
1 
 

Małgorzata Budzik 

SORE u dyrektora, czyli kilka słów o zastosowaniu coachingu w badaniu potrzeb szkoły 

 

„Pytanie niezadane to drzwi nieotworzone”. 
/Marilee Adams/ 

 

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) to: „osoba, która pracuje na rzecz 

szkoły […]. Osoba ta jest odpowiedzialna za prowadzenie oferty doskonalenia wybranej 

przez szkołę. Szkolny organizator rozwoju edukacji jest zewnętrznym konsultantem 

zatrudnionym w ramach projektu przez powiatowego koordynatora. Wspiera szkołę  

i dyrektora, towarzysząc oraz służąc pomocą na kolejnych etapach realizacji planu 

wspomagania. Do jego zadań należy nawiązanie kontaktu ze szkołą, przedstawienie 

dyrektorowi pakietu dostępnych w projekcie ofert doskonalenia, przybliżenie i omówienie 

zasad, na jakich opiera się nowy system. Po uruchomieniu projektu SORE odpowiada za jego 

prawidłową realizację. Komunikuje się i buduje relacje ze szkołą, pozostając w stałym 

kontakcie z jej dyrektorem i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu 

wspomagania. Swoje działania realizuje bezpośrednio w szkole, którą wspiera”  

(Czerwonka, Granoszewska-Babiańska, 2012). 

W przytoczonym passusie kilka kwestii wymaga omówienia. Przede wszystkim 

powiedzieć trzeba, że SORE: „stanowią nową grupę zawodową działającą w obszarze 

edukacji” (Budzik, 2013). Główne założenia dotyczące roli i zadań SORE w nowym systemie 

procesowego wspomagania szkół zostały wypracowane zgodnie z koncepcją Ośrodka 

Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE). Dotychczas projekt ów pozostawał teoretycznym 

zamysłem, dopóki pierwsi Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji nie weszli do szkół. 

Miało to miejsce w styczniu 2013 roku na terenie Powiatu Brzeskiego. Jedenastu 

certyfikowanych SORE przystąpiło do pierwszego etapu realizacji Rocznego Planu 

Wspomagania (RPW) w dziewięćdziesięciu placówkach oświatowych w siedmiu gminach: 

Brzesko, Dębno, Borzęcin, Szczurowa, Gnojnik, Czchów oraz Iwkowa. Wówczas rozpoczął 

się proces kształtowania standardów pracy SORE w oparciu o praktyczne działania.  Osoby 

zatrudnione w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim” miały 

możliwość zastosowania w praktyce wiedzy, umiejętności oraz narzędzi przekazanych 

podczas czternastodniowych specjalistycznych szkoleń zawodowych. 
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Na uwagę zasługuje również kolejna kluczowa kwestia, tj. nazwanie SORE: 

„zewnętrznym konsultantem”. Użyty epitet oznacza, że nie jest on w żaden sposób związany 

ze szkołą, którą wspiera, znajduje się poza obrębem diagnozowanej i wspieranej społeczności 

szkolnej. Zamysł wydaje się słuszny, pozwala bowiem na zachowanie obiektywizmu oraz na 

profesjonalne budowanie autonomicznych relacji z placówką niezależnie od uwarunkowań 

dla niej charakterystycznych. Z kolei rozumienie wyrazu „konsultant” pozwala zasięgnąć 

informacji w zakresie jego etymologii. Leksem pochodzi od łacińskiego czasownika 

„consulere” – „radzić (się)”. Zatem można powiedzieć, że główny nacisk położony zostaje 

tutaj na doradztwo, udzielanie wskazówek, wyrażanie opinii (Kopaliński, 2000). 

Przedstawione fakty, o kluczowym znaczeniu dla poruszanej problematyki prowokują dwa 

zasadnicze pytania: „Czego SORE nie robi? oraz Co robi SORE?. W przypadku pierwszego 

pytania można jednoznacznie stwierdzić, że SORE: nie zmienia szkoły, nie rządzi, nie szuka 

problemów i słabych stron, nie określa priorytetów placówki, nie podejmuje decyzji za 

dyrektora i nauczycieli, nie ocenia. W odniesieniu do drugiego pytania praktyka pozwala  

na zaakcentowanie następujących zadań SORE: prowadzenie dialogu, aktywne słuchanie, 

udzielanie informacji zwrotnej, zaangażowanie, wsparcie, pomaganie w diagnozie oraz  

we wdrażaniu nowej wiedzy i umiejętności do praktyki szkolnej” (Budzik, 2013). 

Mając na względzie powyższe założenia, zauważyć teraz wypada, że w kontekście 

pierwszego etapu realizacji Rocznego Planu Wspomagania SORE ma do wykonania bardzo 

ważne zadanie. W pierwszej kolejności dokonuje diagnozy potrzeb placówki oświatowej. 

Kluczową osobą pomocną przy wprowadzeniu w szkole zmiany jest dyrektor. Zanim zatem 

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji spotka się z Radą Pedagogiczną, a później  

z wyłonionym z niej Zespołem Zadaniowym musi przeprowadzić rozmowę z dyrektorem  

w celu zebrania istotnych informacji o szkole. Spotkanie, aby przyniosło wymierne efekty 

powinno zawierać kilka zasadniczych elementów m.in. przedstawienie się SORE, omówienie 

roli i procesu wsparcia oraz zakresu odpowiedzialności ze strony SORE za planowanie  

i wdrożenie RPW w placówce, nakreślenie zadań szkoły oraz dyrektora i nauczycieli  

w projekcie, ustalenie zasad współpracy SORE z placówką oświatową, a także ustalenie 

terminów spotkań SORE w szkole do czasu powstania RPW. 

Najistotniejszym momentem wizyty SORE u dyrektora jest dyskurs na temat 

konkretnych potrzeb diagnozowanej placówki. Struktura takiej rozmowy stanowi efekt 

wcześniejszych przemyśleń SORE dotyczących określonej szkoły i może zostać opracowana 

w oparciu o różne techniki i narzędzia. Szerokie możliwości w tym zakresie udostępnia 

coaching indywidualny (osobisty). Zastosowanie metod coachningowych w oświacie nie jest 
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co prawda szeroko praktykowane, zyskuje jednak ostatnio wielu zwolenników (Parzeniowska, 

Serkowska, 2005). Efekty tak podjętych działań są cenne i zachęcają do niestandardowego 

podejścia, dzięki któremu: „Coaching buduje szacunek, odpowiedzialność, dobrą 

komunikację […], umiejętność uczenia się, poczucie sensu” (Marciniak, Żukowska, 2013). 

Godną uwagi próbę opisu budowania relacji SORE – dyrektor warto oprzeć na 

przykładzie zastosowania w praktyce modelu GROW, SWOT oraz metody czterech filarów 

projektu. Zaproponowane techniki pozwalają SORE w bardzo prosty sposób zdiagnozować 

dotychczasowe doświadczenia placówki w zakresie jej działań rozwojowych. Przy czym 

wielce ryzykowane jest sztywne trzymanie się jednego obranego sposobu i przygotowanego 

na jego podstawie scenariusza rozmowy bez uwzględniania specyfiki kontekstu sytuacji 

komunikacyjnej, jak choćby sygnałów płynących z płaszczyzny niewerbalnej komunikacji 

interpersonalnej.  Mając to na uwadze SORE jako nadawca winien elastycznie dostosować się 

do swojego odbiorcy, czyli dyrektora, uwzględniając jego określone potrzeby ujawniające się 

podczas bezpośredniej wymiany informacji. Warto zatem pamiętać o tym, że najczęściej: 

„posługujemy się przekazami niejednorodnymi, w których nadawanie informacji i jej odbiór 

następuje równocześnie na kilku płaszczyznach i trudno właściwie byłoby znaleźć przykłady 

czystych komunikatów mówionych, tzn. takich, w których mielibyśmy do czynienia tylko  

z kodem językowym” (Bugajski, 2006). 

Można powiedzieć, że w pewnym stopniu w lingwistyczną perspektywę Mariana 

Bugajskiego wpisują się słowa twórcy coachingu zorientowanego na efektywność. John 

Whitmore, definiując coaching, kładzie nacisk na relacje pomiędzy interlokutorami: 

„Coaching daje rezultaty w głównej mierze z powodu związku pomiędzy coachem a osobą 

coachowaną, opartego na wsparciu, oraz dzięki sposobowi i stylowi stosowanej komunikacji. 

Osoba coachowana dowiaduje się różnych rzeczy nie od coacha, lecz wydobywa je z głębi 

siebie dzięki pobudzającym działaniom coacha” (Whitmore, 2011). Osiągnięcie efektu  

w postaci pełnej diagnozy szkoły, której zostanie udzielone wsparcie wymaga zatem od 

SORE przede wszystkim umiejętności komunikacyjnych, szczególnie zaś w zakresie 

budowania relacji z dyrektorem za pomocą myślenia i działania pytaniami (Adams, 2012).    

Stosując zaproponowane techniki (GROW, SWOT, cztery filary projektu) dobrze jest 

się kierować kryterium adekwatności, użyteczności oraz efektywności. Sekwencje pytań 

zadawane zgodnie z planem aż do momentu całkowitego wyczerpania tematu mogą bowiem 

przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Najczęściej używane wzorce rozmowy, nie 

zawsze są wzorcami najlepszymi. Dlatego warto, aby na pierwsze pytanie: „Po co pytać?” 

odpowiedziała osoba pytająca – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (Stoltzfus, 2012). 
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Rys. 1. Spotkanie z dyrektorem – model GROW. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Whitmore, 2011. 

Jak wyglądałaby idealna szkoła? 

 

Jakie sukcesy odnosiła szkoła do tej pory? 

Jakie możliwości rozwoju posiada szkoła? 

 

Jakie działania warto podjąć, aby w szkole zaszła zmiana? 
 

Rys. 2. Model GROW - pytania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stoltzfus, 2012. 
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Rys. 3. Spotkanie z dyrektorem – model SWOT. 

SŁABE STRONY TRZEBA ZAMIENIĆ W MOCNE, 
A ZAGROŻENIA TRZEBA ZAMIENIĆ W SZANSE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Elsner, 1999. 
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MOJA WIZJA

Jaka jest moja wizja szkoły?
Dzięki czemu odnoszę sukces?

POTRZEBY

Czego najbardziej chcę?
Jakie są potrzeby społcznosci szkolnej?

ZMIANA

Co do tej pory okazało się skuteczne?
Co zmienić, aby odnieść sukces?

KORZYŚCI

Co działa w sposób zadowalajacy?
Dzięki czemu szkoła odnosi sukces?

SZKOŁA

Rys. 4. Spotkanie z dyrektorem – cztery filary projektu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bennewicz, 2011. 
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