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Wstęp 
 

Szanowni Państwo,  

 

 

Oddajemy w Państwa ręce podręcznik mający służyć, jako wskazówka do 

współpracy z nauczycielami 50+.  

Mamy nadzieję, że dzięki włożonemu przez Państwa zaangażowaniu 

i dostępnym poniżej wskazówkom zarówno współpraca, wynikająca z Państwa 

zaangażowania, jak i odczucia doświadczonych nauczycieli 50+, wynikające 

z możliwości tej współpracy, pozostaną przyjemne i zaowocują pozytywnymi zmianami 

dla obu stron.  

 

Zapraszamy do lektury, 

Zespół projektu 
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1. Charakterystyka demograficzna nauczycieli 50+ 

 

Dane demograficzne wskazują, że w Polsce odsetek nauczycieli powyżej 

pięćdziesiątego roku życia pracujących w szkołach gimnazjalnych jest najniższy wśród 

europejskich członków OECD i wynosi 15,3% ogółu zatrudnionej kadry. W Polsce, 

spośród wszystkich krajów UE, nauczyciele mogą również najwcześniej przejść na 

emeryturę, co zapewne skutkuje ich wcześniejszych odejściem z rynku pracy, czego 

potwierdzeniem jest właśnie odsetek pracujących nauczycieli 50+. W przypadku 

województwa podkarpackiego w ciągu ostatnich sześciu lat (rok szkolny 2005/2006 – 

2010/2011) o ponad dwadzieścia tysięcy osób zmniejszyła się liczba uczniów, co 

skutkowało ograniczeniem liczby pracujących nauczycieli w podkarpackich gimnazjach. 

Spadek liczby uczniów nie wpłynął jednak na zmniejszenie ogólnej liczby szkół 

gimnazjalnych. 

Zbadani w ramach projektu nauczyciele 50+ mieli wieloletni staż pracy, średnia lat 

przepracowanych w zawodzie nauczyciela wyniosła 28,5 roku. Zdecydowana większość 

badanych czuje się dobrze w wykonywanym zawodzie i wyraża satysfakcję ze swojej 

pracy. Badani opisując swój stosunek do wykonywanej pracy, podkreślają 

niejednokrotnie, iż zawód nauczyciela jest pewnego rodzaju misją, a nie tylko sposobem 

na pozyskiwanie środków finansowych. Równocześnie wskazują na zmęczenie oraz 

trudności związane z długoletnią pracą w zawodzie.  

Struktura zatrudnienia w podkarpackich gimnazjach ze względu na stopień 

zawodowy nauczycieli wskazuje, że największy odsetek stanowią nauczyciele 

dyplomowani (41%). W dalszej kolejności znajdują się nauczyciele mianowani (27%), 

kontraktowi (21%) i stażyści (9%).  
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2. Profil kompetencyjny nauczycieli 50+ 

 

Dyrektorzy oceniają nauczycieli 50+ jako bardziej wymagających i drobiazgowych 

od młodszych pedagogów. Oceniani są jako bardzo aktywna grupa, mocno 

zaangażowana w pracę z młodzieżą oraz w życie szkolne. W ich przekonaniu są to osoby, 

które odczuwają potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji. Przez przełożonych 

postrzegani są jako bardzo dobrzy, sprawdzeni i doświadczeni pracownicy, których 

atutami są: 

 doświadczenie, które pozwala im na rozpoznawanie sytuacji uczniów, dobór 

właściwych metod pracy w zależności od ich cech indywidualnych, 

 wypracowane strategie postępowania w różnych, niekiedy bardzo trudnych 

sytuacjach, 

 umiejętność zachowania zdrowego dystansu w relacjach z uczniami,  

 dobre wykształcenie, 

 nauczyciele w wieku 50+ stanowią trzon kadry nauczycielskiej – prowadzą zespoły 

wychowawcze, są niejako mentorami, superwizorami, z którymi konsultują się 

pozostali nauczyciele, 

 cechy takie jak konsekwencja, solidność, a także lojalność. 

Są to niewątpliwe atuty tej grupy wiekowej nauczycieli. W wielu przypadkach 

poszczególni nauczyciele 50+ mogą pochwalić się ponadstandardowymi 

umiejętnościami i wiedzą. Celem projektu było zdiagnozowanie deficytów  

utrudniających wykonywanie obowiązków i dalsze utrzymanie aktywności zawodowej 

w tej grupie wiekowej.  

Dysproporcje pomiędzy plusami i minusami nauczycieli 50+, wynikające z opisu 

wyników badań nie są efektem stanu faktycznego, lecz wynikają ze zwrócenia większej 

uwagi na możliwości zmiany deficytów, istniejących obok atutów.  

Nauczyciele 50+ uczestniczący w badaniu, poza powołaniem, jako swój największy 

kapitał uważają wieloletnie doświadczenie zawodowe powodujące osiągnięcie  

stabilności i elastyczności oraz dystansu do pojawiających się trudności i „nowinek”. 

Potwierdzają to badania, które wskazują, że poziom obsługi komputerów przez  

nauczycieli oceniany jest bardzo nisko, a przyczynami takiego stanu rzeczy są: brak 

czasu na zdobywanie umiejętności posługiwania się komputerem, brak obycia z tym 

środkiem dydaktycznym, brak przygotowania do obsługi komputera, przywiązanie do 

tradycyjnego sposobu przekazywania treści oraz lęk przed nowością.  

Wyniki badań własnych dotyczących kompetencji psychospołecznych dostarczyły, 

zarówno ze strony nauczycieli, jak i dyrektorów, danych wskazujących na istniejące 

problemy w pracy nauczycieli 50+: 
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 komunikacja i zdolności interpersonalne – są to trudności wynikające ze 

zrozumienia współczesnego ucznia, trudności w kontakcie z rodzicami czy 

nauczycielami z grona pedagogicznego.  

Szczególnie problemy dotyczą: 

 kontaktu z uczniami – badani deklarują trudności w kontakcie ze 

współczesnym gimnazjalistą, wynikające z różnicy pokoleniowej i 

przejawiają się nierozumieniem języka i zachowań młodzieży, generując 

tym samym konflikty i wzmacniając w gimnazjalistach negatywne, trudne 

zachowania, 

 komunikacji z rodzicami – trudności w relacjach z rodzicami przejawiają 

się ze strony rodziców, trudną współpracą, roszczeniową postawą, 

bezkrytycznym spojrzeniem na swoje dzieci, podważaniem autorytetu 

nauczyciela i szkoły, brakiem czasu i towarzyszący temu brak 

zainteresowania problemami własnych dzieci, 

 motywowanie uczniów oraz utrzymanie dyscypliny – badani sygnalizują problem 

motywacji uczniów do nauki i niechęci do podjęcia nawet niewielkiego wysiłku 

współpracy,  

 trudne zachowania gimnazjalistów – brak jednoznacznych standardów reagowania 

w trudnych sytuacjach powoduje, że nauczyciele czują się bezradni w obliczu 

trudnych zachowań ze strony uczniów. Nauczyciele radzą sobie, odwołując się do 

własnych umiejętności i doświadczenia, konsultują się z kolegami po fachu. 

Wskazują jednak na potrzebę pomocy w formie określenia standardów, procedur 

postępowania, reagowania w sytuacjach trudnych, a także przeprowadzenia 

szkoleń w zakresie ich stosowania, 

 poczucie wartości i asertywność – nauczyciele mają problemy związane z niskim 

poczuciem własnej wartości, a także z niską asertywnością, 

 stres i wypalenie zawodowe – większość badanych nie stosuje żadnych 

konkretnych strategii postępowania w sytuacji stresowej, co skutkuje tym, iż 

trudne sytuacje powodują u nich długotrwałe napięcie. Nauczyciele wskazują na 

problem wynikający z przeciążenia obowiązkami administracyjnymi, przez co 

doświadczają stresu wynikającego ze struktury organizacyjnej. Część dyrektorów 

deklaruje, iż nauczyciele nie mają w tej kwestii trudności, z kolei inni dyrektorzy 

stwierdzają, iż pozorny spokój i opanowanie jest wynikiem „znieczulenia” 

i umiejętnością maskowania negatywnych emocji,  

 nowoczesne technologie – nauczyciele czują się mniej kompetentni w tej 

dziedzinie, deklarują, iż są to umiejętności, które powinni rozwijać. Dyrektorzy 

dodatkowo wskazują tutaj na konieczność pracy nad postawą nauczycieli 50+ 

wobec korzystania z nowoczesnych technologii w swojej pracy. 

 system podnoszenia kompetencji – badani wskazują na lukę w systemie 

podnoszenia kompetencji, uważają że brakuje wielu kluczowych szkoleń na rynku 

usług edukacyjnych, 
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 postawa nauczycieli – dyrektorzy wskazują na mniejszy entuzjazm i otwartość 

w porównaniu do młodszych nauczycieli, które pozwoliłyby na zaangażowanie się 

w nowe projekty i szkolenia. 

Powyższe dane korespondują z badaniami Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji 

i Kultury Komisji Europejskiej oraz literaturą przedmiotu, wskazując, iż do kompetencji, 

najczęściej rozwijanych wśród nauczycieli należą m.in.: 

 znajomość technologii informatycznych (ICT), 

 umiejętność w zakresie zarządzania i administracji, 

 umiejętność pracy z uczniami o różnym poziomie uzdolnień, 

 umiejętność kierowania zachowaniem uczniów, 

 wiedza i umiejętności specjalistyczne w zakresie nauczania przedmiotu, 

 zdolności dydaktyczne w postaci wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

 zdolności psychologiczne, umiejętność inspirowania, motywowania uczniów do 

nauki i integrowania ich w zespół, 

 umiejętności menedżerskie. 

Podsumowując, analiza kompetencji wśród nauczycieli 50+ wskazuje na: 

 brak wieloaspektowej diagnozy dotyczącej kluczowych kompetencji nauczycieli, 

 akademicki charakter kształcenia nauczycieli, 

 brak rozwiązań i narzędzi systemowych pozwalających monitorować luki 

kompetencyjne nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji, 

 brak profesjonalnie przygotowanych szkoleń specjalnie dedykowanych 

poszczególnym grupom nauczycieli (np. grupach wiekowych) czy też 

zagadnieniom realizowanym podczas lekcji, 

 niskie kompetencje w zakresie ICT – mimo szeroko zakrojonej informatyzacji 

polskich szkół nauczyciele nie korzystają w pełni z nowoczesnych technologii, 

 niewystarczające kompetencje psychospołeczne w zakresie kontaktu z uczniami, 

rodzicami i innymi nauczycielami, 

 niewystarczające kompetencje do organizowania pracy administracyjnej, 

 niewystarczające kompetencje dotyczące metodami uczenia, 

 brak systemu wsparcia nauczycieli, 

 problem z postawą nauczycieli 50+ związany z brakiem kreatywności, otwartości, 

entuzjazmu, inspiracji, poczucia własnej wartości i pewności siebie, 

 niewystarczający dostęp do informacji i danych związanych z pracą nauczyciela. 



 
7 

 

3. Charakterystyka psychospołeczna pracowników 50+ 

 

Nauczyciele 50+ przynależą do grupy osób klasyfikowanych w psychologii 

rozwojowej jako późna dorosłość. Nie ma jednoznacznie przyjętych granic wiekowych 

określających jakie osoby przynależą do tej kategorii. Rozbieżności początku przedziału 

wiekowego sięgają nawet 30 lat i wynoszą od 45 do 75 lat. Pomimo istniejących różnic 

można mimo wszystko wyszczególnić charakterystyczne cechy dotyczące nauczycieli w 

tym wieku. Jest to o tyle istotne, iż wiek w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie 

człowieka, również w okresie późnej dorosłości. Zmiany jakie zachodzą w tym okresie 

można pogrupować w 3 kategorie: 

 biologiczne, 

 społeczne, 

 psychologiczne. 

Biologiczne aspekty okresu późnej dorosłości 

Ten etap rozwoju człowieka charakteryzuje się zmianami wstecznymi, których 

podstawą jest zanik zdolności reprodukcyjnych komórek oraz ich stopniowa 

degeneracja. Zmiany na poziomie komórkowym oraz kumulacja zmian organicznych 

sprawia, że około 60. roku życia stają się one wyraźnie widoczne. Do tych zmian zalicza 

się dwa typy: 

 obniżenie sprawności fizycznej – polega na ograniczonych zdolnościach do 

wysiłku, zwiększonym odczuciu zmęczenia, tym samym ograniczeniu aktywności 

oraz ogólnym spadku wigoru, 

 mnoga patologia – polega na występowaniu kilku dolegliwości równocześnie u tej 

samej osoby. 

Społeczne aspekty okresu późnej dorosłości  

Do społecznych aspektów tego okresu należy częste poczucie „straty” albo kosztów 

starzenia się. Wiążą się one z doświadczaniem negatywnych emocji, a jeśli dotyczą 

wartości związanych z codziennym życiem jednostki, to mogą prowadzić do zdarzeń 

krytycznych i kryzysogennych. Zmuszają one osoby w tym wieku do zmiany stosunku 

wobec rzeczywistości, przewartościowania celów, zmiany stylu życia, nierzadko do 

przyjęcia nowej koncepcji czy filozofii życia, a więc do nowej adaptacji. Do najczęstszych 

wydarzeń krytycznych występujących w tym okresie należą: 

 utrata zdrowia, 

 utrata kondycji i atrakcyjności fizycznej, 
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 utrata statusu społecznego i ekonomicznego, 

 utrata poczucia przydatności i prestiżu. 

Zdarzenia o charakterze kryzysowym zawsze są wyzwaniem, źródłem nowych, 

trudnych zadań. Sposoby reagowania na nie oraz ich rozwiązania ich wykazują istotne 

zróżnicowanie indywidualne. 

 Psychologiczne aspekty okresu późnej dorosłości 

W okresie tym dochodzi do wielu zmian o charakterze psychologicznym mającym 

duże znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania a tym samym adaptacji do zmian 

wynikających z pracy. Należą do nich zmiany w sferze: 

 percepcyjno-motorycznej – słabnie wrażliwość zmysłów,  wydłuża się czas reakcji 

na bodźce wzrokowe i słuchowe oraz czas wykonywania czynności, spowalnia się 

czas reakcji, postępuje ogólne obniżenie sprawności psychomotorycznej, 

 pamięci i zapamiętywania – obniża się zdolność zapamiętywania (dotyczy to 

pamięci mechanicznej i bezpośredniej), pamięć długoterminowa ulega z wiekiem 

minimalnemu osłabieniu. W okresie tym odczuwany jest spadek zdolności uczenia 

się, przy czym odpowiednie zastosowanie technik pamięciowych powoduje, iż np. 

osoby w wieku 75 lat zdolne są do znacznego poprawienia wyników 

zapamiętywania osiąganych w warunkach presji czasowej, 

 intelektualnej – spada w tym okresie zdolność myślenia indukcyjnego, wyobraźnia 

przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Deficyty w obszarze 

wymienionych funkcji uchwytne są już u osób w wieku 57 lat, a stają się wyraźne 

po przekroczeniu 60. roku życia. Degradacji ulegają również funkcje inteligencji 

decydujące o przetwarzaniu informacji. W przypadku inteligencji skrystalizowanej 

(społecznej, nabytej w toku uczenia się i gromadzenia doświadczenia) 

obserwowana jest tendencja do wzrostu lub utrzymywania się na stałym poziomie. 

Charakterystyczne dla tego wieku jest deterioracja odwrotna w stosunku do 

kolejności nabywania sprawności. Oznacza to, że im wcześniej wykształcona 

została dana sprawność, tym wolniej ona zanika. 

W przypadku funkcji intelektualnych charakterystyczne jest to, iż dzięki 

utrzymywaniu stałego, wysokiego poziomu aktywności intelektualnej nawet osoby 

powyżej 70. roku życia osiągają możliwości zbliżone do osób młodszych lub większe od 

nich. Wysunąć można wniosek: należy wspierać i stymulować aktywność zawodową 

nauczycieli 50+, dzięki czemu uzyska się ich satysfakcję z pracy i podniesie ich 

efektywność. 

Do działań ze strony dyrektora, pozwalających na utrzymanie aktywności 

zawodowej nauczycieli 50+ należą m.in.: 
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 wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty, 

treningi, konsultacje, coaching, itp.),  

 empowerment – zachęcanie nauczycieli do angażowania się w podejmowanie 

decyzji, rozwijania ich realnego wpływu na funkcjonowanie szkoły, zwiększanie 

uprawnień pracowników, 

 mentoring – zachęcanie starszych nauczycieli do dzielenia się wiedzą i 

doświadczeniem z młodszymi kolegami, jak również wdrożenie zasad mentoringu 

w relacji nauczyciel – uczeń, 

 zarządzanie wiedzą – zaangażowanie starszych nauczycieli w działania służące 

identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy, jawnej i 

ukrytej, personelu szkoły dla podniesienia sprawności i efektywności działań 

pracowników, 

 elastyczne formy zatrudnienia (dostosowanie do możliwości nauczyciela); 

 budowanie zespołu – zwiększenie wydajności poprzez wprowadzenie dobrej 

atmosfery w pracy, współpracy, zaangażowania i minimalizowania konfliktów 

międzypokoleniowych, 

 optymalizacja zatrudnienia – lepsze dostosowanie zakresu obowiązków do 

posiadanych kompetencji, 

 wykorzystanie instrumentów stymulujących zatrudnienie osób 50+ (współpraca 

np. z urzędami pracy, dofinansowania z EFS POKL), 

 programy profilaktyczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia (pakiety 

medyczne, rehabilitacja, higiena głosu, itp.), 

 zmiana stanowiska pracy – awans poziomy, zmiany zakresu obowiązków. 
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4. Wybrane psychologiczne umiejętności w pracy dyrektora  
 

Zapewne każdy doświadczony dyrektor posiada w swoim repertuarze zestaw 

zachowań i procedur pozwalających mu na osiąganie zamierzonych rezultatów. 

Niniejszy rozdział ma stanowić źródło inspiracji do dodatkowych poszukiwań w 

zakresie rozwoju umiejętności i wiedzy, pozwalających na jeszcze lepsze 

funkcjonowanie. Informacje zawarte poniżej należy traktować jako sugestie wynikające 

z wiedzy psychologicznej, popartej doświadczeniem i wynikami badań naukowych. Nie 

uwzględnianie ich, najczęściej prowadzi do problemów w relacjach międzyludzkich. Z 

kolei stosowanie się do nich zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania zamierzonego 

celu. 

4.1. Komunikacja interpersonalna 

 

Komunikacja interpersonalna należy do jednych z najważniejszych zdolności 

międzyludzkich wpływających nie tylko na jakość relacji, ale również na wyniki pracy 

i sukces zawodowy. Nieustanne zgłębianie jej tajników i praktyka są bardzo ważne, by 

móc ją nieustannie rozwijać i doskonalić. Jeśli bowiem nauczymy się przekazywać nasze 

pomysły, myśli czy informacje w bardziej czytelny, zwięzły, absorbujący i przekonujący 

sposób, z pewnością odniesiemy sukces w każdym przedsięwzięciu.  

Komunikacja to proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje 

informacje podczas kontaktów z innymi. Źle dobrane słowa, nieprzemyślana wypowiedź 

czy zbyt pochopna reakcja może doprowadzić do długotrwałych, negatywnych 

konsekwencji, takich jak np. konflikty. 

W komunikacji interpersonalnej zawsze mamy do czynienia z nadawcą i odbiorcą. 

Każda ze stron może mieć swój cel komunikacji (przekazanie lub uzyskanie informacji, 

szybkie załatwienie sprawy lub miłe spędzenie czasu). Jak widać, każda ze stron może 

mieć różne cele i sposoby wyrażania swoich oczekiwań. Każdy z uczestników procesu 

komunikowania podchodzi do rozmowy z pewnym nastawieniem, wynikającym z jego 

dotychczasowych doświadczeń, charakteru, postawy. Nastawienie to może ułatwiać lub 

utrudniać porozumiewanie się.  

Jeden z najprostszych schematów komunikowania się (przedstawiony poniżej) 

sprowadza ten proces do trzech głównych elementów: 
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A. NADAWCA komunikatu najczęściej ma jakąś intencję dotyczącą treści 

przekazywanego komunikatu. Następnie intencja zostaje poddana działaniu 

procesów psychicznych, na które składają się m.in. postawa nadawcy, nastawienie, 

dotychczasowe doświadczenie; w dalszej kolejności komunikat jest KODOWANY w 

postaci np. wypowiedzi słownej. 

B. Kolejnym krokiem jest AKT KOMUNIKACYJNY, 

C. który podlega ROZKODOWANIU przez odbiorcę. W przypadku kiedy obie strony 

aktu komunikacyjnego porozumiewają się tym samym kodem (np. mówią w tym 

samym języku), informacja podlega 

D. INTERPRETACJI, z równoczesnym uwzględnieniem procesów psychicznych 

odbiorcy. 

Powyższy schemat pokazuje, że każdy etap procesu komunikowania zagrożony 

jest ryzykiem pojawienia się przeszkód utrudniających komunikację. Wystarczy, że dwie 

osoby o różnym nastawieniu będą chciały się porozumieć i okaże się, że będzie to trudne 

ze względu na brak zrozumienia, wynikający z różnego nastawienia, np. jedna ze stron 

będzie chciała pomóc, a druga tej pomocy nie będzie chciała przyjąć.  

Na proces komunikowania się w dużym stopniu wpływa to, że wypowiedzi 

słownej towarzyszy najczęściej komunikacja niewerbalna. Dla procesu komunikowania 

jest to duże utrudnienie wynikające z faktu, iż towarzyszące wypowiedzi komunikaty 

niewerbalne najczęściej mają charakter niejednoznaczny, przez co mogą być różnie 

odbierane, zwłaszcza jeśli dotyczy to grup w różnych kategoriach wiekowych. 

Zasadniczą treścią komunikatów niewerbalnych jest aspekt relacyjny procesu 

komunikowania. Za jego pomocą przekazywane są informacje dotyczące przeżywanych 

emocji, postaw wobec innych ludzi i rzeczy. Niezgodność na tych dwóch poziomach 

najczęściej wywołuje u rozmówcy zakłopotanie i niepokój, powodując zakłócenia 

procesu komunikowania. 
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Ćwiczenie 

Zastanów się i zapisz, jakie zachowania niewerbalne i pozawerbalne w codziennej 

komunikacji mogą być inaczej rozumiane przez nauczycieli 30- i 50+. 

Nauczyciele 30- Zachowania Nauczyciele 50+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z najprostszych zabiegów wpływających na poprawę komunikowania jest 

minimalizacja lub wyeliminowanie barier komunikacyjnych. Należą do nich czynniki 

utrudniające zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi. Najczęstsze bariery 

komunikacyjne to: 

Bariery fizyczne 

 Utrudnienia percepcyjne – np. szybka, cicha, niewyraźna mowa. 

 Bariery natury fizycznej – np. hałas, tłok, głośne otoczenie. 

 

Bariery psychologiczne 

 Stereotypy i uprzedzenia – posiadanie do rozmówcy nastawienia, które wpływa 

na nieadekwatne traktowanie go – ekstrawagancko ubrany uczeń  stereotyp: 

niegrzeczny, agresywny  szorstka i zasadnicza rozmowa z uczniem i takie 

traktowanie go. 

 Przekonanie o posiadanej racji – odrzucanie informacji, które są niezgodne z 

naszymi przekonaniami, niezdolność do przyjmowania krytyki, brak zgody na inny 

punkt widzenia. 

 Projekcja – przypisywanie rozmówcy intencji, które sami posiadamy, a których 

ten nie żywi. 

 Selekcja i wybiórczość uwagi – koncentrowanie się jedynie na określonych 

faktach zamiast na całości wypowiedzi. 

 Krytykowanie, przerywanie, niesłuchanie, rozkazywanie, decydowanie za 

drugą osobę, moralizowanie – uczciwi ludzie tak nie postępują. 
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Bariery semantyczne 

 Kod językowy, normy, tradycja, zakres znaczeniowy języka – posługiwanie się 

różnymi językami mającymi różne normy, które wynikają z różnic kulturowych i 

tradycji sprawi, że komunikacja będzie utrudniona. 

 

Najważniejszy wniosek płynący z powyższej listy to uświadomienie sobie, że każdy 

człowiek popełnia błędy w zakresie komunikowania, co najczęściej skutkuje 

nieporozumieniem, a w konsekwencji może doprowadzić do negatywnych skutków.  

Proces przekazywania informacji, ze względu na swoją złożoność, często prowadzi 

do niezrozumienia. Przyczyna takiej sytuacji jest prosta: nadawca zazwyczaj ma co 

innego na myśli, niż rozumie odbiorca. Gdy nadawca A formułuje komunikat A, jest 

przeświadczony, że w mózgu rozmówcy B powstaje wizja A, ściśle odpowiadająca 

intencji nadawcy A. Niestety w mózgu B powstaje interpretacja B, która może od intencji 

A różnić się niewiele lub znacznie. Dzieje się tak gdyż, po prostu, ludzie są różni: 

 możemy różnie interpretować te same słowa, gdyż pochodzimy z różnych rodzin, 

środowisk o różnych tradycjach, posiadamy inne wykształcenie, 

 każdy z nas ma różną skalę ważności – zwracamy uwagę na to, co nas interesuje 

i co wydaje się nam najważniejsze. Niestety, rozmówca może mieć (i często tak się 

dzieje) inną skalę ważności, 

 każdy z nas odczuwa – towarzyszące rozmowie emocje, obawy, zahamowania czy 

pozytywne stany emocjonalne, które prowadzą  do zniekształceń. 

Ważne jest, by umieć spojrzeć na proces komunikacji z zewnątrz i zwrócić uwagę 

na swój proces komunikowania i te jego elementy, które prowadzą do nieporozumień. 

Do trudności w zakresie komunikowania należy zaliczyć fakt, że sama natura 

wypowiedzi jest na tyle złożonym procesem, że może prowadzić do nieporozumień. 

Wiąże się to z tym, że każda wypowiedź zawiera wiele informacji, a rozmówca, chce czy 

nie, zawsze komunikuje się na wielu płaszczyznach równocześnie. Dodatkowym 

utrudnieniem jest fakt, iż na każdej z płaszczyzn ta sama wypowiedź może mieć różne 

znaczenie i może być inaczej interpretowana przez nadawcę i odbiorcę. Analiza procesu 

komunikowania się doprowadziła Friedman’a Schultz von Thun’a do opracowania 

modelu pozwalającego na analizę wypowiedzi na 4 płaszczyznach1: 

 zawartość rzeczowa – dotyczy dosłownej treści, którą nadawca komunikuje, 

 apel – odnosi się do celu, jaki na skutek wypowiedzi nadawca chce uzyskać, 

                     
1 F. S. von Thun, Sztuka rozmawiania. Analiza zaburzeń, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007. 
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 relacja wzajemna – obrazuje, jaki jest wzajemny stosunek rozmówców względem 

siebie, 

 ujawnianie siebie – każda wypowiedź zawiera w sobie informację dotyczącą 

samego nadawcy. 

Wypowiedź

Zawartość
rzeczowa

Apel

Relacja 
wzajemna

Ujawnianie 
siebie

Płaszczyzny wypowiedzi

 

Przykład 

Nauczyciel wchodząc do sali lekcyjnej, może powiedzieć Ale tu jest duszno przez co 

może równocześnie komunikować: 

 zawartość rzeczowa – Ale tu jest duszno – stwierdzenie faktu, 

 apel – oczekiwanie, aby któryś z uczniów wstał, otworzył okno i przewietrzył salę 

lekcyjną, 

 relacja wzajemna – uważa, że  dyżurni nie potrafią przygotować sali do lekcji, 

 ujawnianie siebie – ujawnia siebie jako, np. dominującego krytyka, który 

najprawdopodobniej ceni sobie komfort pracy, osobę mającą zły humor i szukającą 

obiektu do wyładowania złości. 

Problem natury komunikacyjnej w tym przypadku jest taki, iż każdy komunikat 

niesie ze sobą pakiet czterech informacji, przez co odbiorca może mieć kłopot, na którą z 

nich zwrócić największą uwagę i uznać, że to właśnie był cel wypowiedzi. 

Ćwiczenie – Analiza wypowiedzi 

Przeanalizuj na cztereach płaszczyznach wypowiedź nauczyciela 50+ zwracającego 

się do dyrektora z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu w klasie, komunikując Nie 

wiem co mam robić. 

Dodatkowym aspektem procesu komunikowania w ujęciu von Thun’a jest fakt, że 

nie tylko każda wypowiedź zawiera cztery płaszczyzny, ale także każdy z nas może na 

swój sposób zinterpretować daną informację. Każda z płaszczyzn będzie inaczej 
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rozumiana w zależności od tego, na którą płaszczyznę kwadratu odbiorca ma 

nastawione ucho, którą z nich usłyszy najwyraźniej. 

Czworo uszu odbiorcy

Ucho ujawniania siebie

„Ucho terapeutyczne”

Co to za jeden?

Co z nim jest?

Ucho apelowe

Co mam zrobić, 

myśleć, czuć na 

podstawie jego 

wypowiedzi?

Ucho rzeczowe

Jaki jest stan rzeczy?

Ucho relacyjne

„Ucho drażliwe”

Jak on/ona mnie 

traktuje?

Co on sobie 

wyobraża na mój 

temat?

 

UCHO RZECZOWE  

Słyszy przede wszystkim informacje zawarte na płaszczyźnie rzeczowej, skupia się 

jedynie na faktach i nie zwraca uwagi na to, jaka intencja może się kryć pod płaszczyzną 

wypowiedzi. 

Przykład – nauczyciel (N) chce, aby uczeń (U) przestał żuć gumę: 

 (N) Czy nie uważasz, że żucie gumy jest szkodliwe?! 

 (U) Nie, jest zdrowe dla zębów. 

 (N) Przecież zawiera cukier. 

 (U) Ta nie zawiera, proszę pana. 

 (N) ?! 

Nauczyciel chciał wysłać apel do ucznia, pod przykrywką zwrócenia uwagi na 

szkodliwość żucia gumy, by ten ją wyrzucił. 

Uczeń nastawiony na rzeczową część komunikatu, a nie apelową (jak założył 

nauczyciel) odpowiadał, ustosunkowując się do treści.  

Konsekwencją tego dialogu będzie najprawdopodobniej postrzeganie ucznia przez 

nauczyciela jako bezczelnego, z kolei uczeń nie będzie wiedział o co chodzi 

nauczycielowi, a ewentualna kara będzie dla niego niezrozumiała. 
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UCHO RELACYJNE 

Niektórzy odbiorcy zwracają dużą uwagę na relacyjny aspekt wypowiedzi, mają 

tak dużą wrażliwość na wzajemną relację, że nawet wypowiedzi neutralne odczytują 

jako atak na siebie. Mają tendencję odnoszenia wszystkiego do siebie, przez co często 

czują się urażeni. Posiadacze ucha drażliwego stale we wzajemnych relacjach wypatrują 

jakiejś pułapki. 

Przykład – dyrektor (D) do nauczyciela (N), który miał przygotować jakąś 

dokumentację: 

 (D) Nie podoba mi się wykonanie tego zadania. 

 (N) Jakim prawem pan mnie tak traktuje?! Ja tyle czasu poświęciłem na te pracę, 

a pan ciągle się mnie czepia! Uważa mnie pan za idiotę?! 

UCHO UJAWNIANIA SIEBIE 

Osoba z wyczulonym uchem ujawniania siebie, zwanym też uchem 

terapeutycznym, nastawiona jest na ten aspekt komunikatu, w którym nadawca 

informuje o sobie, o tym, co czuje, co jest dla niego ważne. Ta płaszczyzna wypowiedzi 

pomaga w zrozumieniu nadawcy, jest szczególnie przydatna, gdy chodzi o ustalenie 

relacji. 

Przykład – dyrektor (D) do nauczyciela (N), który miał przygotować jakąś 

dokumentację: 

 (D) Nie podoba mi się wykonanie tego zadania. 

 (N) może sobie pomyśleć, np. Biedak, pewnie nie radzi sobie z pracą i szuka jakiejś 

ofiary, żeby się wyżyć lub Ale musiał mieć potworny dzień, pewnie z kuratorium go 

przycisnęli, biedak lub Dobry z niego obserwator, nie dał się zwieść i zauważył błędy 

w dokumentacji. 

Ostatecznie problem może pojawić się wtedy, kiedy cel naszej wypowiedzi nie 

pokryje się z „uchem odbiorcy”, np.: dyrektor na zebraniu pyta nauczyciela Czemu nie 

było Pani na poprzednim spotkaniu? 
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Płaszczyzny wypowiedzi i reakcje 

Płaszczyzna 
rzeczowa 

Treść komunikatu: Czemu 
nie było pani na 
poprzednim spotkaniu? 

 Ucho 
rzeczowe 

Zrozumie, iż dyrektor 
chce usłyszeć 
przyczynę, więc 
odpowie na pytanie 
wprost 

Płaszczyzna 
apelowa 

Chce zdyscyplinować 
nauczyciela i przekazać, 
żeby nauczycielka 
chodziła na zebrania 

Ucho apelowe Przyjdzie na następnie 
spotkanie 

Płaszczyzna 
relacyjna 

Martwi się o nauczycielkę, 
gdyż na spotkaniu 
omawiane były ważne 
treści i nie chce, aby coś jej 
umknęło 

Ucho 
relacyjne 

Obiera wypowiedź jako 
atak Jakim prawem 
mnie tak traktuje. Myśli, 
że uwziął się na nią 
i chce pokazać przy 
wszystkich, że jest dla 
niego nikim 

Płaszczyzna 
ujawniania 
siebie 

Chce pokazać, że jest 
ważny 

Ucho 
ujawniania 
siebie 

Myśli o dyrektorze, np.: 
Miał słaby dzień, po 
wizycie w kuratorium 
pewnie nasłuchał się, 
szuka osoby, na której 
może odreagować 

Uwaga Powyższa tabela zawiera przykładowe, możliwe interpretacje pytania „Czemu 

nie było Pani na poprzednim spotkaniu?” i przykładowe możliwe reakcje na nie. 

W każdym indywidualnym przypadku pod takim stwierdzeniem może kryć się zupełnie 

inna interpretacja niż ta napisana w tabelce. 

Jeśli płaszczyzna wypowiedzi zostanie poprawnie odebrana – zgodnie z intencją – 

natrafi na właściwe ucho – to komunikat zostanie wtedy zrozumiany poprawnie 

i interakcja będzie dotyczyć intencji rozmówcy. Jeśli komunikat natrafi na inny niż 

zamierzony odbiór – niewłaściwe ucho – wtedy prawdopodobnie dojdzie do konfliktu. 

Powyższa matryca wypowiedzi i możliwości jej odbioru pokazuje wielość 

możliwych interakcji, z których tylko jedna prowadzi do porozumienia. Jedynie 

w przypadku kiedy cel wypowiedzi nadawcy będzie zgadzał się z jej odbiorem, dojdzie 

do porozumienia. W każdym innym przypadku komunikacja będzie prowadziła do 

niezrozumienia i kłótni. 

Jednym z najlepszych rozwiązań polegających na unikaniu nieporozumień, jest 

dosłowne komunikowanie treści, którą chcemy przekazać razem z intencją i skutkami 

jakie ma ze sobą nieść, np. nauczyciel, któremu jest duszno w klasie i chce by otworzyć 

okno powinien wskazać ucznia i poprosić go by otworzył konkretne okno. Jeśli zależy 

nam na tym, by dana osoba coś zrobiła, po prostu należy wprost to zakomunikować. 

Jakiekolwiek liczenie na to, że druga osoba domyśli się, o co nam chodzi, w przypadku 
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kiedy chcemy przekazać coś w sposób zawoalowany, jest całkowicie skazane na 

porażkę. 

Źródła inspiracji: 

1. F. S. von Thun, Sztuka rozmawiania, cz. 1 Analiza zaburzeń, Kraków: Wydawnictwo 

Apostolstwa Modlitwy, 2002. 
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3. F. S. von Thun, Wyrażać się zrozumiale, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa 

Modlitwy, 2004. 

4. S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi: motywacja, 
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4.2. Konflikt i jego rozwiązywanie 

 

Do nieodłącznych elementów związanych z pracą zawodową należą konflikty. 

Można je zdefiniować jako „ostrą niezgodność interesów, idei, która uwzględnia 

postrzeganą rozbieżność interesów lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie 

dadzą się jednocześnie zrealizować”2. Konflikt najczęściej wynika z interakcji osób 

postrzegających swoją sytuację jako nie pozwalającą na realizacje posiadanych celów. 

Każdy człowiek ma swoje poglądy, przekonania i wartości. Ze względu na ich 

różnorodność konflikt staje się nieodłącznym elementem relacji interpersonalnych. Aby 

radzić sobie z konfliktem w sposób konstruktywny podstawą jest posiadanie założenia o 

jego pozytywnym znaczeniu. Konflikt należy rozumieć jako sytuację, której nie można, w 

danym momencie, rozwiązać dostępnymi sobie sposobami. 

Do najczęstszych przyczyn konfliktu o podłożu organizacyjnym w szkole należą: 

 niejasne zakresy obowiązków, opisy stanowisk i kompetencje pracowników,  

 zły obieg informacji, 

 nieadekwatne style kierowania, 

 niedokładne instrukcje i rozkład pracy, 

 brak planowania strategicznego, 

 reorganizacja szkoły, np. zwolnienia grupowe, 

 częste zmiany przepisów prawnych. 

Większość z powyższych przyczyn może zostać zniwelowana poprzez 

odpowiednie działanie dyrektora. Dzięki jego zapobiegliwości można na tyle 

zminimalizować źródła konfliktu organizacyjnego, że przyjmie on jedynie charakter 

marginalny. 

Trudnością, która pojawia się w sytuacji konfliktowej jest fakt, że oprócz rzeczowej 

treści konfliktu istnieją jeszcze emocje. Jeśli jesteśmy jedną ze stron konfliktu, 

doświadczamy równocześnie związanych z tym emocji. Skłonność do irytacji i obrony 

własnych racji jest naturalną cechą człowieka. Chodzi o to, by emocjonalne reakcje nie 

zablokowały zdolności racjonalnego myślenia.  

W psychologii mówi się o „mózgu dinozaura”, najstarszej strukturze mózgowej 

kierującej naszymi reakcjami w konflikcie. Jest to swego rodzaju instynktowne i  

                     

2 R. Lewicki, Zasady negocjacji: kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom 

Wydawniczy Rebis: Poznań, 2005. 
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zaprogramowane działanie, które zostaje uruchamiane wtedy, kiedy dana osoba jest pod 

wpływem bodźca – wyzwalacza. Ze względu na automatyzm reakcji najczęściej działamy 

w takich sytuacjach, bezrefleksyjnie, unoszeni impulsami agresji, dominacji bądź 

uległości wobec silniejszych. Gdy odczuwamy, że kontrolę nad naszym zachowaniem 

przejmuje „drapieżnik”, jest to sygnał, że został uruchomiony automatyzm reakcji na 

konflikt. 

Dodatkowym utrudnieniem w radzeniu sobie z konfliktem jest jego 

samonapędzająca się natura. Do mechanizmów napędzających konflikt należą: 

 lustrzane odbicie – obie strony konfliktu są przekonane, że są niewinną, broniącą 

się ofiarą atakowaną przez drugą stronę sporu, 

 mechanizm źdźbła i belki – obie strony sporu dostrzegają złe intencje u 

oponentów przy całkowitym braku refleksji nad swoim postępowaniem, 

 podwójne normy – przekonanie, że sami mamy prawo do podejmowania 

określonych działań przy jednoczesnym przeświadczeniu, że te same zachowania 

przeciwnikowi są zabronione, np. faul taktyczny w piłce wybacza się klubowi, 

któremu kibicujemy, z kolei jest niewybaczalny, jeśli wykona go zawodnik drużyny 

przeciwnej, 

 biegunowe myślenie – obie strony konfliktu mają przeświadczenie, że nasze 

czyny są dobre, zaś przeciwnika – złe. 

Jak radzić sobie z konfliktem? Po pierwsze, konflikt o przyczynach organizacyjnych 

można rozwiązać, nie dopuszczając do niego. Zadbanie, by organizacja pracy była 

pozbawiona wszelkich źródeł zapalnych. W sytuacji, kiedy już pojawi się konflikt na tle 

organizacyjnym najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie takich zmian, które go 

wyeliminują. 

W aspekcie interpersonalnym większość konfliktów ma swoją przyczynę w złej 

komunikacji. Oznacza to, że wyeliminowanie czy też zminimalizowanie błędów i barier 

komunikacyjnych automatycznie powinno zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktu. 

W sytuacji społecznej konflikt jest często skutkiem nieumiejętnego przekazania 

informacji zwrotnej. Nauczenie się określonego sposobu wyrażania swojego zdania czy 

krytyki, pozwala na uniknięcie konfliktów. Szczegóły znajdują się w rozdziale 

Komunikacja interpersonalna. 

Czynniki pozwalające na szybkie rozwiązanie konfliktu to zrozumienie jego natury 

oraz spokój i opanowanie. Mając na uwadze, iż konflikt jest informacją mówiącą o tym, 

że coś nie działa i że dotychczasowe próby rozwiązywania problemów nie funkcjonują, 

pozwala na odsunięcie emocji od sprawy i skupienie się na meritum, czyli określeniu 

skąd wzięła się niezgodność i w jaki sposób można ją rozwiązać. 

W przypadku systemowego podejścia do konfliktu można zastosować poniższą 

strategię pozwalającą na zarządzanie konfliktem. 
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Zarządzanie konfliktem3 

 

ETAPY OPIS 

ZDEFINIUJ 
PROBLEM 

W wielu sytuacjach konfliktowych różnice pozostają mgliste, 
a punkty wspólne nieznane i oba te elementy przyczyniają się do 
eskalacji konfliktu. Dlatego należy zdefiniować sytuacje, w których 
zdarzają się konflikty. 
1. Jaka jest możliwie najwęższa definicja konfliktu? 
2. Jakie są obszary różnic i braku zgody? 
3. Jakie są obszary wspólne? 

ROZPOZNAJ 
PRZYCZYNY 

Dopóki strony nie zrozumieją, jakie zachowania są dla nich do 
przyjęcia, a jakie nie – konflikty będą się powtarzały. Jeżeli 
zachowania te zostaną jasno określone, można będzie ich unikać 
w przyszłości. 
1. Określ jasno, które z zachowań drugiej osoby są nie do przyjęcia 

dla ciebie w sytuacji konfliktowej. 
2. Określ, które z twoich zachowań są nie do przyjęcia dla partnera 

w sytuacji konfliktowej. 
3. Jakie wydarzenia wywołują konflikt? 
4. Określ jakie czynniki przyczyniają się do zaistnienia konfliktu. 

PRZEDSTAW 
MOŻLIWE 
ROZWIĄZANIA 

1. Co musisz zrobić dla rozwiązania konfliktu? 
2. Co musi zrobić partner? 
3. Jakie mogą być obustronnie pożądane cele, które 

rozwiązałyby konflikt? 

WYBIERZ 
ROZWIĄZANIA 
KORZYSTNE DLA 
OBU STRON 

Decyzja ta powinna zawierać ocenę skutków zastosowania 
każdego z możliwych rozwiązań i zrozumienie konieczności 
przyjęcia takiego rozwiązania, z którego wynikałaby współpraca: 
1. Co wyniknie z zastosowania każdego z możliwych rozwiązań? 
2. Jakie wspólne działanie będzie wynikiem każdego z tych 

rozwiązań? 
3. Które z rozwiązań będzie, w odczuciu obu stron, najbardziej 

konstruktywne? 

 

                     
3 S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami, 

Wałbrzych: Wydawnictwo UNUS, 1999. 
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Przykładowe techniki rozwiązywania konfliktu: 

 negocjacje – są to rozmowy, których celem jest osiągnięcie porozumienia. Przebieg 

negocjacji oraz treść uzgodnień zależą wyłącznie od bezpośrednich uczestników. 

Porozumienie zostaje zawarte, gdy zaakceptują je obie strony. Uważa się, że jest to 

jeden z bardziej efektywnych stylów reagowania na konflikt,  

 rozwiązywanie sporu przez osoby neutralne: 

 MEDIACJE – polegają na zaangażowaniu trzeciej, neutralnej, niezależnej i 

bezstronnej osoby (mediatora) w celu przeprowadzenia mediacji, czyli 

dobrowolnego i poufnego sposobu dochodzenia do rozwiązania sporu i 

satysfakcjonującego porozumienia, jednak bez narzucania stronom rozwiązania. 

Rolą mediatora jest czuwanie nad procesem rozwiązywania konfliktu, 

zabezpieczenie przed jego eskalacją oraz pomoc stronom w zrozumieniu 

uwarunkowań i możliwych konsekwencji konfliktu, a także umożliwienie 

wypracowania takiego rozwiązania, które byłoby akceptowane przez obie strony. 

Strony mają prawo podjąć ostateczną decyzję dotyczącą końcowego 

porozumienia, 

 ADMONICJA – polega na podejmowaniu przez przełożonego (aktywnie nie 

uczestniczy) nacisku na zwaśnione strony, by spór jak najszybciej został 

rozwiązany, 

 KONSYLIACJA – metoda polega na powołaniu specjalnej komisji, która bada 

sytuację i wysuwa konkretne propozycje, nie mające charakteru wiążących 

zaleceń, 

 MODERACJA – metoda ta jest wykorzystywana wtedy, gdy między stronami 

istnieje konflikt nacechowany silnymi emocjami negatywnymi. W takiej sytuacji 

moderator pełni funkcję bufora. Kiedy emocje opadną podejmowane są próby 

zmodyfikowania stosunku stron do siebie i toczonego sporu, 

 ARBITRAŻ – odwołanie się do prawodawstwa, do woli wspólnego zwierzchnika, 

sądu, autorytetu w danej dziedzinie, 

 INKWIZYCJA – polega na tym, że inkwizytor posiada wysoki poziom kontroli nad 

wynikiem sporu; on decyduje o sposobie, w jaki strony go rozwiążą. Przyczynia 

się do rozwiązania konfliktu i niemalże wymusza przyjęcie danego rozwiązania 

przez strony sporu, 

 konfrontacja – doprowadzenie do konkretnego przedstawienia stanowisk stron 

konfliktu w taki sposób, aby można było dyskutować o przyczynach konfliktu, jego 

skutkach i sposobach rozwiązania. Strony konfliktu muszą w sposób jednoznaczny 

i precyzyjny przedstawić swoje racje oraz racjonalne sposoby rozwiązania 

problemu, 
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 Likwidacja sytuacji konfliktowej – dokonanie takich zmian w organizacji, które 

zlikwidują zaistniałą sytuację konfliktową (nikt nie może korzystać z tablicy 

interaktywnej). 

 

Źródła inspiracji: 

1. S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze 

sporami, Wałbrzych: Wydawnictwo UNUS, 1999 

2. R. Lewicki, Zasady negocjacji: kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów,  

Dom Wydawniczy Rebis: Poznań, 2005. 

3. D. J. Lieberman, Sztuka rozwiązywania konfliktów: jak porozumieć się w każdej 

sytuacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 

4. C. W. Moore, Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków: 

Wolters Kluwer Polska, 2009. 
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4.3. Prowadzenie spotkań i zebrań 

 

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest prowadzenie zebrań i spotkań z: 

nauczycielami, rodzicami czy innymi grupami mającymi wpływ na funkcjonowanie 

szkoły, np. z władzami samorządowymi i przedstawicielami kuratorium. Dla wielu osób 

prowadzenie spotkania nie stanowi trudności, z kolei dla innych jest to jeden 

z niemiłych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji. Ważne jest to, aby zebranie 

nie było miejscem, w którym „promujemy siebie” (chyba, że jest ono do tego 

przewidziane), gdyż najczęściej uczestnicy takich spotkań nudzą się i mają poczucie 

zmarnowanego czasu. Badania przeprowadzone wśród pracowników instytucji 

wskazują, że jednym z głównych bezproduktywnych sposobów marnotrawstwa  czasu 

pracy jest właśnie uczestnictwo w zebraniach, które nie prowadzą do niczego poza 

„promowaniem siebie”, przekrzykiwaniem, itp. 

Aby przeprowadzić skuteczne wystąpienie można zastosować się do poniższych 

zaleceń. 

Zanim staniesz przed słuchaczami, odpowiedz sobie na kilka pytań: 

1. Kim jesteś? 

Każdy może występować w innych rolach, niż spodziewają się tego uczestnicy 

spotkania. Można być profesorem, rodzicem, szefem działu, dyrektorem, członkiem 

organizacji, aktywnym sportowcem i jednocześnie człowiekiem sukcesu. Każda z tych 

ról jest prawdziwa, jednak decyzja o wyborze najodpowiedniejszej z nich jest 

uzależniona od treści spotkania. Dobrze jest wybrać tę rolę, która uczyni z ciebie  

najbardziej wiarygodną osobę dla słuchaczy. 

 

2. Do kogo się zwracasz? 

Dokładne określenie grupy, do której będziesz się zwracać, jest podstawowym 

elementem dobrego przygotowania spotkania. Inaczej będziesz mówić nauczycieli, 

inaczej do rodziców, a jeszcze inaczej do władz samorządowych.  

Postaw się w roli słuchacza: 

 Dlaczego publiczność ma interesować się tym, co masz do powiedzenia? 

 Jaką opinię mają uczestnicy na twój temat?  

 Co myślą na temat omawiany podczas wystąpienia? Czy mają już ugruntowane 

przekonania, czy trzeba ich o wszystkim od początku poinformować? 

 Jaki nastrój przeważa wśród publiczności – zaciekawienie, sceptycyzm, 

obojętność? 

 Czego od ciebie oczekują? 

 

 



 
25 

Występując przed rodzicami, postaraj się: 

 utrzymywać kontakt wzrokowy – jeżeli sala jest zbyt duża, by utrzymywać kontakt 

wzrokowy z wszystkimi słuchaczami, podziel ją na sektory i staraj się 

równomiernie nawiązywać kontakt wzrokowy z reprezentantami każdego z nich. 

Dzięki temu słuchacze będą mieli wrażenie że, mimo dużej przestrzeni, twoja 

wypowiedź jest skierowana właśnie do nich, a ty poczujesz się bezpieczniej 

panując nad tak dużą grupą uczestników, 

 czytanie z kartki zawsze utrudnia kontakt ze słuchaczami – mając duże 

audytorium, jest to po prostu niedopuszczalne! Kartka utrudnia, a czasem 

uniemożliwia nawiązanie kontaktu wzrokowego i więzi ze słuchaczami, mówca 

sprawia wrażenie nudnego, a jego wypowiedź – monotonnej, 

 im większa sala, tym częstsze powinny być pauzy między kolejnymi częściami 

wypowiedzi. To one nadają wagę ważnym częściom wystąpienia. Jest to niezbędne, 

zwłaszcza wtedy, gdy występujesz w sali z pogłosem lub mówisz przez mikrofon. 

Najskuteczniejsze są te wystąpienia, na których udaje się zwrócić uwagę 

i zaangażowanie słuchaczy. Zachęcenie do słuchania zawsze wspiera cel prezentacji. 

Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze: zbudowanie wspólnoty, sprowokowanie 

słuchaczy do wyrażenia ich stosunku do przedstawianej sprawy, wzbudzenie 

zainteresowania. Wszystko zależy od ciebie. 

3. Jaki jest cel twojego wystąpienia? 

Dlaczego zabierasz głos i co chcesz osiągnąć? Precyzyjne określenie celu, w jakim 

zwracasz się do twoich słuchaczy, jest o tyle istotne, że: 

 masz szansę w jasny sposób przekazać im to, czego oczekujesz od nich po 

zakończeniu wystąpienia, 

 ułatwi Ci selekcję materiału do prezentacji, 

 pozwoli precyzyjnie skonstruować wypowiedź i odpowiednio dobrać argumenty. 

 

4. Co chcesz przekazać? 

Jaką treść chcesz przekazać, by zrealizować swój cel? O czym będziesz mówić? 

Jasna odpowiedź na te pytania pozwoli sformułować przesłanie Twojego wystąpienia. 

Cel wystąpienia sformułuj tak, aby zawierał wizję działań, których oczekujesz od 

słuchaczy. Zastanów się na czym najbardziej tobie zależy czy chcesz po prostu przekazać 

informację i przekonać uczestników do swoich planów, czy zmienić ich opinię na temat 

poruszanej kwestii. 

 

 

5. Jaką formę przybierze twoje wystąpienie? 
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Znając swoich odbiorców, cel wystąpienia i jego główną myśl, musisz dobrać do 

tego odpowiednią formę. Zastanów się, w jaki sposób dotrzesz do słuchaczy. 

Struktura wystąpienia powinna sprowadzać się do poniższej formuły: 

1. wstęp – powiedz, o czym powiesz, 

2. rozwinięcie – powiedz to, 

3. zakończenie – powiedz, o czym powiedziałeś. 

 

Ad. 1 Wstęp 

Możesz zacząć wystąpienie na wiele różnych sposobów – żartem, anegdotą, 

pytaniem, cytatem, itp. Powinieneś jednak pamiętać, by Twoje uwagi pasowały do 

okoliczności, w jakich występujesz. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów 

rozpoczęcia wystąpienia jest przypomnienie powodu spotkania lub też 

komplementowanie publiczności. Potem szybko przejdź do tematu wystąpienia. 

Dobry wstęp pomoże Ci skupić na sobie uwagę publiczności. Powinien zawierać 

następujące elementy: 

 powitaj publiczność, 

 przedstaw się; powiedz, dlaczego tu jesteś, 

 przedstaw temat, 

 przedstaw cele wystąpienia i korzyści dla słuchaczy, 

 zaprezentuj „spis treści” – główne punkty twojego wystąpienia, 

 określ, jak długo będziesz mówić, 

 zaproponuj czas na pytania. 

 

Ad. 2 Rozwinięcie 

Powinno stanowić spójną i precyzyjną wypowiedź opartą na faktach, wynikach 

badań i sprawdzonych konkretach. Długie wywody powodują jedynie wyłączenie uwagi 

odbiorców i ich znudzenie. Bibliści wyliczyli, że kazania Jezusa trwały ok. 12 minut. 

Z punktu widzenia naukowego jest to czas maksymalnej uwagi. Po około 10-15 

minutach czas efektywnej koncentracji maleje. Jeśli planujesz dłuższą wypowiedź, 

podziel ją na części przerywane anegdotami, ilustracjami czy przykładami.  

 

Ad. 3 Zakończenie 

Słuchacze dobrze zapamiętują, to co było na początku (efekt pierwszeństwa) i na 

końcu wypowiedzi (efekt świeżości). Dzięki dobremu zakończeniu mamy pewność, że 

zrobiliśmy wszystko, by cel naszej wypowiedzi został osiągnięty. Zakończenie ma być 

swego rodzaju podsumowaniem i skumulowaniem przekazu. Zalecana struktura 

zakończenia wygląda następująco: 
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 zapowiedź zakończenia – dla wzmocnienia uwagi zapowiadamy, że kończymy 

spotkanie i zbliżamy się do końca wypowiedzi, 

 podsumowanie – przypomnienie celu, tematu, głównych punktów wystąpienia, 

 ostateczna konkluzja – apel o podjęcie działań, 

 pozytywne zakończenie. 

 

6. Kiedy odbędzie się wystąpienie? 

Odpowiedz sobie na pytania: 

 W jakich okolicznościach występujesz? 

 Czy słuchacze mają czas, czy śpieszą się w inne miejsce? 

 Czy są zmęczeni, czy wypoczęci? 

 Czy ostatnio zdarzyło się coś, co powinno wpłynąć na formę twojego wystąpienia? 

 

7. Gdzie i w jakich okolicznościach będziesz przemawiać? 

Znajomość miejsca i warunków, w których będziesz występować, ma dla ciebie 

duże znaczenie. Jak duża będzie sala, w której będziesz występować? Jak umeblowane 

będzie pomieszczenie, czy będzie wyposażone w urządzenia nagłaśniające, czy będziesz 

mówić zza mównicy, stołu, stołu prezydialnego, czy też stać przed publicznością? 

Pamiętaj, że zawsze możesz  zaaranżować pomieszczenie, dbając o klimat 

spotkania czy wystąpienia.  

 

8. Ile masz czasu? 

Ważne jest, aby wiedzieć ile będzie czasu na wystąpienie. Woodrow Wilson 

zapytany ile zajmuje mu przygotowanie przemówienia, odpowiedział: To zależy. Jeśli 

mam mówić przez 10 minut, potrzebuję tygodnia, jeśli 15 minut – 3 dni, 30 minut – 2 dni, 

jeśli mam mówić godzinę, mogę zacząć natychmiast. 

 

Organizowanie spotkań – zalecenia 

Organizowane zebrania mogą przyjmować mniej oficjalną formę. Wiele osób 

kojarzy takie zebrania z wykładem, nieprzyjemnymi przeżyciami, często z tendencją do 

rozliczania się przed innymi uczestnikami. Ważnym rozwiązaniem jest rozluźnienie 

atmosfery, a można tego dokonać za pomocą takich środków jak: 
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 zebranie można poprzedzić wysłaniem informacji o mniej sformalizowanej treści i 

bardziej przyjaznej atmosferze,  

 mniej formalnych wstępów a więcej  informacji, które muszą być przekazane, 

 ułożenie krzeseł w taki sposób, by stworzyć możliwość kontaktu z każdą osobą, np. 

okrąg bez stolików lub wokół stołu. 

Aby odnieść sukces w kwestii spotkania, bardzo ważny jest wizerunek osoby 

prowadzącej: ton głosu, mina jaką przyjmuje, jak wygląda. Autoprezentacja i kreowanie 

wizerunku niech zadziała na korzyść prowadzącego spotkanie, który chce ułatwić swoją 

pracę i zdobyć zaufanie uczestników, którzy okażą się bardziej współpracujący niż 

rywalizujący.  

Uśmiech jest formą złotego środka, o którym wiele osób zapomniało. Mówi się, że 

łamie bariery i kruszy mury. Pomimo trudności, z jakimi dyrektor mógł spotkać się 

przed planowanym zebraniem, warto na tę chwilę o nich zapomnieć, postarać się 

zrelaksować i nie dać pozostałym osobom odczuć wrogości i surowego wyrazu twarzy, 

który oni odczytają jednoznacznie i wyrażą 

złą opinię w rozmowach z innymi osobami 

o prowadzącym spotkanie. 

W przypadku podjęcia 

indywidualnych rozmów warto 

zaplanować na to czas, skracając wspólne 

posiedzenie. Przynosi to wiele korzyści: 

osoby nie związane z tematem nie muszą 

marnować swojego czasu, z kolei osoby, 

których dotyczy dany temat dostają gwarancję, że ich sprawa zostaje potraktowana 

poważnie, z należytą uwagą i delikatnością. 

Planując zebranie, należy stworzyć dokładny harmonogram spotkania, aby 

maksymalnie go skrócić i nie narażać uczestników na niepotrzebne, nietematyczne 

„rozmówki". Rozdanie wydrukowanego harmonogramu i przekazanie go przed 

spotkaniem daje też uczestnikom poczucie kontroli nad czasem i przebiegiem spotkania. 

Mogą na bieżąco obserwować na jakim są etapie i ile jeszcze czasu zajmie zebranie. 

 

Zebrania z rodzicami  – wskazówki pomagające w zjednaniu sobie rodzica 

Zebrania mają na celu omówienie spraw organizacyjnych szkoły lub klasy, 

osiągnięć wychowanków i napotykanych przez nauczycieli trudności w toku nauczania i 

wychowania. 

 Plan  zebrania powinien uwzględnić zapoznanie rodziców z osiągnięciami 

szkolnymi uczniów, zaznajomienie ich z treścią programu nauczania i metodami 

jego realizacji oraz informowanie na temat spraw wychowawczych. Przekazywane 

treści wcześniej powinny być dokładnie przeanalizowane i wybrane pod kątem 
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ważności i co najważniejsze, możliwości ich przekazania publicznie i 

indywidualnie.  

 Aby wzbogacić treść zebrań, można zaprosić na krótką prelekcję kogoś, kto 

pomoże uczestnikom zapoznać się z tematami dotyczącymi dzieci, np. pedagog 

szkolny, psycholog, lekarz, logopeda, policjant. Można także skorzystać 

z projektora i wyświetlić prezentację, krótki film na wybrany temat. Rodzice, dzięki 

takiemu spotkaniu, mają łatwiejszy dostęp do specjalisty, a tym samym do 

rozmowy z nim, a także możliwość indywidualnego podejścia do problemów 

wychowawczych.  

 Wysyłając rodzicom zawiadomienie o zebraniu, w którym zwracamy się z prośbą 

o współpracę i pomoc w procesie wychowawczym, ważne jest podkreślenie faktu, 

że  to właśnie rodzice będą odgrywać bardzo ważną rolę. To oni najlepiej znają 

swoje dziecko i aby móc sprostać ich oczekiwaniom przedstawiciele szkoły 

chcieliby, aby rodzice podzielili się wiedzą o swoich dzieciach.  

 W celu zjednania sobie rodziców można zorganizować różnego rodzaju 

uroczystości klasowe i szkolne, które stanowią ważny sposób wzajemnego 

wspierania się rodziców i nauczycieli w wychowaniu dzieci. Rodzice będą mogli 

pomóc  w organizacji uroczystości, konkursów, imprez sportowych, wycieczek lub 

biwaków i staną się współwychowawcami dzieci. W ten sposób umożliwimy 

rodzicom przekonanie się, że życie w szkole wcale nie jest monotonne i nie 

sprowadza się wyłącznie do nauki. Dla wielu rodziców to jeszcze jedna okazja do 

lepszego poznania swych dzieci i panującej w szkole atmosfery. Dobrze 

zorganizowane uroczystości mogą być również momentem relaksu, 

dostarczającym niemało przeżyć i wzruszeń emocjonalnych. Zaletą tego typu 

spotkań jest stworzenie uczniom możliwości wykazania się swymi zdolnościami i 

umiejętnościami. Uczniowie podczas uroczystości mają okazję do publicznego 

wystąpienia przed rodzicami, nabierają przy tym większego zaufania i wiary we 

własne siły. Zaangażowanie rodziców do zajęć i ćwiczeń często może okazać się dla 

dziecka jedyną formą kontaktu i zainteresowania ze strony rodzica, bezcennym i 

długo zapamiętanym przeżyciem.  

 Dobre wzajemne relacje będą wtedy, gdy działania szkoły będą czytelne dla 

rodziców, gdy zrozumieją co i dlaczego dzieje się w szkole, gdy będziemy potrafili 

przekazać informację jak rodzic może pomóc swojemu dziecku i jak wspierać go w 

edukacji i rozwoju.  

 Warto pamiętać, że opinia jaką tworzą media o nauczycielach oraz dewaluacja tego 

zawodu powoduje, że rodzice mają negatywne nastawienie do szkoły i źle traktują 

szkołę i nauczycieli, co z kolei nie wpływa na dobrą współpracę. Kiedy rodzic 

pojawia się na zebraniu z takim nastawieniem bądź kontaktuje się z ponurym lub 

wyniosłym dyrektorem/nauczycielem, tylko utwierdza się w przekonaniu, że miał 

racje, że to zawód, którego nie należy traktować poważnie oraz człowiek przed 

którym należy chronić swoje dziecko. Tym samym, zastosowanie metod służących 



 
30 

nawiązaniu dobrej współpracy, zrobieniu dobrego wrażenia ułatwia pracę z 

rodzicami i ochroni przed nieprzyjemnymi następstwami złej opinii.  

 

Źródła inspiracji:  

1. B. Decker, Wystąpienia publiczne. Trening dla menedżerów, polityków i ekspertów 

PR, Warszawa: MT Biznes, 2012. 

2. I. Majewska-Opiełka, Jak mówić, by nas słuchano. Psychologia pozytywnej 

komunikacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. 

3. J. Wiessman, Skuteczny prezenter, Warszawa: MT Biznes, 2011. 
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4.4. Stres organizacyjny i wypalenie zawodowe 

 

Praca w szkole wiąże się z wystawieniem na intensywne bodźce społeczne, a tym 

samym każdy pracownik narażony jest na doświadczanie stresu.  

Stres jest naturalną reakcją na codzienne wyzwania i życiowe zmiany - nie tylko 

negatywne, ale i pozytywne. Z punktu widzenia walki ze stresem ważne jest, aby zdać 

sobie sprawę, że jest on nieuniknionym elementem życia. Stanowi normalną 

reakcję biologiczną każdego żywego organizmu. Stres jest normalnym 

fizjologicznym zjawiskiem związanym z procesami życia. Stres towarzyszy każdej 

żywej istocie, a tym samym każdemu człowiekowi. Samo pojęcie należy definiować jako 

„transakcję zachodząca pomiędzy jednostką a otoczeniem obejmującą ocenę wyzwań 

stawianych przez daną sytuację oraz zasobów radzenia sobie z nią, a także fizjologiczne i 

psychologiczne reakcje na takie wyzwania”4. Takie rozumienie stresu wskazuje, iż jego 

poziom zależy w dużej mierze od oceny na ile w danym momencie jesteśmy w stanie 

poradzić sobie z daną sytuacją. W przypadku posiadania zasobów do poradzenia sobie z 

problemem oraz przekonania, że poradzimy sobie z daną sytuacją – poziom 

doświadczanego stresu jest minimalny. 

Stres sam w sobie jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż pozwala na mobilizację i 

radzenie sobie z problemami. Trudność zaczyna się wtedy, kiedy doświadczamy 

nadmiaru stresu i pojawiają się kłopoty z radzeniem sobie z nim.  

W przypadku pracy w szkole duże znaczenie ma stres organizacyjny. Nadmiar 

pracy, zwiększony wysiłek fizyczny, praca w pośpiechu i pod presją czasu powoduje, iż 

nauczyciele 50+, ze względu na zachodzące u nich zmiany wynikające z fizjologicznych 

aspektów związanych z wiekiem, są szczególnie narażeni na stres organizacyjny. Mogą 

odbierać oni swoją pracę jako zbyt trudną (np. prowadzenie dokumentacji, nowoczesne 

technologie) i skomplikowaną. Dodatkowo ciągłe napięcie wynikające z konieczności 

ponoszenia odpowiedzialności za młodzież gimnazjalną (która ze względu na okres 

rozwoju jest szczególną grupą młodych ludzi) wraz z wymaganiami stawianymi przez 

system edukacji może prowadzić do stresu chronicznego, a w konsekwencji do 

negatywnych jego skutków. 

W krajach Unii Europejskiej średnio 9,6% produktu narodowego brutto 

przeznacza się na walkę ze skutkami stresu. Przeciętna liczba absencji pracowniczej 

w ciągu roku wynosi 600 milionów dni roboczych w skali całej UE5. Serwis money.pl 

(2008) podaje, że rocznie w USA wydaje się ok. 300 miliardów dolarów - czyli 9500 

                     
4 J. Terelak, Psychologia stresu, Wydawnictwo Branta: Bydgoszcz, 2001. 
5 European Agency for Safety and Health at Work, (2000). Research on Work-related Stress. Office for 

Official Publications of the European Communities: Luxembourg.  
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dolarów na jednego pracownika – na eliminowanie i usuwanie skutków związanych ze 

stresem, takich jak: spadek wydajności, absencja w pracy, roszczenia odszkodowawcze, 

koszty leczenia, ubezpieczenia społeczne i rotacja pracowników. 

Do najczęstszych przyczyn stresu organizacyjnego należą: 

 stresory związane z pełnieniem roli zawodowej 

 niejasność roli – brak ściśle określonego zakresu obowiązków, pokrywanie się 

zakresu obowiązków z zakresami zadań innych osób, brak wiedzy na temat celów 

i efektów pracy, niejasna umowa o pracę, 

 konflikt roli – przełożeni stawiają niespójne lub zmienne wymagania, wyrażają 

sprzeczne oczekiwania a także problemy wynikające z braku możliwości 

pogodzenia  roli zawodowej z rolą rodzinną, 

 brak wyraźnie określonego zakresu obowiązków, przy jednoczesnym stawianiu 

wygórowanych wymagań, 

 Stresory związane z relacją: pracownik – organizacja 

 brak wsparcia – izolowanie pracowników, brak dostępu do informacji, zasobów 

pozwalających na wykonywanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków oraz 

brak wsparcia ze strony przełożonych i ze strony organizacji, 

 zła organizacja pracy, 

 zbyt ścisły nadzór, 

 niskie płace, niewystarczające na godziwe życie i utrzymanie rodziny, 

 niestabilne reguły prawne, odnoszące się do pełnionych funkcji i obowiązków, 

nadmierna ilość zadań i częste zmiany powodujące chaos organizacyjny i 

utrudniające sprawne wykonywanie obowiązków, 

 stresory związane z rozwojem zawodowym  

 negatywna ocena przebiegu własnej kariery, 

 poczucie ograniczenia rozwoju oraz trudności w realizacji własnych talentów, 

 brak poczucia stałości pracy – obawa o utratę stanowiska, 

 stresory związane z relacjami międzyludzkimi 

 złe relacje miedzy współpracownikami i z przełożonymi, 

 częste sytuacje konfliktowe i kryzysowe, 
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 złe relacje z klientami zewnętrznymi – uczniowie, rodzice itp. 

  stresory związane z wykonywaniem pracy  

 praca pod presją czasu, 

 nierytmiczność pracy i nagłe zmiany ilości pracy, 

 nadmiar pracy, 

 zbyt trudna praca – wymagająca nadmiernego wysiłku umysłowego, ponoszenie 

odpowiedzialności za innych, 

 monotonna praca – wykonywanie monotonnych czynności, praca 

niedostosowana do potrzeb i aspiracji,  monotonia wykonywanych czynności, 

 fizyczne warunki pracy – nadmierny hałas, obsługa drogich i niebezpiecznych 

maszyn i urządzeń, praca w niesprzyjających warunkach, 

 poczucie braku zainteresowania osobą pracownika, niedocenianie wkładu pracy 

w realizację celów organizacji. 

 

Nadmierny stres zawsze prowadzi do negatywnych skutków, np.: 

 obniża odporność organizmu, tym samym jesteśmy bardziej podatni na różnego 

rodzaju choroby,  

 przyczynia się do przedwczesnego starzenia się komórek układu odpornościowego 

i osłabia jego funkcje, 

 zwiększa ryzyko zawałów serca i 

nadciśnienia, 

 osłabia kości, zaburza cykl 

menstruacyjny, powoduje trudności z 

erekcją, chorobę wrzodową żołądka i 

dwunastnicy, 

 wpływa na zaburzenia stanów 

emocjonalnych, może prowadzić do 

poważnych zaburzeń psychicznych, 

 powoduje zaburzenia w 

funkcjonowaniu poznawczym w 

postaci problemów z koncentracją, zaburzenia pamięci, itp. 
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Do szczególnych skutków stresującej pracy należy zjawisko wypalenia 

zawodowego. Polega ono na poczuciu braku efektywności zawodowej przy jednoczesnej 

niemożności zastosowania skutecznej strategii radzenia sobie ze stresem zawodowym. 

Wypalenie zawodowe dotyczy szczególnie branż, które wymagają bezpośredniego 

kontaktu z innymi ludźmi i dużego zaangażowania emocjonalnego. 

Na syndrom wypalenia zawodowego składają się trzy odrębne komponenty: 

 wyczerpanie fizyczne i psychiczne przejawiające się: zmęczeniem, bólami głowy, 

bezsennością, nadmiernym poceniem się, stanami podgorączkowymi, 

 depersonalizacja przejawiająca się: deprecjonowaniem innych, obojętnością na potrzeby 

i emocje innych, etykietowaniem, stereotypizacją, dystansowaniem się od trudnych 

spraw zawodowych, 

 obniżona ocena własnych możliwości przejawiająca się: nasileniem negatywnej 

samooceny, brakiem satysfakcji z wyników pracy, poczuciem klęski, krzywdy i winy. 

Sygnały ostrzegawcze wskazujące na zjawisko wypalenia u nauczycieli to m.in.: 

 poczucie przepracowania i brak chęci do pracy, 

 niechęć wychodzenia do pracy,  

 poczucie izolacji i osamotnienia;  

 postrzeganie życia jako ponure i ciężkie,  

 negatywna postawa wobec uczniów,  

 brak cierpliwości, drażliwość, poirytowanie przejawiające się na gruncie 

rodzinnym i zawodowym,  

 częste choroby i absencja pracownicza,  

 negatywne i ucieczkowe myśli. 

Diagnoza zagrożenia wypaleniem zawodowym 

W celu zdiagnozowania czy dana osoba jest zagrożona wypaleniem zawodowym 

można wypełnić poniższy test. Stanowi on wskazówkę do podjęcia działań 

profilaktycznych. Poniższy test nie jest profesjonalną diagnozą psychologiczną, a jedynie 

drogowskazem pokazującym obecny poziom zagrożenia. 
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Instrukcja: Oceń częstotliwość występowania poszczególnych symptomów w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy, korzystając z następującej skali: 

Wartość punktowa Opis 

0 nigdy 

1 sporadycznie 

2 dość często 

3 często 

4 niemal bez przerwy 

  

Stwierdzenie Ocena 
1. Odczuwam brak entuzjazmu do mojej pracy  
2. Czuję się ciągle zmęczony, nawet jeśli śpię wystarczająco długo  
3. Czuję się sfrustrowany, wykonując powierzone mi obowiązki w pracy  
4. Mam zmienne nastroje, jestem drażliwy i niecierpliwy, nawet przy drobnych 

niedogodnościach 
 

5. Chcę zwolnić obroty – mam dość tego, że co chwilę ktoś czegoś ode mnie 
oczekuje 

 

6. Mam negatywne odczucia odnośnie mojej pracy, popadam w przygnębienie, 
a praca wydaje mi się jałowa 

 

7. Wydaje mi się, że mam mniejsze niż kiedykolwiek umiejętności podejmowania 
decyzji 

 

8. Wydaje mi się, że nie jestem tak skuteczny, jak powinienem  
9. Jakość mojej pracy jest niższa, niż powinna być  
10. Czuję się wyczerpany fizycznie, emocjonalnie lub psychicznie  
11. Mam obniżoną odporność na choroby  
12. Mam zmniejszone zainteresowanie seksem  
13. Jem mniej lub więcej niż zazwyczaj, piję więcej kawy, herbaty lub napojów 

gazowanych, palę więcej papierosów lub częściej sięgam po alkohol i inne 
środki odurzające – wszystko po to, aby łatwiej mi było poradzić sobie w 
pracy 

 

14. Zacząłem mieć beznamiętne podejście do problemów i potrzeb innych  
15. Wydaje mi się, że moje rozmowy z szefem, współpracownikami, przyjaciółmi 

lub rodziną wydają się pełne napięcia 
 

16. Jestem roztargniony  
17. Mam problemy z koncentracją  
18. Szybko się nudzę  
19. Odczuwam brak satysfakcji, wydaje mi się, że jest mi źle lub, że czegoś mi 

brakuje 
 

20. Gdy zastanawiam się po co mam wstawać i iść do pracy, jedyna odpowiedź, 
jaka mi się nasuwa, to „wypłata” 

 

SUMA  

Interpretacja wyników: 
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Jeśli suma punktów odpowiedzi na 20 powyższych stwierdzeń jest: 

 0–25 – dobrze radzisz sobie ze stresem w pracy 

 24–40 – odczuwasz stres w pracy, powinieneś podjąć kroki zaradcze, to pierwszy 

stopień wypalenia zawodowego 

 41–55 – potrzebujesz podjąć zdecydowane działania, to drugi stopień wypalenia 

zawodowego 

  55+ – jesteś osobą wypaloną zawodowo, potrzebujesz zewnętrznego wsparcia 

Do rad zalecanych osobom zagrożonym wypaleniem zawodowym należą: 

 poddanie weryfikacji posiadanych celów i priorytetów – należy poddać 

weryfikacji posiadane cele w kontekście wykonywanej pracy, planów, marzeń i 

predyspozycji. Jeśli istnieje niezgodność pomiędzy wykonywaną pracą, a tym co 

uznajemy za wartościowe należy to zmienić, 

 redukcja nadmiaru obowiązków – nadmiar obowiązków przekraczający 

posiadane możliwości jest sygnałem, że należy wycofać się z pewnych zadań. W 

przeciwnym razie grożą nam poważne konsekwencje zdrowotne i psychiczne, 

 ograniczenie kontaktów społecznych – w przypadku, kiedy kontakty społeczne 

stanowią dla nas nadmierne obciążenie to należy je ograniczyć, gdyż grozi nam 

nadmierna eksploatacja emocjonalna, 

 poprawienie umiejętności radzenia sobie ze stresem – przedsięwzięcie 

kroków w tym zakresie prowadzi do wzrostu zdolności adaptacyjnych i 

prewencyjnych, 

 pomoc i korzystanie ze wsparcia rodziny i bliskich, 

 prowadzenie zdrowego stylu życia. 

To co należy do optymistycznych elementów radzenia sobie ze stresem to fakt, że 

stresem można zarządzać. Każdy pracodawca posiada  wiele narzędzi pozwalających na 

ograniczanie stresorów czy też przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. 

Trzypoziomowa strategia prewencyjnego zarządzania stresem 

 prewencja 1° – należy do najbardziej efektywnych działań związanych z 

niwelowaniem stresu, gdyż polega na usuwaniu jego potencjalnych przyczyn, a 

tym samym nie dopuszcza do jego pojawienia, 

 w środowisku pracy wiąże się przede wszystkim z: umiejętnością zarządzania 

czasem, ograniczeniem stresorów wynikających z realizacji zadań (polegających na 

ustaleniu jasnych reguł ich wykonywania), odpowiednimi relacjami 

pracowniczymi, bezpieczeństwem pracy oraz eliminacją stresorów fizycznych 

(odpowiednia temperatura, światło, wilgotność powietrza), 
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 prewencja 2° - związana jest z modyfikacją reakcji na pojawiające się sytuacje 

stresowe i dotyczy przede wszystkim odpowiedniego nastawienia i podejścia do 

trudnych sytuacji, 

 prewencja 3° - dotyczy bezpośrednio obniżenia negatywnych skutków stresu. 

Należą do niej przede wszystkim techniki mentalne, wyobrażeniowe oraz 

ćwiczenia fizyczne, tj.: techniki relaksacyjne, wizualizacja, aktywność artystyczna, 

sport, masaż, medytacja, joga, biofeedback itp. 

Podsumowując powyższe rozważania, najważniejsze jest, by zrozumieć, że stresu 

nie da się wyeliminować z życia, ale można nauczyć się radzić sobie z nim. 

Źródła inspiracji: 

1. J. Terelak, Psychologia stresu, Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta, 2001. 

2. F. Paul-Cavallier, Wizualizacja: od obrazu do działania, Poznań: Rebis, 2009. 

3. H. Sęk, Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2011. 

 



 
38 

4.5. Motywowanie 

 

Jednym z problemów pracowników wykonujących swoje obowiązki długotrwale 

na jednym stanowisku pracy może być ich niska motywacja do zaangażowania się w 

pracę. Niedoceniani nauczyciele 50+ pozostawieni sami sobie, w miarę upływu czasu 

tracą motywację do dalszej pracy, co w konsekwencji prowadzi w sposób naturalny do 

frustracji, apatii i zniechęcenia. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji konieczne jest,  by 

ciągle motywować i podnosić poczucie wartości nauczycieli 50+. Dzięki temu zyskują oni 

nową energię do zmiany, poszukiwania i podjęcia zatrudnienia. Idealnym rozwiązaniem 

jest stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego powodującego, że każdy 

z pracowników może zostać doceniony za wkład pracy i osiągane wyniki. Oprócz 

systemowego podejścia do motywacji, każdy dyrektor może stosować pozafinansowe 

metody motywacji i podnoszenia poczucia wartości. Do metod i technik opartych na 

pozafinansowych formach motywacji należą: 

 dostrzeganie osiągnięć, udzielanie pochwał,  nagradzanie sukcesów oraz 

okazywanie uznania i aprobaty – są to jedne z najskuteczniejszych metod 

motywacji wynikające z podstawowej potrzeby ludzkiej, mianowicie potrzeby 

aprobaty społecznej. W przypadku gdy dana osoba wykonuje określone działanie 

uznane powszechnie za nieakceptowane, odczuwa z tego powodu dyskomfort. Jeśli 

z kolei określone zachowanie uzyska aprobatę społeczną, dana osoba otrzymuje 

równocześnie pozytywne wzmocnienie, a tym  samym czuje, że to co robi, ma sens. 

Na wszystkich pracowników działa motywująco wyrażenie uznania za dobrze 

wykonaną pracę. Ważne jest, aby podczas motywowania zwrócić uwagę na jego 

formę. Wynika to z faktu, że ludzie preferują różne sposoby, np.: jedni lubią 

wyróżnienie na forum, podczas gdy inni preferują uznanie w formie  pisemnej 

pochwały. Pozytywny efekt motywacyjny osiąga się jedynie, gdy aprobata 

udzielana jest zaraz po wykonaniu zadania. Dostrzeganie sukcesów niesie ze sobą 

wiele korzyści. Nauczyciel ma świadomość, że jego postępowanie jest zauważanie i 

doceniane. Taka osoba czuje się zmotywowana do osiągnięcia kolejnych sukcesów 

i zasług, 

 konstruktywna krytyka i udzielanie motywujących informacji zwrotnych – 

metoda ta polega na udzielaniu takiego feedback podwładnym, by mieli jasną 

informację, jakie zachowania i działania są pożądane, a jakie powinien zmienić. 

Informacja ma być przekazana w taki sposób, by odbiorca był przekonany, że nie 

jest to krytyka, ale wskazówka wpływająca na dokonanie usprawnień w pracy 

nauczyciela. Szczegóły dotyczące formy udzielania konstruktywnej informacji 

zwrotnej znajdują się rozdziale dotyczącym FEEDBACKU, 

 zaufanie ze strony przełożonego, bliskość w kontakcie z nauczycielami, 

gotowość do pomocy oraz okazywanie empatii i szczerej troski – szkoła, w 

której dyrektor występuje w roli autorytarnego przełożonego, buduje kulturę 
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organizacyjną opartą na hierarchii, kontroli i braku zaufania. Taki klimat pracy nie 

sprzyja otwartości, postawie twórczej i uaktywnianiu energii niezbędnej do pracy 

z młodzieżą. Dodatkowo podwładni takiego dyrektora czują się niepewnie, nie 

angażują się w pracę więcej niż muszą, a kontakty w zespole nauczycielskim oparte 

są na sztywnych i formalnych relacjach. W takiej szkole najczęściej występuje 

niska motywacja i niski poziom zaangażowania w pracę. W celu zmiany takiej 

sytuacji wystarczy inaczej podejść do nauczycieli, nawiązać bliski kontakt z nimi, 

okazując im zaufanie, empatię, troskę i zaangażowanie. Taka postawa ze strony 

dyrektora równocześnie wskazuje nauczycielom, jak oni powinni postępować ze 

swoimi uczniami. Okazywanie zaufania ze strony dyrektora poprzez np. dzielenie 

się opinią, informacjami, zapraszanie do udziału w podejmowaniu decyzji oraz 

pozwalanie na swobodę powoduje, że nauczyciele czują zaufanie ze strony 

dyrektora, mają poczucie wsparcia, dzięki czemu wzrasta poziom ich motywacji, 

 optymalna organizacja pracy – Czasami wystarczy, jeśli w pracy wszystko jest w 

normie. W pracy nauczyciela wiąże się to ze stabilnym harmonogramem zajęć, 

przejrzystą siatką godzin, dopasowaną do potrzeb i oczekiwań nauczyciela. 

Pracownicy zadowoleni z organizacji swojej pracy są równocześnie bardziej 

zaangażowani i zmotywowani, 

 przepływ komunikacji – brak dostępu do kluczowych, z punktu widzenia 

wykonywanej pracy, informacji jest najczęściej czynnikiem frustrującym i 

demotywującym. Z kolei dostęp do ważnych informacji jest równocześnie 

sygnałem ze strony przełożonego, że szanuje pracownika, liczy się z jego zdaniem i 

opinią. Płynny przepływ informacji w szkole powoduje, że nauczyciele mają 

poczucie pewności w wykonywanej pracy, czują się bardziej szanowani i doceniani 

oraz że nic nie dzieje się bez ich udziału, 

 aktywne i świadome motywowanie – motywowanie nigdy nie odbywa się bez 

innych ludzi. Każdy przełożony (dyrektor) musi mieć świadomość, że to co dzieje 

się w szkole zależy przede wszystkim od niego. To, jaki jest klimat w pracy, jakie są 

relacje między pracownikami oraz to czy władze i rodzice są zadowoleni z 

funkcjonowania szkoły, zależy głównie od dyrektora.  Dlatego też, jeśli dyrektor 

chce mieć aktywny, zmotywowany i zaangażowany zespół powinien opracować i 

wdrożyć system motywacyjny kształtujący pożądaną jakość pracy nauczycieli. 

Typowe przekonania (błędne) na temat motywowania 

Barierą w zakresie podejmowania motywacji nie są najczęściej ograniczenia 

zewnętrzne, ale przekonania osoby motywującej. Tylko od dyrektora szkoły będzie 

zależeało czy będzie chciał aktywnie wpływać na poziom motywacji nauczycieli. Jeśli nie 

będzie podejmował działań w tym zakresie to daje sygnał, że nie podejmuje 



 
40 

odpowiedzialności za szkołę i panujący w niej klimat pracy. Do najczęstszych błędnych 

przekonań związanych z motywowaniem należą: 

 nie należy chwalić nauczycieli za wykonaną pracę, bo jest to ich obowiązek i to 

powinno wystarczyć, 

 nie należy chwalić nauczycieli zbyt często, bo poczują się zbyt pewni siebie i 

przestaną się starać, 

 nie należy mówić nauczycielom rzeczy oczywistych, np.: że są dobrzy w czymś, bo 

dobrze o tym wiedzą i nie ma sensu powtarzać takich informacji, 

 dyrektor nie powinien udzielać zbyt dużo pochwał nauczycielom, gdyż wtedy 

zmniejsza swój autorytet. Lepiej jest trzymać nauczycieli na dystans i w 

niepewności, co do opinii na jego temat, 

 podwładnych należy trzymać krótko i kontrolować ich, a nie kierować się 

sentymentami. 

Poziom motywacji należy podnosić regularnie i używać zróżnicowanych narzędzi. 

Pracownicy przyzwyczajają się bowiem do stosowanych mechanizmów i w pełni 

doceniają je tylko dwa razy – gdy je otrzymują oraz w momencie kiedy je tracą. Stosując 

zatem, te same bodźce, należy zwiększać ich dawkę, w celu utrzymania ich 

motywującego wpływu. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak różnicowanie używanych 

motywatorów.  

Motywacja pozafinansowa ma zachęcać do większego zaangażowania, jednak aby 

była skuteczna musi być dostosowana do odpowiedniego pracownika oraz tworzyć 

warunki do zaistnienia zaufania. 

Źródła inspiracji: 
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tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2011. 
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4.6. Udzielanie informacji zwrotnych – feedback jako narzędzie zmiany 

 

Udzielanie informacji zwrotnych należy do kluczowych zachowań związanych z 

modelowaniem zachowań ludzkich. Polega na ukierunkowaniu podwładnych na 

działania najbardziej odpowiednie w danej sytuacji zawodowej. Przekazywanie 

informacji zwrotnych zasadniczo ma miejsce cały czas. Dotyczy przede wszystkim takich 

sytuacji jak: 

 codzienne nieformalne kontakty, 

 informacje przekazywane formalnie przez przełożonego, 

 uzyskanie informacji zwrotnych na szkoleniach i kursach od uczestników i 

prowadzących, 

 codzienne zachowania, np. żarty i anegdoty uczniów na nasz temat, 

 autoanaliza: gromadzenie doświadczeń i wiedzy na swój temat. 

Zasadniczym celem feedbacku jest zwrócenie uwagi rozmówcy na temat jego 

zachowania i działania oraz pokazanie, jak jego zachowanie wpływa na innych i jakie 

przynosi efekty. Feedback w założeniu ma mieć konstruktywne podstawy. Przekazane 

informacje muszą być oparte na obiektywnych wskaźnikach, tak by odbiorca utrzymał 

cały czas pozytywny stosunek do siebie i swojej pracy. Efektem feedback jest przyjęcie 

przez nauczyciela planu rozwoju, zgodnie z przyjętymi normami i standardami. 

Aby informacja zwrotna przekazana nauczycielowi przez dyrektora szkoły 

przyniosła zamierzony efekt, zalecane jest, by stosować się do poniższych założeń: 

 problem – udzielenie informacji zwrotnej musi rozpocząć się od diagnozy 

zaistniałego problemu. Należy rozważyć, czy działanie ze strony dyrektora jest 

konieczne, a w dalszej kolejności należy dokładnie przemyśleć, co w obecnym 

zachowaniu lub działaniu nauczyciela wymaga zmiany i dlaczego. Zanim zostanie 

rozpoczęty proces należy zebrać obiektywne dane odnoszące się do konkretnych 

zachowań uznawanych za konieczne do zmiany, 

 cele i rezultaty feedbacku – określenie do czego działanie dyrektora ma 

prowadzić i jakie mają być tego rezultaty, np. Nauczyciel ma korzystać z 

określonych narzędzi i metod pracy, 

 pozytywne nastawienie – zasadniczo dyrektor przystępując do feedback 

powinien skupić się na tym co jest pozytywne w zachowaniu nauczyciela oraz na 

tych aspektach relacji, które wzmacniają motywację do zmiany. Wszystkie sugestie 

powinny być przekazane w duchu przekonania, że chcę się dla drugiej osoby 



 
43 

dobrze i że nauczyciel jest dojrzałą osobą posiadającą zasoby i zdolności do 

samodzielnej pracy, 

 skala odbioru – każdy z nas ma różne możliwości w zakresie przyjmowania 

informacji zwrotnych. Mogą one zmieniać się w zależności od dnia i samopoczucia 

danej osoby, dlatego zanim przystąpimy do udzielenia feedback’u należy 

zdiagnozować na ile nasz rozmówca w dniu dzisiejszym jest w stanie przyjąć 

uwagi, które mamy mu do przekazania. W przypadku kiedy dana osoba ma dobre 

nastawienie chętnie przyjmie wszelkie uwagi i sugestie. Będzie uznawać je za 

element własnego rozwoju i dbania o niego przez przełożonego. Osoby, które mają 

małe możliwości przyjmowania informacji zwrotnych, wymagają szczególnego 

traktowania, gdyż ich brak pewności siebie i wątpliwości co do posiadanych 

możliwości powodują, że czują się zagrożeni, kiedy zwraca się im uwagę. 

Najczęściej są zdolni do przyjęcia jednej krytyki na raz, 

 przyjazna atmosfera – zanim przystąpimy do udzielania informacji zwrotnej 

należy zadbać o odpowiednią atmosferę; stworzyć warunki zrozumienia i zaufania. 

Należy pamiętać, iż celem fedbacku nie jest sama krytyka, ale rozwój drugiej osoby, 

 umiejętności komunikacyjne – podczas udzielania informacji zwrotnej ważne 

jest zwrócenie uwagi na sposób, w jaki ją przekazujemy. Brak umiejętności 

komunikacyjnych może spowodować, że nawet najlepsza rada i najszczersze 

intencje mogą zostać nieopatrzenie zrozumiane przez odbiorcę, przez co całe 

działanie nie przyniesie zamierzonego rezultatu, 

 opisanie niepożądanego i pożądanego zachowania – przekazując informację 

zwrotną należy dokładnie określić na czym polega niepożądane zachowanie, do 

jakich prowadzi skutków, podać przykłady kiedy miało ono miejsce, a następnie 

przekazać informację jakich zachowań oczekuje się w zamian. Druga osoba musi 

zrozumieć, że wystąpił problem i to od niej zależy czy zostanie on rozwiązany, np. 

Przez ostatnie dwa miesiące nie przychodził pan regularnie na spotkania rady 

pedagogicznej. Skutkiem takiego działania są problemy wynikające z tego, że nie 

stosował się pan do podejmowanych ustaleń. Oczekuję, że na spotkania rady 

pedagogicznej będzie przychodził pan regularnie, 

 poszukiwanie rozwiązań i osiągnięcie porozumienia – udzielając informacji 

zwrotnej, nie zawsze mamy gotowe recepty na rozwiązanie danego problemu. 

Wyjściem z takiej sytuacji jest wspólne poszukiwanie przyczyn i rozwiązań, dzięki 

którym obie strony mają poczucie wpływu na dokonywaną zmianę. Być może 

zachowanie nauczyciela wynika z czynników niezależnych od niego (konieczność 

sprawowania opieki nad osobą zależną) przez co nie może np. uczestniczyć 

regularnie w spotkaniach. Znalezienie innego sposobu przekazywania ustaleń 

może być tutaj konstruktywnym rozwiązaniem. Takie podejście powoduje, że 
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osoba, której udzielana jest informacja zwrotna, ma poczucie poszanowania, dzięki 

czemu będzie bardziej skłonna do zaakceptowania informacji, a tym samym 

chętniej podejmie działania ukierunkowane na zmianę niepożądanych zachowań. 

Źródła inspiracji: 

1. J.  Harris, Feedback, czyli Informacja zwrotna, Gliwice: Helion, 2008. 
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5. Wybrane psychologiczne elementy zarządzania 

5.1. Ryba psuje się od głowy – podstawowe zasady zarządzania 

 

W pracy, dla osoby pełniącej funkcje dyrektora, najważniejsze jest mieć 

świadomość tego, że: 

 jest to nasza autonomiczna decyzja i nikt nie kierował naszą ręką podczas 

podpisywania umowy, 

 w związku z tym, że to my sprawujemy władzę, to co dzieje się w szkole zależy 

tylko od nas, 

 jeśli w szkole coś idzie nie po naszej myśli, to jest to nasza wina, gdyż to my 

sprawujemy funkcję dyrektora, 

 jeśli uważamy, że nie radzimy sobie, to mamy dwa wyjścia próbować coś zmienić 

albo zrezygnować. 

Być może powyższe tezy brzmią mało zachęcająco, ale ich zadaniem jest 

uświadomienie sobie, że jeśli nie panujemy nad swoją pracą i życiem to nie powinniśmy 

wpływać na życie innych ludzi. 

Podstawowa zasada zarządzania mówi, iż RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY. Należy to 

rozumieć w taki sposób, iż to władze kreują to co dzieje się w instytucji. Styl zarządzania, 

kultura organizacyjna i osobowość przełożonego są głównym wyznacznikiem działania 

instytucji. Jeśli przełożony wpływa źle na podwładnych, jest wycofany, dyrektywny, 

wywołuje konflikty to taka jest instytucja. Z drugiej strony, jeśli dba o pracowników, 

przyjazne relacje, stymuluje rozwój i kreatywność, to również powoduje, że instytucja 

nabiera określonego charakteru. 

Dyrektor, niezależnie do tego czy zdaje sobie z tego sprawę czy nie, stale wpływa 

na zachowania swoich pracowników – swoim stylem pracy, postawą, zachowaniami. 

Skuteczny szef powinien nie tylko dążyć do realizacji określonych zadań, ale przede 

wszystkim odpowiednio inspirować oraz stymulować podległy mu zespół. Dyrektor, 

który chce zmobilizować do wysiłku swoich podwładnych, sam musi być zmotywowany 

do działania. Postawa dyrektora oraz wszystkie jego wypowiedzi są czytelnymi 

sygnałami dla pracowników (niezaangażowany dyrektor równocześnie wysyła sygnał 

do swoich podwładnych – nie angażuj się; z drugiej strony dyrektor wykazujący 

entuzjazm pokazuje równocześnie, czego oczekuje od innych). Szef, wymagając 

większego wkładu i cięższej pracy, ale jednocześnie wykazujący zmęczenie i wypalenie, 

nie będzie w stanie odpowiednio zmotywować swojego zespołu. Jego podwładni będą 

działać na zasadzie odbicia lustrzanego.  
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Nie istnieje gotowa recepta na sukces. Nie ma recepty na to, jak zarządzać 

podległym sobie zespołem. W zależności od uwarunkowań jedne działania przynoszą 

lepsze rezultaty a inne gorsze. Ważne jest, by mieć świadomość, że szkoła to nie tylko 

budynek. To są przede wszystkim nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Kluczem do 

satysfakcji z prowadzenia szkoły jest poznanie indywidualnych potrzeb wszystkich 

trzech grup, a następnie dopasowanie do nich odpowiednich narzędzi. 

Szkołą, poza potrzebami jej interesariuszy, kierują również określone przepisy 

i założenia dotyczące jej funkcjonowania. Do podstawowych zasad funkcjonowania 

szkoły należy nauczanie i wychowywanie. Dopiero połączenie tych zasad z potrzebami 

pozwoli na opracowanie takiego planu działania, który pozwoli na zadowolenie 

maksymalnej ilość odbiorców oddziaływań. Ważne jest, by pamiętać, że nie da się 

zadowolić wszystkich osób. Ale zawsze możemy sprawić, że większość będzie 

usatysfakcjonowana. 

Podstawowymi elementami zarządzania ludźmi i osiągania sukcesów 

w zarządzaniu są: 

WYZNACZANIE CELÓW 

 większości z nas nie motywują narzucone odgórnie cele. Jeśli jakiekolwiek władze 

narzucają nam cokolwiek, w naturze człowieka powstaje swego rodzaju bunt. Nikt 

z nas nie lubi być stawiany przed faktem dokonanym. Każdy człowiek pragnie mieć 

wpływ na swoje życie i swoje losy. Dlatego też, każdy z uczestników szkoły 

powinien mieć współudział w określaniu celów, zamierzeń i zasad 

funkcjonowania. Co prawda zawsze wiąże się to z poświęceniem czasu, ale za to 

zyskuje się go później, gdyż będziemy doświadczać mniej problemów w związku z 

realizacją celów oraz zyskamy większe zaangażowanie, 

 pracownicy, rodzice czy uczniowie, którzy czują się współautorami (np. kodeksu, 

systemu kar i nagród, sposobu organizacji lekcji, wyznaczania planu rozwoju, itp.) 

są bardziej zaangażowani w jego realizację, biorą większą odpowiedzialność za 

wyniki swoich działań, a przede wszystkim akceptują zaplanowane działania,  

 podwładni, którzy partycypowali w ustalaniu celów, czują się docenieni i potrzebni 

w szkole. Angażowanie pracowników w ocenę minionego okresu i uzyskanych 

rezultatów, jak również we wspólne definiowanie planu na przyszłość jest 

niekonwencjonalnym sposobem budowania dobrego, efektywnie pracującego 

zespołu. 

TWORZENIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W PRACY 

 wszystkie badania nad efektywnością pracy wskazują, iż lepsze rezultaty osiągają 

zespoły pracujące w przyjaznej atmosferze. Okazywanie wzajemnej aprobaty, 

pozytywnego nastawienia, chęci współpracy i pomocy powoduje większe 

zaangażowanie w pracę, większą motywację oraz wysoką lojalność. Można się 
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z tym nie zgadzać, ale fakty jednoznacznie wskazują na to, że mili i zadowoleni 

pracownicy szybciej wykonują powierzone zadania, 

 przyjazna atmosfera dotyczy nie tylko pracowników, ale również uczniów, gdyż 

w atmosferze zrozumienia i współpracy chętniej będą przychodzić do szkoły i brać 

udział w zajęciach. Na zadowolenie uczniów będą wpływać jedynie zadowoleni 

nauczyciele, z kolei ich satysfakcja w dużej mierze zależy od działań dyrektora, 

 tworzenie przyjaznej atmosfery może być realizowane na wiele sposobów. Do 

najprostszych należą metody motywowania pozafinansowego. Szczegóły na ten 

temat znajdują się w rozdziale dotyczącym motywacji. Kolejnymi działaniami 

wpływającymi na tworzenie przyjaznej atmosfery są budowanie zespołu 

pracowniczego oraz kreowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej. Informacje 

na te tematu również znajdują się w odpowiednich rozdziałach. 

 

STYL PRZYWÓDZTWA DOPASOWANY DO SYTUACJI –  

PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE 

Jak wskazuje nagłówek nie ma jednego uniwersalnego stylu zarządzania 

prowadzącego do sukcesu. W zależności od sytuacji czy ludzi, z którymi ma się do 

czynienia, niektóre style będą przynosić lepsze, a inne gorsze rezultaty. Dobry 

przełożony powinien być elastyczny i umieć dopasować styl przywództwa do potrzeb. 

 

 

 

Spośród różnorodnych sposobów definiowania przywództwa, na szczególną 

uwagę zasługuje podejście procesualne. Zakłada ono, że przywództwo rozumiane jest 

jako proces społeczny, jednoczący grupę ludzi do efektywnej pracy jako zespół 

ukierunkowany na osiągnięcie wspólnego celu w zmieniających się warunkach6. 

Przywództwo wiąże się zatem z wywieraniem wpływu na innych i pozyskiwaniem 

zwolenników na rzecz realizacji określonych celów. 

Podejście, które wiąże się z założeniem procesualności, a jednocześnie jest jednym 

z najpopularniejszych i przynoszących wymierne efekty sposobów przywództwa to 

model przywództwa sytuacyjnego Paula Hersey’a i Kena H. Blanchard’a. Na świecie 

dotychczas przeszkolono w przywództwie sytuacyjnym ponad milion menedżerów7. 

                     
6 Hogan, D. (1988). The SYMLOG leadership profile as a predictor of managerial 
performance. W R. B. Polley, P. A. Hare, i P. J. Stone (Redaktorzy), The SYMLOG 
practitioner. Applications of small group research. New York: Praeger Publishers. 

7
 Źródło: http://www.blanchard.pl/2,przywodztwo-sytuacyjne-slii.html 

Nie ma większej 

nierówności 

niż równe traktowanie 

nierównych 
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Podejście to jest efektem ewolucji modelu powstałego w 1969 roku, rozwijanego i 

weryfikowanego na podstawie badań oraz jego praktycznych zastosowań w 

zmieniającej się rzeczywistości. 

W ich rozumieniu przełożony powinien opierać swój wpływ na podwładnych nie 

tylko na hierarchii służbowej, ale również na zbudowanym przez siebie autorytecie 

(poprzez swój sposób zarządzania). Przywództwo sytuacyjne z kolei to sposób 

zachowania uzależniony od etapu rozwoju w jakim znajduje się jego podwładny. 

Zasadniczym celem tego modelu jest przeprowadzenie podwładnych od roli osoby 

mającej niskie kompetencje w danym zakresie (nawet doświadczony pracownik może 

przejawiać niskie kompetencje, np. ICT) do osoby samodzielnie pełniącej obowiązki, bez 

konieczności kontroli, czyli działanie mające na celu przekazanie podwładnym 

odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. 

Zbyt duży albo niedostateczny nadzór, tzn. dawanie pracownikom zbyt wielu albo 

zbyt mało instrukcji, ma negatywny wpływ na rozwój pracowników. Dlatego tak istotne 

jest dostosowanie stylu przywództwa do etapu rozwoju pracownika. 

W modelu przywództwa sytuacyjnego wyszczególniono cztery style zarządzania: 

instruowanie, sprzedawanie, wspieranie i  delegowanie. Odpowiadają one czterem 

etapom rozwoju: entuzjastyczny debiutant (niski poziom kompetencji, wysokie 

zaangażowanie), rozczarowany adept (niski/średni poziom kompetencji, niskie 

zaangażowanie), kompetentny lecz ostrożny praktyk (średni/wysoki poziom 

kompetencji, zmienne zaangażowanie) oraz samodzielny ekspert (wysoki poziom 

kompetencji, wysokie zaangażowanie). 

 

Źródło: www.benefactor.pl 
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Style zarządzania w przywództwie sytuacyjnym 

Instruowanie 

 jest to dyrektywny styl zarządzania. Przywódca przekazuje konkretne wskazówki i 

ściśle nadzoruje wykonanie zadania, 

 charakteryzuje się dużą ilością instrukcji i małą ilością wsparcia, 

 styl ten bardzo dobrze sprawdza się w sytuacji, kiedy podwładny charakteryzuje 

się niskimi kompetencjami (dotyczy zarządzania w odniesieniu do konkretnej 

kompetencji) i wysokim zaangażowaniem oraz chęcią rozwoju. 

Sprzedawanie 

 styl ten określany jest mianem perswazyjny/trenerski/konsultacyjny.  Przywódca 

nadal kieruje wykonaniem zadania i je nadzoruje, ale również wyjaśnia decyzje i 

prosi o sugestie podwładnego. Celem działań przywódcy jest zrozumienie przez 

podwładnego określonych zasad postępowania, wykonywania określonych 

czynności i zrozumienia dlaczego mają one zostać wykonane tak a nie inaczej, 

 styl ten stosuje się, w sytuacji, kiedy stopień dojrzałości podwładnych jest nieco 

wyższy (podwładni mają już określone kompetencje, które są jednak ciągle niskie, 

a zaangażowanie nieco maleje), 

 przywódca ukierunkowuje działania podwładnych, okazując większe zaufanie do 

kompetencji podwładnych. Stara się utrzymywać z nimi relacje, okazywać 

wsparcie, przekonać do swoich pomysłów, jednak większość decyzji podejmuje 

samodzielnie. Przełożony powinien dawać pracownikowi dokładne instrukcje i 

monitorować jego pracę, ale powinien położyć również nacisk na obustronny 

dialog, tj. płynne przechodzenie od dawania wskazówek do pytań i sugestii ze 

strony pracownika, 

 ważne jest, by chwalić pracownika i udzielać potrzebnego wsparcia, gdyż celem 

tego działania jest zbudowanie u niego poczucia pewności siebie oraz pobudzenie 

zaangażowania i inicjatywy.  

Wspieranie 

 styl ten (partycypacyjny) stosowany jest, gdy stopień dojrzałości podwładnych jest 

na tyle wysoki, że można zwiększyć ich pole wolności i autonomii. Podwładny jest 

już na tyle kompetentny by samodzielnie wykonywać pełnione obowiązki, lecz sam 

nie do końca wierzy we własne umiejętności, 
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 przywódca wspólnie z podwładnymi podejmuje decyzje, skupia się na relacjach z 

nimi i rezygnuje z określenia sposobu, w jaki podwładni mają wykonać zadanie, 

 przełożony zmniejszenia stopień zaangażowania w kontrolę realizacji zadania i w 

relacje, aby podwładny mógł zwiększyć zaufanie do siebie i samodzielność w 

pracy, 

 rola lidera polega na wspieraniu wysiłku pracownika, wsłuchiwaniu się w jego 

problemy i sugestie oraz bycie w pobliżu, żeby w razie potrzeby wspomagać go w 

jego pracy. Wspieranie funkcjonuje raczej na zasadzie współpracy: to proces, w 

którym informacja zwrotna płynnie przebiega w obie strony. Dzięki umiejętnie 

zadawanym przez lidera pytaniom, tj. takim, które zachęcą pracownika do 

samodzielnego myślenia i podejmowania ryzyka, będzie on w stanie wypracować 

własny styl pracy. 

Delegowanie 

 styl ten sprawdza się najlepiej, kiedy podwładni przejawiają bardzo wysoki 

stopień dojrzałości i zaangażowania w pracę. Pracownicy potrafią przewidywać 

problemy i wymyślać potrzebne rozwiązania. Ich dotychczasowe sukcesy 

sprawiają, że są pewni siebie. Potrafią samodzielnie pracować, ale potrafią też 

zainspirować swoich współpracowników. Pracownika na takim etapie rozwoju 

określa się mianem samodzielnego eksperta. Można liczyć, że bez większych 

problemów osiągnie stawiane mu cele. Najbardziej efektywne w tym przypadku 

będzie delegowanie, 

 styl ten umożliwia pracownikowi wzięcie odpowiedzialności za własną pracę, tj. 

podejmowanie decyzji wynikających z codziennego funkcjonowania oraz 

rozwiązywanie zaistniałych problemów, 

 przywódca pozwala podwładnym podążać ich własną drogą, wyznacza jedynie 

zadania i oczekuje ich realizacji, 

 w tym modelu zadaniem lidera jest pokazanie zaufania do skuteczności 

samodzielnie funkcjonującego pracownika i motywowanie go, poprzez danie mu 

większej samodzielności,  

 sztuka przywództwa w tym przypadku polega na tym, aby wiedzieć, kiedy 

pozwolić ludziom pracować samodzielnie i odegrać rolę wspierającego kolegi, 

 wyraźnemu delegowaniu zadań musi towarzyszyć wytyczanie granic uprawnień, 

 lider powinien też podkreślać znakomitą postawę pracownika i dostarczać mu 

zasobów niezbędnych do prawidłowego wykonania pracy. Ważnym zadaniem 

spoczywającym na barkach przywódcy jest również motywowanie samodzielnego 
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eksperta do ciągłego rozwoju posiadanych kompetencji i udzielanie mu 

niezbędnego wsparcia. 

 

 

 

 

W modelu przywództwa sytuacyjnego ważne jest to, że odnosi się on bardziej do 

kompetencji posiadanych przez pracownika niż do samej osoby. Podwładny może mieć 

świetne umiejętności i być na poziome eksperta w zakresie prowadzenia lekcji, ale z 

punktu widzenia umiejętności obsługi komputera i wykorzystania nowoczesnych 

technologii jest na poziomie debiutanta. Oznacza to, że tę samą osobę w zależności od 

poziomu rozwoju poszczególnych kompetencji należy traktować w różny sposób. 

Styl przywództwa dopasowany do sytuacji 

Spośród szerokiego wachlarza stylów przywództwa na zainteresowanie zasługują 

poniższe sposoby oddziaływania na pracowników. Każdy z nich ma swoje wady i zalety, 

co oznacza, iż każdy dobrze się sprawdza, ale tylko w określonej sytuacji. 

Styl nakazowy 

 polega na tym, że przełożony mówi pracownikom, co i w jaki sposób mają zrobić. 

W większości sytuacji takie autorytarne podejście, typowe dla organizacji 

wojskowych, nie zdaje egzaminu. Buduje tylko hierarchiczną strukturę, która 

przyczynia się do braku zaufania, bezradności i decyzyjności podwładnych. Styl ten 

rujnuje kreatywność, wpływa bardzo negatywnie na relacje pracownicze, 

 styl ten sprawdza się doskonale w sytuacjach kryzysowych, gdy nie ma czasu na 

uzgadnianie decyzji w szerszym gronie. Może się okazać przydatny również wtedy, 

gdy przełożony jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, a jego podwładni nie. Wówczas 

musi on mieć na uwadze potrzeby personelu w zakresie rozwoju zawodowego, 

 stylem nakazowym można także posłużyć się, gdy jeden z członów zespołu osiąga 

słabe rezultaty, a próby naprawienia sytuacji za pomocą bardziej partnerskich 

stylów przywództwa, jak choćby afiliacyjnego, nie przynoszą żadnych rezultatów, 

 kierownik, który niewłaściwie posługuje się stylem nakazowym, będzie miał 

problemy ze skutecznością w sytuacjach rzeczywiście wymagających jego 

zastosowania (syndrom „fałszywego alarmu"). Styl nakazowy sprawdza się dobrze 

tylko wtedy, gdy jest wykorzystywany mądrze i z umiarem. Gdy lider go nadużywa, 

zespół zaczyna reagować na jego polecenia niechętnie, apatycznie, a nawet wrogo 

lub w ogóle przestaje zwracać na nie uwagę. 

Lider musi robić to, czego 

ludzie, którym przewodzi, nie 

potrafią w danej chwili sami 

zrobić 
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Styl wizjonerski 

 pracownicy potrzebują wizji i celów, a dobry przywódca mobilizuje jego członków 

do ich urzeczywistnienia. Styl wizjonerski polega na powiązaniu wykonywanych 

zadań z ogólnymi celami zespołu i całej organizacji. Ludzie widzą wówczas sens 

swojej pracy i w efekcie są bardziej zmotywowani. Styl wizjonerski nie ogranicza 

się jednak do nakreślenia wizji i celów, a następnie ich konsekwentnej realizacji. 

Dyrektor musi nieustannie kontrolować postępy zespołu i pilnować czy rozwój 

zmierza we właściwym kierunku. Poza tym musi zadbać o to, by wszyscy 

podwładni nie tylko dobrze rozumieli wizję i cele, lecz także utożsamiali się z nimi, 

 zdarza się, że członkowie zespołu dorównują wiedzą swemu przełożonemu albo 

nawet go przewyższają pod tym względem. W takim wypadku ciągłe 

przypominanie takim osobom wizji i celów z myślą o zmotywowaniu zespołu, 

może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. 

Styl afiliacyjny 

 styl afiliacyjny charakteryzuje się bliskimi, osobistymi relacjami z ludźmi. Opiera 

się na założeniu, że najlepsze wyniki osiąga zespół, w którym panuje pełna 

harmonia. Dlatego dobrze się sprawdza, gdy w zespole dochodzi do nieporozumień 

i konfliktów personalnych, gdy pojawiają się problemy z efektywnością 

pracowników (jeśli wynikają one z przyczyn osobistych, przełożony powinien 

postępować jak swego rodzaju terapeuta) albo gdy zachodzi potrzeba scalenia 

rozproszonej lub bardzo zróżnicowanej grupy ludzi, 

 styl afiliacyjny przynosi najlepsze efekty w połączeniu z innymi stylami, w tym 

zwłaszcza z wizjonerskim, partycypacyjnym i opiekuńczym, 

 gdy przełożony ogranicza się wyłącznie do stylu afiliacyjnego, może się okazać, że 

zespół cechuje się wprawdzie wspaniałą atmosferą, ale nie koncentruje się jak 

należy na swoich zadaniach – zbyt luźna atmosfera powoduje niską wydajność 

pracy. 

Styl partycypacyjny 

 styl partycypacyjny, określany też jako demokratyczny, polega na włączeniu 

w kierowanie zespołem wszystkich jego członków. Zwolennicy tego stylu uważają, 

że im większy wpływ mają ludzie na dotyczące ich decyzje, tym bardziej angażują 

się w ich realizację. Styl partycypacyjny jest zalecany przy rozwiązywaniu 

problemów (poza sytuacjami kryzysowymi) i przy poszukiwaniu pomysłów albo 

gdy przełożony nie jest pewny, która droga będzie najlepsza. Włączanie członków 

zespołu w procesy decyzyjne ma sens jedynie wtedy, gdy docenia się ich wiedzę 

i doświadczenie oraz zdolność do formułowania wartościowych propozycji, 
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 przełożony posługujący się stylem partycypacyjnym powinien być całkowicie 

szczery. Nie można pytać ludzi o zdanie, a potem zupełnie ich zignorować lub 

potraktować bardzo powierzchownie to, co się usłyszało. 

Styl przodowniczy 

 styl przodowniczy najlepiej sprawdza się w odniesieniu do doświadczonych 

pracowników stawiających wysokie wymagania sobie i innym. To typowy model 

przywództwa opartego na „świeceniu przykładem”, gdzie wystarczy, że przełożony 

działa sprawnie i dynamicznie, by zespół poszedł w jego ślady. Ludzie, którzy idą 

za przykładem przełożonego, na ogół cechują się wysokim stopniem 

samodyscypliny i często są, równie jak on, zmotywowani do osiągnięcia 

założonego celu. Stylem przodowniczym należy posługiwać się z dużą 

ostrożnością, 

 styl przodowniczy, podobnie jak pozostałe style, jest przydatny tylko 

w określonych warunkach. Nie można go stosować w zespole, który ma niewielkie 

doświadczenie i wiedzę albo zajmuje się wieloma rzeczami naraz (źle sprawdzi się 

w zespole młodych nauczycieli, ale za to dobrze wpłynie w pracy z doświadczoną 

kadrą). 

Styl opiekuńczy 

 styl opiekuńczy wpływa na postawę zespołu i jego członków poprzez koncentrację 

na ich rozwoju w średnim i długim okresie. Przełożony powinien ciągle zwiększać 

potencjał zespołu, a najbardziej sprzyja temu właśnie styl opiekuńczy.  

 

Zestawienie stylów przywództwa 

Styl przywództwa Zalecenia 

Styl nakazowy udzielaj podwładnym precyzyjnych instrukcji, gdy 

wymaga tego sytuacja 

Styl wizjonerski stwórz wizję i zdopinguj zespół do jej realizacji 

Styl afiliacyjny staraj się wczuwać w sytuację podwładnych 

Styl partycypacyjny konsultuj się z zespołem i włączaj go w procesy 

decyzyjne 

Styl przodowniczy świeć przykładem – swoim postępowaniem pokazuj 

ludziom, czego od nich oczekujesz 

Styl opiekuńczy stwórz zespół nastawiony na ciągłe uczenie się 

i doskonalenie 
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5.2. Zarządzanie zmianą 

 

Decyzje władz, samorządu, ministerstwa czy uwarunkowania społeczno-

gospodarcze narzucają na dyrektora szkoły konieczność wprowadzania różnego rodzaju 

zmian. Mogą to być drobne poprawki, ale mogą także dotyczyć zmiany: stylu 

prowadzenia lekcji (stosowanie technologii ICT), stosowania się do procedur, 

wytycznych czy też redukcji zatrudnienia. W zmieniających się warunkach trudno jest 

nauczycielom zachować odpowiedni dystans do tego co ich otacza a proponowane 

zmiany traktowane są z niechęcią czy wręcz z oporem. Niestety, wprowadzenie zmiany 

jest czasami niezbędne, gdy istnieje rozdźwięk między sytuacją bieżącą, a pożądaną. Z 

kolei samo wprowadzenie zmian często jest podważane przez osobę ją dokonującą. 

Wynika to z błędów, takich jak: 

 

 przekonanie zarządzających zmianą, że ogłoszenie wprowadzenia zmiany równa 

się jej wprowadzeniu, 

 lekceważenie obaw pracowników przed wprowadzeniem zmiany, 

 niezaangażowanie pracowników, którzy mają dokonać zmian, w proces ich 

planowania, 

 brak widocznych powodów do wprowadzania zmian – nie podano ku temu 

żadnych argumentów, 

 brak porywającej wizji wzbudzającej entuzjazm pracowników, dotyczącej 

przyszłości, 

 brak lidera, zbyt duża liczba pracowników opornych zmianie i nieformalnych 

liderów w zespole, którzy nią zarządzają, 

 brak nadzoru nad zmianą, wskutek czego organizacja, jako taka, nie uczy się jak 

wspierać wprowadzanie zmiany, 

 nieprzystosowanie do zmiany systemów organizacyjnych i innych aspektów 

funkcjonowania organizacji, 

 brak koncentracji na celu lub niemożność ustalenia priorytetów przez liderów i w 

konsekwencji obniżenie skuteczności ich działania, 

 brak zachęt lub możliwości do nabywania nowych umiejętności przez 

pracowników, 

 brak wiarygodności liderów zmiany; brak komunikacji na odpowiednim poziomie, 

podawanie sprzecznych wiadomości, brak wzorców zachowań, 

 brak kontroli dokonywanych postępów, ignorowanie zmian, w których 

wprowadzenie pracownicy włożyli wiele wysiłku, 

 brak odpowiedzialności pracowników za wprowadzanie zmiany, 

 lekceważenie niszczącej siły kultury organizacyjnej przez zespół zarządzający 

zmianą, 

 brak analizy potencjalnych możliwości i scenariuszy przed wyborem konkretnej 

zmiany, 
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Trudności w dokonaniu zmiany w szkole często wynikają z obaw samych 

nauczycieli. Badania wskazują, że nauczyciele w obliczu zmian przechodzą przez ściśle 

określone stadia obaw8, względem których zalecane są określone działania:  

 obawy przed brakiem informacji – pracownicy obawiający się braku informacji 

potrzebują wiedzy, jakie przesłanki kierowały władzami podczas podejmowania 

decyzji do wprowadzenia zmiany. Nauczyciele zanim nie zrozumieją istoty zmiany, 

nie będą się zastanawiać czy jest ona pożyteczna, czy nie. W takiej sytuacji 

dyrektor powinien wyjaśnić, jakie informacje sprawiły, że podjął decyzję o ich 

wprowadzeniu, 

 obawy dotyczące sytuacji osobistej – nauczyciele obawiający się o siebie chcą 

wiedzieć, w jaki sposób zmiana wpłynie na ich sytuację. Zastanawiają się czy mają 

odpowiednie umiejętności i zasoby, niezbędne do wprowadzenia zmiany. Tego 

typu obawy należy traktować tak, by  dać pracownikom poczucie, że się ich słucha. 

Jeśli dyrektor nie pozwoli pracownikom zmierzyć się z emocjami dotyczącymi 

bieżącej sytuacji – to emocje te w nich pozostaną. Ważne jest, by umożliwić 

nauczycielom zwerbalizowanie posiadanych, obaw bez strachu o to, że będą 

oceniani, albo, że negatywne opinie spotkają się z odwetem ze strony 

kierownictwa. Pracownicy obawiający się konieczności rezygnacji określonych 

rzeczy, utraty statusu, miejsca pracy, osamotnienia w zmaganiu się ze zmianą, 

braku wystarczających zasobów i wsparcia, nieumiejętności poradzenia sobie ze 

zmianą – mogą wykazywać całkowitą niechęć przed jakąkolwiek zmianą, 

 obawy dotyczące sposobu wprowadzenia zmiany – nauczyciele na tym etapie 

koncentrują się na sednie sprawy, czyli na szczegółach związanych z 

implementacją. Chcą wiedzieć czy podobnego typu zmianę gdzieś już 

wprowadzono i jakie były tego efekty. Ważna jest dla nich informacja dotycząca 

szczegółów zmiany, kto może wesprzeć ich pod względem technicznym, udzielić 

wskazówek w razie problemów, jak wykorzystać, w optymalny sposób, informacje 

i zasoby którymi dysponują, 

 obawy dotyczące konsekwencji płynących ze zmiany – nauczyciele najczęściej 

obawiają się konsekwencji płynących z wprowadzenia zmiany. Interesuje ich 

rzeczywiste znaczenie zmiany i jej opłacalność. Jest to etap, w którym przełożeni 

mogą zyskać lub stracić wiarygodność niezbędną do proponowania nowych zmian. 

Jeśli zmiana nie wpłynęła pozytywnie na wynik – albo jeśli pracownicy nie wiedzą, 

                     
8
 G. E. Hall, S. Loucks, Teacher Concerns as a Basis for Facilitating and Personalizing Staff 

Development, [w:] Staff Development: New Demands, New Realities, New Perspectives red. 
Lieberman, Miller, New York: Teachers College Press, 1978. 

Skuteczne przywództwo 

organizacyjne to bardziej 

zarządzanie procesem zmian, niż 

ogłaszanie końcowego celu 
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w jaki sposób oszacować osiągnięty sukces – zainicjowanie i wprowadzenie 

kolejnych zmian w przyszłości będzie utrudnione, 

 obawy dotyczące współpracy – nauczyciele na tym etapie koncentrują się na 

koordynacji działań i wspólnej pracy. Ponieważ są przekonani, że wprowadzana 

zmiana ma sens, chcą w nią wszystkich zaangażować. W trakcie tego stadium 

przełożony powinien zaangażować „pionierów zmiany" opowiadających się za nią i 

wywierających wpływ na tych pracowników, którzy nie są jeszcze przekonani do 

zmiany, 

 obawy dotyczące udoskonalania efektów zmiany – w trakcie przeprowadzanych 

zmian organizacyjnych zazwyczaj pojawiają się sytuacje, które stanowią dla 

organizacji okazję do wyciągania wniosków. Przynosi to w konsekwencji nowe 

możliwości do doskonalenia organizacji. 

 

Strategie wprowadzania zmiany 

W celu wprowadzenia zmian organizacyjnych zachęcamy do skorzystania z 

poniższego modelu składającego się z ośmiu strategii zarządzania zmianami9: 

 

 strategia pierwsza – zaangażowanie pracowników tworzące możliwość 

wywierania przez nich wpływu na zmianę – strategia ta opiera się na założeniu, że 

pracownik mając do wyboru decyzję podjętą i narzuconą mu przez przełożonych, a 

taką, na której kształtowanie sam miał wpływ, najprawdopodobniej wybierze tę 

drugą. Efektem takiego działania jest większe zaangażowanie pracowników w 

dokonywaną zmianę a tym samy zredukowanie możliwości pojawienia się oporu i 

obaw. Przełożeni najczęściej są przekonani, że wprowadzenie zmian potrwa o 

wiele krócej, jeśli będą podejmować natychmiastowe decyzje i że dużo szybszym 

rozwiązaniem jest ograniczenie liczby osób mających wpływ na podejmowanie 

decyzji. Najczęściej efektem takiego podejścia jest stosowanie się podwładnych do 

zaleceń, jedynie przez okres, kiedy wywierana jest na nich presja, po czym 

następuje powrót do poprzedniego funkcjonowania, 

 strategia druga – wyjaśnienie przyczyn wprowadzania zmiany – strategia ta opiera 

się na założeniu, że jeśli przełożeni przedstawią racjonalne powody wprowadzania 

zmiany i jasno je wytłumaczą, pracownicy zrozumieją, dlaczego dotychczasowe 

sposoby działania były gorsze, a w związku z tym musi pojawić się zmiana, 

 strategia trzecia – wizualizacja przyszłości – strategia opiera się na założeniu, że 

motywująca wizja przyszłości wyeliminuje lęk przed brakiem informacji o 

skutkach wprowadzenia zmiany. Ważne na tym etapie jest zaangażowanie 

nauczycieli w proces tworzenia wizji. Pozwala to zredukować obawy dotyczące 

sytuacji osobistej. Im bardziej będą się oni angażować w ten proces, tym bardziej 

                     
9 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i 

tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 
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będą się w przyszłości utożsamiać z organizacją. Żeby wizerunek przyszłości był 

dla nich inspirujący, muszą sami się w nim widzieć, 

 strategia czwarta – metoda prób i błędów jako sposób zsynchronizowania procesu 

– wiąże się ona z obawami dotyczącymi sytuacji osobistej oraz sposobu 

wprowadzania zmiany. Strategia ta polega na zaangażowaniu pracowników w 

planowanie i eksperymentowanie w zakresie wprowadzenia zmiany. Skutecznym 

zabiegiem jest stworzenie zespołu zarządzającego zmianą, składającego się z 

reprezentatywnej grupy całej organizacji – powinni znaleźć się w nim zwolennicy i 

przeciwnicy zmiany, formalni i nieformalni liderzy oraz liderzy wszystkich szczebli 

hierarchii organizacyjnej. Ważnym czynnikiem, w budowaniu zespołu 

zarządzającego zmianą, jest uwzględnienie wielu punktów widzenia i funkcji 

reprezentujących przekrój organizacji. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest 

skonfrontowanie różnych perspektyw przed podjęciem ostatecznych decyzji, 

 strategia piąta – stwarzanie możliwości i zachęcanie do działania – strategia ta 

odnosi się do obaw dotyczących sposobu wprowadzania zmiany i płynących z 

niego konsekwencji. Stworzenie pracownikom dogodnych możliwości oraz 

zachęcanie do działania w zakresie wprowadzania zmiany, pozwala na większe ich 

zaangażowanie w sprawy szkoły, 

 strategia szósta – realizacja i promowanie zmiany – celem tej strategii jest 

wzbudzenie wśród nauczycieli odpowiedzialności za wyniki. Polega ona na 

monitorowaniu postępów i podkreślaniu wysiłku włożonego w dokonanie zmiany. 

Kluczem w tej strategii jest również postawa przełożonego, polegająca na dawaniu 

przykładu swoim zachowaniem oraz docenianie osób przyczyniających się do 

wprowadzenia zmiany, 

 strategia siódma – utrwalanie zmiany i rozszerzanie jej zakresu – polega ona na 

wpisaniu zmiany w kulturę organizacyjną szkoły, w taki sposób, by utrzymać jej 

długoterminowe oddziaływanie, 

 jeśli wprowadzona zmiana jest niezgodna z bieżącą kulturą organizacyjną, lider 

albo musi zmodyfikować kulturę (żeby wesprzeć zmianę), albo pogodzić się z 

faktem, że może ona funkcjonować jedynie w krótkim czasie,  

 strategia ósma – poszukiwanie okazji do wprowadzenia nowych zmian – polega 

ona na poszukiwaniu okazji i odnoszeniu się do obaw dotyczących udoskonalania 

efektów zmiany. Dzięki takiemu podejściu przywódca redukuje obawy 

pracowników, w zakresie braku informacji, w momencie ogłoszenia nowej zmiany, 

ponieważ sami brali udział w podejmowaniu decyzji o tym, co i jak ma być 

zmienione.  

 

Źródła inspiracji: 

1. K. Blanchard, Kto zabił zmianę? Warszawa: MT Biznes, 2012. 

2. G. Roth, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, Warszawa: Wydawnictwo 

CeDeWu, 2012. 
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5.3. Kultura organizacyjna szkoły 

 

Pojęcie kultury organizacyjnej kojarzy się głównie z przedsiębiorstwami 

i korporacjami. Tak naprawdę jest to zagadnienie dotyczące każdej instytucji, w tym 

szkoły. Dodatkowo, bez względu na to czy planujemy kształtować ją świadomie, czy nie, 

i tak ma ona miejsce w organizacji, w której pracujemy. W przypadku nieświadomej 

kultury organizacyjnej w szkole kształtuje ją głównie dyrekcja, kluczowi nauczyciele 

i przepisy odnoszące się do szkoły. Składa się na nią głównie: styl pracy, przekazywane 

wzorce zachowania, oczekiwania i ogólny klimat szkoły. Jeśli jest on pozytywny i 

przyjazny oraz wpływa na osiągnięcie sukcesu – to dobrze. Jeśli szkoła oceniana jest 

jako sztywna i skostniała struktura, w której pracują ludzie rywalizujący ze sobą i 

niezaangażowani, to zapewne kreuje to negatywny obraz szkoły, co przyczynia się do 

braku znaczących sukcesów. 

Kultura organizacyjna szkoły to: 

 zespół wartości, przekonań, zachowań, obyczajów, norm i postaw 

charakteryzujących daną szkołę, 

 zespół zasad, które dana grupa społeczna stosuje w celu rozwiązywania 

problemów adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej,  

 to zwyczajowy sposób myślenia, odczuwania i działania – podzielany, przyswajany 

i asymilowany przez pracowników. 

Jednym z modeli obrazujących składniki i funkcjonowanie kultury organizacyjnej 

jest model Scheina. 

 

 

 

 

 

 

Ryc. Model kultury wg E. S. Scheina 

Założenia podstawowe 

Założenia podstawowe to wizja świata reprezentowana przez organizację. Zawiera 

w sobie założenia dotyczące tego, jaki jest stosunek danej grupy do życia i świata. 

Określa sposób postrzegania otoczenia i innych ludzi oraz stosunków międzyludzkich. 

widoczne, świadome, 

ale wymagające 

interpretacji 

częściowo 

widoczne, 

Częściowo 

świadome 

nieświadome, 

niewidoczne 

łatwiejsze do 

zmiany 

trudniejsze 

do zmiany 
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Do treści założeń podstawowych może należeć przekonanie, że np.:  

 uczniowie nie są tak wartościowi jak dorośli, dlatego można ich traktować z góry 

bez liczenia się z konsekwencjami, 

 uczniów z lepszych rodzin trzeba traktować lepiej niż z gorszych, 

 nie wolno ufać innym, 

 ludzie są dobrzy i można im ufać, 

 wszyscy uczniowie mają prawo do poszanowania, 

 wszyscy mają takie same prawa. 

Założenia podstawowe mogą mieć swój przejaw w dalszych poziomach kultury, 

np. w regulaminie szkoły, sposobie traktowania uczniów, w systemie kar i nagród itp. 

Wartości i normy 

Na drugi poziom składają się wartości i normy. Należą do nich zbiorowe 

preferencje narzucane w grupie. Mogą mieć charakter formalnych reguł, zachowań 

odnoszących się do wszystkich członków grupy, ale mogą mieć również charakter 

niepisanych praw, zasad postępowania, nieformalnych wskazówek, zachowań. 

Do norm mogą należeć tematy tabu, czyli sprawy, którymi zajmować się lub mówić 

o nich nie wypada. Normy i wartości określają: 

 sposób kontroli zachowań, 

 zestaw pożądanych cech uczestników organizacji, 

 rodzaj akceptowanych przez organizację relacji. 

Przykładem norm i wartości w szkole może być: 

 regulamin szkoły, 

 kryteria rekrutacji uczniów, np. określona średnia ocen, 

 wymagania wobec nauczyciela odnośnie sposobu prowadzenia zajęć i traktowania 

uczniów. 

Symbole i artefakty 

Najwyższym i najłatwiejszym do zmiany poziomem kultury organizacyjnej są 

symbole i artefakty. Dzięki nim kultura organizacyjna jest widoczna na zewnątrz, 

upowszechnia się i utrwala w danym środowisku społecznym. Należą do nich: 
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 symbole fizyczne – wyrażają stosunek do określonych wartości lub służą do 

identyfikacji roli społecznej. Symbolami takimi mogą być: sposób ubierania się 

i elementy ubioru (mundurki), odznaki, dyplomy na ścianach szkoły, puchary, 

zdjęcia z wycieczek, 

 symbole językowe – dotyczą specyficznego stylu porozumiewania się ludzi 

w szkole. Dotyczy to określonego sposobu zwracania się uczniów do nauczycieli i 

innych pracowników. Dotyczą również słownictwa zawierającego określone hasła, 

zawołania, przydomki, a także skróty i określenia trudne do zrozumienia dla kogoś 

z zewnątrz (matma, DL), 

 symbole behawioralne – zalicza się do nich rytuały, ceremonie i zachowania 

uznane za właściwe. Stabilizują one rzeczywistość, czyniąc ją bardziej 

przewidywalną i zrozumiałą (rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, 

określone zachowanie się na lekcji, mówienie „dzień dobry”, wstawanie z ławek 

itp.). Wzory zachowań kształtują się na skutek upowszechniania postaw, będących 

wynikiem określonych wzorów myślenia, 

 symbole osobowe – czyli tzw. bohaterowie organizacji. Są oni przykładami, do 

których można się odwoływać, są wzorem do naśladowania. Należy do nich, np. 

patron szkoły, słynni absolwenci, zasłużeni pracownicy. 

Podstawowy cel zajmowania się kulturą organizacyjną dotyczy normowania relacji 

pracowniczych oraz uczniowskich i prezentowania spójnego obrazu szkoły na zewnątrz. 

Szkoła o określonej kulturze organizacyjnej będzie przyciągać lub odpychać 

potencjalnych lub obecnych pracowników, jak również uczniów i ich rodziców. 

Jak zostało wyżej wspomniane, bez względu na to, czy władze szkoły zajmują się 

kulturą organizacyjną szkoły, to i tak ona istnieje. Kluczowa jest tutaj świadomość jakie 

ukryte przekazy szkoła wysyła do otoczenia i jakie z tego powodu ponosi konsekwencje. 

Podjęcie decyzji o świadomym kształtowaniu kultury organizacyjnej w szkole jest 

równocześnie decyzją o kreowaniu rzeczywistości i aktywnym wpływaniu na jej 

funkcjonowanie, nie tylko na poziomie administracyjnym, lecz także na poziomie 

regulowania relacji, kształtowania postaw, prezentowania spójnego, pożądanego 

wizerunku.  

Źródła inspiracji: 

1. B. Adrjan, Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków: Oficyna 

Wydawnicza IMPULS, 2011. 

2. S. Cameron Kim, E. Quinn Robert, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model 

wartości konkurujących, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. 

3. G. Hofstede, G. J. Hofstede, Michael Minkov, Kultury i organizacje, Warszawa: 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. 
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5.4. Zespół nauczycielski i budowanie zespołu 

 

Praca nauczycieli ma przeważnie charakter indywidualny. Zgrany zespół 

dydaktyków stanowi silne źródło poczucia wspólnoty, wsparcia, a tym samym tworzy 

przyjazne środowisko pracy. Incydentalnie każdy nauczyciel pracuje w ramach 

zespołów zadaniowych, np. w zespołach przedmiotowych, w ramach których 

opracowywane jest odmienne podejście, związane z prowadzeniem lekcji, doborem 

materiału i ustalaniem podręczników. 

Zgrany zespół pracowników tworzy przyjazne środowisko pracy. Skutkuje to 

lepszą współpracą, sprawniejszym przepływem informacji, minimalizowaniem 

konfliktów, mniejszym stresem, większym wsparciem, a tym samym ogólnym 

zadowoleniem z  pracy. Praca w zespole często prowadzi do frustracji i braku 

możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów, ze względu na określone braki i 

dysfunkcje związane z tą formą pracy. Poniższy model Leonciniego obrazuje kluczowe 

dysfunkcje pracy zespołowej. 

 

 

ryc. Model Leonciniego 

Brak zaufania 

Podstawowym problemem pracy w zespole jest brak zaufania. Członkowie 

efektywnych zespołów ufają sobie nawzajem, na podstawowym, emocjonalnym 

poziomie. Nie ma wśród nich obaw o zasadności i potrzebie dyskusji na temat własnych 

słabości, błędów, cechuje ich także brak obaw odnośnie zachowań. Są całkowicie 

otwarci wobec innych, nie stosują barier ochronnych. W sytuacji kiedy w środowisku 

szkoły nauczyciele nie ufają sobie, boją się co inni myślą na ich temat oraz nie wiedzą co 
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dyrekcja o nich myśli i jakie ma zdanie na ich temat, jakakolwiek skuteczna praca 

zespołowa nie będzie miała miejsca. Brak zaufania będzie tworzył barierę nie do 

przekroczenia. Sytuacja taka kreuje środowisko pełne niedopowiedzeń, 

niejednoznacznych spojrzeń oraz ukrytych działań. Jest to równocześnie przekaz dla 

uczniów, że nie można sobie ufać, inni ludzie są źli i na każdym kroku należy mieć się na 

baczności. Budowanie atmosfery zaufania to długotrwały proces oparty na 

systematycznych działaniach. Kluczowa jest postawa dyrektora i okazywanie zaufania 

swoim podwładnym. Organizowanie cyklicznych spotkań, których celem jest omawianie 

bieżących sytuacji w szkole oraz wspieranie każdej wypowiedzi (mającej namiastkę 

szczerego wyrażenia swojego zdania) jest dobrym początkiem budowania właściwej 

atmosfery. 

Strach przed konfliktem 

Konflikt najczęściej kojarzy się z kłótnią, nieprzyjemną wymianą zdań oraz 

negatywnymi stanami emocjonalnymi. Paradoksalnie konflikt jest tak naprawdę czymś 

pozytywnym, gdyż niesie w sobie informację, że coś nie działa, nie zdaje egzaminu. 

Członkowie zespołów, którzy sobie ufają, nie obawiają się prowadzić gorących dyskusji 

dotyczących kluczowych kwestii związanych ze szkołą. Nie wahają się mieć odmienne 

zdanie. Potrafią poddać w wątpliwość punkt widzenia innych osób, w celu znalezienia 

najlepszych rozwiązań i podjęcia jak najlepszej decyzji. Atmosfera zrozumienia i chęci 

osiągnięcia najlepszych wyników pracy powoduje, że konflikt nabiera innego wymiaru. 

Stanowi wtedy źródło cennych spostrzeżeń oraz bogactwo różnorodnych punktów 

widzenia, dzięki którym można osiągnąć dużo więcej, niż w przypadku bezmyślnego 

przytakiwania. Najlepsi menadżerowie na swoich podwładnych wybierają osoby, które 

mają swoje zdanie i potrafią się przeciwstawić przełożonemu. Pozwala to na uniknięcie 

błędów wynikających z podjęcia pochopnych decyzji. 

Brak zaangażowania 

Członkowie zespołu, którym narzucono określone działanie nie będą wykazywać 

zaangażowania. Członkowie zespołu, którzy zostali zaangażowani w podjecie decyzji są 

w stanie osiągnąć konsensus dotyczący sposobu rozwiązania problemu, nawet w 

sytuacji, gdy na początku część z nich ma inne zdanie. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy 

mają pewność, że przedstawiono wszelkie wątpliwości, idee i pomysły i że nic nie 

zostało zlekceważone. Kluczowe jest tutaj wzbudzanie zaangażowania w 

funkcjonowanie szkoły i zespół nauczycieli. 

Unikanie odpowiedzialności 

Powszechnym obecnie zjawiskiem staje się chęć czerpania korzyści z pełnionych 

funkcji i brak poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, np. zlecanie swoich 

zadań innym osobom, brak konsekwencji w podjętych decyzjach w związku z udziałem 

szkoły w projekcie. Ten brak odpowiedzialności generuje jedynie problemy i trudności. 

Osoby niezaangażowane i unikające odpowiedzialności przestają być wartościowymi 



 
65 

pracownikami. Nie można na nich liczyć i trudno jest od nich wymagać czegokolwiek, 

gdyż uchylają się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Członkowie zespołów, którzy 

zostali zaangażowani w proces podejmowania decyzji i postępowanie zgodnie 

z ustalonymi standardami nie obawiają się wymagać od innych, by również cechowali 

się taką samą postawą. Ponadto tacy członkowie zespołu uważają, że odpowiedzialność 

za wyniki pracy dotyczy nie tylko przełożonego, lecz także wszystkich członków 

zespołu.  

Brak dbałości o wyniki 

Niskie standardy jakości wykonywanej pracy najczęściej skutkują poprawkami 

i ponownym wykonaniem tego samego działania z całą gamą negatywnych skutków 

(czas i koszty pracy). W celu wyeliminowania tej dysfunkcji dobrym działaniem będzie 

korzystne przejście przez niższe poziomy modelu efektywności: zaufanie członków 

zespołu, zaangażowanie w dyskusję nad wynikiem pracy, brak unikania 

odpowiedzialności oraz wymaganie tego samego od innych. Odłożenie na bok 

indywidualnych priorytetów i koncentracja na tym co jest najlepsze dla ogółu pozwala 

na wysoki standard pracy. Ludzie, którzy nie ulegają pokusie, by na plan pierwszy 

wysuwały się ich własne interesy, rozwój indywidualnej kariery czy też własne ego lecz 

przedkładają nad to pragnienie osiągnięcie sukcesu przez zespół, stanowią wartość 

pozwalającą na wypracowanie najlepszych wyników. 

Efektem budowania zespołu powinna być grupa, która: 

 rozumie swoje cele i zadania, 

 elastycznie dostosowuje sposób działania do przyjętych celów, 

 charakteryzuje się wysokim stopniem komunikacji i zrozumienia między swoimi 

członkami. Indywidualne odczucia, stanowiska i poglądy wszystkich jej członków 

są przekazywane w sposób bezpośredni i otwarty, 

 potrafi podjąć i doprowadzić do końca proces podejmowania decyzji. Rozpatruje 

przy tym wnikliwie punkt widzenia mniejszości i zapewnia wszystkim członkom 

udział w podejmowaniu wszelkich ważnych decyzji, 

 osiąga równowagę pomiędzy skutecznością działań zespołowych, a realizacją 

potrzeb indywidualnych, 

 zapewnia dzielenie odpowiedzialności przez wszystkich swoich członków. 

Wszyscy mogą przedstawić własne pomysły, rozwijać i opracowywać projekty 

innych, opiniować, sprawdzać wykonalność potencjalnych decyzji, a także w inny 

sposób przyczyniać się do osiągania celów przyjętych przez grupę, 

 jest zwarta, ale nie ogranicza niezależności swoich członków, 

 właściwie wykorzystuje umiejętności członków, 
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 nie jest zdominowana przez przełożonego ani żadnego z członków zespołu, 

 jest obiektywna w ocenianiu samej siebie. Nie ucieka od własnych problemów 

i jest zdolna do modyfikacji swoich działań, 

 utrzymuje równowagę miedzy emocjami i rozsądkiem oraz twórczo wykorzystuje 

emocje, które przeżywają jej członkowie. 

Wskazówki praktyczne – działania jakie może podjąć dyrektor w celu zbudowania 

zespołu nauczycieli 

Czynniki budujące zespół nauczycielski Przykłady 

Jak najlepsze poznanie swoich 
podwładnych, by wykorzystać tę wiedzę w 
celu rozwijania współpracy 

 organizowanie spotkań w 
nieformalnych warunkach, 

 rozmowa indywidualna, w ramach 
której dyrektor zapoznaje się ze  
spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami 
podwładnych, 

 zachęcanie do dzielenia się posiadanymi 
informacjami, 

 interesowanie się sytuacją zawodową i 
prywatną poszczególnych nauczycieli 

 

Umożliwienie nauczycielom udziału w 
podejmowaniu decyzji, zwłaszcza jeśli 
dotyczą one ich samych 

 aranżowanie grup roboczych 
zajmujących się sprawami szkoły, 

 podejmowanie decyzji po konsultacji z 
nauczycielami, 

 zachęcanie nauczycieli do 
podejmowania różnorodnych inicjatyw 
szkolnych, 

 delegowanie uprawnień w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących 
nauczycieli 

  

Wspólne wyznaczanie celów zespołowych 
oraz świętowanie ich osiągnięcia 

 aranżowanie kreatywnych grup 
roboczych zajmujących się rozwojem 
szkoły, 

 zapraszanie nauczycieli do udziału w 
planowaniu działań w szkole 

 

Wyznaczenie każdemu nauczycielowi 
ściśle określonego zakresu obowiązków, 

 dokładne spisanie zakresu obowiązków 
oraz wskazanie każdej osobie miejsca w 
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oraz uświadomienie mu jak wyniki jego 
pracy będą  wpływały na wynik pracy 
całej szkoły 

strukturze organizacyjnej, 

 pokazywanie zależności pomiędzy 
działaniami poszczególnych osób w 
kontekście skutków działania danych 
nauczycieli 

 

Każdy członek zespołu powinien znać 
obowiązki innych członków grupy 

 świadomość wszystkich nauczycieli w 
zakresie funkcjonowania struktury 
organizacyjnej i możliwości w zakresie 
wzajemnego wsparcia (np. schemat 
graficzny) 

Umożliwienie nauczycielom wymianę 
zdań w oparciu o konstruktywne spory 

 organizowanie zebrań roboczych, 

 stosowanie metodologii konstruktywnej 
dyskusji: dyskusja punktowana, 
dyskusja moderowana, tabela decyzyjna, 
metoda JIGSAW, circept, itp. 

 szkolenie w zakresie negocjacji i 
mediacji 

 

Zapobieganie tworzeniu się klik, dawanie 
każdemu członkowi zespołu możliwości 
działania i unikanie pojawienia się 
negatywnych ról społecznych, np. kozioł 
ofiarny 

 zachęcanie wszystkich osób do udziału 
w życiu szkoły 

 podkreślanie pozytywnych postaw 
nauczycieli 

 dyskutowanie na temat relacji pomiędzy 
nauczycielami w szkole 

 konfrontowanie sytuacji trudnych i 
problemowych 

 

Naświetlanie pozytywnych aspektów 
działania zespołowego – nagradzanie 
pozytywnych zachowań 

 stworzenie sytemu motywacyjnego 
wzmacniającego pracę zespołową 

 nagradzanie pożądanych zachowań 

 udzielanie informacji zwrotnej  

 wdrożenie systemu oceny okresowej 

 

 

Kluczowym elementem w zakresie budowania zespołu jest wzajemne zaufanie 

między pracownikami a władzami szkoły. Jest to podstawa, bez której jakiekolwiek 

działania nie przyniosą rezultatu. Wszelkie działania związane z budowaniem zespołu 

powinny zacząć się od starań dyrektora zmierzających właśnie do wzrostu zaufania. Z 

kolei zbudowanie zaufania nie jest prostym zadaniem. Sama prośba o zaufanie nie 
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działa. Dyrektor musi funkcjonować jak osoba, której można zaufać, z którą można 

porozmawiać o trudnościach, problemach czy pomysłach i możliwościach ich realizacji. 

Wzbudzanie zaufania zaczyna się od przekonania, że władzą należy się dzielić i zachęcać 

innych do podejmowania decyzji o losie szkoły.  

Praktycznymi działaniami, które mogą przyczynić się do wzrostu zaufania jest 

organizowanie spotkań roboczych, w ramach których omawia się bieżące sprawy szkoły, 

trudności, osiągnięcia, przewiduje problemy. Podczas takich spotkań dyrektor powinien 

zachęcać inne osoby do zabierania głosu, nie oceniać, a brać pod uwagę inne punkty 

widzenia. W ramach spotkań dyrektor nie powinien występować w roli osoby 

wszystkowiedzącej, dyrektywnej i narzucającej lecz słuchającej, wspierającej i otwartej. 

Pierwsza postawa będzie sprzyjać pojawianiu się jedynie głosów schlebiających, 

konformistycznych. Druga zwiększa prawdopodobieństwo usłyszenia tego, co tak 

naprawdę myślą inni, a tym samym daje możliwość budowania wzajemnego zaufania. 

Udział nauczycieli w losach szkoły może odbywać się poprzez tworzenie grup 

roboczych, w ramach których wypracowywane są rozwiązania zarówno bieżących 

spraw jak i strategicznych działań. 

Zaufanie wzbudza się poprzez umożliwienie korzystania nauczycieli ze wsparcia, 

zarówno ze strony dyrektora, jak i zajęć rozwojowych, konsultacji specjalistów 

zewnętrznych, np. zapraszanie policjantów, prawników, lekarzy, psychologów, z którymi 

można omówić różnorodne problemy. 

Tworzenie grup superwizyjnych, w ramach których omawiane są przykłady, z 

jakimi spotkali się nauczyciele w ramach swojej pracy. 

Nieodzownym sposobem na zbudowanie zespołu jest zaproszenie do współpracy 

konsultantów, którzy opracują, dostosowany do realiów szkoły, system i sposoby 

postępowania usprawniające funkcjonowanie zespołu nauczycielskiego. 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów integracji nauczycieli przy jednoczesnym 

wypracowaniu zasad współpracy, oczyszczeniu i wypracowaniu kanałów 

informacyjnych oraz wzajemnym określeniu ról relacji jest TRENING 

INTERPERSONALNY. Sama idea polega na tym, że podczas kilkudniowej sesji 

wyjazdowej nauczyciele są zmuszeni przebywać razem w trakcie zajęć, w ramach 

których osoba prowadząca stymuluje różnorodne procesy interpersonalne, wywołuje 

wręcz problemy, jakie mają bądź mogą mieć miejsce w zespole, a następnie za pomocą 

określonych procedur i przy współpracy uczestników wypracowywane są nowe, 

efektywniejsze sposoby funkcjonowania danego zespołu.   

Sam dyrektor w ramach zebrań może wprowadzać różnorodne ćwiczenia i zadania 

poprawiające współpracę.  
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5.5. Rola dyrektora w relacjach z rodzicami 

 

Budowanie dobrych relacji z rodzicami pozwala na wprowadzenie wielu 

programów i projektów związanych z życiem szkoły. Aby to osiągnąć ważna jest praca 

nad wizerunkiem szkoły, autoprezentacją i poprawną komunikacją. Dzięki nim dyrektor 

może pozyskać do współpracy wszystkich rodziców. W każdym swoim działaniu musi 

wykazać wiele cierpliwości i umiejętności przekonania każdego rodzica o tym, jak 

ważna jest jego rola w procesie wychowania dziecka, we współpracy ze szkołą. 

Propozycją na pozyskanie pozytywnych opinii rodziców, w celu realizowania zmian i 

sprostania oczekiwań rodziców, może być ankieta. Aby rodzice rzeczywiście wpływali 

na życie szkoły, należy im stworzyć odpowiednie warunki zachęty, np.: 

 wpisywać do księgi szkoły zasłużonych rodziców, 

 przekazywać rodzicom informacje o pracy szkoły, 

 umożliwić rodzicom prezentację efektów swoich zainteresowań, 

 zaprosić do udziału rodziców w imprezach szkolnych, rajdach, biwakach, 

wycieczkach, dyskotekach, 

 założyć skrzynkę kontaktową, do której rodzice wrzucaliby informacje o tym np. 

czego oczekują od szkoły, co oferują szkole, 

 organizować robocze spotkania z rodzicami ukierunkowane na wprowadzanie 

zmian – spotkanie o charakterze innym niż wywiadówka, 

 prowadzić sondaże i wywiady, w celu zebrania informacji, jak rodzice postrzegają 

szkołę. 

Dobre wzajemne relacje będą wtedy, gdy działania nauczycieli będą czytelne dla 

rodziców, gdy pomogą oni zrozumieć rodzicom co i dlaczego w szkole dzieje się, jakie 

kompetencje mają nauczyciele, co powinien „dać” swojemu dziecku rodzic, jak ma go 

wspierać w wypełnianiu szkolnych obowiązków i w jego ogólnym rozwoju. Warto przy 

tym pamiętać, że opinia jaką tworzą media o nauczycielach oraz dewaluacja zawodu 

powoduje, że rodzice niechętnie traktują nauczycieli, co wpływa niekorzystnie na dobrą 

współpracę. Zastosowanie metod służących nawiązaniu dobrej współpracy i zrobieniu 

pozytywnego wrażenia ułatwi dyrektorowi i nauczycielom pracę oraz ochroni przed 

nieprzyjemnymi następstwami złej opinii.  

We współczesnej młodzieży gimnazjalnej powszechne jest przekonanie na temat 

własnej bezkarności. Poczucie to jest kształtowane przez system prawny, zakazujący 

nauczycielom wielu działań, np. przytulenie ucznia znajdującego się w złej kondycji 

psychicznej, brak pełnej odpowiedzialności ze względu na niepełnoletniość oraz 

sytuację społeczną w której wręcz nadwrażliwie podchodzi się do relacji nauczyciel 

(dorosły) – uczeń (niepełnoletni). Taki układ powoduje, iż uczniowie chętnie 
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wykorzystują świadomość swoich praw i często z niej korzystają, nawet 

w nieuprawnionych sytuacjach. 

Dodatkowo rodzice często wykazują nieprzygotowanie do pełnienia swojej roli,  

negatywne emocje oraz nieporadność w relacjach ze swoim dzieckiem. W procesie 

wychowania zatracono również właściwe pojęcie „bezstresowego wychowania”. Wielu 

rodziców uznaje, że bezstresowe wychowanie wiąże się z brakiem jakichkolwiek 

obciążeń dla ich dziecka, co skutecznie prowadzi do kształtowania bezradnych życiowo i 

niewychowanych ludzi. Założenie „bezstresowości” jest bezpodstawne, a samo 

ograniczenie stresu ma dotyczyć jedynie ograniczenia NADMIARU stresu mającego 

charakter destruktywny. Wyeliminowanie stresu z życia jest NIEMOŻLIWE ze względu 

na jego ścisłą przynależność do właściwości żywych organizmów. Nadmierny stres jest 

destruktywny, z kolei odpowiednia dawka stresu powoduje mobilizację oraz zdolność 

radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, które są nieodłącznym elementem życia każdej 

osoby.  

Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą, 

a rodzicami. Sygnatariuszem ze strony szkoły jest oczywiście dyrektor. To od niego 

zależy w dużej mierze, jak będzie się ta relacja kształtować. Najistotniejsze w tym 

przypadku jest zapewnienie ze strony dyrektora o dobrych intencjach i zamiarach. Bez 

prezentacji celów podejmowanych przedsięwzięć i oparcia ich w faktach nie będzie 

możliwe osiągnięcie zamierzonych skutków.  

Porozumienie powinno obejmować umowę dotyczącą wzajemnych relacji 

i odpowiedzialności rodziców i nauczycieli za wychowanie dziecka. Wiele działań ze 

strony szkoły nie może zostać zrealizowanych właśnie ze względu na brak współpracy. 

Wsparcie nauczycieli, ze strony dyrektora, w relacjach z rodzicami staje się tutaj bardzo 

ważnym elementem. Nauczyciele bez poczucia oparcia w swoim przełożonym, w 

kontakcie z rodzicami często nie będą realizować założeń szkoły, gdyż wynikające z tego 

obawy będą ich powstrzymywać. 

Porozumienie powinno odzwierciedlać również rolę rodzica i jego oczekiwania 

względem szkoły. Uświadomienie rodzicom, że to od nich uzależnione jest nastawienie 

dzieci do szkoły. Zaangażowanie rodziców w życie szkolne dziecka prowadzi do 

większych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Często w ramach konfrontacji 

oczekiwań okazuje się, że rodzice mają wzajemnie sprzeczne żądania – pragną wysokich 

wyników w nauce, a jednocześnie braku konieczności uczenia się ich dziecka. Ukazanie, 

że poszczególne rzeczy wynikają z siebie nawzajem oraz wskazanie, że to od obecnych 

działań będzie zależeć przyszłość ich dzieci, może stanowić czynnik motywujący do 

większego zaangażowania się w życie szkoły i wychowanie swojego dziecka. 

W aspekcie wychowawczym kluczowe wydaje się wprowadzenie w ramach 

regulaminu szkoły systemu kar i nagród opartych na regułach nauk o zachowaniu. 

Często dostępne kary nie są w stanie wyegzekwować zamierzonego zachowania (dla 

dzieci uwaga jest częściej powodem do dumy niż karą). Opracowanie katalogu 
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nagradzanych i niepożądanych zachowań wraz z konsekwencjami, jakie za nimi idą 

należy do skutecznych metod terapeutycznych. System oparty na „ekonomii żetonowej” 

należy do grupy  najskuteczniejszych metod kształtowania zachowania. Ważny jest tutaj 

udział samych uczniów w kształtowaniu ww. katalogu. Wynika to z określonych 

właściwości motywacyjnych – osoby tworzące określony system są bardziej skłonne do 

jego stosowania. Równocześnie istotna jest świadomość, że karą może być równie 

dobrze brak nagrody (zakaz udziału w dyskotece szkolnej).  

Kolejnym ważnym elementem jest akceptacja takiego systemu przez rodziców. 

Zrozumienie z ich strony, że system jest dziełem ich dzieci oraz elementem 

kształtującym pozytywne wzorce ich zachowań, powinno spotkać się z ich 

przychylnością i akceptacją. Brak narzędzi wychowawczych po stronie nauczycieli 

skutkuje najczęściej brakiem możliwości kształtowania charakteru młodego pokolenia. 

Wprowadzenie systemu umożliwi po pierwsze – lepsze radzenie sobie z trudnymi 

sytuacjami w szkole, a po drugie – przygotuje uczniów do życia w trudnych 

współczesnych warunkach. 

Dodatkowe informacje na temat podejmowania współpracy z rodzicami przy 

większym współudziale nauczycieli znajdują się w „Poradniku dla nauczycieli 50+”. 

Źródła inspiracji: 
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5.6. Zróżnicowane wiekowo zespoły nauczycieli 

 

Zarówno ze strony ustawodawcy, jak i specjalistów z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi istnieje zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. 

Wynika to z wielu korzyści płynących ze zróżnicowania wiekowego pracowników w 

instytucjach. Jednoczesne zatrudnianie osób młodych i starszych pozwala lepiej 

reagować na szybko zmieniające się warunki. Zespoły składające się z pracowników w 

różnym wieku są bardzo wydajne dzięki umiejętnemu połączeniu ich kompetencji.  

Przełożeni przypisują pracownikom pewne typowe dla wieku cechy – są to 

zarówno zalety, jak i wady występujące u osób młodszych i starszych. Młodych 

pracowników chwalą za, np.: przebojowość, szybkość działania, pomysłowość, zaś 

starszych za cierpliwość, lojalność, rzetelność i doświadczenie. 

Zarządzanie wiekiem odnosi się do takiego sposobu zarządzania, które pozwala na 

wykorzystanie zróżnicowania wiekowego pracowników, w celu zwiększenia wydajności 

i efektywności organizacji. 

Nowoczesna instytucja to taka, która potrafi wykorzystać zróżnicowanie wiekowe 

pracowników i stara się uczynić z tego atut. W wąskim ujęciu, zarządzanie wiekiem to 

szereg rozwiązań przyjaznych dojrzałym pracownikom. Najczęściej dotyczy to osób 

w wieku 50+. Podejście to polega na zwróceniu uwagi na potrzeby pracowników 

dojrzałych, ich możliwości, szanse i ograniczenia. Oznacza to, że pracodawca, by 

wykorzystać potencjał podwładnych powinien stworzyć takie warunki pracy, w których 

pracownik czuje się dobrze, które są do niego dostosowane. Warunki te powinny  

umożliwiać maksymalne wykorzystanie potencjału pracownika i jego kompetencji, także 

w części zależnych od wieku oraz efektywną współpracę i łączenie potencjału 

pracowników w różnym wieku. 

Zawodowe i społeczne umiejętności, zdobyte przez starszych nauczycieli, stanowią 

unikalny zasób kapitału ludzkiego, którego nie posiadają ich młodsi koledzy. Wielu 

starszych pracowników charakteryzuje się dokładnością, rzetelnością i umiejętnością 

porozumiewania się z uczniami oraz współpracownikami. Starsi nauczyciele są 

jedynymi, którzy mają doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów, jakie 

pojawiły się w przeszłości. Utrata takich kompetencji, w wyniku ich zwolnienia lub 

odejścia na emeryturę czy rentę, może narazić szkołę na straty, bo często kompetencji 

tych nie da się zastąpić lub ich zastąpienie okazuje się bardzo kosztowne. Badania 

wskazują, że starsi pracownicy, o ile zajmują stanowiska zgodne z ich kompetencjami 

i możliwościami psychofizycznymi, są bardzo wydajni. 

Dzięki wdrożeniu strategii zarządzania wiekiem i budowaniu zróżnicowanych 

wiekowo nauczycieli pracodawca może osiągnąć wiele korzyści. Należą do nich: 

 wzrost wydajności pracy osób 50+ uzyskany dzięki zwiększeniu ich motywacji do 

pracy i efektywniejszemu wykorzystaniu potencjału starszych pracowników,  
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 poprawa wydajności pracy pozostałych pracowników dzięki dobrej atmosferze 

pracy i ograniczeniu konfliktów międzypokoleniowych, 

 obniżenie kosztów pracy, poprzez wdrożenie takich narzędzi jak np. profilaktyka 

zdrowotna, 

 zmniejszenie kosztów działalności szkoły dzięki przekazywaniu wiedzy 

i doświadczeń młodszym pracownikom przez ich starszych kolegów (oszczędność 

na szkoleniach, przekaz kultury organizacyjnej i pamięci instytucjonalnej), 

 zatrzymanie w szkole pragmatycznej wiedzy starszych nauczycieli, która jest 

efektem wieloletniej konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznych doświadczeń, 

 optymalizacja zatrudnienia, przede wszystkim poprzez lepsze dopasowanie 

kompetencji pracowników dojrzałych do stanowiska pracy,  

 budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i zaufania do niego wśród 

pracowników, co wzmacnia ich motywacje do pracy i lojalność wobec szkoły, 

 zwiększanie kreatywności w zespołach międzypokoleniowych, które pozwalają 

łączyć najlepsze elementy potencjału młodych i starszych pracowników. 

Do bezpośrednich wymiernych zysków z zatrudnienia osób 50+ należą: 

 zmniejszenie kosztów wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, 

poprzez możliwość pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 skrócenie okresu wypłacania świadczenia chorobowego przez pracodawcę 

pracownikowi 50+ do 14 dni, 

 zwolnienie pracodawcy przez rok od obowiązku płacenia składek na Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby, które 

ukończyły 50 lat, a które zatrudnił po 30 czerwca 2009 r., ale tylko wtedy, gdy 

osoby takie pozostawały w ewidencji bezrobotnych minimum przez 30 dni przed 

podjęciem pracy,  

 całkowite zwolnienie pracodawcy od obowiązku płacenia składek na Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników, 

którzy ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). 

 

Źródła inspiracji: 

 

1. Fazlagić. J., (2007). Zarządzanie wiedza w szkole. Warszawa: CODN  

2. Harvard Business Review. (2006).  Zarządzanie wiedzą. Katowice: Wydawnictwo 

Helion 

3. Piwowar-Sulej. K., (2009). Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie. 

Warszawa: Wolters Kluwer Polska 

4. Zarządzanie wiekiem – źródła internetowe:  

https://www.parp.gov.pl/index/more/9616  

http://www.zysk50plus.pl/  

http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl/ 

https://www.parp.gov.pl/index/more/9616
http://www.zysk50plus.pl/
http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl/
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5.7. Mentoring 

 

Pojęcie „mentoring” wywodzi się z eposu greckiego „Odyseja”. Odyseusz udając się 

na wojnę trojańską, powierzył swojego syna Telemacha przyjacielowi, Mentorowi, by 

ten sprawował nad nim swoją opiekę. Jego zadaniem było wychowanie i nauczanie 

chłopca. 

Współcześnie mentorem określą się osobę, która dzięki posiadanej wiedzy, 

kompetencjom i doświadczeniu w danej dziedzinie życia i pracy jest wzorem do 

naśladowania. Zadaniem mentora jest wspieranie rozwoju podopiecznego, umożliwienie 

mu szukania nowych pomysłów i rozwiązań, wspieranie w wyznaczaniu celów oraz 

konfrontacja ich z możliwościami i posiadanymi zasobami. Dzięki takiej relacji 

podopieczny rozwija wiarę w siebie i swoje możliwości, staje się bardziej 

odpowiedzialny za siebie oraz nabywa umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji. 

Takie przekazywanie i przyjmowanie wiedzy oraz doświadczenia to naturalny proces i  

fundament rozwoju osobistego oraz zawodowego w świecie nauki, polityce czy w wielu 

wolnych zawodach. Mentor jest osobą, która oferuje swoje doświadczenie młodszemu 

koledze, rozumie sytuację i ma niezbędne doświadczenie. 

Aby mentoring był skuteczny i aby obie strony czerpały z niego jak najwięcej dla 

siebie, musi mieć charakter dobrowolny i wynikać z przekonania, że jest to program 

w którym warto uczestniczyć. Mentoring zakłada relację opartą na zaufaniu do 

autorytetu, stąd też najlepiej w tej roli sprawdzają się osoby o silnym „naturalnym 

autorytecie”. Nie bez znaczenia jest wiek mentora, naturalną sytuacją jest, gdy 

podopieczny jest młodszy.  

Korzyści z funkcjonowania mentoringu w szkole można rozpatrywać ze względu 

na 4 poziomy: 

 instytucja – szkoła, 

 mentor, 

 przełożony – dyrektor, 

 podopieczny. 

 

Instytucja 

W tym przypadku mentoring zwiększa możliwości zawodowe zarówno mentora, 

jak i podopiecznego, przejawiające się w lepszym radzeniu sobie w wykonywanej pracy 

oraz z pojawiającymi się problemami. Związana jest z tym również oszczędność, 

wynikająca z mniejszej ilości szkoleń zewnętrznych oraz z czasem spędzonym poza 

pracą podczas szkolenia. Dla szkoły wprowadzenie systemu mentoringu wiąże się 

również z następującymi elementami: 

 stworzeniem jednolitych standardów pracy, 

 zwiększenie motywacji do pracy, 
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 szybsze uzyskiwanie wysokiej efektywności pracy przez nowych pracowników, 

 tworzenie spójnej kultury organizacyjnej oraz wzmocnienie wartościowych 

elementów kultury przedsiębiorstwa, 

 polepszenie komunikacji interpersonalnej wewnątrz instytucji, 

 określenie potencjału organizacji, 

 zapoczątkowanie idei organizacji uczącej się, 

 zebranie informacji na temat faktycznego przebiegu procesów pracy i ich efektach, 

oraz przegląd jakości i efektów pracy, 

 zdefiniowanie obszarów, w których powinien nastąpić rozwój pracowników 

i doskonalenie umiejętności, 

 zachowanie wiedzy i doświadczenia pracowników 50+, 

 wzrost efektywności i wydajności pracy, szybszy rozwój zawodowy pracowników, 

 niwelowanie różnic pokoleniowych pomiędzy pracownikami doświadczonymi, 

a pracownikami młodymi, 

 tania metoda doskonalenia kwalifikacji pracowników. 

 

Podopieczni 

Proces mentoringu pozwala, przede wszystkim, przejść nowemu pracownikowi 

łagodniej okres adaptacji w nowej instytucji oraz szybciej uzyskać wysoką efektywność 

pracy. Efektem tego jest jego zadowolenie z pracy, co powoduje wzrost motywacji. 

Młody pracownik pod opieką mentora słabiej odczuwa niepewność 

i niekomfortową sytuację, wynikającą z bycia nowym, zwiększa się jego zaangażowanie 

i lojalność wobec szkoły. Pracownik szybciej identyfikuje się ze szkołą i skraca się okres 

nauki na błędach, w czym pomaga korzystanie z cudzych doświadczeń. Dodatkowym 

efektem jest możliwość nabycia praktycznej wiedzy, której młody nauczyciel nie zdobył 

w czasie studiów oraz nabywa umiejętność pracy z pracownikami doświadczonymi 

reprezentującymi starsze pokolenie. 

Mentorzy 

Lata pracy spędzone w szkole, związane z wykonywaniem tej samej pracy oraz 

brak poczucia rozwoju zawodowego, mogą prowadzić do „wypalenia zawodowego”. 

Prowadzi to równocześnie do spadku motywacji do pracy i braku zadowolenia. Dla osób 

pełniących funkcje mentora, wprowadzenie systemu mentoringu niesie następujące 

korzyści: 

 utrzymanie miejsca pracy i wzrostu atrakcyjności dla pracodawcy, 

 wzrostu samooceny wśród pracowników 50+ i wiary we własne kompetencje, 

 nabycie profesjonalnych umiejętności mentorskich/trenerskich, 

 samodoskonalenie oraz możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczeń nabytych 

w ciągu całej pracy zawodowej. 
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Przełożeni – dyrektor  

Obecność mentorów w szkole ułatwia i usprawnia pracę dyrektora, zwłaszcza jeśli 

nie jest on w stanie poświęcić czasu na zarządzanie szkołą i pracownikami. Sytuacja taka 

uwalnia go również od obowiązku wprowadzania nowych ludzi i adaptowania 

pracowników. Mentoring zwiększa proces kontroli nad zespołem pracowników, a 

dyrektor w porozumieniu z mentorem ma szerszy obraz kompetencji nowych 

pracowników. 

Dyrektor planujący wdrożenie systemu mentoringu musi mieć na uwadze, że nie 

każda osoba nadaje się na mentora. Jej kompetencje wynikają ściśle z definicji 

sprawowania tej funkcji związanej ze sprawowaniem opieki nad pracownikiem.  

Kluczowe kryteria związane z wyborem kandydata na mentora to: 

 wiek – mentor powinien być starszy od ucznia – choć to kryterium nie może 

stanowić reguły, 

 dopasowanie – kandydat powinien pasować do zadania, chcieć je wykonać, mieć 

do tego możliwości oraz identyfikować się z pełnioną rolą mentora, 

 wiedza – powinien mieć odpowiednie kwalifikacje i szerszą wiedzę, 

 doświadczenie zawodowe – powinno być większe od doświadczenia 

podopiecznego,  

 umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązania dobrej relacji zawodowej, 

doradzania, słuchania i uczenia, zdolność poprawnego komunikowania, 

przekonywania i motywowania. 

 

Mentoring w szkole 

Rozpoczęcie mentoringu zaczyna się tak naprawdę od stwierdzenia, że określone 

wartości będące w zasobach szkoły są na tyle istotne, ważne i cenne, a posiadane 

wzorce, sposoby działania i styl pracy na tyle skuteczne, że warto je powielać i 

utrzymywać jako element kultury organizacyjnej (np. styl pracy, sposób prowadzenia 

lekcji, podejście do ucznia, posiadane umiejętności merytoryczne, postawa, standardy 

pracy itp.). W związku z tym na początku powinna się pojawić odpowiedź na pytanie: Co 

jest nadrzędną wartością, która ma zostać zatrzymana w szkole? Jeśli odpowiedź jest 

twierdząca i pewne wzorce należy przekazać młodszym pokoleniom, to w dalszej 

kolejności pojawia się pytanie: Kto ma to zrobić? Pierwszy krok zawsze należy do władz 

szkoły. To one są formalnie uprawnione do wprowadzania procedur i ustalania 

działania poszczególnych systemów. Oczywiście osobą, która wdraża cały system nie 

musi być dyrektor, ale jakakolwiek osoba przez niego wyznaczona, zajmująca się 

opracowaniem procedury i sposobem działania mentoringu. Po ustaleniu, że określone 

wartości mają być przekazane, ustaleniu jakie to standardy i wyznaczeniu osoby 

odpowiadającej za koordynowanie systemem, konieczne jest podjęcie decyzji kto ma 

zostać objęty systemem mentoringu. Generalnie należy ustalić kto może pełnić rolę 

mentora i kto ma zostać jego podopiecznym.  Ze względu na to, że mentoring oparty jest 
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na relacji mistrz – uczeń, konieczne jest, żeby osoba mentora cechowała się kryteriami 

wymienionymi w punkcie Kluczowe kryteria związane z wyborem kandydata na 

mentora. Najważniejsze, że mentor to opiekun, który dzieli się wiedzą i wsparciem oraz 

pokazuje, jak jego podopieczny może przejść przez trudniejsze dla niego obszary, 

związane z jego rozwojem zawodowym. W przypadku podopiecznego ważne jest, by 

była to osoba, która chce się rozwijać, zależy jej na podnoszeniu kwalifikacji, jest 

otwarta na sugestie i podpowiedzi. W przypadku szkoły będzie to dotyczyć głównie 

młodszych stażem pracowników w danej placówce. Wiek i staż pracy danej osoby – 

najczęściej utożsamiane z wiedzą i doświadczeniem – nie są tu, tak bardzo istotne, jak 

posiadane kompetencje, które są wymagane w danej placówce. Oznacza to tyle, iż osoba, 

która posiada określony styl pracy, który odbiega od stylu, jaki wymagany jest w danej 

szkole, powinna zostać objęta wsparciem w zakresie mentoringu. Zasadnicze pytania 

mentoringu brzmią Gdzie się znajduję? Dokąd zmierzam? Jak tam chcę dojść? Mentor ma 

za zadanie przeprowadzić podopiecznego przez te pytania w taki sposób, by 

podopieczny znalazł się dokładnie tam, gdzie on sam chce i wymagają tego od niego jego 

przełożeni. 

Sama formuła mentoringu jest okazją do wykazania się kreatywnością mentora. W 

najprostszym wydaniu polega on na cyklicznych spotkaniach pomiędzy mentorem a 

podopiecznym, na których omawiane są bieżące problemy i osiągnięcia podopiecznego. 

W trakcie spotkań dochodzi nie tylko do dyskusji i udzielania wskazówek, lecz także 

nauki jak wykonywać różne zadania, jak poruszać się po obszarze objętym wsparciem 

oraz dzielenie się doświadczeniem. Mentor ma za zadanie kształtować również postawę 

podopiecznego, co może robić poprzez udzielanie informacji zwrotnych.  

Skutecznym sposobem sprawdzenia skuteczności działania podopiecznego jest 

obserwowanie jego pracy a w dalszej kolejności omawianie plusów i minusów 

poszczególnych działań. 

Mentor ma być wzorem dla podopiecznego, co jest równoznaczne z tym, że 

powinien dawać przykład swoim postępowaniem i działaniem. Zapraszanie 

podopiecznego do współpracy, zachęcanie do podglądania warsztatu pracy a następnie 

omawianie poszczególnych etapów pracy również mieści się w sposobach rozwoju 

podwładnego. 

Mentoring może być wpisany w zakres obowiązków danego nauczyciela. Zamiast 

lekcji z uczniami, może prowadzić sesje doradcze z podopiecznym/podopiecznymi przez 

co np. brak pensum nie obniża kwoty wynagrodzenia a sam nauczyciel dalej jest 

zaangażowany w prace szkoły. 

Wprowadzenie mentoringu niekoniecznie musi się wiązać z wprowadzaniem 

złożonego systemu w postaci skomplikowanej struktury. Jako że sama idea polega na 

wykorzystaniu relacji mistrz-uczeń. Samo umówienie się na to, że jedna z osób będzie 

mentorem a druga podopiecznym, który korzysta z doświadczenia oraz ustalenie 
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między nimi na jakich zasadach będzie się to odbywać, już stanowi wprowadzenie 

zasadniczej części mentoringu. 

Podsumowując ten rozdział, chcemy zwrócić uwagę, iż nie da się zmusić 

podopiecznego do pełnego zaangażowania oraz pragnienia rozwoju i czerpania z 

doświadczenia mentora. Kluczową rolę odgrywa tutaj postać samego mentora, który 

musi być osobą na tyle atrakcyjną, z dobrym podejściem i bogatym doświadczeniem, by 

podopieczni sami chcieli korzystać z jego pomocy. Rekrutacja nauczycieli również 

powinna uwzględniać aspekt otwartości, chęci rozwoju ze strony nowych pracowników. 

Uświadomienie podopiecznym, że mentoring ma im służyć oraz że nie ma osób 

doskonałych oraz, że powinno być zrozumiałe i zaakceptowane przez dojrzałe osoby.  

Źródła inspiracji: 
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2. P. Forsyth, Jak rozwijać potencjał sowich pracowników, Gliwice: OnePress, 2006. 

3. D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokers, R. Garett-Harris,  Mentoring w 

działaniu. Przewodnik praktyczny, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2008. 

4. J. Smith, Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Gliwice: 

OnePress, 2006. 

5. L. Wiseman, G. McKeon, Dodaj im skrzydeł! Jak najlepsi liderzy wyzwalają potencjał 
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Aneks 

 

W poniższym aneksie zamieszczamy przykładowe ćwiczenia i sugestie dotyczące 

treści niniejszego poradnika. 

 

Przywództwo  

Moje przywództwo 
 
Odpowiedz sobie na następujące pytania: 
 Jak – z perspektywy czasu – postrzegasz swoje możliwości przewodzenia innym? 
 Na czym przede wszystkim chcesz się koncentrować, gdy myślisz o przewodzeniu 

innym? 
 Co zrobiłeś, żeby doskonalić swoje umiejętności przywódcze? 

 

Autoanaliza przywództwa 

 Jaka jest twoja wizja szkoły? Co się za nią kryje? Czy jest to szkoła skoncentrowana 

na uczniach, innowacyjna, zorientowana na przyszłość? 

 Jakie są twoje wartości i przekonania dotyczące edukacji? 

 Jakie są twoje oczekiwania wobec siebie jako przywódcy? Za czym się opowiadasz 

w swojej pracy przywódczej? 

 Jakie są twoje mocne strony jako przywódcy? 

 W jaki sposób dbasz o relacje z innymi? Czy aktywnie poszukujesz możliwości 

pracy z innymi? 

 Jak oceniasz poziom swojej własnej dojrzałości emocjonalnej? Jak radzisz sobie z 

konfliktami, problemami i własnymi relacjami z innymi ludźmi? 

 Jak organizujesz sobie czas na krytyczną refleksję i analizę swojej pracy? 

 Jak zbierasz informacje zwrotne oraz jak wykorzystujesz je, by podnieść wyniki 

swojej pracy? 
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Moi przywódcy - 1 

1. Wymień trzy osoby z twojego środowiska zawodowego, które potrafią silnie 
wpływać na innych i zjednywać ich do realizacji pewnych celów: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Czy osoby te określiłabyś/określiłbyś mianem przywódcy? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Jeśli tak, to wypisz powody, które według ciebie o tym decydują. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Przeanalizuj cechy i umiejętności osoby, o której możesz powiedzieć, że jest 

przywódcą w twoim środowisku pracy. Jednocześnie wybierz spośród nich te, nad 
którymi chciałabyś/chciałbyś popracować. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Moi przywódcy – 2 

 
1. Napisz imię kierownika, którego szczególnie podziwiasz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Napisz, co podziwiasz w nim najbardziej: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Napisz imię przywódcy, którego szczególnie podziwiasz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Napisz, co podziwiasz w nim najbardziej: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Porównaj, za co w szczególności podziwiasz kierownika, i to, za co cenisz 

przywódcę. Czy są to postawy, umiejętności, cechy wyglądu zewnętrznego? A może 
jeszcze coś innego? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jakim jestem przywódcą 
refleksja 
1. Jak określiłabyś/określiłbyś swój styl przywódczy? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. W jaki sposób go uzewnętrzniasz? Pomyśl, o jakieś konkretnej sytuacji i 

przeanalizuj ją pod kątem tego, jak oddziałujesz na innych, jak starasz się, aby 
realizowali oni określone zadania. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak postrzegają ciebie inni, to zadaj osobie, z którą 

współpracujesz pytanie, o to, jak ona postrzega przywództwo, którego doświadcza. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. W sytuacji, gdy uda ci się uzyskać informację zwrotną odnośnie twojego stylu 

przywództwa, porównaj to, co myślisz o sobie, z tym, co myślą o tobie inni. Czy 
pojawiają się znaczne różnice? Jeśli tak, pomyśl co możesz zrobić, aby zmniejszyć 
lukę istniejącą między twoimi przekonaniami o samym sobie, a przekonaniami 
innych na twój temat. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Przywództwo strategiczne 
 

PLAN DZIAŁANIA 
Przywództwo strategiczne i jego wyzwania 

Szkoła: 
Data: 
Trzy najważniejsze cele: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Działania, jakie mogę podjąć, aby ułatwić realizację tych celów: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Test umiejętności przywódcy sytuacyjnego: 

http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=przywodztwo 

http://wyspianski.net/blanchard.php 

Użyteczne testy z zakresu zarządzania 

http://www.wyspianski.net/uzyteczne_testy.html 

 

Dyrektorzy jako skuteczni przywódcy edukacyjni: 
 są kreatywni, kompetentni, nastawieni na współpracę, 
 kierują się w pracy wartościami, 
 są otwarci na zmiany i gotowi do uczenia się od innych, 
 przejawiają elastyczność w planowaniu i działaniu, 
 nie trzymają się sztywno raz ustalonych reguł, 
 mają bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do innych i do samych siebie, 
 budują oparte na zaufaniu i wzajemności relacje w szkole i w jej otoczeniu, 
 dążą do wzbogacania pozytywnych doświadczeń nauczycieli, tworząc warunki do 

ich partycypacji w przywództwie i podejmowaniu kluczowych decyzji i 
obowiązków w szkole, 

 potrafią być odporni emocjonalnie i optymistyczni. 
 
 
 
Pięć zasad wzorcowego przywództwa. 

 wskazuj właściwą drogę, 
 rozbudzaj wspólną wizję, 
 nie bój się zmian, 
 pozwól działać innym, 
 motywuj i wspieraj. 

 
 
Wskazania, które mogą być pomocne w pracy dyrektorów szkół: 

 traktuj dobro uczniów i edukację całej społeczności szkoły jako wartości 
kluczowe w swojej pracy, 

 zapewniaj warunki podnoszenia jakości nauczania i możliwości uczenia się w 
szkole, którą kierujesz, 

 stale aktualizuj i wzbogacaj swoją wiedzę, udoskonalaj praktyki działania; 
 buduj i utrzymuj pozytywne relacje w szkole i jej otoczeniu, 
 wspieraj poczucie wartości i pewności siebie pracowników szkoły, 
 inicjuj zmiany, 
 angażuj ludzi i umożliwiaj im dawanie z siebie tego, co najlepsze, 
 wytyczaj kierunki rozwoju, wskazuj co jest ważne i co ma znaczenie w szkole, 

http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=przywodztwo
http://wyspianski.net/blanchard.php
http://www.wyspianski.net/uzyteczne_testy.html
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 inspiruj do osiągania celów, które wcześniej wydawały się niemożliwe, 
 stawiaj pytania „dlaczego tak”? i „dlaczego nie”? 

 

Zarządzanie zmianą 

Podejmowanie rozważań dotyczących problematyki zmiany w szkole prowadzi do 
postawienia szeregu podstawowych pytań, na które należy poszukiwać odpowiedzi: 
 Co ma być zmienione? Czego ma dotyczyć zmiana? Na kogo lub na co zmiana 

będzie oddziaływać bezpośrednio? Na kogo lub na co zmiana będzie oddziaływać 
pośrednio? 

 Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie zmiany? Kto będzie wprowadzać 
zmianę? 

 Kto i w jaki sposób będzie oceniać sposób wdrażania zmiany? Kto i w jaki sposób 
będzie oceniać 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? 
 
 
 
ARKUSZ SPOSOBU WPROWADZANIA ZMIAN 
 
Stopień partycypacji nauczycieli w kierowaniu szkołą zależy od jakości przywództwa 
dyrektora szkoły i przywództwa samych nauczycieli. Współcześnie szkoły stoją wobec 
wyzwania, jakim jest wydobywanie potencjału przywódczego nauczycieli. Jakość 
edukacji jest uzależniona od jakości ich przywództwa. 
 

1. Zastanów się, jakie zmiany należy wprowadzić w szkole, w której pracujesz, aby 
stworzyć podstawy dla wydobywania potencjału przywódczego nauczycieli. 
Wypisz kilka najważniejszych zmian. Następnie wybierz dwie z nich i krótko je 
opisz (mogą być to zmiany dotyczące ciebie, twoich współpracowników lub 
kultury organizacyjnej szkoły). W opisie pokaż, w czym te zmiany miałyby się 
przejawiać. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Korzystając z poniższej tabeli „pola sił” (jeśli pracujesz z grupą, skorzystaj z 
tablicy z papierem), wymień po lewej stronie powody/motywy przemawiające za 
zmianą, zaś po prawej stronie powody przeciwko zmianie. Nad każdym z 
powodów narysuj strzałkę obrazującą siłę, która kryje się za danym powodem – 
długość strzałki obrazuje siłę powodu. 

 
Powody przemawiające za zmianą i ich 
siła 

Powody przemawiające przeciwko 
zmianie i ich siła 
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3. Pomyśl, jakie są główne korzyści z danej zmiany dla Ciebie, Twoich 
współpracowników, uczniów i ich rodziców oraz społeczności lokalnej. 
Przedstaw je w poniższej tabeli. 

 
Zmiana – jej obszar / podmiot Korzyści 

Ja  
Moi współpracownicy  
Uczniowie  
Rodzice  
Społeczność lokalna  

 
4. Zastanów się nad tym, jakie konkretne działania możesz podjąć względem sił 

przeciwnych wobec zmiany, które je zminimalizują bądź nawet odwrócą ich 
oddziaływanie, dając tobie i twoim współpracownikom lepsze panowanie nad 
sytuacją. Wypisz te działania. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Jakie dodatkowe działania ty i twoi współpracownicy będziecie musieli podjąć, 
aby zmiana ta stała się korzystna dla szkoły, a zwłaszcza dla uczniów? Wypisz te 
działania. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BADANIE POZIOMU GOTOWOŚCI ORGANIZACJI NA ZMIANY10 

Objaśnienia: Osoba wypełniająca kwestionariusz powinna skoncentrować się na 

bieżących zmianach w organizacji, na które może mieć wpływ. Do podanych poniżej 

wypowiedzi należy się ustosunkować przy użyciu skali od 1 do 5. Punktom skali 

odpowiadają następujące stwierdzenia: 

 

Stwierdzenie Punktacja  

1. Ludzie zarządzający wprowadzaniem zmiany rozpatrzyli wiele opcji przed 
wprowadzeniem zmiany 

 

2. Wybrana opcja jest najlepsza z możliwych  

3. Wprowadzenie zmiany jest dla organizacji niezbędne  

4. Istnieją motywujące powody dla wprowadzenia tej zmiany  

5. Menedżerowie wyższego szczebla mocno wspierają wprowadzenie zmiany  

6. Mam zaufanie do osób zarządzających wprowadzaniem zmiany  

7. Komunikacja w zakresie zmiany jest spójna, bez względu na to, kto przekazuje 
informacje 

 

8. Mam jasne wyobrażenie na temat tego, czym od dotychczasowej będzie się 
różniła organizacja po wprowadzeniu zmiany 

 

9. Umiejscawiam siebie w „wizerunku przyszłości"  

10. Z zadowoleniem patrzę w przyszłość mojej organizacji  

11. Rozumiem nadrzędność wprowadzania tej zmiany w stosunku do innych 
projektów w organizacji 

12. Organizacja przeprowadzi niezbędne eksperymenty lub programy pilotażowe 
przed wprowadzeniem zmiany w pełnym zakresie 

 

13. Popełniane błędy będą traktowane jako okazja do nauki, a nie jako porażki, za 
które należy ukarać winnych 

 

14. Będę dysponować zasobami niezbędnymi do wprowadzenia zmiany (takimi jak 
czas, narzędzia, szkolenia i informacja zwrotna)  

 

15. Zostanę odpowiednio przeszkolony/a w zakresie umiejętności, których 
potrzebuję do wprowadzenia zmiany 

 

16. Wiem, dokąd się udać po pomoc/wsparcie, jeśli będę mieć pytania, obawy albo 
jeśli pojawią się nowe wyzwania związane ze zmianą 

 

17. Ludzie zarządzający zmianą własnym przykładem pokazują to, czego żądają od 
innych 

 

                     
10 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych 
organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 

1 – zdecydowanie się nie zgadzam 

2 – nie zgadzam się 

3 – ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 

4 – zgadzam się 

5 – zdecydowanie się zgadzam 
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18. Jestem współodpowiedzialny/a za przyczynienie się do powodzenia 
wprowadzanej zmiany 

 

19. Zdobędę uznanie i/lub nagrody za przyczynienie się do powodzenia 
wprowadzanej zmiany 

 

20. Organizacja stale poszukuje sposobów udoskonalania zmiany, żeby poprawić 
osiągane wyniki 

 

21. Jestem przekonany/a, że organizacja dysponuje odpowiednimi możliwościami 
utrwalenia efektów wprowadzanej zmiany 

 

22. Wierzę, że zdecydowana większość pracowników poprze zmianę zamiast się jej 
opierać 

 

23. Ludzie zarządzający zmianą uważają, że dużą rolę odgrywa włączenie 
pracowników w proces planowania zmiany 

 

24. Umożliwiono mi podzielenie się moimi obawami dotyczącymi wprowadzanej 
zmiany 

 

25. Mam możliwość wywierania wpływu na decyzje, które są związane z 
wprowadzaną zmianą 

 

Dodatkowo: Moje zalecenia dla ludzi zarządzających zmianą/mną 

a. Trzeba rozpocząć: ____________________________________________________  

b. Trzeba przestać: 

c. Trzeba kontynuować: _______________________________________________  

Obliczanie wyników 

1. Należy zsumować wyniki otrzymane w pytaniach 1-25. 

2. Interpretacja wyników: zależnie od subiektywnie postrzeganej kreatywności 
zaleceń można przyznać za nie dodatkowe punkty: 

110–125 punktów Wprowadzenie zmiany zostało odpowiednio przygotowane. 

Poradzono sobie z najbardziej typowymi przyczynami niepowodzenia zmiany, co 

zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. 

86–109 punktów Wprowadzenie zmiany zostało odpowiednio przygotowane w 

niektórych obszarach, ale w innych wymaga dalszej pracy, żeby zwiększyć 

prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. 

85 lub mniej punktów Wprowadzenie zmiany nie jest przygotowane. Wymaga 

jeszcze dużych nakładów pracy w wielu obszarach, żeby zwiększyć 

prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. 

3. Każde pytanie, w którym otrzymano 3 lub mniej punktów należy podkreślić, gdyż 

stanowią potencjalne zagrożenie dla powodzenia procesu wprowadzania zmiany. 

 
 



 
88 

Kwestionariusz modelu efektywnej organizacji HPOSCORES™11 

Ustosunkuj się do podanych poniżej wypowiedzi przy użyciu skali od 1 do 7.  Punktom 

skali odpowiadają następujące stwierdzenia: 

1 – zdecydowanie się nie zgadzam 

2 – nie zgadzam się 

3 – częściowo się nie zgadzam 

4 – ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 

5 – częściowo się zgadzam 

6 – zgadzam się 

7 – zdecydowanie się zgadzam 

 

Szeroki przepływ informacji i otwartość komunikacyjna 

Stwierdzenie Punktacja 

Pracownicy mają łatwy dostęp do informacji niezbędnych do efektywnego 
wykonania zadań 

 

Plany i podejmowane decyzje są przekazywane w łatwy do zrozumienia sposób  

Czytelna porywająca wizja: cel i wartości 

Stwierdzenie Punktacja 

Przywództwo w organizacji jest skupione wokół wspólnych wartości i wizji  

Pracownicy organizacji są zaangażowani we wspólny cel i wartości  

Organizacja ucząca się 

Stwierdzenie Punktacja 

Organizacja aktywnie wspiera pracowników w rozwijaniu nowych umiejętności i 
kompetencji 

 

W organizacji systematycznie wprowadza się najnowsze sposoby działania jako 
standardy pracy 

 

Reżim wyników osiąganych w pracy z klientem (rodzicem, uczniem) 

Stwierdzenie Punktacja 

Każdy pracownik w organizacji utrzymuje najwyższe standardy jakości i obsługi 
(utrzymuje dobre relacje z rodzicami, przykłada się do prowadzenia lekcji, 
uczniowie dużo uczą się podczas zajęć) 

 

Procesy są zaprojektowane w taki sposób, żeby ułatwić klientom skorzystanie z 
usług organizacji (uczniowie mają dostęp do nowoczesnych metod i technologii 
wspierających proces edukacji, rodzice są zawsze na bieżąco informowani 

 

                     
11 K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych 
organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 
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odnośnie funkcjonowania szkoły, planów i wdrożeń) 

Energetyzujące systemy i struktury 

Stwierdzenie Punktacja 

Systemy, struktury, formalne i nieformalne procedury są zintegrowane i 
zsynchronizowane 

 

Systemy, struktury, formalne i nieformalne procedury ułatwiają pracownikom 
wykonywanie zadań 

 

Struktura władzy i zaangażowanie pracowników 

Stwierdzenie Punktacja 

Pracownicy mają możliwość wpływania na decyzje, które ich dotyczą  

Zespoły pracownicze są traktowane jako narzędzie do realizacji zadań i wpływania 
na podejmowane decyzje 

 

Przywództwo 

Stwierdzenie Punktacja 

Przywódcy są zdania, że przywództwo to służenie innym, a nie bycie 
obsługiwanym 

 

Przywódcy usuwają wszelkie utrudnienia, żeby umożliwić pracownikom 
koncentrację na pracy i klientach 

 

 

Interpretacja wyników 

Z każdej części testu, jak i w dodatkowym pytaniu dotyczącym przywództwa, można 

uzyskać maksymalnie 14 punktów. 

Należy osobno zsumować punkty za każdą część, żeby zobaczyć jak kształtuje się wynik 

badanej organizacji w danej dziedzinie. 

liczba punktów: 12–14 = efektywna, 

liczba punktów: 9–11 = przeciętna, 

liczba punktów: 8 lub mniej = duże możliwości poprawy. 

 


