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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  

– drugi etap edukacyjny 
 

Krótka charakterystyka programu i jego mocnych stron 

 

Adresatami programu są pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni oraz trenerzy oświaty, którzy widzą 
potrzebę podwyższania poziomu kształcenia matematyczno-przyrodniczego w szkołach 
podstawowych. Celem ogólnym jest przygotowanie uczestników szkoleń do procesowego 
wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych.  
Program i scenariusze obejmują 70 godzin zajęć prowadzonych metodą warsztatową.  
Zadaniem tego szkolenia jest przygotowanie trenerów do: 
-  diagnozowania potrzeb szkół w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
uczniów,  
-opracowywania, adekwatnego do zdiagnozowanych potrzeb, programu wspomagania rad 
pedagogicznych w procesie zmian strategii i metod nauczania przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, 
-realizacji zaplanowanych form doskonalenia dla nauczycieli wspomaganych szkół, 
-udzielania szkołom wsparcia w procesie modyfikacji i zmian strategii nauczania matematyczno-
przyrodniczego,   
- motywowania nauczycieli, aby planowali i realizowali innowacje pedagogiczne na terenie szkoły. 
Warsztatowa forma zajęć oparta jest na modelu uczenia się D. Kolba, bazuje na doświadczeniach 
uczestników, uwzględnia ich potrzeby i zakłada możliwość wpływu uczestników na program 
szkolenia.   
 

 

 
 
 
 
 



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

w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00  

 

 

 
CELE OGÓLNE 
 

Po co trener ma przyjść na Twój kurs?   
 
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poszerzyć wiedzę i doskonalić własne umiejętności w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i udzielania szkołom/placówkom wsparcia w tym 
zakresie. 
 
Czego uczestnicy będą się uczyć?  
Treści szkolenia: 

• charakterystyka i rola kompetencji kluczowych w procesie przygotowania uczniów do 
dorosłego życia;  

• strategie, metody, techniki uczenia się / nauczania mające na celu efektywne rozwijanie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów; 

• środki dydaktyczne możliwe do wykorzystanie w procesie kształcenia matematyczno-
przyrodniczego; 

• założenia kompleksowego wspomagania szkół/placówek w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych;  

• organizacja pracy zespołowej nauczycieli w celu kształcenia kompetencji matematyczno-
przyrodniczych. 
  

Jakie kompetencje będą nabywać?  
Uczestnik/uczestniczka szkolenia:  

• charakteryzuje kompetencje kluczowe i wykazuje ich znaczenie w procesie uczenia się przez 
całe życie oraz przygotowaniu uczniów do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym 
życiu; 

• uzasadnia potrzebę rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych i wpływ procesu 
uczenia się/nauczania na drugim etapie edukacyjnym na ich kształtowanie; 

• wskazuje metody i techniki uczenia się/nauczania służące rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych i określa warunki służące ich realizacji na drugim etapie 
edukacyjnym; 

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

• 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. 
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MODUŁ I 
TEMAT: 

Wprowadzenie do szkolenia – integracja grupy  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Czynności uczestników/uczestniczek: 

• Integracja grupy 

• Ustalenie zasad pracy w grupie 
 
(Cele operacyjne) 
 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie:  
Wiedzy 
Uczestniczka/uczestnik:  

• poznaje trenera i członków grupy; 

• poznaje program kursu i harmonogram zjazdów;  

• poznaje harmonogram zajęć I zjazdu.  
umiejętności, 
 
Uczestniczka/uczestnik 

• opracowuje zasady pracy  obowiązujące w trakcie szkolenia; 

• uzasadnia potrzebę określania kontraktu pracy grupowej lub współpracy.  
  
postaw  
Uczestniczka/uczestnik 

• doskonali postawę otwartości, integruje się z grupą;  

• dokonuje refleksji na temat własnych kompetencji; 

• uświadamia sobie rolę kompetencji kluczowych w życiu osobistym.  
 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu?  
Treści:  

• Program, harmonogram kursu i cele zjazdu I  

• Integracja grupy  

• Zasady pracy w grupie  
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia?  (2 godziny zajęć)  
 
105 minut  
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  
20 minut  
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MODUŁ II 
TEMAT: 

Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacyjnym 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
 
Czynności uczestników/uczestniczek: 
 

• Definiowanie pojęcia kompetencji kluczowych 

• Wskazywanie na rolę kompetencji kluczowych w życiu osobistym i społecznym  

• Określanie wskaźników kompetencji kluczowych 

• Uzasadnianie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych w szkole  
 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
 
Uczestniczka/uczestnik:  

• 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, 

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

 
Uczestniczka/uczestnik: 

• udowadnia ponadprzedmiotowy i interdyscyplinarny charakter kompetencji kluczowych. 

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

• określa wskaźniki kompetencji kluczowych wykorzystując taksonomię B. Blooma 

• analizuje zapisy podstawy programowej , które regulują kwestie związane z rozwijaniem 
kompetencji kluczowych u uczniów. 

 
Uczestniczka/uczestnik:  

• weryfikuje swoje poglądy na temat roli szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych 

• dostrzega potrzebę motywacji nauczycieli do efektywnego rozwijania kompetencji 
kluczowych w szkole  
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu?  

• Kompetencje kluczowe w zaleceniach  Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w przepisach 
oświatowych 

• Wskaźniki kompetencji kluczowych 

• Rola kompetencji kluczowych w życiu osobistym i społecznym  
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (6 godzin zajęć)6 godzin (270 minut) 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 0h  

 
MODUŁ III 
TEMAT: 

Wspomaganie pracy szkoły 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
 
Czynności uczestników/uczestniczek: 

• Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczące kompleksowego wspomagania szkół 

• Określanie w oparciu o studium przypadku etapów realizacji wspomagania szkół/placówek 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych 

• Wstępne  planowanie realizacji kompleksowego wspomagania szkoły 
 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
 
Uczestnik/Uczestniczka 

• wskazuje instytucje udzielające szkole pomocy w realizacji jej zadań 

• wymienia powody wspomagania pracy szkoły 

• poznaje założenia działania sieci współpracy i samokształcenia. 

• 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,  

• rozróżnia i wyjaśnia pojęcia: monitorowanie, ewaluacja. 
 
Uczestnik/Uczestniczka 

• analizuje założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji systemu oświaty 
odpowiedzialnych 

• uzasadnia konieczność doskonalenia pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów; 

• planuje diagnozę potrzeb szkoły/placówki 

• -planuje ewaluację działań wspierających nauczycieli w rozwoju kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych uczniów; 

• projektuje i wykorzystuje narzędzia ewaluacyjne służące ocenie działań, których celem jest 
wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów 

 
Uczestnik/Uczestniczka: 

• przyjmuje swoje zadania  w projekcie 
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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? (7 godzin zajęć) 285 min  
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 30 min   
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MODUŁ IV  
 
TEMAT: 
 

Proces ucznia się a rozwój kompetencji kluczowych 
 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Czynności uczestników/uczestniczek 

• Doskonalenie własnej umiejętność uczenia się  

• Opracowywanie sposobów motywowania do uczenia się uczniów  

• Identyfikowanie czynników wpływających na efektywność uczenia się /nauczania 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, 

• opisuje przebieg procesu uczenia się. 

• określa znaczenie doświadczenia w uczeniu się 

• przedstawia podstawowe informacje na temat uczenia się w świetle neuronauk  

• określa możliwości i ograniczenia ludzkich zdolności do przyswajania informacji 

• określa poziom rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych adekwatnie do wieku 
ucznia 

• określa zależność pomiędzy doświadczeniem konkretnym a abstrakcją  

• opisuje zasadę powstawania systemu wiedzy w umyśle ucznia 

• określa źródła konstruktywizmu w edukacji 

• określa czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się wynikające z najnowszej 
wiedzy i  

• wskazuje czynniki wpływające na zapamiętywanie 

• omawia znaczenia zaangażowania uczniów w procesie uczenia się i lustrzany 

• określa motywację do uczenia się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

• określa elementy składowe i wpływ motywacji wewnętrznej 
Uczestnik/Uczestniczka w zakresie umiejętności: 

• wykorzystuje przykładowe strategie uczenia się kompetencji matematycznych 

• uzasadnia potrzebę działań  wspierających motywację do uczenia się uczniów  

• uzasadnia  znaczenie relacji nauczyciel–uczeń w procesie dydaktycznym  

• identyfikuje  wpływ emocji na przebieg procesu uczenia się 

• identyfikuje czynniki związane z organizacją pracy szkoły, które sprzyjają procesom uczenia 
się; łączy wiedzę na temat uczenia się z wiedzą dotyczącą procesowego wspomagania szkół. 

Uczestnik/Uczestniczka w zakresie postaw: 

• docenia  wartość uczenia się od siebie nawzajem 

• dostrzega znaczenie motywacji wewnętrznej 
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Przebieg procesu uczenia się  

• Wybrane elementy neuronauki  

• Mechanizm lustrzany  

• Rodzaje i znaczenie motywacji w nabywaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (10 godzin zajęć) 360minut  
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  90 minut 

 
MODUŁ V 
TEMAT: 

Strategie i metody  nauczania/uczenia się kompetencji  matematyczno-przyrodniczych   
 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Czynności uczestników/uczestniczek 

• Porównywanie strategii nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

• Rozpoznawanie strategii i metod nauczania  

• Rozwiązywanie problemu dotyczącego strategii i metod indywidualizacji kształcenia 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych   

Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
 
Uczestnik/Uczestniczka: 

• wskazuje strategie i czynniki sprzyjające rozwijaniu  kompetencji matematyczno-
przyrodniczych  

• wskazuje metody nauczania  wykorzystywanie podczas zajęć dydaktycznych 

• określa strategie i metody sprzyjające nabywaniu kompetencji matematyczno-
przyrodniczych na II etapie edukacyjnym  

• określa  zasady indywidualizacji nauczania w procesie rozwijania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych  

Uczestnik/Uczestniczka: 

• rozróżnia strategie i metody  nauczania; 

• stosuje strategię problemową w uczeniu się  

• analizuje problem i poszukuje rozwiązań wykorzystując technikę  metaplanu , 

• rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności indywidualizacji 
nauczania  

• określa kierunki zmian w szkołach w zakresie realizacji postulatu indywidualizacji nauczania 
Uczestnik/Uczestniczka: 

• dostrzega konieczność prowadzenia dialogu podczas rozwiązywania problemów 
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Strategie, metody i techniki uczenia się uczniów 

• Klasyfikacja strategii nauczania  

• Model D.A. Kolba  

• Strategia indywidualizacji nauczania  
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (5 godzin zajęć) 195minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  30 minut  

MODUŁ VI 
TEMAT: 

Metody i formy pracy nauczyciela służące rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Czynności uczestników/uczestniczek 

• Planowanie współpracy z radą pedagogiczną w zakresie modyfikowania strategii i metod 
nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

• Projektowanie zajęć z wykorzystaniem strategii: odkrywanie przez rozumowanie, kształcenia 
komplementarnego i nauczani wyprzedzającego 

• Opracowywanie projektów edukacyjnych nakierowanych na rozwój kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych  

Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 

• Poznaje i określa sposoby integrowania się członków zespołu, 

• określa czynniki od  których zależy efektywność procesu nauczania- uczenia się 

• opracowuje profil kompetencyjny nauczyciela i uzasadnia potrzebę doskonalenia 

• wskazuje najważniejsze aspekty związanie z projektowaniem i prowadzeniem zajęć 
nakierowanych na rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

• określa rolę eksperymentu,innowaji, obserwacji i pomiarów w rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych,  

• uzasadnia potrzebę stosowania strategii nauczania wyprzedzającego w szkołach,  

• prezentuje możliwości i zalety zastosowania nauczania wyprzedzającego w kształceniu 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

• podaje i przedstawia propozycje wykorzystanie webquestu w nauczaniu matematyczno-
przyrodniczym   

• podaje przykłady innowacji i eksperymentów pedagogicznych w nauczaniu matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych 

Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie:  umiejętności, ? (Cele operacyjne) 

• rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia strategii nauczania stosowane do 
rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów  

• wykorzystuję technikę wędrujących plakatów  do poszerzania wiadomości 

• projektuje rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w oparciu o strategię 
operacyjną   

• stosuje konstruktywistyczny cykl dociekania naukowego 

• w oparciu o podstawę programową planuje pracę metoda projektów edukacyjnych na II 
etapie kształcenia. 

Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: postaw? (Cele operacyjne)określa własne obawy, czy 
trudności we współpracy z radami pedagogicznymi  

• ocenia możliwość wprowadzenia do szkól nowatorskich metod pracy nakierowanych na 
indywidualizację nauczania-uczenia się 
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Formy pracy w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

• Proces nauczania uczenia się  

• Struktura pojęciowa działu nauczania i „mapa myśli” T. Buzana  

• Podział metod nauczania  

• Kształcenie - odkrywanie przez rozumowanie IBSE –Inquiry Based Science Education  

• Nauczanie komplementarne i kształcenie wyprzedzające 

• Praca metodą projektu edukacyjnego 

• Webquest jako szczególny przykład metody projektu edukacyjnego i nauczanie 
wyprzedzającego  

 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (12 godzin zajęć) 480 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  60 

 
MODUŁ VII 
TEMAT: 

Ocenianie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Ocenianie kształtujące  
 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Czynności uczestników/uczestniczek 

• Opracowywanie wskazówek dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu oceniania 

• Formułowanie komunikatów zachęcających do stosowania zasad oceniania kształtującego  

• Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej i formułowania oceny 
koleżeńskiej 

Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

• opisuje szkolne ocenianie 

• podaje błędy w ocenianiu i sposoby im zapobiegania 

• opisuje funkcje oceniania  

• przedstawia wpływ sposobu sprawdzania wiedzy uczniów i oceniania na efektywność 
uczenia się  określa sposoby udzielania informacji zwrotnych, sprzyjających rozwijaniu 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

• określa wskaźniki świadczące o potrzebach doskonalenia nauczycieli w zakresie oceniania 

• określa zalety oceny koleżeńskiej w kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczyc 
Uczestnik/Uczestniczka 

• formułuje informację zwrotną na temat odbytych zajęć 

• wykorzystuje elementy oceniania kształtującego w planowaniu lekcji rozwijającej 
kompetencje matematyczno-przyrodnicze  

Uczestnik/Uczestniczka 

• doskonali umiejętności formułowania oceny koleżeńskiej  
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Ocenianie jako proces 

• Funkcje oceniania  

• Etapy oceniania kształtujące 

• Formułowanie informacji zwrotnej 

• Ocena koleżeńska 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (5 godzin zajęć) 185 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  40minut  

  
MODUŁ VIII 
TEMAT: 

Środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów   

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Czynności uczestników/uczestniczek 

• Uzasadnianie potrzeby wykorzystywania na lekcjach przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych różnorodnych środków dydaktycznych 

• Opracowanie kryteriów doboru środków dydaktycznych w procesie uczenia się /nauczania  
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka 

• definiuje pojęcie środek dydaktyczny 

• określa rolę i znaczenie środków dydaktycznych w kształceniu kompetencji matematyczno-
przyrodniczych 

• określa kryteria doboru środków dydaktycznych w kształtowaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 

• ocenia ich skuteczność zastosowania 

• określa zalety stosowania łamigłówek w procesie lekcyjnym 
 
Uczestnik/Uczestniczka 

• dokonuje podziału środków dydaktycznych  na: wzrokowe, słuchowe, wzrokowo-słuchowe, 
częściowo automatyczne, eksperymenty 

• proponuje  naturalne środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematyczno-
przyrodniczych 

• opracowuje przykłady zadań logicznych, możliwych do wykorzystanie w nauczaniu 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

• wykazuje przydatność zasobów www.ore  w nauczaniu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych,  

• planuje wsparcie nauczycieli w doborze środków dydaktycznych 
  

Uczestnik/Uczestniczka 

• dostrzega konieczność wykorzystywania naturalnych środków dydaktycznych  i zajęć 
terenowych w kształtowaniu proekologicznej postawy uczniów  

 
 

http://www.ore/


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

w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00  

 

 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Rodzaje środków dydaktycznych w nauczaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

• Podział, rola i znaczenie  środków dydaktycznych 

• Naturalne środki dydaktyczne. Zajęcia terenowe  

• Łamigłówki logiczne służące doskonaleniu rozumowania matematycznego  

• Interaktywne ćwiczenia możliwe do zastosowania w kształceniu matematyczno-
przyrodniczym . Portal Scholaris  i e-podręczniki  

 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (5 godzin zajęć) 190 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  35 minut  

 
MODUŁ IX 
TEMAT: 

Wspomaganie pracy szkoły w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Czynności uczestników/uczestniczek 

• Przygotowanie do prowadzenia wspomagania szkół/placówek  
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka 

• uzasadnia  sens prowadzenia diagnozy potrzeb w szkole w aspekcie rozwijania kompetencji 
kluczowych w oparciu o narzędzie diagnostyczne 

• poznaje  założenia planu wspomagania szkoły/placówki oświatowej w zakresie kompetencji 
kluczowych 

Uczestnik/Uczestniczka 

• diagnozuje potrzeby szkoły w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w oparciu o 
narzędzie diagnostyczne ORKE. 

• opisuje wyniki pogłębionej diagnozy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

• wykorzystuje  model SMART jako podstawę do formułowania celów wspomagania. 

• planuje proces wspomagania w szkole/placówce oświatowej 

• poprawnie formułuje cele wspomagania 

• planuje współpracę z radą pedagogiczną ;określa zasady tej współpracy 

• przewiduje ewentualne trudności i podaje sposoby przeciwdziałania ich występowaniu 

• planuje temat zajęć dotyczących rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

• opracowuje scenariusz zajęć z nauczycielami o tematyce rozwijania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych, przygotowuje niezbędne materiały do symulacji zajęć 

• prezentuje opracowany  projekt realizacji wspomagania szkoły w zakresie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 

• prezentuje opracowany  projekt realizacji wspomagania szkoły w zakresie kompetencji 

• projektuje zmianę pracy szkoły w zakresie rozwijania kompetencji matematyczno-
przyrodniczych 

• opracowuje sposoby pokonywania trudności w realizacji zmiany 
Uczestnik/Uczestniczka 

• dokonuje refleksji dotyczącej przeżytych zajęć i samooceny zaplanowanych zajęć  
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych  

• Wywiad trenera wspomagającego z dyrektorem szkoły 

• Diagnoza pogłębiona   

• Planu kompleksowego wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych  

• Zasady opracowywania i elementy scenariusza planowanych zajęć z radą pedagogiczną  

• Zmiana. Czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany. Technika kruszenia 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (15 godzin zajęć) 665 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 10 minut  

  
MODUŁ X 
TEMAT: 

Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Czynności uczestników/uczestniczek 

• Określanie kierunków własnego rozwoju zawodowego w obszarze wspomagania szkół  
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

• charakteryzuje kompetencje, które powinna posiadać i rozwijać osoba odpowiedzialna za 
wspomaganie szkół; 

Uczestnik/Uczestniczka: 

• określa swoje mocne strony, które wykorzysta, wspomagając szkoły; 

• identyfikuje swoje deficyty, które utrudniają prowadzenie wspomagania szkół; 

• wyznacza kierunek rozwoju zawodowego i przygotowuje plan działania. 

Uczestnik/Uczestniczka: 

• dokonuje samooceny kompetencji niezbędnych w realizacji przyjętego zadania i planuje 
własny rozwój  

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Koło kompetencji trenera wspomagającego szkoły/placówki 

• Hierarchia deficytów kompetencji 

• Kierunki rozwoju zawodowego  
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? (3 godziny)  135 minut  
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 0  
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WYPOSAŻENIE TECHNO-DYDAKTYCZNE 
 

Jakiej sali potrzebujesz do realizacji szkolenia? 
Sala powinna być duża, dająca możliwość 20 osobom pracy w kręgu i w grupach zadaniowych przy 
stolikach. Wygodne krzesło dla każdego uczestnika.  Ściany powinny umożliwiać zawieszanie 
plakatów będących opracowaniami uczestników szkolenia.  
 
W co powinna być wyposażona sala?  
Rzutnik multimedialny, komputer z głośnikami, ekran, dostęp do Internetu zarówno dla 
prowadzącego jak i uczestników, tablica zwykła lub stojak z flipchartem,  
 
 Jakie dodatkowe kryteria powinno spełniać miejsce realizacji szkolenia? 
Miejsce szkolenia powinno dawać możliwość pracy przy świetle dziennym  
 

 

MATERIAŁY I POMOCE 

Jakie materiały przygotujesz dla uczestnika? 
 
Materiały dołączone do scenariusza zajęć.  
 
Czego potrzebujesz, aby przeprowadzić ćwiczenia  z uczestnikami? 
Nowa podstawa programowa – wydruk, najlepiej 10 egzemplarzy  
 Kartki flipchart, mazaki, kartki samoprzylepne, kartki A4 , taśma do przyklejania plakatów, nożyczki 
ewentualnie rolka „cenek”  
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