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ZAŁOŻENIA GŁÓWNE PROGRAMU: 

1. Program powstaje w oparciu o założenia ORE dostępne na stronie ore.edu.pl – musi je spełniać 
w zakresie celów i treści . 

2. Program będzie miał charakter blokowy/modułowy. 
3. Program musi uwzględniać w różnych modułach: 

a. indywidualizację nauczania w KK, 
b.  pracę z grupą,  
c. elementy. polityk horyzontalnych,  
d. opcjonalnie wyrównywanie wiedzy – np. przez wymianę doświadczeń, w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb.  
4. Wszystkie formy i metody  będą miały charakter aktywizujący. 

 
 

TYTUŁ  
 

POSTAWY INNOWACYJNOŚCI, KREATYWNOŚCI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRACY W ZESPOLE  
– I etap edukacyjny 
 

LEAD 

Krótka charakterystyka programu i jego mocnych stron 
Szkolenie, które przygotuje do rozpoznania zasobów szkoły w zakresie kształtowania postaw 
kreatywnych innowacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole. Wyróżnia je ujęcie w perspektywie 
potrzeb i możliwości uczącego się dziecka. Jest ściśle skorelowane z podstawą programową i opisem 
kompetencji kluczowych w dokumencie Rady Europy. Program zakłada uczenie przez 
doświadczenie, co pozwoli uczestnikom pozyskać nie tylko wiedzę i umiejętności, ale nabyć 
świadomość i pozytywne nastawienie do kształtowania kompetencji kluczowych, co może stać się 
ich wewnętrznym motywem do aktywnego uczestnictwa i ambitnej realizacji zadania. 

 

CELE OGÓLNE 
 

 
 
Po co trener ma przyjść na Twój kurs?   
 
doświadczyć różnorodnych aktywności i rozwiązywania problemów związanych ze wspieraniem 
szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych, w tym postaw kreatywnych i innowacyjnych 
 
Czego uczestnicy będą się uczyć?  
Strategii pracy z radą pedagogiczną w zakresie wdrażania programu kształtowania kompetencji 
kluczowych, w tym postaw kreatywnych i innowacyjnych oraz pracy w zespole 
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Jakie kompetencje będą nabywać?  

• kompetencja pracy z zespołem nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

• kompetencji diagnozowania zasobów i wsparcia szkoły w zakresie wdrażania programu 
kształtowania kompetencji kluczowych,  w tym postaw kreatywnych i innowacyjnych oraz 
pracy w zespole 

 
 
MODUŁ I 
TEMAT: 

Wspomaganie pracy szkoły – wprowadzenie do szkolenia. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
 

➢ opisuje etapy procesu wspomagania szkoły: diagnoza pracy szkoły, planowanie i realizacja 
działań służących poprawie jakości pracy szkoły, ocena procesu i efektów wspomagania; 

➢ wskazuje główne zadania osób zaangażowanych w proces wspomagania szkoły: specjalisty 
ds. wspomagania, ekspertów, dyrektora szkoły i nauczycieli,  

➢ poznaje założenia działania sieci współpracy i samokształcenia. 
➢ rozróżnia i wyjaśnia pojęcia: monitorowanie, ewaluacja. 
➢ planuje ewaluację działań wspierających nauczycieli w rozwoju kompetencji kluczowych; 
➢ projektuje i wykorzystuje narzędzia ewaluacyjne służące ocenie działań, których celem jest 

wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji kluczowych 
 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Instytucje wspomagające pracę szkoły 

• Definicja wspomagania pracy szkoły i zadania instytucji wspomagających. Wymagania 
państwa wobec szkól w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 

• Etapy i uczestnicy procesu wspomagania pracy szkoły 

• Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych  

• Definicja monitorowania i ewaluacji 

• Metody i techniki badawcze wykorzystywane w procesie monitorowania i ewaluacji  
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia?  
Praca przebiega z aktywnością uczestników; wykład ma też formę dyskusji 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  
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MODUŁ II 
TEMAT: 

Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 

➢ wykazuje znaczenie kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do 
dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy 

➢ wskazuje relewantne czynniki kompetencji. 
➢ definiuje pojęcie kompetencji. 
➢ charakteryzuje kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 
➢ udowadnia ponadprzedmiotowy i interdyscyplinarny charakter kompetencji kluczowych. 
➢ określa wskaźniki kompetencji kluczowych wykorzystując taksonomię B. Blooma 
➢ analizuje zapisy podstawy programowej , które regulują kwestie związane z rozwijaniem 

kompetencji kluczowych u uczniów. 
➢ opisuje rolę szkoły oraz rolę środowiska w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. 

 
TREŚCI 

 
Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Rola kompetencji w życiu osobistym i społecznym 

• Definicja kompetencji  

• Wskaźniki kompetencji kluczowych  

• Kompetencje kluczowe w podstawie programowej  

• Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 
Praca przebiega z aktywnością uczestników; wykład ma też formę dyskusji 
 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  
 

 
MODUŁ III 
TEMAT: 

Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 

➢ rozumie znaczenie doświadczenia w uczeniu się 
➢ rozumie wartość uczenia się od siebie nawzajem 
➢ opisuje przebieg procesu uczenia się. 
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➢ określa czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się wynikające z najnowszych 
badań 

➢ zna podstawowe informacje na temat uczenia się w świetle neuronauk  
➢ rozumie możliwości i ograniczenia ludzkich zdolności do przyswajania informacji 
➢ znają źródła konstruktywizmu w edukacji 
➢ rozumieją związek neuronauk z konstruktywizmem 
➢ rozumie znaczenia zaangażowania uczniów w procesie uczenia się 
➢ rozumie znaczenie motywacji wewnętrznej 
➢ rozumie znaczenie relacji nauczyciel–uczeń 
➢ rozumie wpływ emocji na przebieg procesu uczenia się 
➢ wie, na czym polega mechanizm lustrzany 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Przebieg (etapy) uczenia się 

• Czynniki wpływające na uczenie się 

• Uczenie się w świetle neuronauki 

• Powstawanie pojęć 

• Konstruowanie wiedzy 

• Konstruktywizm 

• Zapamiętywanie 

• Zaangażowanie 

• Motywacja wewnętrzna 

• Emocje w uczeniu się 
 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 
Praca przebiega z aktywnością uczestników; wykład ma też formę dyskusji 
 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  
 

 
MODUŁ IV, V, VI, VII (UJĘTE ZINTEGROWANIE W WYMIARZE TREŚCIOWYM I ORGANIZACYJNYM) 
TEMAT: 

Kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. 
Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej u uczniów na I etapie edukacyjnym.  
Kształtowanie postawy kreatywności u uczniów na I etapie edukacyjnym.  
Kształtowanie postawy innowacyjności u uczniów na I etapie edukacyjnym. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

 
 
Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 

➢ charakteryzuje postawy innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej 
adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów I etapu edukacyjnego;  

➢ wyjaśnia znaczenie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy 
zespołowej kształtowanych na I etapie edukacyjnym w procesie edukacji szkolnej i w 
dorosłym życiu;  

➢ identyfikuje zadania szkoły związane z wychowaniem i kształtowaniem postaw u dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym;  

➢ wskazuje obszary pracy szkoły, w ramach których kształtowane są postawy uczniów na 
I etapie edukacyjnym;  

➢ określa kierunki działań na rzecz kształtowania postaw innowacyjności, kreatywności i 
umiejętności pracy zespołowej na I etapie edukacyjnym w oparciu o zapisy prawa: 
podstawę programową kształcenia ogólnego, wymagania państwa wobec szkół i 
placówek oraz przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

➢ wskazuje kompetencje nauczycieli, które są szczególnie istotne dla kształtowania u 
uczniów w wieku wczesnoszkolnym postaw innowacyjności, kreatywności i 
umiejętności pracy zespołowej.  

➢ wykorzystuje wiedzę na temat kształtowania kreatywności uczniów w procesie 
wspomagania szkół.  

➢ wyjaśnia znaczenie postawy innowacyjnej w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka 
na I etapie edukacyjnym;  

➢ charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie postawy innowacyjności, w tym 
bariery rozwoju tej postawy wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym;  

➢ wskazuje strategie, metody i techniki stymulowania innowacyjności u dziecka w wieku 
wczesnoszkolnym;  

➢ stosuje metody i techniki stymulowania innowacyjności u nauczycieli;  

➢ identyfikuje potrzeby szkoły i nauczycieli w zakresie kształtowania postawy 
innowacyjności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym;  

➢ wykorzystuje wiedzę na temat kształtowania innowacyjności uczniów w procesie 
wspomagania szkół.  

➢ wskazuje czynniki wpływające na kształtowanie gotowości i umiejętności pracy 
zespołowej, w tym bariery rozwoju tej postawy u uczniów w wieku wczesnoszkolnym;  

➢ wskazuje przykładowe strategie, metody i techniki kształtowania gotowości i 
umiejętności pracy zespołowej u uczniów adekwatne do możliwości dziecka i jego 
potrzeb rozwojowych;  
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➢ wspiera uczniów we wdrażaniu zasad organizacji pracy zespołowej w szkole na I etapie 
edukacyjnym;  

➢ stosuje metody i techniki służące pracy zespołowej nauczycieli;  
➢ identyfikuje potrzeby szkoły i nauczycieli w zakresie kształtowania gotowości i 

umiejętności pracy zespołowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym;  
➢ wykorzystuje wiedzę na temat kształtowania gotowości i umiejętności pracy zespołowej 

uczniów w procesie wspomagania szkół.  
 
 

TREŚCI 

• Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Postawy innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej jako istotne 
składowe kompetencji Świadomość i ekspresja kulturalna, Kompetencje społeczne i 
obywatelskie, Inicjatywność i przedsiębiorczość. 

• Cel główny edukacji wczesnoszkolnej  

• Czym jest postawa? 

• Moja postawa wobec… 

• Autoewaluacja – „barometr własnych postaw” (załącznik VI-VII_4) 

• Postawy wobec innowacyjności, kreatywności/twórczości i pracy zespołowej 

• Twórcza osobowość 

• Współczesna klasa twórcza 

• Twórczy nauczyciel 

• Od dziecięcego egocentryzmu do współpracy 

• Od dziecięcego egocentryzmu do współpracy - perspektywa ekspertów 

• Szkoła, która kształtuje postawy kreatywne i innowacyjne oraz umiejętności pracy w zespole 

• Szkoła, która kształtuje postawy kreatywne i innowacyjne oraz umiejętności pracy w zespole 
– rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

• Wsparcie dla przykładowej szkoły  

• Warsztat moderowany – opracowywanie scenariuszy  
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 
Praca przebiega z aktywnością uczestników; wykład ma też formę dyskusji 
 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  

 
 
WYPOSAŻENIE TECHNO-DYDAKTYCZNE 
 

Jakiej sali potrzebujesz do realizacji szkolenia? 
W co powinna być wyposażona sala?  
Jakie dodatkowe kryteria powinno spełniać miejsce realizacji szkolenia? 
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MATERIAŁY I POMOCE 

Jakie materiały przygotujesz dla uczestnika? 
Czego potrzebujesz, aby przeprowadzić ćwiczenia  z uczestnikami? 
 
Kopie dokumentów: rozporządzeń, podstawy programowej, opisu kompetencji kluczowych 
Karty pracy 
prezentacje 
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