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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie 
 

Warsztaty samodoskonalenia to poradnik metodyczny zawieraj�cy celowo 
dobrane zestawy �wicze� i zada� poznawczych do wybranych zagadnie� podej-
mowanych w ramach przedmiotów:  

• podstawy psychologii i socjologii, 
• podstawy socjologii, 
• psychologia zarz�dzania, 
• psychologia społeczna, 
• społeczne i humanistyczne aspekty pracy, 
• przedmiot humanizuj�cy. 

Wyboru tematyki warsztatów dokonano, maj�c na uwadze problematyk� 
podejmowan� na tzw. „przedmiotach humanistycznych”, które realizowane s� na 
uczelniach wy�szych technicznych. 

Podstaw� dla Warsztatów samodoskonalenia jest rozwijaj�ca si� i umacniaj�ca 
si� tendencja współczesnego kształcenia nastawiona nie tylko na przekazywanie 
wiedzy specjalistycznej, ale i na �wiadome przedsi�branie działa� nastawionych 
na kształtowanie umiej�tno�ci i dyspozycji. 

Najlepszym dowodem tak poj�tej idei współczesnej edukacji na szczeblu 
wy�szym jest cho�by zmiana orientacji w wymaganiach stawianych przyszłym 
pracownikom – dzisiaj odchodzi si� od tego, co tradycyjnie nazywano kwalifikacjami 
zawodowymi. W ich miejsce wprowadza si� natomiast termin kompetencje.  

Zjawisko wypierania poj�cia kwalifikacji przez kompetencje nie jest tylko 
kwesti� j�zykow�, ale ma przede wszystkim istotne znaczenie dla rzeczywisto�ci 
zawodowej. Personalizacja zada� zast�puje zamienno�� pracowników najemnych. 
Pracodawcy coraz cz��ciej rezygnuj� ze zgłaszania swego zapotrzebowania na 
kwalifikacje, a domagaj� si� pracowników z okre�lonymi kompetencjami. Te za� 
ujmowane s� jako wła�ciwa ka�dej jednostce „mieszanka” zdolno�ci. Składaj� si� 
na ni� umiej�tno�ci nabyte przez kształcenie techniczne i zawodowe, a tak�e 
wykształcenie postawy społecznej, zdolno�� pracy w zespole, umiej�tno�ci 
komunikacyjne, ch�� podejmowania inicjatyw, zamiłowanie do skalkulowanego 
racjonalnie ryzyka czy umiej�tno�ci automotywowania i automonitorowania. 

Jak donosz� raporty, ci�gła zmienno�� pracy (człowiek kilkana�cie razy  
w toku całego swojego �ycia zmienia prac�) oraz konieczno�� zmiany zawodu 
(odnotowuje si�, i� kilka razy w ci�gu �ycia człowiek zmienia zawód) wymaga 
nastawienia edukacji na kształcenie umiej�tno�ci – kompetencji. 
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Wymagania wynikaj�ce z dynamicznego rozwoju gospodarki i potrzeby 
kształcenia kompetencji przyszłych pracowników s� podstaw� niniejszego 
opracowania. 

Odbiorców Warsztatów samodoskonalenia upatruj� w: 
• studentach Politechniki Łódzkiej (jako podr�cznik lub tzw. zeszyt �wicze�); 
• prowadz�cych na Politechnice Łódzkiej wykłady i �wiczenia np. z podstaw 

psychologii i socjologii, psychologii społecznej lub tzw. przedmiotu huma-
nizuj�cego (jako przewodnik metodyczny); 

ponadto w: 
• studentach studiów wy�szych technicznych; 
• studentach studiów wy�szych pedagogicznych i psychologicznych; 
• instruktorach, prowadz�cych wszelkiego rodzaju kursy kompetencyjne; 
• opiekunach w �wietlicach �rodowiskowych, szkolnych itp. 

Z przedło�onej propozycji odbiorców daje si� wyró�ni� dwie wzgl�dnie 
odr�bne grupy. Jedn� z nich s� studenci, drug� – pracownicy dydaktyczni uczelni, 
inicjatorzy, modelatorzy. W zwi�zku z tym faktem nieco odmiennie pojmowa� 
nale�y samodoskonalenie zawarte w tytule. 

• Do studentów: 
Andrzej Góralski (2003, s. 134) samokształceniem nazywa „kształcenie 

rozpoczynaj�ce si� od namysłu nad sob� i oceny stanu oraz funkcjonowania 
osoby, a tak�e jej relacji z innymi lud�mi i ze �wiatem, urzeczywistniane poprzez 
własn� działalno��, której cele, tre�ci, warunki i �rodki ustala sam podmiot”.  
W niniejszym opracowaniu samodoskonalenie zyskuje analogiczny wymiar. 
Przyjmuj�, �e samodoskonal�cy dokonuje oceny stanu rzeczy poprzez realizowanie 
�wicze� i zada� poznawczych i pragnie go zmieni�, na lepsze; tworzy jak�� wizj� 
tej osoby, któr� pragnie si� sta�. „Ideał” ten operacjonalizuje, formułuj�c cele, do 
osi�gni�cia których b�dzie d��ył lub zadania, które postrzega i postanawia podj��; 
dobiera tak�e �rodki do zało�onych celów, a w szczególno�ci okre�la zadania 
składowe i sytuacje, w których przyjdzie mu podejmowa� i rozwi�zywa� te zadania. 
Tak wi�c, za główn� drog� do zmiany stanu rzeczy na po��dany, samodoskonal�c 
uznaje z jednej strony aktywne formowanie rzeczywisto�ci zewn�trznej, a z drugiej – 
formowanie i doskonalenie samego siebie (tam�e, s. 133-136). 

Wyra�am jednocze�nie nadziej�, �e samodoskonalenie stanie si� stał� i trwał� 
potrzeb� �yciow� odbiorców warsztatów. 

• Do inicjatorów, modelatorów: 
Niezawodne wskazówki dla oddziaływa� osób prowadz�cych warsztaty 

odnajdujemy w „Traktacie dobrej roboty” (Kotarbi�ski, 1975), w tej jej cz��ci, 
która odnosi si� do ekonomizacji zada�. Zatem, prowadz�cy warsztaty, winni 
wykaza� si� „maksymalizacj� inicjatywy”, czyli aktywizowa� kształc�cych si�,  
i „optymalizacj� działania”, czyli dobiera� najlepsze do urzeczywistnienia �wicze� 
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i zada� poznawczych warunki. Winni tak�e „minimalizowa� interwencj�”, a w szcze-
gólno�ci zmierza� ku temu, by tylko pilnowa� samoczynnego procesu zamiast w nim 
naciskami swymi uczestniczy�, stwarza� mo�liwo�ci uzyskania indywidualnych 
rezultatów przez kształc�cych si� zamiast dostarcza� im rozwi�za� wprost, d��y�, 
by ucz�cy si� zast�powali działania zewn�trzne działaniami w postaci obserwacji  
i namysłu. 

Sednem oddziaływa� staje si� wi�c pragnienie uczynienia siebie zbytecznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




