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Nie możesz wymienić swojej głowy, ale możesz ją 
nauczyć bardzo wielu nowych funkcji.

Edward Hallowell

Żaden problem nie może być rozwiązany z tego samego 
poziomu świadomości, który go stworzył.

Albert Einstein

Nie pozwól, aby ktokolwiek zamknął cię w klatce. Choćby to 
była klatka ze złota. Masz prawo decydować o sobie, wybierać 

drogi, odnosić sukcesy. Masz prawo mylić się, wyciągać 
wnioski, uczyć się na błędach. Możesz prosić o wsparcie, dobrą 

radę, pomocną rękę, ale nikt nie ma prawa rozkazywać ci ani 
decydować o twoim życiu. O tym, co zjesz, gdzie pójdziesz, 

kogo pokochasz. Życie jest twoją podróżą i twoją wojną.

Kaja Kowalewska
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W  wielu szkołach przed rozpoczęciem kolejnego roku 
szkolnego nauczyciele wspólnie analizują programy oraz pod-
ręczniki. Wykreślają z  dostarczonych przez wydawnictwa 
materiałów wszystko to, co nie jest niezbędne, i  zmieniają 
to, co ich zdaniem może być zbyt trudne albo niezbyt atrak-
cyjne dla ich uczniów. To bardzo dobre ćwiczenie skutkujące 
pozytywnymi rezultatami w co najmniej dwóch obszarach. Po 
pierwsze, pozwala wyeliminować nadmiar treści oraz dzia-
łań, które niczemu nie służą. Po drugie, personalizuje ofertę, 
z  którą nauczyciele przychodzą do  swoich uczniów. Warto 
mieć własne propozycje do pracy z dziećmi. Warto być sobą 
w pracy ze  swoimi uczniami. Bo jeżeli nie my, to kto? Jeżeli 
nie teraz, to kiedy?

PLANOWANIE DZIAŁAŃ

Planowanie działań

Cele są marzeniami z wyznaczonym terminem spełnienia.

Diana S. Hunt

Ludzie przeceniają to, co można zrobić w ciągu roku, i nie 
doceniają tego, co można zrobić w ciągu dekady.

Anthony Robbins

Po pierwsze, miej zdefi niowany, jasno określony cel (ideał, 
zadanie). Po drugie, zdobądź potrzebne zasoby, by do niego 

dojść; wiedzę, pieniądze, materiały, metody. Po trzecie, 
skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie celu.

Arystoteles

Bycie osobą ważną, poważaną, odbieraną jako ktoś kompe-
tentny i  wart zainteresowania to bardzo często efekt umie-
jętności oraz praktyki planowania. Planowania właśnie, a nie 
planowania działań, do czego z reguły sprowadzamy czynność 
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określaną tym właśnie sformułowaniem. Z  planowaniem 
bowiem jest jak z układaniem puzzli. Zanim ułożymy obrazek 
do końca, musimy wykonać kilka kolejnych kroków. Ot choćby 
wyrzucić wszystkie elementy układanki z  pudełka. Trudno 
układać puzzle, wyciągając po jednym kartoniku. Kolejny krok 
to odwrócenie każdego puzzla stroną z obrazkiem do góry – to 
ta sama konieczność, co opróżnienie pudełka – musimy mieć 
przed sobą kompletny zbiór, żeby dobierać właściwe elementy 
do  całości. No i  najważniejsze – znacznym ułatwieniem jest, 
kiedy znamy obrazek, który mamy układać! Do tego rzecz 
jasna potrzebna jest odpowiednia przestrzeń, czas i wewnętrzna 
determinacja. Układanie puzzli, zwłaszcza z wielu, wielu ele-
mentów, nie jest wcale łatwe, a niekiedy bywa nawet bardzo 
irytujące. Podobnie jak planowanie.

Analogię wiążącą planowanie z  układaniem puzzli 
dostrzegli neurolodzy z  Uniwersytetu w  Tel Awiwie prowa-
dzący badania nad funkcjami poznawczymi mózgu. Ich bada-
nia pozwoliły nie tylko ustalić, która część mózgu odpowiada 
za  samo planowanie, ale też określić jego kluczowe aspekty 
i czynniki ułatwiające wprowadzanie ich w  życie. Planowanie 
w najprostszy sposób można określić jako zdolność do myśle-
nia o  przyszłości. To proces postrzegania drogi dochodzenia 
do celu uwzględniającego rozpatrzenie właściwych czynników 
warunkujących wykonanie tych zadań, które decydują o osiąg-
nięciu zamierzonego celu. Jest to więc w jakimś sensie swoisty 
proces mentalny, pozwalający z wielu opcji wybrać te, które są 
niezbędne, a następnie uporządkować je we właściwej kolejno-
ści. Rzecz ciekawa, choć każdy z nas ma zdolność planowania, 
nikt nie robi tego w taki sam sposób. To, jak planujemy, zależy 
m.in. od  plastyczności naszego mózgu, ustanowienia nowych 
ścieżek czy połączeń synaptycznych. Zależy też od  reprezen-
towanego przez nas stylu myślenia. Dla osób, które skupione 
są na  działaniu, najważniejsze pewnie będą zasoby i  opty-
malne ich wykorzystanie. Dla tych, którzy mają charakter 
wizjonerski, najważniejsze będzie wyobrażenie końca, a nawet 
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to, w  jaki sposób to, do  czego dojdą, będzie można wyko-
rzystać w  przyszłości. Dla osób skupionych na  szczegółach 
ważne będą wszystkie zmienne, algorytmy ich zastosowania 
oraz warianty możliwych rezultatów i  możliwości działania. 
Ci zaś, którzy są skupieni na  relacjach, będą myśleć przede 
wszystkim o tym, kogo i w jaki sposób zaangażować i jak zre-
kompensować wykonaną przez nich pracę. To, że mamy różne 
doświadczenia procesu planowania, oraz fakt, że podchodzimy 
do niego na różne sposoby i w konsekwencji osiągamy zróżni-
cowane wyniki, powoduje, że wielu z nas uważa planowanie 
po  prostu za  stratę czasu. Dlaczego tak nie jest? Popatrzmy 
na efekty, które są skutkiem planowania:

• zwiększenie wydajności – planowanie wzmacnia optymalne 
wykorzystanie posiadanych przez nas zasobów (wiedzy, 
umiejętności, sposobów działania); wzmacnia zarządza-
nie sobą w  czasie, dzięki niemu robimy dokładnie to, co 
w  danym momencie jest potrzebne, działamy sprawniej, 
osiągamy szybciej oczekiwane efekty i co nie jest bez zna-
czenia, zyskujemy czas na rzeczy, które sprawiają nam przy-
jemność;

• zmniejszanie ryzyka – podejmujemy właściwe, przemyś-
lane decyzje, mamy czas, żeby przemyśleć nie tylko to, co 
zamierzamy zrobić, lecz także jakie konsekwencje mogą 
przynieść nasze działania, stajemy się bardziej refl eksyjni 
i w efekcie zmniejszamy ryzyko niepowodzenia;

• właściwa koordynacja i komunikacja w ramach współpracy 
z  innymi m.in. przez wybór właściwego kierunku oraz 
zobrazowanie oczekiwanego rezultatu podejmowanych 
działań;

• poczucie kontroli wykonywanej pracy, identyfi kacji barier 
lub braku oczekiwanych wyników, weryfi kowanie bieżą-
cych potrzeb, korygowanie błędów, a nawet niewłaściwych 
założeń, i wreszcie świętowanie sukcesów po  osiągnięciu 
każdego kluczowego celu.
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Osoby konstruktywnie uwarunkowane na  realizację swo-
ich pragnień to ludzie, którzy wiedzą, że przyszłość to czas, 
w  którym jest dzień, a może nawet godzina, w  których ich 
zamiary na pewno się spełnią. By jednak to osiągnąć, warto 
planować ścieżkę dochodzenia do tego, co z początku wydaje 
się być bardzo daleko, a  niekiedy nawet sprawia wrażenie 
absolutnie nieosiągalnego. Każdy, nawet najmniejszy krok 
dokonany przez nas jest w rzeczywistości warty o wiele wię-
cej aniżeli tysiące programów czy planów, które z  wielką 
determinacją chcemy zrealizować... od  jutra. Stąd tak ważne 
jest ustalenie właściwego celu. Bardzo pomocnym sposobem 
działania sprzyjającym doprecyzowaniu tego, co naprawdę 
chcemy osiągnąć, jest narzędzie nazywane w  coachingu 
„siatką celów”. Zakłada ono odpowiedź na  cztery pytania 
ujęte w następującej strukturze.

CO CHCECIE? CZEGO NIE CHCECIE?

CO
MACIE?

I
CO CHCECIE 
UTRZYMAĆ?

II
CO CHCECIE 
WYELIMINOWAĆ?

CZEGO 
NIE MACIE?

III
CO CHCECIE OSIĄGNĄĆ?

IV
CZEGO CHCECIE 
UNIKNĄĆ?

Pytania dotyczą celu, który zamierzamy osiągnąć, np. uzy-
skanie autorytetu wśród uczniów. Poważne wyzwanie, ale 
może warto się nad nim zastanowić. Kiedy zastanowimy się 
nad pierwszą ćwiartką, po stronie „mamy i chcemy utrzymać” 
możemy wymienić:

• nasze wykształcenie i związane z nim wiedzę oraz umiejęt-
ności pozwalające uczyć innych;

• funkcjonującą wciąż w  szkołach tradycję, że to jednak 
nauczyciel ma rację i  on decyduje o  tym, czego i w  jaki 
sposób uczą się uczniowie;

• prawo do odpytywania i oceniania uczniów;
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• pewną pozycję społeczną i akceptację znacznej części metod 
i sposobów pracy nauczycieli.

Po stronie „mamy, a nie chcemy”, pomijając panią minister 
i jej pomysły, które konsekwentnie wdraża w życie, pojawią się 
zapewne jeszcze:

• odpowiedzialność nauczyciela za efekty pracy uczniów;
• konieczność karania czy choćby oceniania negatywnego 

uczniów, którzy na to zasługują;
• pretensje rodziców i  niekiedy organów prowadzących 

szkoły za brak oczekiwanych wyników;
• niechętną postawę części mediów.

Kiedy zastanowimy się nad tym, czego nie mamy, a  co 
byśmy chcieli, to mogą się tu pojawić:

• (większa) skuteczność w oddziaływaniu na uczniów;
• motywacja uczniów do uczenia się naszego przedmiotu;
• zaangażowanie rodziców i zajęcie przez nich pozycji zgod-

nej z celami naszej codziennej pracy z ich dziećmi;
• wsparcie ze  strony koleżanek czy kolegów w  pracy nad 

konkretnymi uczniami.

A kiedy skupimy się na tym, czego nie mamy i czego byśmy 
nie chcieli mieć, to być może pojawią się sformułowania typu:

• bezpośredniego powiązania poziomu osiągnięć uczniów 
z oceną naszej pracy;

• oceniania nas przez uczniów;
• konieczności zabiegania o przychylność uczniów;
• dodatkowych rozmów i działań związanych z niewystarcza-

jącą efektywnością pracy szkoły, w której jesteśmy zatrud-
nieni.

Kolejnym narzędziem, tym razem wyjętym z zasobów teorii 
ograniczeń, jest struktura działania nazywana „Drzewkiem 
Ambitnego Celu”. Metoda polega na stworzeniu strategicznego 
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