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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  
 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE UCZNIÓW – I ETAP EDUKACYJNY 

LEAD 

 
Program Kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów – I etap edukacyjny to program 70-
godzinnego szkolenia dla trenerów wspomagających. Powstał na podstawie założeń ORE dostępnych 
na stronie www.ore.edu.pl. Uwzględnia indywidualizację nauczania w kompetencji kluczowej, pracę 
z grupą i elementy polityk horyzontalnych. Pozwala wyrównać wiedzę przez wymianę doświadczeń. 
Ma charakter modułowy. 
Składa się z IX modułów: 
MODUŁ I – Integracja grupy i wprowadzenie do szkolenia. 
MODUŁ II – Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji. 
MODUŁ III – Wspomaganie pracy szkoły, narzędzia diagnozy. 
MODUŁ IV – Proces uczenia się i jego uwarunkowania. 
MODUŁ V – Metody pracy nauczyciela służące rozwijaniu kompetencji matematyczno-
przyrodniczych na I etapie edukacyjnym. 
MODUŁ VI – Środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych na I 
etapie edukacyjnym. 
MODUŁ VII – Wspomaganie pracy szkoły – warsztat trenera. 
MODUŁ VIII – Wspomaganie pracy szkoły w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych na I 
etapie edukacyjnym. 
MODUŁ IX – Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania 
szkół. 
 
W każdym module znajdują się treści teoretyczne oraz część warsztatowa. 
 
Uczestnicy zostaną przygotowani do: 

• prowadzenia kompleksowego wspomagania, tj. pracy z konkretną radą pedagogiczną nad 
działaniami, które są zdiagnozowane i dostosowane do realnych potrzeb szkoły lub placówki, 

• prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (w obszarach 
problemowym i przedmiotowym), 

• udzielania wsparcia eksperckiego w toku prowadzonego procesu kompleksowego 
wspomagania. 
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Kurs ma na celu przygotowanie do procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z 
kształceniem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematyczno-
przyrodniczych. 
Uczestnik szkolenia będzie: 

•  charakteryzował kompetencje kluczowe; 

• rozumiał ich rolę i znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie; 

• uzasadniał potrzebę rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych i wpływ procesu 
uczenia się i nauczania na I etapie edukacyjnym na ich kształtowanie; 

• wskazywał metody i techniki uczenia się / nauczania służące rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych;  

•  określał warunki służące ich realizacji na I etapie edukacyjnym; 

• znał założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji systemu 
wspomagania; 

•  prowadził wspomaganie szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, 
wykorzystując wiedzę na temat metod i technik uczenia się / nauczania; 

• organizował pracę zespołową nauczycieli w celu kształtowania kompetencji kluczowych 
uczniów; 

• określał swój potencjał zawodowy i planował dalszy rozwój w roli osoby wspomagającej 
szkoły. 

 
 

 
 
MODUŁ I 
TEMAT 

INTEGRACJA GRUPY I WPROWADZENIE DO SZKOLENIA 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas I modułu uczestnik kursu: 
 

• pozna trenera i członków grupy;  

• zapozna się z programem kursu i szczegółowym harmonogramem zajęć I zjazdu; 

• będzie potrafił uzasadnić potrzebę określania kontraktu pracy grupowej lub współpracy; 

• przemyśli własne kompetencje.  
 

 
TREŚCI 

 
1. ZAPOZNANIE SIĘ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. 

2. OMÓWIENIE PROGRAMU SZKOLENIA. 

3. USTALENIE KONTRAKTU. 
Moduł trwa 90 min (2 x 45 min) 
ćwiczenia – 60 min (1 x 45 mi i 15 min), 
teoria – 30 min. 
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MODUŁ II 
TEMAT 

ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PROCESIE EDUKACJI  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas II modułu uczestnik kursu: 
 

• uświadomi sobie rolę kompetencji kluczowych w życiu osobistym; 

• wskaże relewantne czynniki kompetencji; 

• zdefiniuje pojęcie kompetencji; 

• wykaże znaczenie kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do 
dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy; 

• scharakteryzuje kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 
życie;  

• udowodni ponadprzedmiotowy i interdyscyplinarny charakter kompetencji kluczowych;  

• określi wskaźniki kompetencji kluczowych z wykorzystaniem taksonomii B. Blooma;   

• będzie potrafił analizować zapisy podstawy programowej, które regulują kwestie związane z 
rozwijaniem kompetencji kluczowych u uczniów;  

• opisze rolę szkoły oraz rolę środowiska w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. 

 

 

 
TREŚCI 

1. DEFINICJA KOMPETENCJI.  

2. ROLA KOMPETENCJI W ŻYCIU OSOBISTYM, SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM. 

3. WSKAŹNIKI KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 

3. KOMPETENCJE KLUCZOWE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.  

4. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 
 
Moduł trwa 270 min (6 x 45 min): 
ćwiczenia – 225 min  (5 x4 5 min), 
teoria – 45 min  (1 x 45 min). 

 
MODUŁ III 
TEMAT 

WSPOMAGANIE PRACY SZKOŁY, NARZĘDZIA DIAGNOZY 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas III modułu uczestnik kursu: 
 

• wskaże instytucje udzielające szkole pomocy w realizacji jej zadań;  

• wymieni powody wspomagania pracy szkoły; 

• przeanalizuje założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji systemu 

oświaty odpowiedzialnych za wspieranie szkół;  
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• uzasadni konieczność doskonalenia pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów;  

• opisze etapy procesu wspomagania szkoły: diagnoza pracy szkoły, planowanie i realizacja 

działań służących poprawie jakości pracy szkoły, ocena procesu i efektów wspomagania;  

• wskaże główne zadania osób zaangażowanych w proces wspomagania szkoły: specjalisty ds. 

wspomagania, ekspertów, dyrektora szkoły i nauczycieli; 

•  pozna założenia działania sieci współpracy i samokształcenia; 

• zaplanuje diagnozę potrzeb szkoły / placówki; 

•  rozróżni i wyjaśni pojęcia: monitorowanie, ewaluacja; 

• zaplanuje ewaluację działań wspierających nauczycieli w rozwoju kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych uczniów; 

• zaprojektuje i wykorzysta narzędzia ewaluacyjne służące ocenie działań, których celem jest 

wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów; 

• określi sukcesy i trudności związane z modułem e-learningowym; 

• zrozumie sens prowadzenia diagnozy potrzeb w szkole w aspekcie rozwijania kompetencji 

kluczowych w oparciu o narzędzie diagnostyczne; 

• zdiagnozuje potrzeby szkoły w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z 

wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ORKE; 

• zrozumie założenia dokumentu KWS; 

• pozna model SMART jako podstawę do formułowania celów wspomagania; 

• będzie poprawnie formułować cele wspomagania; 

• zaplanuje proces wspomagania w szkole / placówce oświatowej. 
 

 
TREŚCI 

1.INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ SZKOŁY – ZADANIA.  

2. ETAPY PROCESU WSPOMAGANIA SZKOŁY – DIAGNOZA, PLANOWANIE, DZIAŁANIE. 

3. ZADANIA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROCES WSPOMAGANIA SZKOŁY. 

4. MONITORING I EWALUACJA PROCESU WSPOMAGANIA. 

5. PLANOWANIE EWALUACJI DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH NAUCZYCIELI W ROZWOJU KOMPETENCJI 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH UCZNIÓW. 

6. PROJEKTOWANIE NARZĘDZIA EWALUACYJNEGO. 

7. ROLA TRENERA WSPIERAJĄCEGO. 
 
Moduł trwa 495 min (11 x 45 minut): 
ćwiczenia – 325 minut (7 x 45 min i 10 min), 
teoria – 170 min (3 x 45 min i 35 minut). 
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MODUŁ IV 
TEMAT 

PROCES UCZENIA SIĘ I JEGO UWARUNKOWANIA 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas IV modułu uczestnik: 

•  zrozumie znaczenie doświadczenia w uczeniu się; 

• zrozumie wartość uczenia się od siebie nawzajem; 

• opisze przebieg procesu uczenia się;  

• określi czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się;  

• pozna podstawowe informacje na temat uczenia się w świetle neuronauk;  

• zrozumie możliwości i ograniczenia ludzkich zdolności do przyswajania informacji; 

• pozna źródła konstruktywizmu w edukacji; 

• zrozumie związek neuronauk z konstruktywizmem; 

• dowie się, jakie czynniki wpływają na zapamiętywanie; 

• zrozumie znaczenia zaangażowania uczniów w procesie uczenia się; 

• zrozumie znaczenie motywacji wewnętrznej; 

• pozna czynniki wpływające na motywację; 

• zrozumie znaczenie relacji nauczyciel – uczeń; 

• zrozumie wpływ emocji na przebieg procesu uczenia się; 

• dowie się, na czym polega mechanizm lustrzany; 

• zidentyfikuje czynniki związane z organizacją pracy szkoły, które sprzyjają procesom uczenia 

się; 

• połączy wiedzę na temat uczenia się z wiedzą dotyczącą procesowego wspomagania szkół. 

 
TREŚCI 

1. ETAPY UCZENIA SIĘ. 

2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES UCZENIA SIĘ. 

3. CO WPŁYWA NA ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH? 
 
Moduł trwa 360 min (8 x 45 min): 
ćwiczenia – 280 min (6 x 45 min i 10 min), 
teoria – 80 minut (1 x 45 min i 35 min). 

 
 
MODUŁ V 
TEMAT 

 METODY PRACY NAUCZYCIELA SŁUŻĄCE ROZWIJANIU KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZYCH NA I ETAPIE EDUKACYJNYM 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas V modułu uczestnik: 

• pozna istotę rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych na I etapie kształcenia; 

• pozna specyfikę kształtowania się kompetencji matematyczno-przyrodniczych na I etapie 
kształcenia; 

• dowie się, jaki jest profil kompetencyjny nauczyciela na I etapie edukacyjnym; 

• pozna różnicę między eksperymentem, doświadczeniem a ćwiczeniem praktycznym; 
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• poda przykłady metod służących kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
uczniów na I etapie edukacyjnym; 

• pozna metody graficznego przedstawienia podstawowych pojęć; 

• dowie się, jakie jest znaczenie gier edukacyjnych i dramy w rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych na I etapie edukacji; 

• poda przykłady metod służących kształtowaniu kompetencji; 

• pozna pojęcie projektu edukacyjnego, wymieni jego dobre cechy i dowie się, że jest metodą 
służącą kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów na I etapie 
edukacyjnym; 

• wykorzysta znajomość metod nauczania w procesie wspomagania. 

 
TREŚCI 

1. PROSTE EKSPERYMENTY, DOŚWIADCZENIA I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE JAKO ELEMENTÓW 

STYMULUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA HIPOTEZ, ICH WERYFIKACJI ORAZ WYCIĄGANIA 

WNIOSKÓW. 

2. METODY GRAFICZNEGO ZAPISU UŁATWIAJĄCYCH ZAPAMIĘTANIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ, 

OBIEKTÓW I ZALEŻNOŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH. 

3. GRY I ZABAWY EDUKACYJNE JAKO METODY EKSPRESJI I IMPRESJI UKIERUNKOWANE NA EMOCJE I 

PRZEŻYCIA, ZWIĘKSZAJĄCE ZAANGAŻOWANIE DZIECKA. 

4. PROJEKT EDUKACYJNY NA I ETAPIE KSZTAŁCENIA. 
 
Moduł trwa 585 minut (13 x 45 min): 
ćwiczenia – 445 min (9 x 45 min i 40 min), 
teoria – 140 min (3 x 45 min i 5 min). 
 

 
 
MODUŁ VI 
TEMAT 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE SŁUŻĄCE ROZWIJANIU KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 
NA I ETAPIE EDUKACYJNYM 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas modułu VI uczestnik: 

• pozna metody ewaluacyjne pozwalające na ocenę umiejętności matematyczno-
przyrodniczych;  

• poda przykłady środków dydaktycznych przeznaczonych do kształtowania 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów; 

• poda przykłady narzędzi online, przeznaczonych do kształtowania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych uczniów; 

• określi rolę środków dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli w 
kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. 
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TREŚCI 

1. METODY EWALUACYJNE POZWALAJĄCE NA OCENĘ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZYCH. 

2. RODZAJE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH WYKORZYSTYWANYCH NA I ETAPIE KSZTAŁCENIA.  

3. ROLA I ZNACZENIE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W PROCESIE NAUCZANIA. 
 
Moduł trwa 225 min (5 x 45 minut): 
ćwiczenia – 130 min (2 x 45 min i 40 min), 
teoria – 95 min (2 x 45 min i 5 min). 

 
 
MODUŁ VII 
TEMAT 

 
WSPOMAGANIE PRACY SZKOŁY – WARSZTAT TRENERA 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas modułu VII uczestnik: 
 

• wskaże kryteria, które pozwalają ocenić skuteczność stosowanych środków dydaktycznych 
na I etapie edukacyjnym; 

• dowie się, jakie jest znaczenie wspierania nauczycieli w pracy ze środkami dydaktycznymi; 
• zaprojektuje warsztat wspierający kompetencje wychowawcze nauczycieli;  
• wykorzysta narzędzia ewaluacyjne służące ocenie działań, których celem jest wspieranie 

nauczycieli w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów; 
• skorzysta z informacji przekazanych na kursie,  zanalizuje je i wyciągnie wnioski służące 

określaniu kierunku działań szkoły na rzecz rozwoju kompetencji matematyczno-
przyrodniczych uczniów; 

• wybierze metody i narzędzia służące pogłębionej diagnozie i dostosowuje je do obszarów 
związanych z rozwojem kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów oraz specyfiki 
szkoły; 

•  wyznaczy cele i zaproponuje rozwiązania służące rozwojowi kompetencji matematyczno-
przyrodniczych uczniów. 
 

 

 
TREŚCI 

1. OPRACOWANIE POMYSŁU / ZASUGEROWANIE TEMATU WARSZTATU ROZWIJAJĄCEGO 

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE U NAUCZYCIELI I ETAPU EDUKACYJNEGO. 

2. ETIUDY TRENERSKIE. 
 
Moduł trwa 675 min (15 x 45 min): 
ćwiczenia  – 555 min (12 x 45 min i 15 min), 
teoria – 120 min (2 x 45 min i 30 min). 
 

 
 
MODUŁ VIII 
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TEMAT 

WSPOMAGANIE PRACY SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZYCH NA I ETAPIE EDUKACYJNYM 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas modułu VIII uczestnik: 
 

• dowie się, jaki powinien być profil kompetencyjny nauczyciela w zakresie umiejętności 
matematyczno-przyrodniczych I etapu kształcenia; 

• będzie umiał wspierać nauczycieli w doborze odpowiednich środków dydaktycznych;  

• sprecyzuje pojęcie zmiany; 

• będzie wiedział, jakie są warunku funkcjonowania szkoły jako organizacji uczącej się; 

• pozna strategie wprowadzania zmian; 

• będzie potrafił wymienić czynniki działające zarówno na rzecz zmiany, jak i przeciw niej; 

• wie, jak przeprowadzić proces zmiany metodą ośmiu kroków. 

 

 

 
TREŚCI 

1. PROFIL KOMPETENCYJNY NAUCZYCIELA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO- 

PRZYRODNICZYCH I ETAPU. 

2. ANALIZA PRACY NAUCZYCIELA W KONTEKŚCIE WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH – 

TWORZENIE ANKIETY. 

3. ZMIANA JAKO ELEMENT ROZWOJU SZKOŁY. 

4. WYBRANE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TYPOWYMI REAKCJAMI NA ZMIANĘ. 
 
Moduł trwa 360 min  (8 x 45 min): 
ćwiczenia – 190 min (4 x 45 min i 10 min), 
teoria – 170 min (3 x 45 min i 35 min). 
 

 
 
MODUŁ IX 
TEMAT 

PLANOWANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA 
SZKÓŁ 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Podczas modułu uczestnik kursu: 
 

•  scharakteryzuje kompetencje, które powinna posiadać osoba odpowiedzialna za 



 
„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania 

w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00 

 
 

wspomaganie szkół; 

• określi swoje mocne strony, które wykorzysta w ramach wspomagania szkół; 

• zidentyfikuje swoje deficyty, które utrudniają wspomaganie szkół;  

• wyznaczy kierunek rozwoju zawodowego i przygotuje plan działania; 

• oceni uczestnictwo w kursie.  

 

 
TREŚCI 

1. ETAPY WSPOMAGANIA SZKOŁY. 

2. KOMPETENCJE POTRZEBNE DO PROCESU WSPOMAGANIA. 

3. DEFICYTY UTRUDNIAJĄCE PROWADZENIE PROCESU WSPOMAGANIA. 

4. OCENA UCZESTNICTWA W KURSIE. 
 
Moduł trwa 90 min (2 x 45 min): 
ćwiczenia – 85 min (1 x 45 minut i 40 min), 
teoria – 5 min. 

 
 
WYPOSAŻENIE TECHNODYDAKTYCZNE 
 

Sala powinna pomieścić ok 20 osób. 
Każdy uczestnik powinien mieć miejsce siedzące i stół.  
Każdy uczestnik powinien otrzymać materiały, notatnik i długopis. 
Każdy uczestnik powinien dostać pendrive z materiałami. 
Sala powinna być wyposażona we flipchart. 

 

MATERIAŁY I POMOCE 

Każdy uczestnik powinien mieć zapewnione materiały dydaktyczne – skrypt, długopis i notatnik. 
Inne materiały potrzebne do realizacji zajęć: 

• Komputer / laptop dla trenera,  

• tablica biała multimedialna luz zwykła do wyświetlania slajdów, 

• rzutnik, 

• flipchart, 

• mazaki, 

• taśma klejąca, 

• klej, 

• flamastry, 

• kartki A4, 

• kolorowe paski papieru szerokości ok. 20 cm (100 sztuk), 

• pisaki w 3 kolorach,  

• podstawa programowa do I i II etapu edukacyjnego, 

• skrypt dla uczestnika, 

• kartki samoprzylepne, 
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• kolorowe zakreślacze, 

• 4 duże bloki techniczne białe, 

• kolorowe gazety (ok. 10 sztuk), 

• papier kolorowy (10 sztuk), 

• 20 różnych pocztówek, 

• kredki bambino (ok. 10 opakowań), 

• bibuła (10 różnych kolorów), 

• 10 styropianowych kubków, 

• paski papieru 5 cm x 20cm (około 100 sztuk). 

 

Literatura i materiały szkoleniowe: 

1. R. Schaffer, K. Kipp, Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości, Harmonia, Gdańsk 2015. 
2. M. Christ, Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej, 

Uniwersytet Śląski, Katowice 2015. 
3. I. Dzierzgowska, Jak uczyć metodami aktywnymi, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005. 
4. I. Fechner-Sędzicka, B. Ochmańska, W. Odrobina, Rozwijanie zainteresowań i zdolności 

matematycznych uczniów klas I –III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012. 

5. U. Grygier, B. Janczar-Łonczkowska, K. Piotrowski, Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia 
przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013. 

6. A. Nowak-Łojewska, Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla 
nauczycieli klas I–III, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012. 

7. B. Rożek, E. Urbańska, Klubik Małego Matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych 
uczniów I etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012. 

8. H. Basaj, A. Borowiecka, M. Borowiecki i in., Wykorzystanie nowoczesnych technologii na 
etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik nauczyciela, Ośrodek Edukacji Informatycznej i 
Zastosowań Komputerów, Warszawa 2009. 

9. J. Kotter, H. Rathgeber, P. Mueller, Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w 
każdych okolicznościach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008. 

10. Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania, 
Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli, M. Hajdukiewicz (red.), Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015 (zeszyty 1, 2, 3, 4). 

 

 


