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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  
 

Wspomaganie pracy szkół w wychowaniu uczniów i kształtowaniu u nich postaw 
innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej 

 

 

LEAD 

Szkolenie umożliwi realizację wspomagania pracy szkół w kształtowaniu u uczniów na 
drugim etapie edukacyjnym postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy 
zespołowej. Uczestnicy nauczą się, jak wspomagać szkołę w tym obszarze jej pracy. 

 

CELE OGÓLNE 
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Uczestnik szkolenia: 
✓ charakteryzuje kompetencje kluczowe, rozumie ich rolę i znaczenie w procesie 

uczenia się przez całe życie oraz w przygotowaniu uczniów do życia społecznego i 
funkcjonowania  
w dorosłym życiu; 

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

✓ wskazuje metody i techniki uczenia się/nauczania służące rozwijaniu postaw 
innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej i określa warunki 
służące ich realizacji na IIetapie edukacyjnym; 

✓ zna założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji systemu 
wspomagania; 

✓ prowadzi wspomaganie szkoły/przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów, wykorzystując wiedzę na temat metod i technik uczenia 
się/nauczania; 

✓ wskazuje kompetencje nauczycieli, szczególnie istotne dla kształtowania postaw;  
✓ organizuje pracę zespołową nauczycieli w celu kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów; 
✓ określa swój potencjał zawodowy oraz planuje dalszy rozwój w roli osoby 

prowadzącej wspomaganie szkół/przedszkoli.  
 

 
MODUŁ I 
TEMAT: 

Wprowadzenie do szkolenia 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 
 

Uczestnik: 
➢ Zapoznaje się z programem kursu i szczegółowym harmonogramem I zjazdu. 
➢ Poznaje innych uczestników i trenera.  
➢ Akceptuje potrzeby poszczególnych członków grupy. 
➢ Osiąga porozumienie co do zasad funkcjonowania grupy. 

 
TREŚCI 

• Budowanie zespołu. 

• Zapoznawanie się.  

• Kontrakt grupowy. 
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MODUŁ II 
TEMAT: 

Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji 
 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

➢ Uczestnik: 
➢ Uświadamia sobie rolę kompetencji kluczowych w życiu osobistym.  
➢ Wskazuje relewantne czynniki kompetencji. 
➢ Definiuje pojęcie kompetencje. 
➢ Podkreśla znaczenie kompetencji kluczowych w przygotowaniu dzieci i młodzieży do 

dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy. 
➢ 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. 

➢ 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 

• Kompetencje kluczowe.  

• Definicja kompetencji.  

• Rola kompetencji w życiu osobistym i społecznym. 

• Wskaźniki kompetencji kluczowych.  

• Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.  

• Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych.  

MODUŁ III 
 
TEMAT: 

Wspomaganie pracy szkoły 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 
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Uczestnik: 
➢ Wskazuje instytucje udzielające szkole pomocy w realizacji jej zadań. 
➢ Wymienia powody wspomagania pracy szkoły. 
➢ Analizuje założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji systemu 

oświaty odpowiedzialnych za wspieranie szkół.  
➢ Uzasadnia konieczność doskonalenia pracy szkoły w zakresie kształtowania 

kompetencji kluczowych uczniów. 
➢ 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. 
➢ Planuje diagnozę potrzeb szkoły/placówki.  
➢ Rozróżnia i wyjaśnia pojęcia: monitorowanie, ewaluacja. 
➢ Planuje ewaluację działań wspierających nauczycieli w rozwoju kompetencji u 

uczniów; 
➢ Projektuje i wykorzystuje narzędzia ewaluacyjne służące ocenie działań, których 

celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji u uczniów. 

 
TREŚCI 

• Instytucje wspomagające szkołę.  

• 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.  

• Narzędzia diagnostyczne: wywiad i ankieta.  

• Definicja monitorowania i ewaluacji. 

• Metody i techniki badawcze wykorzystywane w procesie monitorowania i ewaluacji. 

 
 
 
 
 
 
MODUŁ IV 
 
TEMAT: 

Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych 
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CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik: 

➢ Rozumie znaczenie doświadczenia w uczeniu się.  
➢ Rozumie wartość uczenia się od siebie nawzajem 
➢ Opisuje przebieg procesu uczenia się. 
➢ 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.  
➢ Zna źródła konstruktywizmu w edukacji.  
➢ Rozumie związek neuronauk z konstruktywizmem.  
➢ Wie, jakie czynniki wpływają na zapamiętywanie. 
➢ Rozumie znaczenie zaangażowania uczniów w procesie uczenia się.  
➢ Rozumie znaczenie motywacji wewnętrznej oraz znaczenie relacji nauczyciel–uczeń. 

Rozumie wpływ emocji na przebieg procesu uczenia się.  
➢ Wie, na czym polega mechanizm lustrzany. Identyfikuje czynniki związane z 

organizacją pracy szkoły, które sprzyjają procesom uczenia się.  
➢ Łączy wiedzę na temat uczenia się z wiedzą dotyczącą procesowego wspomagania 

szkół. 
 

 
TREŚCI 

• Etapy uczenia się. 

• Czynnik wpływające na uczenie się.  

• Uczenie się w świetle neuronauki. 

• Powstawanie pojęć.  

• Konstruowanie wiedzy. 

• Konstruktywizm. 

• Zapamiętywanie. 

• Zaangażowanie.  

• Motywacja.  

• Emocje w uczeniu się.  

• Czynniki sprzyjające procesom uczenia się w kontekście organizacji pracy szkoły. 

 
MODUŁ V 
 
TEMAT: 

Kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej 
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CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik: 
➢ Definiuje pojęcie: postawy. 
➢ Charakteryzuje postawy innowacyjności, kreatywności i umiejętność pracy 

zespołowej. Udowadnia, iż poprzez kształtowanie każdej z kompetencji kluczowych, 
kształtowane są postawy innowacyjności, kreatywności i umiejętność pracy 
zespołowej. 

➢ Identyfikuje zadania szkoły związane z kształtowaniem postaw innowacyjności, 
kreatywności i umiejętności pracy zespołowej zawarte w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.  

➢ Wyjaśnia znaczenie tych postaw w procesie edukacji szkolnej i w dorosłym życiu.  
➢ Wskazuje obszary pracy szkoły, w ramach których są kształtowane postawy. 

 
TREŚCI 

• Definicja pojęcia: postawy. 

• Praca zespołowa, innowacyjność, kreatywność jako składowe kompetencji 
kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych i 
obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji 
kulturowej). 

• Zadania szkoły w zakresie kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i 
umiejętności pracy zespołowej zawarte w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla II etapu edukacyjnego. 

 
 
 
 
 
MODUŁ VI 
 
TEMAT: 

Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej u uczniów na II etapie edukacyjnym 
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CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik: 
➢ Wyjaśnia korzyści płynące z pracy zespołowej.  
➢ Opisuje czynniki warunkujące skuteczne działanie zespołu.  
➢ Identyfikuje bariery pracy zespołowej w środowisku szkolnym.  
➢ Ma świadomość problemów pojawiających się w kolejnych etapach rozwoju zespołu.  
➢ Wie, jakie w związku z tym są zadania prowadzącego/nauczyciela. Wskazuje 

podobieństwa i różnice w pracy zespołu nauczycieli i uczniów na II etapie 
edukacyjnym.  

➢ Doświadcza procesu podejmowania decyzji w zespole.  
➢ Wie, jak usprawnić proces podejmowania decyzji w zespole nauczycieli. 
➢ Ma świadomość istnienia ról w zespole nauczycieli i zespole klasowym.  
➢ Doświadcza „bycia w roli”.  
➢ Wskazuje pozytywny i negatywny potencjał każdej roli.  
➢ Planuje, jak można wykorzystać  pozytywny potencjał z korzyścią dla całej klasy.  
➢ Identyfikuje własny styl prowadzenia zespołu. Wskazuje, który styl powinien być 

wykorzystany w zależności od etapu rozwoju zespołu.  
➢ Wskazuje strategie, metody oraz techniki rozwijania umiejętności pracy zespołowej. 

Odróżnia współdziałanie od współpracy.  
➢ Wymienia etapy budowania zespołu zadaniowego, określa rolę dyrektora szkoły.  
➢ Planuje pracę efektywnego zespołu nauczycielskiego.  
➢ Wymienia korzyści wynikające ze współpracy uczniów.  
➢ Planuje jak wdrażać zasady organizacji pracy zespołowej uczniów w szkole.  
➢ Reflektuje nad korzyściami i zagrożeniami w pracy zespołowej. 

 
TREŚCI 

• Praca zespołowa.  

• Pojęcie zespołu.  

• Dlaczego warto tworzyć zespoły.  

• Czynniki gwarantujące skuteczne działanie zespołu. 

• Współpraca w zespole. 

• Etapy rozwoju zespołu.  

• Klasa jako zespół.  

• Podejmowanie decyzji przez zespół.  

• Role w zespole. Role indywidualne w zespole.  

• Role indywidualne w klasie. Jak wykorzystać potencjał każdej roli. 

• Style prowadzenia zespołu. Style przewodzenia a etapy rozwoju zespołu. 

• Strategie, metody, techniki pracy służące rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej. 
Rozwijanie pracy zespołowej nauczycieli.  

• Współpraca w zespole nauczycielskim. 

• Organizacja pracy zespołowej uczniów na II etapie edukacyjnym.  

• Uczenie przez współpracę.  

• Korzyści i zagrożenia w pracy zespołowej.  
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MODUŁ VII 
 
TEMAT: 

Kształtowanie postaw kreatywności i innowacyjności u uczniów na II etapie edukacyjnym 
 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik: 
➢ Definiuje pojęcia: kreatywność i innowacyjność.  
➢ Charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie postaw kreatywności i 

innowacyjności u uczniów.  
➢ Wyjaśnia związek między kreatywnością a innowacyjnością.  
➢ Identyfikuje bariery wpływające na kształtowanie postaw kreatywnych.  
➢ Poznaje zasady rozwijania kreatywności u uczniów. Wskazuje strategie 

stymulowania kreatywności u uczniów.  
➢ Doświadcza modelu uczenia się przez rozwiązywanie problemów 
➢ Planuje innowacyjne rozwiązanie problemu przez zespół zadaniowy nauczycieli.  
➢ Stosuje metody i techniki stymulowania kreatywności i innowacyjności u uczniów. 

Doświadcza minitreningu kreatywności i innowacyjności. 

 
 
TREŚCI 

• Innowacyjność i kreatywność – rozumienie pojęć.  

• Czynniki wpływające na kształtowanie postaw kreatywności i innowacyjności u 
uczniów. Kreatywność a innowacyjność. 

• Bariery wpływające na kształtowanie kreatywnych postaw.  

• Stymulowanie kreatywności i innowacyjności uczniów na II etapie edukacyjnym.  

• Metody i techniki stymulowania kreatywności i innowacyjności w szkole.  

 
 
MODUŁ VIII 
 
TEMAT: 

Wspomaganie szkoły w kształtowaniu postaw innowacyjności, kreatywności i 
umiejętności pracy zespołowej 
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CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik: 

➢ Planuje współpracę z radą pedagogiczną.  
➢ Określa zasady tej współpracy – przewiduje ewentualne trudności i podaje sposoby 

przeciwdziałania ich występowaniu.  
➢ Planuje temat zajęć dotyczących kształtowania postaw innowacyjności, kreatywności 

i umiejętności pracy zespołowej.  
➢ Opracowuje i prezentuje opracowany  projekt realizacji wspomagania szkoły 

w zakresie kształtowania postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy 
zespołowej.  

➢ Bierze aktywny udział w symulacji fragmentu zajęć. 

 
TREŚCI 

• Przygotowanie do prowadzenia zajęć z radą pedagogiczną.  

• Opracowywanie, prezentacja, udzielanie informacji zwrotnych na temat 
opracowanych scenariuszy szkolenia w zakresie kształtowania postaw 
innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. 

 
MODUŁ IX 
 
TEMAT: 

Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół  
 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Uczestnik: 
➢ Zna i rozumie pojęcie zmiana.  
➢ Wykorzystuje czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany w procesie wspomagania 

szkół. Charakteryzuje kompetencje, które powinna posiadać i rozwijać osoba 
odpowiedzialna za wspomaganie szkół.  

➢ Określa swoje mocne strony, które wykorzysta, wspomagając szkoły. Identyfikuje 
swoje deficyty, które utrudniają prowadzenie wspomagania szkół.  

➢ Wyznacza kierunek rozwoju zawodowego i przygotowuje plan działania. 

 
TREŚCI 

• Zmiana.  

• Czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany. 

• Kompetencje niezbędne w pracy trenera wspomagającego.  

• Samoocena kompetencji potrzebnych w procesie wspomagania.  

• Hierarchizacja własnych deficytów. 

• Wyznaczanie kierunku własnego rozwoju. 
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WYPOSAŻENIE TECHNODYDAKTYCZNE 
 

stojak flipchart z blokiem kart, ściany umożliwiające przyklejanie flipchartów za pomocą 
taśmy malarskiej lub masy mocującej, komputer, projektor, ekran 

 

MATERIAŁY I POMOCE 

białe i kolorowe kartki A4, flamastry, masa mocująca lub taśma malarska do flipchartów 

 

 


