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1) Prezentowany artykuł jest formą propagowania modelu pracy psychologa szkolnego, 

który po raz pierwszy został opisany w książce wydanej w 2010  r. pod redakcją G. Katry 
i E. Sokołowskiej Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (Warszawa: Wolters Kluwer). 
Dwa rozdziały tej pozycji zostały bezpośrednio przywołane w tekście artykułu (Babiuch-Hall, 
2010; Katra, 2010). Pierwszą wersję modelu przedstawiono na IV Kongresie Psychologów 
i Pedagogów Szkolnych pt. „Jak wspierać zagubionego ucznia”, który odbył się w Warszawie, 
w dniach 11–12 lutego 2010 r. Na tym szerokim forum uznano, że M-I-P-P otwiera pole do 
dyskusji i do dialogu o roli i tożsamości zawodowej psychologa pracującego w placówce wy-
chowawczej oraz na temat miejsca i przyszłości tego zawodu w edukacji.

Streszczenie: W artykule przedstawiono 
czteroelementowy model pracy psychologa 
i omówiono możliwość jego zastosowania 
we współczesnej szkole. Szczególnie sta-
rannie zdefiniowano i  odpowiednio zo-
brazowano cztery podstawowe kategorie 
działania psychologa: monitoring, inter-
wencję, profilaktykę i promocję. Zastoso-
wanie modelu zostało zilustrowane w od-

niesieniu do ucznia zdolnego, który z jednej 
strony stanowi wyzwanie dla nauczycie-
li, a z drugiej sam może popaść w kłopoty 
szkolne związane z nauką lub w relacjach 
społecznych. 

Słowa kluczowe: psychologia szkolna, 
psychologia wychowania i nauczania, dzie-
ci i młodzież

OPIS MODELU M-I-P-P 
(MONITORING – INTERWENCJA – PROFILAKTYKA – PROMOCJA)

Psycholog znalazł już swoje miejsce we współczesnej szkole. Kadra pedagogiczna, na-
uczyciele i dyrektorzy uznają za wartościową pomoc psychologa w rozwiązywaniu pro-
blemów wychowawczych. Dziecko mające trudności w nauce lub sprawiające kłopoty 
jest delegowane do psychologa, który ma podjąć interwencję i sprawić, aby problemy 
dziecka i jego problemowe zachowania zniknęły. Psycholog pełni w tym ujęciu funk-
cję usługową wobec szkoły i wobec nauczycieli realizujących cele edukacyjne. Ozna-
cza to, że nauczyciele, którzy czują się bezradni i obciążeni obowiązkami ponad swo-
je siły i możliwości, zakładają, że psycholog przejmie opiekę nad dziećmi trudnymi, 
problemowymi i nieco odciąży ich w pracy. Psycholog jako „specjalista od człowieka” 
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wydaje się im najwyraźniej lepiej przygotowany do „naprawiania” ucznia z defektem 
niż nauczyciel – specjalista od nauczania. Taka usługowa pozycja psychologa nie po-
zwala mu na wykorzystanie swojej wiedzy, wykształcenia i przygotowania zawodo-
wego w całej pełni, jako osoby, która może i powinna wspierać proces wychowania 
ucznia, a nie tylko przywracać jego prawidłowy tok w przypadku problemów. Prze-
słanki te skłoniły pracowników Zakładu Psychologii Wychowania do refleksji i redefi-
nicji roli i zadań psychologa szkolnego w systemie oświaty w naszym kraju. Wynikiem 
tych dyskusji jest autorski model roli i zadań psychologa szkolnego (Katra, 2010). 

U podstaw stworzonego modelu leży założenie, że psycholog szkolny powinien 
mieć dobre przygotowanie z zakresu psychologii wychowawczej, aby być ekspertem od 
procesu wychowawczego, który obserwuje i monitoruje przebieg tego procesu i działa-
nia wychowawcze w środowisku szkolnym. Na tej podstawie planuje interwencję, pro-
filaktykę bądź promocję. Każde z tych rodzajów działań – tj. Monitoring-Interwencja-
-Promocja-Profilaktyka – tworzą model M-I-P-P, który omówimy krótko w artykule, 
odwołując się do następujących kryteriów: istota oddziaływania, cel, metody, funkcje, 
mechanizmy psychologiczne i potrzebne kompetencje. Ten wstęp pozwoli przejść do 
kluczowego zagadnienia zastosowania modelu w pracy z dziećmi uzdolnionymi.

Podstawowym rodzajem aktywności zawodowej psychologa szkolnego w propo-
nowanym modelu jest monitoring, czyli obserwowanie życia szkolnego i procesu wy-
chowawczego w celu diagnozy klimatu szkoły, środowiska szkolnego jako całości i je-
go poszczególnych poziomów oraz przebiegu wychowania. Psychologa, zgodnie ze 
współczesnym podejściem do wychowania (Gurycka, 1979; Grusec, 2011), interesują 
w tym podejściu rzeczywiste konsekwencje oddziaływań wychowawczych, czyli do-
świadczenia dziecka wyniesione z  sytuacji i  interakcji wychowawczych. Monitoring 
polega na prowadzeniu obserwacji życia szkolnego i  zachowania jego uczestników, 
opracowywaniu monografii klas i  ekspertyzy środowiska jako całości lub poszcze-
gólnych jego części, organizowaniu spotkań indywidualnych i  grupowych. Działa-
nia te służą śledzeniu oddziaływań wychowawczych, rozwoju dziecka oraz rejestro-
waniu korzystnych i niekorzystnych zjawisk w tym zakresie. Pozwala to oszacować, 
które ogniwa są mocne, a które „słabsze”, co wymaga bezzwłocznej interwencji, a co 
działań profilaktycznych. Monitoring może też stanowić podstawę oferowania dzia-
łań promujących rozwój umiejętności przydatnych człowiekowi w osiągnięciu wyższej 
jakości życia (Trzebińska, 2008). Prowadzenie monitoringu zawodowego opiera się na 
wiedzy psychologicznej ogólnej i na wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii wy-
chowawczej. Wiedza psychologiczna stanowi filtr służący obserwacji i analizie życia 
szkoły i ona, a nie deklarowane cele szkoły, daje podstawy do oceny oddziaływań wy-
chowawczych i edukacyjnych. Tak rozumiany monitoring wymaga posiadania szeregu 
konkretnych umiejętności, tj. na przykład prowadzenie obserwacji uczestniczącej, sto-
sowanie metod socjometrycznych, nawiązywanie kontaktu bezpośredniego z ucznia-
mi, nauczycielami i dyrekcją szkoły, inicjowanie spotkań grupowych i kontaktów po-
między różnymi poziomami, elementami środowiska szkolnego. 

Psychoprofilaktyka w modelu obejmuje podejmowanie działań zapobiegających 
pojawieniu się zachowań problemowych, ryzykownych czy dysfunkcjonalnych. Są to 
działania psychologa zawsze nastawione na zapobieganie ściśle określonym negatyw-
nym zjawiskom w wychowaniu lub zachowaniu ucznia, które mają przeciwdziałać po-
jawieniu się niekorzystnych dla jego rozwoju skutków. Oddziaływania psychoprofi-
laktyczne mogą również służyć łagodzeniu problemowych zachowań wychowanków 
i minimalizowaniu efektów takich zachowań oraz polegać na przywracaniu prawi-
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dłowego funkcjonowania dzieci mających problemy emocjonalne lub osobowościo-
we (np. niską samoocenę). Ten typ oddziaływań odwołuje się do metod: 1) eduka-
cyjnych – szerzenie wiedzy o niebezpiecznych skutkach zachowań problemowych i 2) 
perswazyjnych – przekonywanie, nakłanianie, zachęcanie, grożenie konsekwencjami. 
W  proponowanym podejściu ważnym i  koniecznym elementem psychoprofilaktyki 
jest rozwijanie umiejętności ochraniających zdrowie oraz wzmacnianie pozytywnych 
zasobów jednostki. Wzmacnianie odporności na negatywne wpływy otoczenia, pod-
noszenie kompetencji samoregulacyjnych potrzebnych w samokontroli i kompetencji 
interpersonalnych potrzebnych w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów spo-
łecznych i  rozwiązywaniu konfliktów, ma zapobiegać podejmowaniu negatywnych 
zachowań ryzykownych (Borucka, Ostaszewski, 2008; Heszen, 2013; Ostaszewski, 
2012, 2014; Sokołowska, 2015; Wrona-Polańska, Mastalski, 2009). 

Przygotowanie działań profilaktycznych wymaga przeprowadzenia diagnozy zja-
wiska oraz psychologicznej diagnozy negatywnej (skupionej na deficytach) i pozytyw-
nej (skupionej na zasobach i mocnych stronach) osób zagrożonych bądź uwikłanych 
w niepożądane zachowania (Kowalik, 2008; Obuchowska, 1983, 1997). Ugruntowa-
ny w psychologii podział na trzy poziomy profilaktyki uwzględnia charakter owej dia-
gnozy, czyli jej skupienie się na potrzebach jednostki/grupy osób:
(1) gdy po terapii, w chwili powrotu do środowiska szkolnego, chce się zapobiec na-

wrotom problemów wcześniej przejawianym w sposób chroniczny (profilaktyka 
trzeciorzędowa, nazywana też wskazującą);

(2) gdy problemy pojawiły się, ale nie mają charakteru chronicznego i chce się zapo-
biec ich utrwaleniu, dalszemu rozwojowi (profilaktyka drugorzędowa, czyli se-
lektywna);

(3) gdy nie ma oznak problemów, ale istnieje potencjalne zagrożenie, wynikające na 
przykład z wkraczania w fazę kryzysu rozwojowego, konieczności realizacji zadań 
rozwojowych w niesprzyjających okolicznościach (profilaktyka pierwszorzędo-
wa, określana jako uniwersalna) (por. Crone, Horner, Hawken, 2009, s. 20; Sęk, 
2000, s. 379).
Profilaktyka wymaga ponadto umiejętności opracowywania programów z  za-

kresu psychoprofilaktyki różnego typu zachowań problemowych2) oraz planów czy 
scenariuszy zajęć, jak również umiejętności pracy z grupą, prowadzenia warsztatów. 
Współcześnie wymagana jest również ewaluacja wdrażanych działań psychoprofilak-
tycznych (Ostaszewski, 2003; System rekomendacji programów profilaktycznych i pro-
mocji zdrowia psychicznego, 2010). 

Do oczywistych zadań psychologa w szkole należy interwencja, która polega na ko-
rygowaniu, naprawianiu lub kompensowaniu błędów wychowawczych i ich skutków dla 
wychowanka. Jej celem jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania dziecka lub 
korzystnych i niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju warunków wychowawczych. 
W ramach interwencji psycholog udziela indywidualnej pomocy psychologicznej, dora-
dza rodzicom i wychowawcom, jak postępować z dzieckiem mającym trudności, podej-
muje pracę systemową z rodziną lub w środowisku szkolnym. Tego typu działania zmie-
rzają do przywracania równowagi w środowisku wychowawczym, naprawiania błędów 
wychowawczych oraz korygowania lub kompensacji ich negatywnych skutków. Doko-

2) Warto zauważyć, że programy profilaktyczne mogą mieć różnorodny zasięg, począw-
szy od takich, które są skupione na klasie szkolnej, czy niewielkiej grupie uczniów, aż do 
obejmujących społeczność lokalną we współpracy z samorządem i władzami gminy. 
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nuje się to poprzez kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i  frustracją, 
uruchamianie zasobów jednostki lub grupy, aktywizowanie mechanizmów kompensa-
cyjnych oraz wpływanie na sferę poznawczą w celu uformowania nowych schematów 
poznawczych (przekonań, poglądów) i schematów działania. Podejmowanie interwen-
cji wymaga przeprowadzenia diagnozy negatywnej i pozytywnej oraz wielu różnorod-
nych umiejętności zależnie od sytuacji – udzielania porad, planowania i wdrażania pro-
gramów wyrównawczych, modyfikowania postaw społecznych, obrazu Ja, samooceny 
czy kształtowania motywacji do nauki, ale także kompetencji w zakresie rozwiązywania 
konfliktów, prowadzenia mediacji lub arbitrażu.

Ostatnim wyróżnionym w  omawianym modelu rodzajem działań psychologa 
szkolnego jest podejmowanie działań promocyjnych3). Polegają one na wspieraniu 
rozwoju ucznia i dorosłych, którzy z nim pracują, poprzez tworzenie warunków i okazji 
do: samodoskonalenia i poszerzania kompetencji; rozwijania refleksyjnego i podmio-
towego funkcjonowania oraz umiejętności samoregulacji. Ma to służyć jak najlepsze-
mu wykorzystaniu potencjału i zasobów wychowanka oraz pomóc mu w osiągnięciu 
satysfakcji z życia i podnoszeniu jakości życia. Cele te można realizować, organizując 
treningi interpersonalne, warsztaty doskonalenia, proponowanie wzorów osobowych 
oraz presję sytuacyjną, czyli takie organizowanie sytuacji, aby były źródłem wyzwań 
na miarę możliwości jej uczestników, ale zarazem przyczyniały się do wywoływa-
nia pożądanych zachowań i postaw. Tego typu oddziaływania dokonują się poprzez 
kształtowanie i modyfikowanie posiadanych schematów poznawczych, sfery emocjo-
nalnej oraz repertuaru zachowań, a jednym z najważniejszych mechanizmów psycho-
logicznych wykorzystanych w tym przypadku jest modelowanie. Główną funkcją tak 
rozumianych działań promocyjnych powinien być przede wszystkim wzrost dobrosta-
nu dziecka i jego wychowawców. Osiąganie tych zamierzeń wymaga od psychologa 
umiejętności inicjowania i aranżowania optymalnego dla dziecka środowiska wycho-
wawczego, prowadzenia warsztatów i  treningów rozwijających osobowość, modelo-
wania właściwych form funkcjonowania społecznego oraz stylów komunikowania się 
interpersonalnego, a także warsztatów uczących rozwiązywania konfliktów i prowa-
dzenia negocjacji.

Niektóre rodzaje działań są podejmowane zarówno w  ramach interwencji, jak 
i psychoprofilaktyki czy promocji. Ważny jest jednak moment i sytuacja, w jakiej je 
podejmujemy oraz cele, którym mają służyć. W założeniu każde z owych działań jest 
niezbędne; stanowią one swoiste „naczynia połączone”. Im więcej czasu psycholog po-
święci na profilaktykę i monitoring czy promocję, tym mniej potrzeba czasu na inter-
wencję. Nie zawsze jednak konieczność ich wdrażania jest oczywista dla psychologów. 

3) W  tym miejscu pragniemy odwołać się wprost do rozważań Jelonkiewicz (2012, 
s. 116), wskazujących trudność rozróżnienia prewencji – zwłaszcza pierwszorzędowej, skiero-
wanej do dużej grupy – od promocji jako takiej: „Działania prewencyjne i promujące zdrowie 
dość często mogą mieć podobny charakter, ponieważ odwołują się do posiadanych przez jed-
nostkę zasobów i sposobu ich wykorzystania w różnych okolicznościach życia. Oba typy dzia-
łania różni zakres stosowania (wobec grup ryzyka lub całości populacji) oraz cel końcowy 
(zachowanie zdrowia lub rozwijanie zdrowia). Nie tak łatwo jest jednak odróżnić cel oddzia-
ływań, czy jest on istotnie nastawiony tylko na utrzymywanie zdrowia, czy też na jego rozwi-
janie. Podobnie – objęcie oddziaływaniami całej populacji oznacza też docieranie do grup 
ryzyka. Można sądzić, że współcześnie realizowane programy promocji lub profilaktyki zdro-
wia często są podobnym procesem ingerencji w zdrowie jednostki”.
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Podczas IV Kongresu Psychologów i Pedagogów Szkolnych były takie osoby, które 
podważały na forum/w kuluarach zasadność stosowania promocji. Jako autorki chce-
my ukazać zasadność stosowania każdego z elementów modelu M-I-P-P na przykła-
dzie pracy z dzieckiem uzdolnionym w szkole.

ZASTOSOWANIE MODELU W PRAKTYCE NA PRZYKŁADZIE PRACY 
Z UCZNIEM ZDOLNYM

W szkole jest i powinno być miejsce na diagnozowanie potrzeb uczniów zdolnych4), na 
dostosowanie form pracy do ich zainteresowań i osiągnięć. Uczniowie uzdolnieni nie-
rzadko potrzebują interwencji – i wynika to w gruncie rzeczy z pewnej prawidłowo-
ści, że nie poświęca się im aż tyle uwagi – poprzez obserwację i działania profilaktycz-
ne oraz promocyjne. Łatwo przeoczyć – bez odpowiedniej wskazówki – ich potrzeby, 
szkoła bowiem w dość zdecydowany sposób skupia się na trudnościach i dzieciach, 
których start w szkolną karierę jest utrudniony. Tyle że dobry start dziecka – jak słusz-
nie zauważa Małgorzata Babiuch-Hall (2010) – może być zagrożony zarówno wte-
dy, gdy szkoła jest zbyt dużym wyzwaniem, jak i wtedy, gdy tym wyzwaniem nie jest 
w ogóle. Wystarczy, że zadania stawiane dziecku są dlań zbyt łatwe, mało złożone, jest 
ich zbyt mało, a do tego nie wymagają wysiłku czy namysłu, nie stymulują poznaw-
czo. Najmłodsi uczniowie, o ponadprzeciętnej wiedzy o świecie i rozwiniętych zainte-
resowaniach, bardzo zdolni i bystrzy stanowią swoistą grupę ryzyka. Nuda i brak wy-
zwań w ramach szkolnych zajęć mogą spowodować negatywne skutki dla przebiegu 
ich szkolnej kariery. Nie tylko nie wykorzystują oni swojego potencjału (por. syndrom 
nieadekwatnych osiągnięć), lecz także mogą przeżywać wręcz niepowodzenia szkolne 
(Dyrda, 2000, 2002; Kargulowa, 1991; Rimm, 1994, 2000). 

Przede wszystkim dziecko uzdolnione trzeba rozpoznać i  uważnie obserwować 
(Babiuch-Hall, 2010; Bieluga, 2003; Fechner-Sędzicka, 2005; Monks, Ypenburg, 
2007). Zadaniem psychologa – w pierwszych tygodniach i miesiącach szkoły – jest 
uważne monitorowanie dzieci i zachęcanie nauczycieli, aby dostrzegali, które z nich 
osiągają ponadprzeciętny poziom kompetencji i  umiejętności (podstawą może być 
dokumentacja szkolna, przeprowadzony test, np. użycie Skali Inteligencji i Rozwo-
ju IDS, by określić gotowość szkolną, obserwacja ucznia w naturalnych warunkach 
szkolnych i  rozmowa z nim, wskazania rodziców i właśnie nauczycieli). Uczniowie 
bardzo zdolni już w pierwszym miesiącu potrafią przeczytać wszystkie podręczniki 
i rozwiązać wszystkie zadania, a potem bardzo się nudzą. 

Następnym krokiem byłoby stworzenie programu profilaktyki niepowodzeń 
szkolnych, czy chociażby zapobieganie demotywacji, frustracji czy uczniowskiemu 
zniechęceniu. Psycholog mógłby, pracując z nauczycielem, nie tylko pomóc mu roz-
poznać, lecz także wesprzeć uczniów zdolnych. Chodziłoby na przykład o  strategię 
zwiększania wymagań i tworzenia specjalnego systemu motywującego, by uczniowie 
mieli okazję do przeżycia sukcesu, rozwiązując trudniejsze zadania, do dowiedzenia 
się czegoś zupełnie nowego, by mieli okazję zaprezentować się z jak najlepszej strony 
(Dyrda, 2005; Uhman, 2005). Oferowanie tym uczniom nieco więcej uwagi od po-

4) Za Schaffer, Kipp (2015, s. 359) określamy zdolne dziecko lub nastolatka jako osobę, 
która posiada niezwykle wysoki potencjał intelektualny, ale też osobę przejawiającą uzdolnie-
nia w takich dziedzinach jak muzyka, sztuka, literatura lub nauka.
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czątku kariery szkolnej jest wyprzedzającą i mądrą strategią – bowiem nudzący się 
uczeń z czasem może stanowić obciążenie dla nauczyciela czy kolegów z klasy. A na-
wet gdy tak się nie stanie i problemowe zachowania nie pojawią się, stratą jest niewy-
korzystanie potencjału intelektualnego i ciekawości poznawczej dziecka czy młodego 
człowieka. Warto więc apelować do sumienia wychowawcy, nauczyciela i rodzica. Du-
żą rolę odgrywa też psychoedukacja w tym zakresie. Wiele zagadnień dotyczących na-
uczania i wychowania osób zdolnych zostało opisanych w specjalistycznej i popular-
nonaukowej literaturze, psycholog może i powinien zachęcić dorosłych, którzy mogą 
wspierać rozwój uzdolnionego ucznia, do zapoznania się z nią (Bates, Munday, 2005; 
Dawson, Guare, 2012; Eby, Smutny, 1998; Lewis, 1998; Limont, Cieślikowska, 2005; 
Partyka, 1999).

Część szkół opisuje z równą szczegółowością wspieranie uczniów uzdolnionych, 
jak i tych przejawiających poważne trudności w uczeniu się (mających np. dysleksję, 
dysgrafię, dysortografię, dyskalkunię). I tutaj ważna pozostaje rola psychologa w opi-
sywaniu i współtworzeniu klimatu szkoły – bo klimat ten tworzy kontekst dla roz-
woju ucznia. Czasem szkoła jest nastawiona na sukces w jakiejś dziedzinie, przez co 
doceniane są tylko pewne określone osiągnięcia (Babiuch-Hall, 2010). Psycholog ma 
w gruncie rzeczy, i tu warto zgodzić się z autorką, ograniczony wpływ na atmosferę 
szkoły, na realizowane w szkole cele oraz przekonania nauczycieli i rodziców. Może 
jednak w pracy z uzdolnionym uczniem, jego nauczycielami i rodzicami umiejętnie 
analizować te kwestie (bez prób ich podważania), a także stwarzać okazje do doświad-
czenia i odkrycia uczniowskich mocnych stron.

Najistotniejszą częścią działań psychologa byłoby objęcie uczniów zdolnych dzia-
łaniami promocyjnymi. Stwarzanie okazji do wnoszenia w  życie szkoły nowych, 
twórczych rozwiązań. David R. Schaffer i Katherine Kipp (2015) sugerują jako sku-
teczne np. dawanie uczniom uzdolnionym przez nauczycieli swobody przy tworzeniu 
własnych doświadczeń naukowych czy artystycznych projektów5), a przez rodziców 
wspieranie poprzez zachęcanie i akceptowanie ich szczególnej wrażliwości. Marzena 
Żylińska (2013) postuluje – z czym nie sposób się nie zgodzić – odejście od metody po-
dawczej i umożliwienie jednostkom uzdolnionym uczenia się w ruchu, dotykania, wy-
próbowywania i samodzielnego sprawdzania. Owa samodzielność jest wręcz wymo-
giem. Promocja to pole do uaktywniania zarówno rodziców, jak i nauczycieli i samych 
uczniów. Radość z uczenia się i zdobywania wiedzy, uczenie się, jak się uczyć i jak sku-
tecznie zapamiętywać, modelowanie zdrowego stylu życia, wypracowanie modelu ko-
munikacji uczeń – nauczyciel–rodzic, to przykładowe działania, których inspiratorem 
może i powinien być psycholog. Oczywiście nie dotyczy to tylko uczniów zdolnych, 
lecz także całej uczniowskiej społeczności (nie chodzi o to, aby dokonywać selekcji, ale 
aby odpowiedzieć na realną potrzebę).

Nigdy profilaktyka, promocja i uważny monitoring nie spowodują, że problemy 
znikną z  życia uzdolnionego dziecka bądź młodego człowieka. Dlatego tak ważna 
jest możliwość podjęcia przez psychologa skutecznej interwencji. Omawiając sytu-

5) Możliwe jest współuczestniczenie psychologa w tworzeniu indywidualnego toku na-
uczania bądź indywidualnego programu nauczania dla uczniów zdolnych (por. https://men.
gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/indywidualny-tok-i-program-nauki). W  założeniu 
proponowane zajęcia – zarówno szkolne, jak i pozaszkolne – powinny być dostosowane do 
uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych ucznia oraz umożliwiać realizację obo-
wiązku szkolnego wcześniej, w tempie dostosowanym do jego uzdolnień i zainteresowań.
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ację dzieci i młodzieży uzdolnionej, pragniemy po prostu podkreślić, że interwencja 
powinna bazować na wiedzy o specyfice samej zdolności i charakteru pracy z osobą ją 
posiadającą. Przykładowo część uczniów szkół muzycznych boleśnie doświadcza tre-
my przedkoncertowej (Manturzewska, Kamińska, Gluska, 2010). Jest to o  tyle do-
legliwe, że doświadczenie sceniczne wpisuje się na stałe w ich szkolne życie. Psycho-
log, uwzględniając te realia, zazwyczaj angażuje się w pracę nad oswajaniem się przez 
ucznia z salą koncertową, nad „polubieniem przezeń tremy” (poznaniem i zaakcepto-
waniem jej objawów), na równi z pracą nad właściwą motywacją do występów (roz-
ważając na przykład, na ile wynikają one z entuzjastycznego nastawienia do muzyki, 
a na ile z potrzeby spełnienia oczekiwań dorosłych6)). Równocześnie współpracuje on 
z gronem pedagogicznym nad pozytywnym motywowaniem uczniów, docenianiem 
ich sukcesów (jako błąd traktuje się akcentowanie i omawianie tylko porażek) i for-
mami udzielania im wsparcia w sytuacji kryzysowej. 

REFLEKSJA KOŃCOWA

Proponowany model M-I-P-P pracy psychologa szkolnego obejmuje rodzaje działań, 
które psycholog powinien podejmować, pracując w szkole. Jednakże w odróżnieniu 
od tradycyjnego ujęcia roli psychologa szkolnego proponujemy, aby działania te były 
kierowane zarówno do uczniów, jak i ich wychowawców, czyli nauczycieli i rodziców. 
Psycholog może służyć im pomocą w takim zakresie, jaki jest potrzebny dla dobrego 
wykonywania przez nich powinności wychowawczych. Może edukować, doradzać, 
kształtować umiejętności i promować rozwój osobisty w zakresie, który sprawi, że na-
uczyciele i rodzice będą lepszymi przewodnikami dzieci w ich drodze do dojrzałości 
i szczęśliwej dorosłości, stając się nie tylko pomocnikiem nauczycieli i ewentualnie ro-
dziców w wychowaniu i nauczaniu dzieci, lecz także współkreatorem tego niezwykle 
ważnego i odpowiedzialnego zadania społecznego. 

6) Manturzewska (por. Manturzewska, Kamińska, Gluska, 2010), w rozdziale Rola po-
radnictwa psychologicznego w rozwoju młodych talentów muzycznych zauważa, że wiele sytuacji 
kryzysowych i trudności uczniów wynika z nierespektowania specyfiki faz rozwoju edukacji 
muzycznej. Pierwszą jest faza „romansu z muzyką”, gdy uczeń zachwyca się muzyką, czuje do 
niej pociąg, jest pełen entuzjazmu i nadziei. Nauczyciel powinien wówczas pomóc mu rozwi-
jać zamiłowanie i maksymalnie rozniecić zainteresowanie. Drugą fazą jest „perfekcjonizm”, 
gdy uczeń zdobywa niezwykłą sprawność techniczną, głównie dlatego, że nauczyciel umiejęt-
nie zachęca go do żmudnego ćwiczenia. Fazą trzecią jest „integracja”, czyli osiągnięcie mi-
strzostwa, poprzez scalenie ogromnego zamiłowania do muzyki z perfekcyjnym wykonaniem. 
Najczęściej szkoły akcentują i preferują zadania z drugiej fazy – nie dając szansy, by muzyczne 
upodobania stały się ważne emocjonalnie (by uczeń rozmiłował się w muzyce). 
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MODEL OF A PSYCHOLOGIST’S WORK IN MODERN SCHOOL

Abstract: This article presents a four-ele-
ment model of a psychologist’s work and 
its application in modern school. Particu-
larly, it focuses on defining and describ-
ing the four basic categories of a psychol-
ogist’s actions: monitoring, intervention, 
prevention, and promotion. An applica-
tion of this model is described in refer-
ence to a case study of a gifted student. 
On one hand, the student could be a chal-

lenge for his teachers. On the other hand, 
the rules and social aspects of the school 
could be a challenge for the student and 
result in problems with studying and so-
cial functioning. 

Key words: educational psychology, psy-
chology of teaching and upbringing, chil-
dren and adolescents


