
        

 

 

 
 

 

 
 
 Przy wigilijnym stole 
 
Przy wigilijnym stole  
Łamiąc opłatek święty,  
Pomnijcie, że dzień ten radosny  
W miłości jest poczęty; 
 
Że, jako mówi wam wszystkim  
Dawne, odwieczne orędzie,  
Z pierwszą na niebie gwiazdą  
Bóg w waszym domu zasiędzie. 
 
Sercem go przyjąć gorącym,  
Na ścieżaj otworzyć wrota —  
Oto, co czynić wam każe  
Miłość, największa cnota. 
 
A twórczych pozbawił się ogni,  
Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,  
Kto z bratem żyje w niezgodzie,  
Depcąc orędzie najświętsze. 
 
Wzajemne przebaczyć winy,  
Koniec położyć usterce,  
A z walki wyjdzie zwycięsko  
Walczące narodu serce. 
                                    Jan Kasprowicz  
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Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18  
Tel : (12) 266 - 19 - 50 
e-mail :  ppp3krakow@gmail.com 
www : www.poradnia3.krakow.pl 
 

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane skierowanie.  Rejestracji   dziecka  
można   dokonać  telefonicznie   pod  numerem 12 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 
 
 

W krainie Niby- Niby 
Wyobraźnia jest cennym darem i potężną siłą. Dzięki niej możemy tworzyć nowe 

niezwykłe światy, sprawdzać się w nowych rolach. Czasami jednak świat fikcji przeplata się  

z rzeczywistością… 

W pewnej grupie przedszkolnej wprowadzono zasadę, że zabawki można przynosić jedynie  

w piątki. Maluchy ochoczo korzystały z tego przywileju i każdego piątkowego ranka trwały 

ożywione dyskusje na temat przyniesionych zabawek. Tego dnia największy podziw wzbudził 

wielki mechaniczny tyranozaur zasilany bateriami. Pozostałe dzieci opowiadały o zabawkach, 

które mają w domu lub będą mieć zaraz po wizycie św. Mikołaja, oczywiście tego 

najprawdziwszego. Roksana, która zwykle nie przynosiła żadnych zabawek początkowo 

trzymała się na uboczu. Starała się nawet nie spoglądać w stronę dzieci, jednak wkrótce 

ciekawość zwyciężyła. Podeszła więc do Bartka i poprosiła: „Pokaż.” „Nie, tobie nie!”- 

zaprotestował właściciel a pozostałe dzieci stanęły po jego stronie. Roksana cofnęła się, po 

czym oświadczyła: „Eee tam… taki mały, brzydki. Ja mam w domu takiego jak cały pokój, 

nie, większego niż pokój! Ale nie mogę przynieść. A jak mama wróci to będę miała cały ogród 

dinozaurów. I konika mi mama przywiezie i jajka z niespodzianką, cały worek, taki wielki.” 

 

Świadomość prawdy i fikcji u dzieci w wieku przedszkolnym. 

W potocznej opinii przedszkolaki żyją w świecie baśni i często nie są w stanie 

odróżnić własnych wyobrażeń od realności. Czy tak jest w istocie? Badacze chcąc ustalić  

od jakiego momentu rozwojowego dziecko jest w stanie odróżnić wyobrażenia od realności 

odwołują się często do tzw. „teorii umysłu”. Dzieci uzyskują pierwsze kompetencje w tym 
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zakresie dość wcześnie, bo pod koniec 2 r.ż., kiedy dziecko zaczyna zdawać sobie sprawę,  

że pewne przedmioty mogą zastępować inne jeśli w wyobraźni nadamy im pewne cechy, 

których w rzeczywistości nie posiadają. W ten sposób dziecko odkrywa zabawę symboliczną, 

może np. bawiąc się klockiem udawać, że jest to samochód lub też podawać lalce napój, 

którego w rzeczywistości nie ma. Kolejnym krokiem jest uświadomienie sobie odrębności 

świata wyobrażonego od realnego. Dziecko stopniowo uświadamia sobie, że ludzie  

są istotami myślącymi, posiadającymi pewną wiedzę o otaczającym świecie, która opiera się 

na spostrzeżeniach, a reprezentacje umysłowe nie są tożsame z realnymi przedmiotami. 

Wiedzą taką dysponuje już większość 3-latków.  Dopiero 4-latki zdają sobie sprawę,  

że pozorne i rzeczywiste własności obiektów nie muszą być jednakowe. W badaniach nad 

tym problemem prezentowano dzieciom różne obiekty zmieniając pozornie pewne ich cechy. 

Dzieci miały np. okazję oglądać biały kwiat poprzez niebieski filtr, czy mleko w szklance 

owiniętej kolorową folią. Młodsze dzieci uważały, że spostrzegane właściwości obiektu 

powinny być takie jak realne. Mimo, że jak widać dzieci mają dość dużą wiedzę na temat 

relacji pomiędzy rzeczywistością wyobrażoną a realną to jednak istnieją przesłanki 

świadczące o występowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym tzw. myślenia magicznego.  

                W jednym z eksperymentów dzieci 3-6- letnie wyobrażały sobie, że w zamkniętym 

pudełku znajduje się jakiś obiekt. Pozostawione same w pokoju zaglądały do pudełka jeśli 

proszono je wcześniej o wyobrażenie sobie, że wewnątrz znajduje się zajączek. Te, które 

proszono o wyobrażenie sobie potwora nie próbowały zaglądać do środka. Wydaje się jednak,  

że skłonność do myślenia magicznego ma pewne ograniczenia i występuje jedynie  

w pewnych specyficznych warunkach. W innych badaniach dzieci wyobrażały sobie,  

że w zamkniętym pudełku znajduje się długopis. W następnym etapie eksperymentu  

do pokoju wchodziła osoba prosząc o pożyczenie długopisu. Mimo, że dzieci deklarowały,  

że w pudełku znajduje się wyobrażony przedmiot, to jednak nie podawały pudełka osobie 

proszącej o długopis. Wydaje się, że dzieci mogą dopuszczać możliwość materializacji 

przedmiotów nadzwyczajnych ale nie odnosi się to do realnych obiektów. Małe dziecko może 

żywić przekonanie, że w kuchni mieszka krasnoludek, ale chcąc dostać nową zabawkę nie 

będzie próbowało jej sobie wyobrazić tylko poprosi o nią rodziców. Także dzieci mające 

wyimaginowanych przyjaciół mają świadomość, że są oni jedynie wyobrażonym elementem 

zabawy. Wizje świata fikcyjnego i realnego nie stoją w sprzeczności ze sobą ale raczej się 

uzupełniają. 

W wielu krajach prowadzono badania nad tym jak dzieci odnoszą się do tzw. fikcji 

społecznej, czyli w jaki sposób traktują takie postacie jak: św. Mikołaj, czy pochodząca  
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z krajów anglosaskich Zębowa Wróżka. Okazuje się, że dzieci są skłonne przypisywać tym 

postaciom status realności, podczas gdy jednocześnie mają one świadomość fikcyjności 

takich postaci jak duchy, smoki czy elfy. Wydaje się, że szczególne miejsce tych postaci 

może mieć związek ze związaną z nimi obrzędowością. Dzieci zwykle poświęcają wiele 

uwagi określonym czynnościom takim jak pisanie listu do św. Mikołaja czy umieszczanie 

mlecznych zębów pod poduszką. Są też zwykle zachęcane przez dorosłych do tych zachowań. 

 

Fantazja czy kłamstwo ? 

Bogata wyobraźnia cechuje wiele dzieci. Mówimy często wtedy, że dziecko jest 

twórcze, pomysłowe, wróżymy mu przyszłość w zawodach wymagających kreatywności. 

Czasami jednak spotykamy dziecko u którego granica pomiędzy światem wyobrażonym,  

a realnym nieco się zaciera. Możemy mieć do czynienia z kilkoma rodzajami sytuacji. 

Czasami wyobraźnia może być używana do kompensowania braków odczuwanych przez 

dziecko. Jeden z chłopców, z którym miałam okazje pracować lubił opowiadać o swoim tacie- 

pilocie samolotu. Opisywał szczegółowo jaki mundur nosi ojciec, jakim samolotem lata  

i co robią razem, gdy przylatuje do Polski w odwiedziny. W rzeczywistości ojciec opuścił 

rodzinę tuż po urodzeniu syna i nie utrzymywał z nim żadnych kontaktów. Nigdy też nie 

wykonywał zawodu pilota. W tej sytuacji fantazjowanie było wyrazem niezaspokojonych 

potrzeb dziecka i jego tęsknoty za ojcem.  

Niektóre dzieci mają tendencje do opowiadania wymyślonych historii na temat 

przygód, jakie je spotkały, niezwykłych zdarzeń lub zabawek jakie posiadają w domu. Niemal 

wszystkie dzieci ubarwiają nieco swoje opowieści, jednak jeśli pewne granice zostają 

przekroczone rówieśnicy zwykle zaczynają traktować takiego kolegę z rezerwą, lub wprost 

zarzucają mu kłamstwo.  

Jak powinniśmy reagować na dziecięce fantazje? Przede wszystkim dobrze jest zrozumieć ich 

przyczyny. Zazwyczaj dziecięce fantazje pełnią funkcje kompensacyjne. Wymyślając 

nieprawdziwe historie dziecko może sygnalizować, że czuje się mniej ważne, niedostrzegane, 

gorsze. W niektórych przypadkach fantazje dziecka mogą być próbą uporania się z realnymi 

lękami. Malec opowiadając o tym, jak sam poradził sobie z groźnym napastnikiem, może  

w rzeczywistości odczuwać lęk np. przed pozostawaniem w domu bez rodziców. Opowieści  

o własnym bohaterstwie mogą też odzwierciedlać pragnienie bycia docenionym  

i zauważonym. Warto się też zastanowić nad funkcjonowaniem takiego dziecka w gronie 

rówieśników. Początkowo inne dzieci mogą okazywać zainteresowanie jednak z czasem 

fantazjowanie może stać się przyczyną izolowania dziecka.  
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Czasami może się zdarzyć, że pracując z dziećmi usłyszymy od nich mrożące krew  

w żyłach opowieści o tym, co dzieje się w domu. Dziecko może opowiadać o kłótniach  

i bójkach w domu, chorobach, surowych karach stosowanych rzekomo przez rodziców. 

Dzieci dość szybko uczą się, że łatwo można zwrócić uwagę dorosłego opowiadając straszne 

historie. Oczywiście w niektórych przypadkach opowieść dziecka może być odbiciem realnej 

sytuacji. Takie przypadki wymagają uwagi i ostrożności. Należy zastanowić się, czy 

jakiekolwiek fakty mogą przemawiać za prawdziwością takiej historii. Jeśli dziecko nie  

ma śladów fizycznych obrażeń, nie jest zaniedbane, a jego zachowanie nie zmieniło się 

znacząco można założyć, że opowiadane historie są jedynie wytworem wyobraźni dziecka. 

Niezależnie od bezpośrednich motywów fantazjowanie jest sygnałem, że dziecko potrzebuje 

uwagi dorosłych lub rówieśników. W żadnym wypadku nie powinniśmy zaprzeczać 

opowieściom dziecka ani zarzucać mu kłamstwa. Lepiej jest spokojnie porozmawiać, nazwać 

pragnienia dziecka.  Odwołując się do doświadczeń dziecka zwykle dość łatwo urealnić 

opowieść.  

Wyobraźnia jest szczególnym darem. Na pewno nie powinniśmy hamować jej 

rozwoju u dziecka. Warunki przedszkolne dają wiele okazji to takiego rozwoju. Zachęcanie 

dzieci do rysowania swoich wyobrażeń, wymyślania przygód, tworzenia historyjek, 

opowiadań, improwizowania przedstawień zaprocentuje w przyszłości bardziej twórczym 

podejściem do wykonywanych zadań. Niewykluczone też, że u któregoś z naszych 

podopiecznych ujawni się prawdziwy talent plastyczny czy literacki. 

         

        Katarzyna Migdał 

psycholog, pedagog w PPP-3 
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IV Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki  

we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Kompleksowe wspomaganie 

rozwoju szkół przez poradnie”  

 

Po raz czwarty z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, 
a tym razem przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, odbyło się 
Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych jak zawsze pod hasłem:  
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces"  

W tym roku otrzymaliśmy Partnerstwo Miasta Krakowa , a Forum objęli patronatem: 
Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander 
Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani 
Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan Dariusz 
Domajewski -Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Pan Sławomir Pietrzyk - 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek - Z-ca Dyrektora Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Forum odbyło się w reprezentacyjnej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 20 listopada 2015 roku, a wzięło w nim 
udział 130-tu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych 
z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski.  
Podobnie jak poprzednie, tak i  to spotkanie, miało na celu zacieśnienie współpracy 
w środowisku poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie 
przykładów dobrych praktyk w zakresie skutecznego współdziałania na rzecz dzieci, 
młodzieży, rodziców i nauczycieli.  

Zaproszeni goście podkreślili wagę i celowość takich systematycznych, poradnianych 
spotkań, szczególnie w związku z prezentowanym na IV Forum tematem dot. 
„Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”, który w inny sposób niż 
dotychczas pokazuje możliwość współpracy w tym zakresie szkoły i poradni.  
Zaproszony gość Jarosław Kordziński trener rozwoju osobistego, coach, mediator, tutor, autor 
z Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu” w  Krokowej w pomorskim, 
przedstawił powyższy temat w aspekcie gwarancji rozwoju szkół i nauczycieli, podkreślając 
istotę nowego proponowanego modelu, jako wpisującego doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły traktowanej jako 
organizacji uczącej się.  

Wspomaganie ma być procesem, w którym odchodzi się od pojedynczych, 
incydentalnych form pomocy, na rzecz form długofalowych, obejmujących cały proces 
wspomagania poczynając od przeprowadzenia, we współpracy z przedszkolem, szkołą lub 
placówką, diagnozy ich potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, 
towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę 
przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy.  

Ma na celu pomaganie w rozwiązywaniu napotykanych trudności, jednocześnie nie 
narzucające rozwiązań, lecz uwzględniające podmiotową, autonomiczną rolę przedszkola, 
szkoły czy placówki.  
Podstawą wspomagania powinna być ścisła współpraca przy organizowaniu i realizacji 
wszelkich działań wspierających pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w 
proces wspomagania. 

 
 



 7 

 
Najważniejsze jest w tym,  by nauczyciele wspólnie rozwiązywali problemy, 

doskonalili metody i formy współpracy, pomagali sobie nawzajem w ewaluacji i 
doskonaleniu własnej pracy. Ważne jest też, by byli przekonani o wysokiej wartości pracy 
zespołowej, która niesie ze sobą więcej nowych i lepszych pomysłów, wzrost współpracy i 
zaangażowania, pozwala wykorzystać różne umiejętności i różne doświadczenia oraz szeroką 
wiedzę każdego członka zespołu. Ponadto powoduje wzrost współpracy i zaangażowania  i 
wspólną odpowiedzialność. Pojawia się synergia (2+2>4). 
Pan Kordziński swoje wystąpienie podsumował sentencją: „Zamiast szukać powodów(żeby 
czegoś nie robić), lepiej szukać sposobów (jak to zrobić)”. 

Pani Ewa Pohorecka – dyrektor SPWPPP w Krakowie i Pani Elwira Zadęcka – 
dyrektor PPP-2 w Krakowie omówiły pilotaż programu: „ Wspomaganie rozwoju szkół 
w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” , 
który był realizowany w roku 2015 przez pracowników krakowskich poradni.  

W swoim wystąpieniu omówiły model systemu. W modelu tym jest Zespół 
koordynacyjny tj. dwóch koordynatorów administracyjno-merytorycznych, którymi są ww. 
dyrektorzy krakowskich poradni, oraz dwóch koordynatorów merytorycznych (doradców 
metodycznych) i dwóch pracowników administracyjnych. Ponadto występują realizatorzy 
pilotażu.  
Z ramienia krakowskich poradni realizatorami było 30 –tu pracowników tzw. ORS-ów czyli 
Organizatorów Rozwoju Szkoły. W pilotażu brało udział 21 szkół w których pracowało 33 
pracowników tych placówek tzw. ARS-ów czyli Animatorów Rozwoju Szkoły. Realizatorami 
zewnętrznymi było 12-tu koordynatorów osiemnastu sieci przedmiotowych oraz eksperci 
prowadzący szkolenia w szkołach i w sieciach. 
Podsumowaniem tego programu będzie konferencja 9 grudnia 2015 r.  w Urzędzie Miasta 
Krakowa. 

W tym roku po raz pierwszy zaproszenie na Forum zostało wystosowane do instytucji 
spoza Małopolski tj. Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. 
Gośćmi, którzy zaszczycili swoją obecnością nasze Forum były; Pani Sabina Furgoł 
z Pracowni Programów Edukacyjnych i Pani Małgorzata Spendel z  Pracowni Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej Metisu. Koleżanki z Katowic podzieliły się swoimi dobrymi 
praktykami ze swego długoletniego zawodowego doświadczenia.  

Z kolei Pani Irena Chądzyńska pedagog z PPP – 1 w Krakowie i Pani Małgorzata Piec 
dyrektor PPP-3 w Krakowie przedstawiły dobre praktyki ww. poradni w temacie: 
„Kompetencje dyrektora i pracownika poradni niezbędne w procesie wspomagania rozwoju 
szkół”. Pani Dyrektor Małgorzata Piec mówiła o niezbędnych kompetencjach dyrektora 
poradni i szkoły w procesie wspomagania rozwoju szkół tj. wiedzy, umiejętności i postawie, 
przy czym  podkreśliła, że postawa dyrektora poradni i szkoły jest podstawą efektywnej 
współpracy. 

Powiedziała, że jakość wspomagania szkół przez poradnie zależy od: organizacji tego 
wspomagania przez obie placówki, od kompetencji obu dyrektorów i od kompetencji 
wspomagających. Przedstawiła cechy skutecznego dyrektora, którymi są: odpowiedzialność 
za wszystko, kreatywność, innowacyjność, motywacja i motywowanie oraz praca zespołowa. 
Wspomniała także o rolach pracowników poradni w doskonaleniu jakości szkoły; 
 w zależności od potrzeb może to być coach, mentor, moderator, superwizor, lider, facylitator  
Na zakończenie Forum odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz 
przedstawicieli organu prowadzącego tj. Wydziału Edukacji oraz organu nadzorującego pracę 
merytoryczną poradni tj. Kuratorium Oświaty, w której poruszono niezwykle istotne 
problemy natury organizacyjnej, kadrowej i merytorycznej dotyczące tematu Forum tj. 
„Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”.  
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Wszyscy obecni zgodzili się z tym, że zadanie nie jest wprawdzie nowe, ale sposób jego 
realizacji miałby być zupełnie inny niż dotychczasowy. Na pewno mógłby stanowić 
dopełnienie tego co już istnieje.  
 
 
Dziękując za uczestnictwo w spotkaniu Dyrektor PPP-3 Pani Małgorzata Piec poprosiła 
wszystkich zebranych by zabrali ze sobą, tak jak w ubiegłym roku, trzy pytania do 
przemyślenia w kontekście wysłuchanych wystąpień:  

• CZY JEST COŚ TAKIEGO, CO ROBIMY DOBRZE I POWINNIŚMY KONTYNUOWAĆ? 
• CZY JEST COŚ CO ROBIMY I POWINNIŚMY PRZESTAĆ TO ROBIĆ? 
• CZEGO NIE ROBIMY, A POWINNIŚMY ROBIĆ? 

Cele spotkania, tak jak poprzednich zostały osiągnięte, a poziom wystąpień i chęć podzielenia 
się swym doświadczeniem przez prelegentów zostały docenione przez obecnych na Forum.  
 
Tłem podsumowania były słowa:  
 

„To nie jest koniec,  

to nawet nie jest początek końca,  

  to dopiero koniec początku”  

Winston Churchill  

 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Piec - dyrektor PPP-3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła 


