenta. Antoni Kępiński, pisze, że “od naszych decyzji, a tym samym od systemu 
wartości zależy, jak percepujemy otaczający nas świat i jak nań reagujemy”.
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interpersonalna, efektywne zarządzanie czasem, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, 
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Koncepcja pracy szkoły (cz. 2)- struktura dokumentu  
          Ryszard Jurkowski

Struktura dokumentu koncepcji wynika z jej przeznaczenia i zakresu jej treści. W mojej opinii, dokument ten 
może przybrać następującą postać:
Tytuł: Koncepcja pracy szkoły
Rozdział 1. O szkole
Rozdział 2. Wizja szkoły 
Rozdział 3. Misja szkoły 
Rozdział 4. Priorytety szkoły 
Rozdział 5. Oferta edukacyjna 
Rozdział 6. Profil absolwenta 
Rozdział 7. Plany i programy działań 
Rozdział 8. Ewaluacja koncepcji 

Strona tytułowa koncepcji powinna wskazywać, że chodzi o koncepcję pracy, jakiej szkoły to dotyczy, jaka jest 
zawartość dokumentu (ewentualnie spis treści, jednak preferuję zawartość ze względu na to, że w wielu częściach 
koncepcji nie będzie zbyt dużo treści), kiedy została sformułowana.
Rozdział o szkole może zawierać prezentację szkoły. Przy czym prezentacja ta powinna zachęcać do zapoznania się 
z dalszą częścią koncepcji, ze szkołą i jej środowiskiem, a także powinna zachęcać do uczestnictwa w środowisku 
szkolnym. Zachęcam do opisu szkoły w dwóch aspektach: rys historyczny, podkreślający silne strony i dotychczasowe 
sukcesy szkoły oraz wartości, wokół których skupia się działalność szkoły, stanowiące fundament dla kształtowanych 
w szkole postaw. Przy formułowaniu tekstu dotyczącego wartości (pojmowanych jako „dobra” szczególnie 
chronione, np. godność) propagowanych w szkole, można rozważyć opis kształtowanych postaw (manifestowanych 
w zachowaniach pobudzanych emocjonalnym stosunkiem do zewnętrznych dla ucznia obiektów, np. szacunek 
wobec innych ludzi). Postawy prezentowane przez uczniów, mogą być także przedstawione w opisie absolwenta.

Wizja szkoły, rozsądnie obszerna (czyli zakres jej treści nie powinien zniechęcać czytelnika do zapoznania się 
z tym fragmentem), może podkreślać specjalizację szkoły, jej wrażliwość na potrzeby i wymagania interesariuszy, 
mierniki osiąganych sukcesów, silne strony szkoły i głównie aspekty kultury organizacyjnej.
Misja szkoły prezentuje szczególny powód istnienia TEJ WŁAŚNIE szkoły, wyróżniający ją od wszystkich innych 
szkół. Co oznacza, że sformułowanie misji pozwala na wyróżnienie tej szkoły spośród innych szkół oraz 
wyróżnienie tego powodu jej istnienia od innych powodów. Stanowi ukierunkowanie wizji i wskazuje na NORMY 
organizacji. Przy czym tekst misji nie powinien być zbyt długi. Ma stanowić specyficzne zawołanie „bojowe” szkoły 
(dla uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi szkołami), łatwo zapadające w pamięć, stanowiące oś 
identyfikacji ze szkołą różnych jej środowisk: kierownictwa, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 
uczniów, rodziców, partnerów, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, środowiska lokalnego. 
Misja szkoły może być prezentowana powszechnie np. w stopce dokumentów szkolnych, na tablicach ogłoszeń, na 
transparentach itp.

c.d. str. 11
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Cel stanowi idealne wyobrażenie wyniku działania, pożądane z jego osiągnięciem w rzeczywistości. Cele można 
dzielić wg różnych kryteriów, przedstawionych na rys. 2.

Rys. 2. Rodzaje celów.
Źródło: Opracowanie własne.

Cel o najwyższym, pierwszoplanowym znaczeniu jest priorytetem. Ustalenie priorytetów stanowi określenie 
struktury statusów szkoły.
Przy określaniu celów można wykorzystywać kryteria prawidłowości ich formułowania, określane jako SMART:
• S – Specific/konkretny 
• M – Measurable/mierzalny 
• A – Ambitious /ambitny 
• R – Realistic /realistyczny 
• T – Time oriented /określony w czasie 

Jednakże uważam, że w odniesieniu do koncepcji, określoność w czasie priorytetów nie jest konieczna, gdyż tak 
czy inaczej, podlegają okresowej analizie i zmianie. W mojej opinii cele szkoły powinny być także ERPE:
• E – Exciting/ekscytujący, działanie z pasją przynosi najlepsze rezultatu ze wyglądu na emocjonalne 

zaangażowanie,
• R – Recorded/zapisany, dla łatwości monitorowania, ewaluowania, kontrolowania,
• P – Positive/pozytywny, gdyż szkoła powinna kształtować postawy pozytywne i eliminować zachowania 

prowadzące do krzywdzenia innych osób,
• E – Elastic/elastyczny, czyli modyfikowalny, boi taki charakter ma mieć koncepcja.

W mojej ocenie, szkoła może skupić się na formułowaniu celów priorytetowych w obszarach wymagań nadzoru 
pedagogicznego, rozwijając ich wykaz w obszarze zarządzania, a przede wszystkim w tych obszarach działalności, 
które odnoszą się do specyfiki wynikającej z patrona szkoły (o ile szkoła ma patrona). Zwykle bowiem, patron 
uosabia określony zestaw wartości specyficznych (obok uniwersalnych) oraz określony zestaw postaw 
specyficznych (obok uniwersalnych), które szkoła przyjmuje, jako własne.

Oferta edukacyjna szkoły obejmuje oczywiście realizowanie podstawy programowej. Jednak nie tylko, gdyż 
szkoły mogą oferować więcej niż to minimum. Już to z uwagi na oczekiwania uczniów czy rodziców, już to z uwagi 
na swojego patrona, już to z uwagi na działania konkurencyjne. Te ostatnie mają zastosowanie głównie w większych 
jednostkach administracyjnych (miasta, gdzie działa wiele szkół tego samego typu) i dla szkół ponadgimnazjalnych, 
nie mniej nawet w małych ośrodkach (gminy, wioski, osiedla) może występować swoista konkurencja: utrzymamy 
się (bo zachęcimy …) czy zostaniemy zamknięci (bo zbyt wysokie koszty …,  a nie zachęciliśmy). Oferta edukacyjna 
stanowi zachętę dla uczniów i rodziców oraz zobowiązanie, że kandydat na ucznia otrzyma oferowane zajęcie, 
w wyniku których zostanie wyposażony (ukształtowany) we właściwości opisane w profilu (sylwetce, modelu) 
absolwenta.

c.d. str. 12
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Zamieszczony w koncepcji pracy szkoły profil (sylwetka, model) absolwenta stanowi zobowiązanie szkoły do 
takiego działania, aby w wyniku realizowanej oferty ukształtować człowieka posiadającego wskazane cechy. Opis 
absolwenta może i powinien koncentrować się na jego kompetencjach, stanowiących zespół tego:

- co uczeń zna i co rozumie:
• zasób wiadomości wynikający z poziomu wykształcenia (ogólnego i zawodowego),
• związki logiczne pomiędzy pojęciami,
• związki przyczynowo-skutkowe,

- co uczeń umie czyli stosuje, analizuje, ocenia, tworzy:
• doświadczenie, kształtowane w oparciu o praktykę w wykonywaniu czynności, w szczególności 

związanych z zastosowaniami posiadanych wiadomości lub związanych z realizowanymi 
umiejętnościami,

• umiejętności pozwalające, obok wykonywania zadań, także na wykonywanie obowiązków 
i podejmowanie odpowiedzialności, na kształtowanie swoich zachowań w relacjach z innymi ludźmi, na         
przewidywania stanów przyszłych, itp.,

- jaki uczeń jest:
• zespół zdolności (cech) osobowych, stanowiących predyspozycje i stany intelektualne, emocjonalne, 

uczuciowe, behawioralne, w tym zdolność i skłonność do ich modyfikacji,
• system wartości, stanowiących jądro kultury determinującej procesy psychiczne i zachowania się 

wobec innych osób; w dużym uproszczeniu można przyjąć, że system wartości jednostki to system 
przekonań tej jednostki dotyczący tego: czym jest dobro i zło?, co to jest szczęście?, co to jest 
wolność?, co to jest powinność?, co to jest sprawiedliwość?, co to jest altruizm?, jak osiągać 
i utrwalać wartości?, jakie postępowanie jest słuszne?,

• postawa, czyli szczególne przekonania jednostki, stanowiące zmagazynowane sądy, zdania oparte na 
przeświadczeniu o prawdziwości lub fałszywości czegoś, poglądy na coś, przeświadczenia, opinie, w tym 
także gotowość do reagowania w określony sposób na odpowiednie obiekty (przedmioty materialne 
lub idee) ze względu na emocjonalne stosunki wobec tych obiektów.

Formułując opis absolwenta warto także pamiętać o europejskich kompetencjach kluczowych (zalecenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.U. L 394 z 30.12.2006), do których należą:

• porozumiewanie się w języku ojczystym,
• porozumiewanie się w językach obcych,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• kompetencje informatyczne,
• umiejętność uczenia się,
• kompetencje społeczne i obywatelskie,
• poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość,
• świadomość i ekspresja kulturowa.

Kompetencje uzyskane w szkole będą stanowiły podstawę do kontynuowania nauki i podejmowania 
zatrudnienia, a przede wszystkim będą umożliwiały funkcjonowanie w środowisku społecznym.

c.d. str. 13
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W mojej opinii, plany i programy działań nie powinny być zamieszczane w koncepcji pracy szkoły 
w całości, choćby ze względu na to, że ich formułowanie może należeć do innych organów szkoły niż rada 
pedagogiczna (np. program wychowawczy jest przyjmowany przez radę rodziców w porozumieniu z radą 
pedagogiczną, zatem w innym trybie niż koncepcja). Jednakże zasadne jest określenie w koncepcji zakresu lub 
wykazu planów i programów obowiązujących w szkole. Takie ujęcie ma dwa cele: po pierwsze - stanowi listę 
kontrolną planów i programów dla dyrektora i innych organów szkoły, a po drugie – informuje czytelników 
koncepcji o tym, że szkoła realizuje swoje działania w sposób zorganizowany, na podstawie planów i programów, 
których wykonywanie podlega kontroli (monitorowaniu, ewaluacji). To z kolei zapewnia wysoką jakość pracy szkoły.

Ewaluacja koncepcji pracy stanowi proces analizowania i oceniania rezultatów wykonywania 
koncepcji. Jeżeli koncepcja wskazuje choćby okresy ewaluacji koncepcji, to tym samym wprowadza 
program jej modyfikowania, stosownie do wyników tych analiz i ocen. W mojej opinii okres ewaluacji 
koncepcji powinien być zbieżny z okresem nauczania na danym poziomie nauczania, co oznacza, że koncepcja 
mogłaby być ewaluowana co trzy lata. Oczywiście nie wyklucza to ewaluacji bieżącej, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
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prawne szkole, koncepcja pracy szkoły.
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 Spotkanie z samym sobą       
      Sylwia Nitkowska

Oglądałam ostatnio z moimi uczniami krótkometrażowy film pt. „Cyrk motyli” w reżyserii Joshuy Weigela. 
Bohaterem opowiedzianej w nim historii jest człowiek bez rąk i nóg, pokazywany w cyrku jako ten, który wzrastał 
w przekonaniu, że „nawet Bóg się od niego odwrócił”. Na widok bezradnego Willa widzowie wybuchają śmiechem, 
dzieci obrzucają go jabłkami. Przypadkowo na pokaz trafia dyrektor Cyrku motyli. Po seansie podchodzi do Willa 
i wypowiada zaskakujące słowa „Jesteś wspaniały”. Will odbiera te słowa jako ironiczne i w odruchu 
samoobrony opluwa dyrektora. Jednak słowa zostały zasiane w umyśle Willa, który  pod ich wpływem wyrusza 
w podróż z Cyrkiem motyli. 

Zaczyna się droga do odkrywania samego siebie. Z daleka nad wszystkim czuwa Mendez, który w niczym 
nie wyręcza Willa, powtarza mu „dasz radę”.¬ Nie udziela mu wykładów ani lekcji radzenia sobie. Poświęca 
Willowi czas i daje mu uwagę, jest blisko, dotyka słowami, towarzyszy podczas prób zmagania z samym sobą. Will 
odkrywa swoją siłę, godność i ostatecznie staje się inspiracją dla innych. Pomyślałam, że film oddaje istotę tutoringu, 
a Mendez jest tutorem, poznaje Willa, a przecież, żeby czegoś nauczyć ucznia, trzeba go znać. 

W dzisiejszym świecie jednym z podstawowych problemów jest czas, niejednokrotnie słyszę uczniów, którzy 
narzekają na jego brak. Niektórzy z nich na pytanie, co mogą o sobie powiedzieć, nie mówią, że są koleżeńscy, 
wrażliwi, przyjacielscy, tylko że świetnie pływają, biegają, mają dodatkowe zajęcia z angielskiego, jeżdżą konno 
itd. A przecież, żeby się rozwijać, żeby żyć ze sobą w zgodzie, trzeba znać siebie. Bez tej wiedzy można dotykać po 
omacku wszystkiego i kręcić się w kółko, nawet wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie, ale nie można dotrzeć do 
sedna siebie. Stachura pisał: „Dajcie czasowi czas”. Parafrazując: dajmy sobie czas! 

Brak czasu, a tym samym niemożność poznania siebie i dotarcia do siebie doprowadziło, że  zagadnienie 
edukacji spersonalizowanej w ostatnich czasach często jest podnoszone. U jego podstaw leży założenie, że 
człowiek spełniony to ten, który zna, akceptuje i przede wszystkim kocha siebie. Jako nauczyciel wiem, że 
w grupie kilkunastu czasami dwudziestu pięciu uczniów nie sposób dotrzeć do możliwości każdego. A co dopiero 
rozwinąć je. Błyszczą na ogół ci, którzy nie mają żadnych oporów, są pewni siebie i chętnie zabierają głos. A co 
z tymi, których ogromny potencjał zostaje w ukryciu z powodu choćby braku pewności siebie? 

Niestety wypuszczamy w świat młodych ludzi z wciąż nieodkrytymi talentami. I patetycznie rzecz ujmując 
następuje wielkie marnotrawstwo. A w nauczycielach i wychowawcach narasta frustracja z powodu tego, 
że nie udało się dotrzeć bardziej, poznać bliżej, powiedzieć wszystkiego. Tutoring to spotkanie, niespieszne 
bycie z drugą osobą w szukaniu siebie. W atmosferze spokoju, bez presji oczekiwań na spektakularne efekty. 
Wszystko dzieje się w tempie właściwym uczniowi. Jest odkrywaniem warstwa po warstwie istoty osoby. 
Sukcesem jest nazwanie mocnych i słabych stron, co jest punktem wyjścia do rozwijania wszystkich zdolności 
ucznia.

c.d. str. 15
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Od pewnego czasu pracuję w szkole, w której bardzo ściśle są ze sobą powiązani rodzice, uczniowie, nauczyciele 
i dyrekcja. Wszyscy uczestniczą w procesie tutoringu. Nauka w Lokomotywie odbywa się dwutorowo – poprzez 
tradycyjne zajęcia w grupie i na spotkaniach tutorskich. Już przedszkole jest objęte tutoringiem rodzicielskim. 
Kilka razy w roku tutor spotyka się z rodzicami podopiecznego i podczas tych spotkań porusza ważne kwestie związane 
z jego rozwojem. Zawsze przekazuje się rodzicom obraz całościowy, mówi się o mocnych stronach dziecka jak 
i o trudnościach, z którymi ono się spotyka, a które często są zakłóceniami w jego rozwoju. Rodzice zaś ze swojej 
strony odnoszą się do tego, co mówi tutor, opowiadają o swoich spostrzeżeniach i w ten sposób widać znacznie 
większy obraz całości. Dzięki temu tutor wraz z rodzicami mogą opracować strategię postępowania z dzieckiem 
i wspólnie wdrażają ją w życie. 

Takie spotkania tutorskie prowadzą do nawiązania relacji między tutorem a rodzicami, którzy odkrywają 
przed nim często trudne kwestie rodzinne. Takie spotkania wymagają też od tutora przekazywania prawdy, która 
niejednokrotnie jest trudna do przyjęcia przez rodziców. Zdarza się, że rodzice nie są gotowi na wysłuchanie 
tutora. Dajemy im wtedy czas na podjęcie spotkań w takim charakterze, w jakim są pierwotnie proponowane. 
Jeżeli zachodzą tak przyjazne warunki do rozwoju dziecka, stworzone przez ścisłą współpracę tutora 
i rodziców, wtedy naprawdę można rozwijać w pełni jego możliwości. Tutoringiem później objęte są dzieci na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Tak samo jak na poziomie przedszkola budowana jest relacja między 
tutorem a rodzicami. Znacząca zmiana następuje na poziomie klasy piątej, gdyż tutoringiem są objęci sami 
uczniowie, którzy przejmują systematycznie odpowiedzialność za swój rozwój. Pilotażowo spotkania 
tutorskie odbywały się w dwóch grupach. Jedna grupa miała spotkania indywidualne z tutorem, drugi tutor 
odbywał spotkania w gronie kilku osób jednocześnie. Obaj tutorzy zauważają ogromne zaangażowanie swoich 
podopiecznych w proces, wzajemne otwarcie się na siebie. W obu przypadkach uczniowie chętnie mówili 
o sobie i zaskakująco szybko dochodzili do tego, co jest ich mocną stroną, a co zakłóceniem. Wykazywali się odwagą 
w mówieniu o swoich zainteresowaniach, marzeniach i obawach. Chętnie też docierali do tego, co jest ich celem 
w najbliższym czasie. Okazało się, że kontakt indywidualny gwarantował poczucie bezpieczeństwa. 

Oczywiście tutor jest wyposażony w liczne narzędzia, jak rozmawiać z uczniem, jak nawiązywać z nim relację, bo
 trzeba się ze sobą oswoić. Jednak dając czas uczniowi, otwarcie jest możliwe. W zespole klasowym często 
nieosiągalne.Podstawą tutoringu jest zaangażowanie wszystkich stron, dlatego też uczniowie, którzy nie są 
zainteresowani, nie podejmują takiej pracy. Sam tutor podejmuje ogromny wysiłek, zarówno dotyczący 
przygotowania się do spotkania, jak też przeprowadzenia tutorialu. Tutor jest zainteresowany uczniem, 
rodziną, często emocjonalnie zaangażowany, wciąż szukający nowych metod dotarcia do zasobów 
ucznia, co eksploatuje jego siły, ale w żadnym wypadku nie można tego nazwać syzyfową pracą. Jest to 
natomiast proces, który prowadzi do równowagi, gdyż tutor wzbogaca się o nowe doświadczenia. Na 
swojej drodze tutorskiej spotkałam wspaniałych rodziców, od których sama wiele się nauczyłam, wspaniałych 
współpracowników, którzy niejednokrotnie stają się moimi tutorami. Tutoring jest drogą do poznania dla 
wszystkich uczestników procesu, którzy tego chcą. Żadna z rozmów indywidualnych nie pozostaje bez 
wpływu na nasze życie, a jako tutor dowiaduję się też wielu nowych rzeczy o sobie. Jak dyrektor Mendez z Cyrku 
motyli dostrzec i rozwinąć wspaniałość tam, gdzie pozornie jej nie ma. To jest zadanie nauczyciela, tutora, mistrza.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy Wam wiele radości, 
 spokojnego, szczęśliwego czasu spędzonego wraz z rodziną, 

przepysznych smakołyków na wielkanocnym stole
oraz okazji do wypoczynku i wyciszenia się.
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