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Scenariusz szkolenia 

Terminarz zjazdów 

 Zjazdy I–IV – 15 h Zjazd V – 10 h 

dzień Godziny Przebieg Godziny Przebieg 

I 9.00–10.30 sesja I 9.00–10.30 sesja 

10.30–10.45 przerwa kawowa 10.30–10.45 przerwa kawowa 

10.45–12.15 sesja II 10.45–12.15 sesja 

12.15–12.30 przerwa kawowa 12.15–12.30 przerwa kawowa 

12.30–14.00 sesja III 12.30–14.00 sesja 

14.00–15.00 obiad 14.00–15.00 obiad 

15.00–16.30 sesja IV 15.00–16.30 sesja 

16.30–16.45 przerwa kawowa X X 

16.45–18.15 sesja V X X 

II 9.00–10.30 sesja 9.00–10.30 sesja 

10.30–10.45 przerwa kawowa X X 

10.45–13.00 sesja X X 
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KOMPETENCJA POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH – PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY 

Zjazd I (15 h) 

Temat: Wspomaganie pracy szkoły – wprowadzenie do szkolenia. Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacyjnym  

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

I DZIEŃ ZJAZDU 

I 1 Zapoznaj się z grupą 
Indywidualna prezentacja trenera oraz członków grupy, 
na przykład: 
• każdy uczestnik zajęć wymienia swoje imię oraz kilka 

informacji na swój temat; 
• uczestnicy siadają w porządku alfabetycznym według 

imion i przedstawiają się za pomocą kilku słów;  
• ćwiczenie „moja ręka – moja siła” – uczestnicy zajęć 

odrysowują na kartce swoją dłoń, a następnie w miejscu 
palców wpisują swoje mocne strony. 

15/0 
 

Kartki A4, 
przybory do pisania. 

Uczestniczka / uczestnik poznaje 
trenera i członków grupy. 

2 Omów program kursu i szczegółowy program I zjazdu.  
Przeprowadź dyskusję, zapytaj o pytania 
uczestniczek / uczestników odnośnie do programu 
i organizacji zajęć.  
Prezentacja poświęcona programowi każdego kursu.  
Obowiązki TW z wniosku i zasady uzyskania zaświadczenia. 

0/30 
 
 

Prezentacja 
z programem, rzutnik 
multimedialny,  
załącznik TI1  

Uczestniczka / uczestnik poznaje 
program kursu i szczegółowy 
harmonogram zajęć I zjazdu.  

3 Ustalenie zasad pracy obowiązujących podczas szkolenia 
Omów z uczestnikami zasady, jakie będą obowiązywały 
podczas szkolenia, oraz upewnij się, czy zostały one 
właściwie zrozumiane przez całą grupę. Zasady te warto 

0/20 Flipchart, 
markery. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− opracowuje zasady pracy 

obowiązujące w trakcie szkolenia; 
− uzasadnia potrzebę określania 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

rozszerzyć o propozycje samych uczestników. Deklaracja 
powinna przybrać formę pisemnego kontraktu. 
Proponowane zasady dotyczą: 
• aktywnego słuchania i uczestniczenia w ćwiczeniach, 
•  nieprzerywania pozostałym uczestnikom, 
• nieoceniania przedmówców, 
• prawa do wypowiedzi oraz refleksji, 
• dzielenia się doświadczeniem, 
• poufności. 
Zawieś kontrakt w widocznym dla wszystkich miejscu. 
Przeprowadź dyskusję dotyczącą celowości opracowywania 
kontraktu podczas trwającego szkolenia i szkoleń rad 
pedagogicznych.  

kontraktu pracy grupowej 
lub współpracy.  

 

I 4 Poznajmy się 
Własna propozycja trenera, dopasowana do grupy, lub jedno 
z poniższych ćwiczeń. 
1. Ćwiczenie „łańcuch talentów” – do przeprowadzenia, jeśli 
grupa się nie zna. 
Zadaj uczestnikom szkolenia pytanie o talent, który 
posiadają. Po krótkiej rozmowie rozdaj każdemu kilka 
pasków papieru i poproś o wpisanie jednego talentu 
na jednym pasku. Następnie każdy z uczestników kolejno 
opowiada o swoich talentach. W trakcie lub po prezentacji 
talentów uczestnik łączy paski taśmą klejącą i przekazuje 
dalej. Łańcuch można zawiesić na ścianie, a kontynuacją 
ćwiczenia może być łączenie się w grupy uczestników, którzy 
mają podobne talenty i ustalenie, jak mogą być one 
przydatne na szkoleniu, w którym aktualnie uczestniczą. 
2. Ćwiczenie „wróżka” – do przeprowadzenia, jeśli grupa zna 
się trochę. 

0/25 
 

Kolorowe paski 
papieru o długości 
ok. 20 cm, 100 szt., 
flamastry 
lub markery, 
taśma klejąca. 
 
 
Kartki A4, długopisy 
lub 
flamastry. 

Uczestniczka / uczestnik dokonuje 
refleksji na temat własnych 
kompetencji.  
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Każdy z uczestników szkolenia wypisuje na kartce krótką 
charakterystykę swojej osoby (cechy osobowości, podejście 
do biznesu, hobby itp.). Następnie kartki są wymieszane, 
a uczestnicy losują jedną z nich, czytają i próbują odgadnąć 
jej właściciela. 

x x Przerwa  15   

II 2 Definicja kompetencji 
Zastosuj metodę „barometr opinii”. 
Opis metody 
Przyczep w różnych miejscach sali seminaryjnej definicje 
kompetencji. 
Poproś U. szkolenia, aby ustawili się w pobliżu tej definicji, 
która jest im najbliższa lub najlepiej odpowiada ich 
wyobrażeniu, czym jest kompetencja. 
Poproś U. o uzasadnienie, dlaczego wybrane wskaźniki 
kompetencji wydają im się ważne.  

0/20 Załącznik TII1. Uczestniczka / uczestnik: 
− wskazuje relewantne czynniki 

kompetencji; 
− definiuje pojęcie kompetencji. 

3 Rola kompetencji w życiu osobistym i społecznym 
Przeprowadź w grupie dyskusję na temat roli kompetencji 
kluczowych przy wykorzystaniu metody „akwarium”. 
Opis metody 
Zapisz wcześniej na flipcharcie, na oddzielnych kartach, 
pytania, które stanowić będą bodziec do dyskusji.  
• Flipchart 1: Jakie znaczenie mają kompetencje kluczowe 

dla naszego osobistego rozwoju? 
• Flipchart 2: Jak kompetencje kluczowe mogą przełożyć się 

na twoje satysfakcjonujące życie w społeczeństwie? 
• Flipchart 3: Jak kompetencje kluczowe mogą wspierać twój 

rozwój zawodowy? 
Poproś U. o odliczenie do trzech. U. tworzą dwa kręgi – 

0/30  Uczestniczka / uczestnik wykazuje 
znaczenie kompetencji kluczowych 
dla przygotowania dzieci i młodzieży 
do dorosłego życia i funkcjonowania 
na rynku pracy. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

wewnętrzny i zewnętrzny. Do kręgu wewnętrznego wchodzą 
najpierw osoby z numerem jeden. Rozpoczynają dyskusję 
na temat roli kompetencji z perspektywy osobistej. 
„Jedynki” dyskutują do czasu, aż przestaną pojawiać się 
nowe argumenty. Następnie wycofują się do kręgu 
zewnętrznego, zaś do kręgu wewnętrznego wchodzą 
„dwójki”. Dyskutują na temat roli kompetencji 
z perspektywy społecznej. Gdy wyczerpią się argumenty, 
zaproś do kręgu wewnętrznego „trójki”, które dyskutują 
na temat znaczenia kompetencji kluczowych z perspektywy 
życia zawodowego  
Podsumuj ćwiczenie: zapytaj U., który z argumentów wydał 
im się szczególnie wartościowy i poszerzył ich perspektywę 
patrzenia na rolę kompetencji kluczowych? 

II 3 Wskaźniki kompetencji kluczowych cz. 1 
Podziel grupę na pary. Każda z par losuje jedną 
z kompetencji kluczowych. Zadaniem uczestników jest 
odpowiedź na pytanie: Jak wyobrażacie sobie osobę dorosłą, 
u której rozwinięta jest dana kompetencja kluczowa? U. 
zapisują wnioski w formie mapy myśli na flipcharcie. 
Monitoruj pracę tak, aby na flipchartach pojawiły się 
konkretne wskaźniki.  
 

0/25 Załącznik TII2 (a-h), 
flipchart, pisaki 
w trzech kolorach 
dla każdej pary. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− 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. 

x x Przerwa 15   

II 4 Wskaźniki kompetencji kluczowych cz. 2 
W kolejnym etapie ćwiczenia rozdaj parom wylosowaną 
definicję kompetencji kluczowej wg Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Zadaniem U. jest wyróżnienie 

0/45 Zakreślacze w kolorze 
niebieskim, 
czerwonym, zielonym 
16 sztuk 

Uczestniczka / uczestnik określa 
wskaźniki kompetencji kluczowych, 
wykorzystując taksonomię B. Blooma.  
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

wskaźników tej kompetencji na podstawie definicji PE i Rady 
oraz dopisanie bądź nadpisanie tych wskaźników 
do przygotowanej wcześniej mapy myśli. Następnie rozdaj 
każdej parze po trzy zakreślacze: zielony, czerwony 
i niebieski. Poproś U., aby zaznaczyli 
− kolorem niebieskim te wskaźniki, które odnoszą się 

do wiedzy; 
− kolorem czerwonym te wskaźniki, które odnoszą się 

do umiejętności; 
− kolorem zielonym te wskaźniki, które odnoszą się 

do zachowań. 
W podsumowaniu i prezentacji efektów pracy U. 
odpowiadają na pytanie: Jakie postawy wypływają z tak 
określonych wskaźników wiedzy, umiejętności i zachowań? 
Uwagi dla trenera 
Hierarchia celów dydaktycznych w obrębie domeny 
afektywnej (uczucia, postawy) wg taksonomii B. Blooma wraz 
z przykładowymi czasownikami:  
1. otrzymywanie (akceptować, interesować się, słuchać, 

spostrzegać, tolerować, uznawać);  
2. odpowiadanie / reagowanie (czynić zadość, naśladować, 

opiekować się, przestrzegać czegoś, przyczyniać się, 
przystosowywać się, zgadzać się, uczestniczyć); 

3. wartościowanie (inicjować, preferować, przejmować się, 
przyjmować odpowiedzialność, przyswajać sobie, 

4.  wykazywać lojalność, zachowywać się zgodnie z, 
wybierać, wykazywać zainteresowanie); 

5. organizowanie (dzielić, formułować, grupować, 
klasyfikować, konceptualizować, porównywać, 
przystosowywać się); 

6. charakteryzowanie (popierać, bronić, wpływać, 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

oddziaływać, utrzymywać, wspierać, uzasadniać 
postępowanie). 

II 5 Kompetencje kluczowe w podstawie programowej  
Rozdaj U. podstawy programowe: trzy pary otrzymają 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego, pięć par dla II etapu edukacyjnego. Każda 
para wykorzystuje preambułę podstawy programowej, opis 
trzech wybranych edukacji lub przedmiotów oraz warunki 
i sposób realizacji. 
U. pracują w parach, w których pracowali przy poprzednim 
ćwiczeniu. W oparciu o podstawę programową analizują 
wcześniej wylosowaną kompetencję kluczową. Uzupełniają 
kartę pracy. Zadaniem U. jest odnalezienie korelacji 
pomiędzy wyróżnionymi w poprzednim ćwiczeniu 
wskaźnikami danej kompetencji kluczowej a zapisami 
w podstawie programowej. U. podają minimum po trzy 
przykłady w każdej kolumnie tabeli i prezentują wyniki. 

0/45 Podstawa 
programowa, 
załącznik T II3, 
flipchart, pisaki. 

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

x x Obiad  60   

II 6 Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych 
Podziel U. na cztery grupy. Następnie przeprowadź 
za pomocą metody „world cafe” dyskusję: W jaki sposób  
można kształtować kompetencje kluczowe poza lekcją 
w szkole? 
Opis metody 
U. zostają podzieleni na cztery grupy, które siedzą przy 
czterech stolikach. Każda z grup ma swojego lidera. Grupy 
dyskutują równolegle na temat tego, w jaki sposób można 
rozwijać wybrane kompetencje kluczowe poza lekcją 
szkolną. Lider zapisuje rezultaty dyskusji na flipcharcie.  

0/90 
 
 
 
 
 

Flipchart, pisaki Uczestniczka / uczestnik opisuje rolę 
szkoły oraz rolę środowiska 
w kształtowaniu kompetencji 
kluczowych uczniów. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Po ok. 15 min, na sygnał, członkowie grup przemieszczają się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara do kolejnej grupy 
dyskusyjnej. Lider pozostaje na miejscu i zbiera pomysły od 
nowej grupy, zapisując je również na flipcharcie.  
Gdy U. przejdą przez wszystkie cztery grupy i omówią 
wszystkie kompetencje kluczowe, liderzy grup przedstawiają 
wyniki dyskusji na forum. 
Proponowany podział na grupy 
• Grupa I / stolik 1: porozumiewanie się w języku ojczystym 

i porozumiewanie się w językach obcych. 
• Grupa II / stolik 2: kompetencje matematyczne 

i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz 
kompetencje informatyczne. 

• Grupa III / stolik 3: umiejętność uczenia się oraz 
kompetencje społeczne i obywatelskie. 

• Grupa IV / stolik 4: inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 
świadomość i ekspresja kulturalna. 

  Przerwa  15   

III 1 Instytucje wspomagające pracę szkoły 
Przeprowadź dyskusję umożliwiającą wymianę wiedzy o idei 
wspomagania, dotyczącą: 
− doświadczeń uczestników w zakresie wspomagania pracy 

szkoły; 
− rozumienia przez nich zadania, jakim jest wspomaganie 

pracy szkoły; 
− powodów wspomagania pracy szkoły;  
− instytucji, które powinny udzielać szkole pomocy 

w realizacji jej zadań.  
Zapisz wymienione instytucje na kartonie. 
 

0/30 Flipchart, pisak, kartki 
samoprzylepne.  

Uczestniczka / uczestnik: 
− wskazuje instytucje udzielające 

szkole pomocy w realizacji jej zadań; 
− wymienia powody wspomagania 

pracy szkoły. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Jeżeli uważasz któryś z zakresów tematycznych za zbędny, 
pomiń go. Należy jednak zapisać instytucje wspomagające 
szkołę. To działanie powinno pomóc uczestnikom zobaczyć 
doświadczenia innych z zakresu wspomagania i rozpocząć 
proces wyrównywania wiedzy w grupie. Jeżeli żaden 
z uczestników nie był odpowiedzialny za proces 
wspomagania pracy szkoły, to zapytaj o doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń dla rad pedagogicznych. Podziel U. 
na pięć zespołów, w których powinni porozmawiać o swoich 
doświadczeniach ze współpracy z radami pedagogicznymi. 
Następnie na małych kartkach samoprzylepnych U. powinni 
zapisać cele szkoleń rad pedagogicznych (jeden cel na jednej 
kartce). W dalszej kolejności przedstawiciele zespołów 
referują wyniki pracy w grupach, przyklejają kartki 
na wspólnym plakacie. Jeżeli cele się pokrywają, naklejają 
jedną kartkę na drugą. Podsumuj dyskusję, wskazując te 
cele, które są najbardziej popularne. Uzupełnij, jeżeli czegoś 
zabraknie w wypowiedziach liderów zespołów na temat 
celowości wspomagania pracy szkoły.  

2 Definicja wspomagania pracy szkoły i zadania instytucji 
wspomagających. Wymagania państwa wobec szkól 
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 
1. Podziel uczestników na pięć zespołów.  
2. Cztery zespoły losują jedną z instytucji wspomagających 

pracę szkoły: kuratorium oświaty, poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, bibliotekę pedagogiczną, 
placówkę doskonalenia nauczycieli. Zadaniem zespołów 
jest zapisanie odpowiedzi na poniższe pytania. 
a. Jak w rozporządzeniu MEN zdefiniowane jest wspomaganie 

pracy szkoły przez wylosowaną instytucję? 

0/60 Załącznik TIII1 (a-e), 
kartki A4 
do zapisywania 
wyników pracy 
grupowej, miejsce 
do zawieszania 
kartek oraz elementy 
umożliwiające ich 
przymocowanie 
 
 

Uczestniczka / Uczestnik: 
− 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. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

b. Jakie są zadania instytucji w zakresie wspomagania pracy 
szkoły?  

3. Rozdaj zespołom adekwatnie do wylosowanej instytucji 
kopie rozporządzeń. 
a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199).  

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dn. 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270).  

c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dn. 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych bibliotek pedagogicznych  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 369).  

d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dn. 29 września 2016 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591).  

e. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec  
szkół i placówek (Dz.U. z 2015r. poz. 1214). 

4. Zadaniem piątego zespołu jest odnalezienie 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół 
i placówek (załącznik TIII 2e) zapisów wskazujących 
na konieczność kształtowania kompetencji kluczowych 
w szkole. 

5. Definicje wspomagania zespoły zapisują na jednej kartce 
A4, a na drugiej – zadania tej instytucji. Po zakończonej  

 

Rozporządzenia 
opisane w treści, 
po jednym dla grupy. 
 
Rzutnik 
multimedialny,  
załącznik TIII2,  
slajdy 1–3. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

6. pracy liderzy zespołów zawieszają kolejno definicje 
wspomagania i zadania instytucji, referują wynik pracy.  

7. Piąty zespól przedstawia uzasadnienie konieczności 
doskonalenie pracy szkoły w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych.  

8. Następnie podczas dyskusji uczestnicy odnajdują 
elementy, które łączą definicje pojęć pochodzących 
z różnych aktów prawnych i podobne zadania instytucji.  

9. Jako podsumowanie wygłoś miniwykład Rozumienie 
wspomagania pracy szkoły w projekcie „Szkolenia 
i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz 
wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie 
kompetencji kluczowych”. (prezentacja, slajdy 1–3)  

II DZIEŃ ZJAZDU 

III 3 Etapy i uczestnicy procesu wspomagania pracy szkoły – 
studium przypadku 
1. Rozdaj wszystkim uczestnikom arkusz „Wspomaganie 

pracy szkoły – studium przypadku”. 
2. Daj uczestnikom 10 min na zapoznanie się z materiałem. 
3. Podziel grupę na 4-osobowe zespoły. Poproś,  

by uczestnicy przedyskutowali w grupach studium 
przypadku i wykonali polecenia zamieszczone w arkuszu 
„Wspomaganie pracy szkoły”. Na wykonanie zadania daj 
30 min. 

4. Poproś reprezentantów grup o przedstawienie efektów 
pracy (15 min). 

5. Prezentacje grup podsumuj miniwykładem z prezentacji 
„Wspomaganie pracy szkoły” (slajdy 4–13). W wykładzie 
omów zasady działania sieci samokształcenia 
z uwzględnieniem ich charakteru międzyszkolnego (10 min).  

0/75 Załącznik III1 – 
studium przypadku, 
kartki A4 
do zapisywania, 
załącznik TIII3 –opis 
metody studium 
przypadku. 
Prezentacja – dalszy 
ciąg załącznika TIII2 
(slajdy 4-13 ). 

Uczestniczka / Uczestnik:  
− opisuje etapy procesu wspomagania 

szkoły, jak: 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. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Jeżeli wśród uczestników szkolenia są osoby 
z doświadczeniem wspomagania pracy szkół, zamiast 
ćwiczenia 3 można przeprowadzić dyskusję panelową. 
Uczestnicy eksperci mogą krótko omówić etapy procesu 
wspomagania i zadania zaangażowanych w proces osób. 
Następnie pozostali uczestnicy mogą zadawać ekspertom 
pytania. Podsumowanie dyskusji jest takie samo jak 
po omówieniu studium przypadku. Należy zwróć uwagę 
na rzadziej pojawiające się elementy, takie jak sieci 
współpracy i samokształcenia. 

III 4 Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwoju 
kompetencji kluczowych  
Przeprowadź w grupie szkoleniowej burzę mózgów:  
• Z jakich źródeł informacji można pozyskać wiedzę wstępną 

o danej szkole? 
• Jakie informacje o szkole są potrzebne trenerowi, zanim 

spotka się pierwszy raz z dyrektorem szkoły?  
• Jakie metody / techniki badawcze mogą być przydatne 

w procesie diagnozy potrzeb szkoły?  
Uczestnicy powinni wymienić m.in.: stronę internetową 
szkoły, analizę dokumentów szkoły, wywiad, rozmowę 
z dyrektorem, ankietę, krytyczną obserwację np. lekcji, 
zachowań uczniów, wyniki ewaluacji wewnętrznej szkoły, 
badania prowadzone przez nauczycieli, wyniki zewnętrznej 
ewaluacji pracy szkoły.  

0/15 Flipchart, pisaki Uczestniczka / Uczestnik  
planuje diagnozę potrzeb 
szkoły / placówki. 
 
 

  Przerwa  15   

III 5 Podziel uczestników na sześć zespołów. 
Trzy zespoły układają pytania do wywiadu diagnostycznego 
 

0/30 Załącznik TIII2 (slajdy 
14-20). 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

z dyrektorem szkoły; trzy kolejne planują pytania do ankiety 
diagnostycznej skierowanej do nauczycieli.  
Przeprowadź miniwykład na temat narzędzi 
diagnostycznych: wywiadu i ankiety. 
Każda grupa opracuje krótkie narzędzie badawcze, które 
pozwoli uzyskać informacje na temat potrzeb rozwojowych 
szkoły w zakresie kompetencji kluczowych. 
Następnie poproś grupy o prezentacje opracowań 
i poprowadź dyskusję na temat podobieństw i różnic 
w proponowanych narzędziach. 

III 6 Definicja monitorowania i ewaluacji 
Wprowadzenie do części zajęć dotyczących monitorowania 
i ewaluacji procesu wspomagania. 
Przeprowadź w grupie szkoleniowej burzę mózgów. Zadaj 
pytanie: Czym, zdaniem uczestników szkolenia, jest 
monitorowanie, a czym ewaluacja. 
Następnie zastanów się wraz z uczestnikami, jaka jest 
różnica pomiędzy tymi dwoma procesami. 
Monitoring skupia się jedynie na sprawdzeniu 
i monitorowaniu, czy zaplanowane działania miały miejsce. 
Jeżeli coś nie miało miejsca, pojawia się pytanie: dlaczego? 
Natomiast ewaluacja ma odpowiedzieć na pytanie, jaka jest 
wartość podjętych działań. Mocno podkreśl, że ewaluacja nie 
ma charakteru oceniającego z perspektywy TW. Powinna 
mieć charakter wartościujący: Czy udało się osiągnąć 
wszystko, co można było w danej sytuacji i w danym 
kontekście? Odnieś się do procesu wspomagania 
szkoły / przedszkola / placówki i do opracowanych planów 
wspomagania. 
 

0/15 Flipchart, pisaki, 
złącznik TIII2 (slajdy 
21–24).   

Uczestniczka / Uczestnik rozróżnia 
i wyjaśnia pojęcia monitorowania 
i ewaluacji. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Miniwykład podsumowujący 
− Czym jest monitorowanie i ewaluacja – definicje pojęć. 
− Ewaluacja to wartościujący proces, na który składają się: 

• zbieranie danych, 
• analizy zebranych informacji, 
• wyciąganie wniosków, 
• sformułowanie rekomendacji co do decyzji, jakie 

powinny być podjęte.  

  Metody i techniki badawcze wykorzystywane w procesie 
monitorowania i ewaluacji  
Przeprowadź w grupie szkoleniowej burzę mózgów. Zadaj 
pytanie: Jakie metody / techniki badawcze mogą być 
przydatne w procesie monitorowania i ewaluacji 
procesowego wspomagania szkół / przedszkoli / placówek? 
Uczestnicy powinni wymienić m.in.: arkusz kontroli, checklist, 
krytyczną obserwację np. lekcji, zachowań uczniów, analizę 
dokumentów opracowanych przez dyrektora, np. planu 
wspomagania w kontekście etapu jego realizacji, ewaluację 
wewnętrzną szkoły, badania nauczycieli, wywiad, rozmowę 
z dyrektorem, nauczycielami, cząstkowe pomiary np. 
ewaluacje zajęć z realizacji planu wspomagania, ankiety. 
Wybierzcie 2–4 metody / techniki badawcze wraz 
z określeniem respondentów badania, które uznajecie 
za najbardziej przydatne w ewaluacji procesu wspomagania 
w szkołach / przedszkolach / placówkach, np.: wywiad 
z dyrektorem, wywiad z nauczycielami, ankietę, obserwację 
lub inne. 
Podziel uczestników zajęć na cztery grupy zadaniowe. 
Przydziel grupom po jednej wybranej technice badawczej: 
− wywiad z dyrektorem, 

0/45  Uczestniczka / Uczestniczka: 
− 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.  
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania, zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / 
ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

− wywiad z nauczycielami, 
− ankieta, 
− obserwacja. 
Każda grupa opracuje krótkie narzędzie badawcze, które 
pozwoli uzyskać informacje nt. efektywności 
przeprowadzonego procesu wspomagania 
w szkole / przedszkolu / placówce i zaprezentuje go 
na forum grupy. Przy tworzeniu narzędzia należy pamiętać 
o przyjętych celach w planie wspomagania. Można 
skorzystać z już wypracowanych wcześniej na zajęciach 
celów szczegółowych wspomagania lub przyjąć hipotetyczne 
cele wspomagania dla wykonywanego ćwiczenia. 
Uwagi dla trenera 
Ewaluację w procesie wspomagania traktować chcemy 
miękko, tzn. nie chodzi o przeprowadzenie poważnego, 
opartego o triangulację metod i źródeł badania 
ewaluacyjnego na zakończenie realizacji procesu 
wspomagania. Raczej chodzi o dotarcie do wiarygodnej 
informacji, czy proces wspomagania przyniósł efekty, a jeżeli 
tak, to jakie? 

−  Omówienie 
Charakterystyka zadania dla uczestników szkolenia 
polegającego na wspomaganiu trzech szkół w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Rola 
i zadania TW/ORKE – prezentacja. 
 (opracowanie ORKE!)  

25/0   

  Podsumowanie zajęć 0/20   
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Materiały: 

Załącznik T I1 

Załącznik TII1 

Załącznik T II2 (a-h)  

Załącznik TII3 

Załącznik T III1 (a-e) 

Załącznik T III2 

Załącznik III1 

Załącznik T III3 
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Zjazd II (15 h) 

Temat: Wspomaganie pracy szkoły. Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych. Rozwój kompetencji  
porozumiewania się w językach obcych na I etapie edukacyjnym (wstęp) 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

I DZIEŃ ZJAZDU 

 
 

 Zapytaj uczestników, z jakimi oczekiwaniami i w jakim 
nastroju przybywają na kolejny zjazd. Poproś o rozmowę 
w 4-osobowych grupach na temat modułu  
e-learningowego. U. mogą rozpocząć rozmowę od 
poniższych zdań. 
• Jestem zadowolona / zadowolony z… / bo… 
• Trudność sprawiło mi… 
• Zabrakło / potrzebuję więcej informacji o… 
Rozdaj flipcharty i poproś o narysowanie kwiatka 
z czterema płatkami. Płatków powinno być tyle, ilu 
członków grupy. W środku kwiatka uczestnicy zapisują 
odpowiedzi, które są wspólne dla całej grupy, a 
w płatkach – swoje indywidualne. 
Po prezentacji przeprowadź dyskusję na temat sukcesów 
i trudności. Przy trudnościach poproś o wymianę 
doświadczeń. Spytaj, jak inni sobie z nimi poradzili.  

45/0 Flipcharty, flamastry. Uczestniczka / uczestnik: 
− integruje się ponownie z innymi 

uczestnikami; 
− określa sukcesy i trudności 

związane z modułem  
− e-learningowym; 
− określa swoje oczekiwania. 

III 
Procesowe 
wspomaganie 

7 Zaprezentuj i omów opracowane przez ORKE narzędzie 
diagnostyczne adresowane dla TW, a służące diagnozie 
potrzeb szkoły / placówki oświatowej w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych. Wyjaśnij uczestnikom 
założenia wykorzystywania tego narzędzia w procesie 
diagnozy. 

20/0 Załącznik III2 – 
narzędzie 
diagnostyczne ORKE. 

Uczestniczka / uczestnik rozumie 
sens prowadzenia diagnozy 
potrzeb w szkole w aspekcie 
rozwijania kompetencji kluczowych 
w oparciu o narzędzie 
diagnostyczne.  
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1. Proces diagnozy TW rozpoczyna od przeglądu 
informacji dostępnych danych na temat 
szkoły / placówki oświatowej (research). Informacji 
mogą dostarczyć: analiza strony internetowej, analiza 
raportu z ewaluacji zewnętrznej dostępna na stronie 
npseo.pl, wyniki sprawdzianu, wyniki egzaminów 
zewnętrznych zamieszczonych na stronie internetowej 
OKE, analiza danych zastanych udostępnionych przez 
dyrektora szkoły. 

2. Narzędzie diagnostyczne to ogólne pytania do wywiadu 
z dyrektorem szkoły / placówki oświatowej (I część 
narzędzia), związane z rozwijaniem kompetencji 
kluczowych. Zapewnia dobrą relację i wskazuje obszar 
rozwoju. TW uzgadnia z dyrektorem kompetencję 
kluczową do rozwoju w szkole, np. wskazaną / wybraną 
przez dyrektora kompetencję. 

3. TW prowadzi warsztat z nauczycielami wskazanymi 
przez dyrektora, wybranymi według klucza 
uspołecznienia, czyli reprezentatywnymi, 
zainteresowanymi rozwojem szkoły (mogą to być np.: 
wicedyrektor, pedagog, kierownicy zespołów). Warsztat 
ma na celu 
• pogłębienie wiedzy za pomocą narzędzia 

diagnostycznego (rekomendowana II część 
narzędzia) lub wywiadu prowadzonego przez TW; 

• wybór priorytetów doskonalenia, sformułowanie 
celów i określenie tematyki szkoleń. 

* Komunikat do dyrektora kierowany przez TW: 
pomożemy wam racjonalnie wybrać kierunek rozwoju 
oraz zainicjować współpracę nauczycieli wokół tego, 
co może lepiej funkcjonować w szkole i wyznaczyć 
kierunek zmiany. 

III 8 Pozwól uczestnikom dobrać się w pary. Jeden 
z uczestników w parze przyjmuje rolę dyrektora 
szkoły / placówki, druga osoba przyjmuje rolę TW. U. 

25/0 Kartki A4. Uczestniczka / uczestnik diagnozuje 
potrzeby szkoły w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych 
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wybierają hipotetyczną szkołę / placówkę oświatową 
i przeprowadzają symulację procesu diagnozy. 
Zadaniem każdej pary jest przeprowadzenie symulacji 
diagnozy potrzeb w szkole w aspekcie rozwijania 
kompetencji kluczowych w oparciu o narzędzie 
diagnostyczne. Wynikiem powinna być, przygotowana 
na kartce A4, krótka charakterystyka placówki i wybór 
kompetencji kluczowej, która będzie rozwijana w ramach 
wspomagania. 

w oparciu o narzędzie 
diagnostyczne ORKE. 

x x Przerwa 15   

III 8 
cd. 

U. w parach dobranych przed przerwą przygotowują 
symulację pogłębionej diagnozy jako efektu pracy 
z przedstawicielami rady pedagogicznej. Zapisują 
na kartce wyniki dalszych prac nad diagnozą. Na koniec 
następuje krótka prezentacja na forum grupy wyników 
prac w parach. 

30/0 Kartki A4. j.w. 

III 9 Omówienie dokumentu Plan wspomagania 
szkoły / placówki oświatowej w zakresie kompetencji 
kluczowych, a następnie omówienie zasady formułowania 
celów ogólnych i szczegółowych w oparciu o model 
SMART. 
Uwagi dla trenera 
Proces diagnozy powinien zająć mniej czasu niż 
przewidziano w scenariuszu. Po zakończeniu sesji, przed 
przerwą, należy przejść do następnych ćwiczeń. 

15/15 Załącznik III3 
 

Uczestniczka / uczestnik  
− rozumie założenia dokumentu 

KWS; 
− zna model SMART jako podstawę 

do formułowania celów 
wspomagania.  

III 10 Każda para uczestników opracowuje KWS dla szkoły 
w oparciu o przeprowadzoną w ćwiczeniu 8 diagnozę 
potrzeb szkoły. 

30/0  TW planuje proces wspomagania 
w szkole / placówce oświatowej. 

III 11 Prezentacja KWS opracowanych przez uczestników 
w parach. 
Rolą uczestników jako słuchaczy prezentacji jest 
udzielanie informacji zwrotnej na temat poprawności 
sformułowanych celów ogólnych i szczegółowych oraz 

15/0  Uczestniczka / uczestnik poprawnie 
formułuje cele wspomagania. 
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spójności zaplanowanych form doskonalenia 
w kontekście charakterystyki placówki i wyników diagnozy 
przeprowadzonej przez TW. 
Uwagi dla trenera 
Należy szczególnie zwracać uwagę na poprawność 
sformułowanych celów ogólnych i szczegółowych oraz 
na spójność zaplanowanych form doskonalenia (szkoleń) 
w kontekście postawionych celów. Należy zwrócić uwagę, 
czy cele operacyjne są mierzalne. 

  Przerwa 15   

IV.  
Proces 
uczenia się 
i jego 
uwarunko-
wania 

1 Cele modułu 
Przedstaw cele modułu Proces uczenia się (prezentacja, 
slajd 2) i poproś o krótką refleksję: które cele wydają się 
uczestnikom łatwe do osiągnięcia, a które mogą być 
trudne? Dlaczego?  
 

10/5 Załącznik T IV1 
Prezentacja (slajdy 1–
2) 

 Uczestniczka / uczestnik zna 
i rozumie cele modułu. 

IV 2 Przebieg (etapy) uczenia się 
Przeprowadź ćwiczenie w parach lub czwórkach. Poproś 
U. o przypomnienie sobie konkretnych doświadczeń 
związanych z nauczeniem się jakiejś nowej umiejętności 
i opowiedzenie ich sobie nawzajem. 
Poproś U. o ustalenie w grupach odpowiedzi na poniższe 
pytania i zapisanie ich na samoprzylepnych kartkach. 
1. Co spowodowało, że zaczęłaś / zacząłeś się uczyć? (np. 

chciałam nauczyć się prowadzić auto, żeby dojeżdżać 
do pracy; zaczęłam ćwiczyć jogę, bo chciałam być 
zdrowsza lub wiele moich koleżanek już ćwiczyło). 

2. W jaki sposób uczyłaś / uczyłeś się? (np. trenowałem 
kilka godzin, szukałam informacji w internecie, 
zapisałam się na kurs, zakupiłam książki, wykonywałem 
co rano zestaw ćwiczeń itd.). 

3. Kiedy i skąd wiedziałaś / wiedziałeś, że umiesz? (np. 
robiłam to bez zastanowienia, mogłem uczyć innych, 
dostałam informacje, że robię to świetnie). 

35/5 Flipchart, 
samoprzylepne 
kartki, kartki A3, 
flamastry, 
prezentacja  
(slajdy 3-6). 

Uczestniczka / uczestnik: 
− rozumie znaczenie doświadczenia 

w uczeniu się; 
− rozumie wartość uczenia się od 

siebie nawzajem; 
− opisuje przebieg procesu uczenia 

się. 
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W czasie, gdy uczestnicy wykonują zadanie, przygotuj 
i powieś na ścianie lub tablicy pięć kartek A3 z etapami 
procesu uczenia się. 
1. Świadomość własnej niekompetencji. 
2. Oddzielenie tego, co wiem i umiem do tego, czego nie 

wiem i nie potrafię. 
3. Uczenie się nowego. 
4. Ćwiczenie w sytuacjach prostych. 
5. Biegłość w sytuacjach nietypowych. 
Po zakończeniu pracy w grupach wyjaśnij znaczenie 
przyklejonej na ścianie mapy uczenia się. Podkreśl, 
że każdy z zaznaczonych etapów uczenia się musi 
wystąpić, jeżeli uczenie się ma być efektywne. Odwołaj się 
zarówno do dokonań psychologii poznawczej, jak 
i wyników badań nad mózgiem.  
Poproś U., aby zastanowili się, do którego z etapów 
uczenia się pasują zapisy umieszczone 
na przygotowanych przez nich kartkach, i poproś 
przedstawicieli grup, aby po kolei przykleili kartki 
do odpowiedniego etapu.  
Zwróć uwagę na to, że w uczeniu formalnym 
i nieformalnym występują te same etapy.  
Poproś U., by patrząc na mapę, zastanowili się nad 
pytaniami: które z tych etapów są najbardziej widoczne 
podczas uczenia w szkole, a które nauczyciele powinni 
rozwijać? Podsumowanie wniosków – rundka bez 
przymusu. 

IV.  
Proces 
uczenia się 

3 Czynniki wpływające na uczenie się 
Ćwiczenie 1 
Przedstaw grafikę ilustrującą modele zależności między 
nauczaniem i uczeniem się (prezentacja, slajd 7). Wyjaśnij, 
że na slajdzie żółte koło oznacza nauczanie, czyli wszystkie 
działania nauczyciela zmierzające do uczenia się uczniów, 
a koło niebieskie – uczenie się uczniów. Koło to jest 
większe, ponieważ dziecko na lekcji uczy się zachowań, 

45/10 Załącznik T IV1: 
Prezentacja  
(slajdy 7–12), 
materiał 
dla uczestników IV1 
Czynniki wpływające 
na uczenie się 
(opracowanie własne 

Uczestniczka / uczestnik określa 
czynniki wpływające 
na efektywność procesu uczenia się 
wynikające z najnowszych badań. 
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postaw, umiejętności nie tylko w reakcji na działania 
nauczyciela. Zielona część wspólna to ta część nauczania 
(działań nauczyciela), która skutkuje uczeniem się 
uczniów. Poproś uczestników o zastanowienie się, która 
ilustracja najlepiej przedstawia to, co się dzieje 
w tradycyjnej szkole. W czasie dyskusji U. wyrażają swoje 
opinie. Podsumuj: W praktyce szkolnej mogą występować 
wszystkie trzy modele i nie zawsze zależy to od 
nauczyciela, np. jeśli coś wydarzyło się w klasie,  
to uczniowie nie skorzystają z lekcji, nawet jeśli nauczyciel 
przygotuje ją perfekcyjnie (model B).  
Ćwiczenie 2 
Rozdaj U. zestaw czternastu czynników wpływających 
na efektywność nauczania / uczenia się. Podkreśl, że są to 
czynniki wybrane spośród 150 wymienionych przez prof. 
Johna Hattiego w książce Widoczne uczenie się 
dla nauczycieli (załącznik IV1 Czynniki wpływające na uczenie 
się). Wyjaśnij, że badanie realizowane było przez 15 lat 
na próbie 200 milionów uczniów i zaprezentuj barometr 
wpływu – przyrost wiedzy i umiejętności w ciągu roku 
nauki (slajd 8). Wyjaśnij czynniki, które mogą być 
niezrozumiałe (slajd 9). 

1. Nauczanie umiejętności uczenia się. 
2. Oczekiwania uczniów – przewidywanie przez uczniów 

wyników, jakie uzyskają. 
3. Praca domowa – zadawanie uczniom tradycyjnej pracy 

domowej, takiej samej dla całej klasy. 
4. Podział na grupy według zdolności – określanie 

predyspozycji i uzdolnień dzieci i tworzenie grup 
na różnych poziomach. 

5. Nauczanie zindywidualizowane – nauczanie jeden 
na jeden (nauczyciel–uczeń). 

6. Ewaluacja kształtująca nauczycieli – stała analiza 
efektywności własnych działań przez nauczycieli. 

7. Informacja zwrotna – udzielanie uczniom informacji 

na podst. J. Hattie, 
Widoczne uczenie się), 
flipchart. 
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zwrotnej, umożliwianie oceny koleżeńskiej 
lub samooceny zamiast oceniania stopniem. 

8. Zajęcia pozalekcyjne – uczestnictwo dzieci w kołach 
zainteresowań. 

9. Zaangażowanie rodziców – zainteresowanie 
postępami dziecka, jego problemami, wspieranie 
dziecka, okazywanie empatii 

10. Powtarzanie klasy.  
11. Wzajemne nauczanie – uczniowie bardziej biegli 

w danym temacie przejmują rolę nauczyciela i uczą 
mniej biegłych. 

12. Pozytywne relacje między nauczycielem a uczniem. 
13. Wiedza przedmiotowa nauczycieli. 
14. Wiarygodność nauczycielki / nauczyciela – szczerość, 

umiejętność przyznania się do błędu lub niewiedzy, 
postawa: mówię to, co myślę, robię to, co mówię. 

Poproś, by U. indywidualnie wybrali osiem czynników, 
które mają duży wpływ na efektywność uczenia się. 
Następnie połącz uczestników w 5-osobowe zespoły. 
Zadaniem ich jest zapoznanie się z wyborami członków tej 
grupy, a następnie uzgodnienie wspólnej listy czynników, 
które mają duży wpływ na efektywność 
nauczania / uczenia się.  
Zapytaj po kolei grupy, które czynniki wybrały. Podaj 
uczestnikom wyniki badań naukowych profesora J. 
Hattiego (slajdy 10–11). Przeprowadź dyskusję na temat: 
Jakie czynniki sprzyjające uczeniu się chcielibyśmy 
zapamiętać z tej sesji? Wypisz czynniki wskazane przez U. 
na flipcharcie zatytułowanym „Co wpływa na rozwijanie 
kompetencji kluczowych” (slajd 12) i poinformuj U., 
że w czasie kolejnej sesji i na następnych zjazdach 
odbędzie się analiza tych czynników oraz uzupełnianie 
listy.  
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Pytanie do refleksji: Jak możesz wykorzystać zdobytą 
wiedzę w pracy z nauczycielami w kontekście rozwijania 
kompetencji kluczowych?  
Zapisz refleksje na flipcharcie. 

x x Obiad 60   

IV 4 Uczenie się w świetle neuronauki 
Ćwiczenie 
Zadaj U. pytanie: Co ma wspólnego wielbłąd z uczniem? 
(prezentacja, slajd 13) i przeprowadź dyskusję.  
Podsumowanie – wielbłąda można doprowadzić 
do wodopoju, ale nie można go zmusić, by się napił, 
analogicznie: ucznia można podprowadzić do klasy, ale 
nie można go zmusić, by się uczył. 
Odwołaj się do plakatu z ćwiczenia 1: kiedy zaczynamy się 
uczyć? W jaki sposób się uczymy? 
Wyjaśnij, że zajmiemy się kilkoma aspektami związanymi 
z badaniami nad mózgiem w kontekście uczenia się 
i spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania (prezentacja, 
slajd 14). 
• W jaki sposób uczymy się pojęć? 
• Jak przebiega konstruowanie wiedzy? 
• Dlaczego niektóre informacje zapamiętujemy,  

a innych – nie? 
• Jak powstają umiejętności?  
• Czym jest motywacja i skąd się bierze?  
• Jaką rolę odgrywają emocje w uczeniu się? 
• Czy neurony lustrzane istnieją?  
Ćwiczenie – test. Rozdaj uczestnikom materiał IV2 
Statystyczny mózg i wyświetl slajdy 15–17 z testem. Po 
wypełnieniu testu przez U. zapytaj, czy chcą oni poznać 
prawidłowe odpowiedzi i co sprawia, że są zaciekawieni. 
Wyjaśnij, że ciekawość jest jednym z warunków uczenia 
się (slajd 18). (Uwaga: slajd 19 przedstawia prawidłowe 
odpowiedzi!) Zachęć do dyskusji przez zadanie pytań. 

30/10 Załącznik T IV1: 
Prezentacja (slajdy 
13-18),  
załączniki IV2 
Statystyczny mózg 
i TIV2 Uczenie się 
w świetle neuronauki. 
 

Uczestniczka / uczestnik:  
– zna podstawowe informacje 
na temat uczenia się w świetle 
neuronauk (nie mówimy 
o neurodydaktyce!); 
– rozumie możliwości i ograniczenia 
ludzkiego umysłu w przyswajaniu 
informacji. 
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• Jakie znaczenie dla nauczycieli ma to, że w mózgu 
dziecka w wieku 6–7 lat jest najwięcej gotowych 
do użytku połączeń neuronalnych? (Jedna z odpowiedzi: 
Potencjalnie dziecko może rozwijać się niemal w każdym 
kierunku.) 

• Co wynika z faktu, że zdecydowana większość połączeń 
jest w samym mózgu, a tak niewiele łączy mózg z resztą 
ciała? (Jedna z odpowiedzi: Mózg komunikuje się przede 
wszystkim sam ze sobą, nie mamy świadomego wpływu 
na zachodzące w nim procesy.) 

Zapytaj U. o to, czy chcieliby coś dodać do plakatu „Co 
wpływa na rozwijanie kompetencji kluczowych” i zapisz 
propozycje. 

IV 5 Powstawanie pojęć 
Poproś o utworzenie grup 4-osobowych. Dobór 
uczestników: Uczestnicy mają wybrać jeden 
z wymienionych przez ciebie kolorów (dobierz, 
uwzględniając wrażliwość uczestników, specyfikę dnia 
itd.). Każdej osobie przekaż kartkę z opisem ćwiczenia 
(materiał IV3). Poproś, aby indywidualnie przeczytali tekst 
– historię pierwszą i drugą i odpowiedzieli na pierwsze 
pytane (slajd 20): 
Czym różnią się obie sytuacje ze względu na możliwość 
zrozumienia i interpretowania pojęcia krenelaż? 
Pierwsza historia pierwsza o poznaniu, w którym najpierw 
następuje doświadczenie enaktywne (z udziałem 
poznania zmysłowego i wykorzystaniem cielesnego 
schematu uczenia). W konsekwencji zetknięcia z obiektem 
jako fragmentem rzeczywistości nastąpiło powstanie 
obrazu mentalnego w mózgu – reprezentacji. W drugiej 
historii usłyszane pojęcie nie trafiło na żaden symbol 
obecny w mózgu, nie wypełniło się treścią. Przekaż U., 
że doświadczenie enaktywne pozwala łatwiej poznawać 
i tworzyć pojęcia, a pojęcie, które ma desygnat, staje się 
pojęciem konkretnym, wiązanym z rzeczywistością. 

60 TIV1: Prezentacja 
(slajdy 20-28),  
załącznik IV3.  

Uczestniczka / uczestnik:  
− opisuje przebieg procesu uczenia 

się. 
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Następnie poproś, by uczestnicy w grupach utworzonych 
według kolorów odpowiedzieli na drugie pytanie: Jakim 
pojęciem jest krenelaż – abstrakcyjnym czy konkretnym, i 
co to znaczy dla strategii jego poznawania? 
Wygłoś miniwykład na temat tego, w jaki sposób w mózgu 
powstają pojęcia. Wyjaśnij, że rozumienie konkretnych 
pojęć rozpoczyna się od powstawania w mózgu połączeń 
neuronalnych. Możesz to wyjaśnić na przykładzie 
truskawki: Dziecko widzi pierwszy raz truskawkę, mózg 
otrzymuje sygnał – coś czerwonego, o określonym 
kształcie i wielkość (slajd 21). Truskawka pachnie, zmysł 
wzroku przesyła do mózgu kolejne sygnały (slajd 22). 
Truskawka ma określony smak – uruchamiane są 
następne połączenia neuronalne, sieć się zagęszcza (slajd 
23). Dziecko dotyka truskawki, może ją zgniata – 
informacje zmysłowe o fakturze i konsystencji trafiają 
do mózgu i łączą się z poprzednimi (slajd 24). Wreszcie 
dziecko słyszy słowo truskawka, które składa się z dużej 
liczby głosek, więc angażuje się wiele połączeń 
synaptycznych (slajd 25).  
Tak powstaje reprezentacja pojęcia. Jeśli dziecko nie 
zetknie się już z truskawką, to połączenia między 
neuronami zanikną. Jeśli jednak wiele razy będzie miało 
do czynienia z tym owocem – mózg wyodrębni cechy 
charakterystyczne dla truskawki i bez względu na 
jej wielkość i kolor zostanie ona rozpoznana (slajd 26).  
W uproszczeniu można powiedzieć, że tak powstają 
„neurony kategorii”. Kolejnym etapem jest powstawanie 
reguł, np. Czerwona, pachnąca, jędrna truskawka jest 
smaczna(slajd 27). Z punktu widzenia nauczania / uczenia 
się istotne jest to, że w ten sam sposób powstają również 
inne reguły, np. gramatyczne. Poprzez doświadczenie 
i wzorce mózg konstruuje zasady i reguły.  
Na podsumowanie przedstaw slajd 28.  

x x Przerwa 15   
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IV 6 Konstruowanie wiedzy 
Poproś U., aby rozszyfrowali, co kryje się pod pojęciem 
rekuperator. Początku zaznacz, żeby uczestnicy, którzy 
wiedzą, czym jest rekuperator, nie wypowiadali się, 
a jedynie obserwowali tok myślenia innych. Poproś, 
aby w dwuosobowych grupach zebrali jak najwięcej 
skojarzeń z tym pojęciem i aby odpowiedzieli na pytania 
(slajd 29): 
1. Jakie asocjacje rodzi to pojęcie? 
2. Z czym ci się ono kojarzy? 
3. Jaka wcześniej nabyta wiedza pozwala na zrozumienie 

tego pojęcia? 
W podsumowaniu ćwiczenia nie pytaj o rozwiązanie, ale 
o to, do czego się każdy z uczestników odwoływał, 
szukając treści pojęcia rekuperator, co mu pomogło 
w zbliżeniu się do zrozumienia pojęcia. Celem ćwiczenia 
jest uświadomienie trudności, jakie wiążą się z uczeniem 
się pojęć. Ma być ono okazją do uzmysłowienia sobie, 
że wiedza i umiejętności nie powstają w próżni, a są 
nadbudowywane na wcześniejszych doświadczeniach, 
również w kontekście poznawania pojęć 
(konstruktywizm).  
[Rekuperator – urządzenie stosowane w systemach 
wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację 
(odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego 
z budynku lub instalacji przemysłowej; od łac. recuperatio 
– odzyskiwanie]. 

30 TIV1: 
Prezentacja, slajd 29 

Uczestniczka / uczestnik: 
− określa czynniki wpływające 

na efektywność procesu uczenia 
się wynikające z najnowszej 
wiedzy i badań. 

 7 Konstruktywizm 
Poproś U. o podanie skojarzeń z pojęciem konstruktywizm, 
stwórz mapę skojarzeń. 
Wygłoś miniwykład (prezentacja, slajdy 30–40). 

20/15 TIV1: Prezentacja, 
slajdy 30–40. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− znają źródła konstruktywizmu 

w edukacji; 
− rozumieją związek neuronauk 

z konstruktywizmem. 

IV 8 Zapamiętywanie 
Zadaj U. pytania: Przypomnij sobie, w jaki sposób 

15/5 Załącznik T IV1: 
Prezentacja (slajd 

Uczestniczka / uczestnik wie, jakie 
czynniki wpływają 
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dowiedziałaś / dowiedziałaś się o katastrofie smoleńskiej? 
Gdzie wtedy byłaś / byłeś? Co robiłaś / robiłeś? Pozwól 
na swobodne wypowiedzi. Następnie zapytaj: Co 
robiłaś / robiłeś 11 czerwca 2017 roku? (slajd 41). 
Poproś uczestników o rozmowę w parach na temat: 
Dlaczego niektóre fakty pamiętamy szczegółowo, a inne – 
nie. Wyjaśnij rolę hipokampa w zapamiętywaniu (slajd 42). 
Przeprowadź burzę mózgów na temat: Jak pobudzić 
hipokamp na lekcji? Zapisz pomysły na flipcharcie. Na 
podsumowanie możesz przedstawić slajd 43. 

41), flipchart, 
flamastry. 
 

na zapamiętywanie. 

IV 9 Zaangażowanie 
Przypomnij U. odpowiedzi na pytanie z ćwiczenia IV1:  
W jaki sposób uczyłaś / uczyłeś się? Następnie spytaj,  
kto pamięta, czym jest haploidalność i diploidalność?  
(slajd 44). Poproś o podniesienie ręki tych, którzy znają 
odpowiedź. (Zapewne nieliczni będą znali odpowiedź 
na to pytanie).  
Ćwiczenie 
Podziel U. na pięć grup. Rozdaj materiał IV4 „3 × 5” 
i poproś, by każda grupa zapisała w pierwszym wierszu 
trzy czynniki, wpływające na to, że wiedza 
lub umiejętności są trwałe. Następnie przekazują swoje 
kartki kolejnym grupom, które dopisują następne 
czynniki. Gdy kartka wraca do autorów pierwszego 
wiersza, poproś uczestników, by grupy po kolei 
odczytywały po jednym czynniku. Pozostałe grupy 
wykreślają to, co już zostało podane. Zapisz czynniki 
na plakacie. Pokaż slajd 44 i przedstaw jego treść. Zapytaj, 
które z czynników należałoby dopisać do plakatu  
„Co wpływa na rozwijanie kompetencji kluczowych?” 
 
 
 
 

25/0 TIV1: Flipchart, 
prezentacja (slajdy 
44–45), załącznik IV4. 

Uczestniczka / uczestnik rozumie 
znaczenie zaangażowania uczniów 
w procesie uczenia się. 
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I DZIEŃ ZJAZDU 

IV 10 Pytanie na rozgrzewkę: Z jakim poziomem motywacji (w 
skali od 1 do 10) przychodzisz dziś na zajęcia? Dlaczego?  
 
Motywacja  
Ćwiczenie  
Poproś U. o rozmowę w parach na temat: Co mnie 
motywuje do podejmowania różnych działań (sport, 
hobby, poznawanie nowych rzeczy, podróżowanie itp.) – 
slajd 46. Zbierz wnioski metodą rundy bez przymusu 
i zapisz na flipcharcie zatytułowanym „Motywacja” . 
Poproś uczestników o przypomnienie sobie dziecka, które 
uczy się chwytać przedmioty, chodzić i mówić. Chętne 
osoby opowiadają o swoich doświadczeniach 
i wspomnieniach – slajd 47. Uzupełnij flipchart. W razie 
potrzeby zwróć uwagę na to, że dziecko: 
• podejmuje wiele prób, często nieudanych; 
• nie jest karane za błędy; 
• jest skupione na ćwiczeniu czynności przez dłuższy czas; 
• podejmuje wyzwania; 
• odczuwa satysfakcję, gdy mu się udaje; 
• wielokrotnie powtarza, by dość do perfekcji. 
Wygłoś miniwykład na temat motywacji jako funkcji 
mózgu (slajd 48-49).  

25/5 TIV1: Flipchart, 
prezentacja (slajdy 
46–49). 
 

Uczestniczka / uczestnik rozumie 
znaczenie motywacji wewnętrznej. 
 

IV 11 Motywacja wewnętrzna 
Podziel U. na cztero- lub pięcioosobowe grupy. Poproś 
o dyskusję na temat tego, co w szkole wspiera, a 
co niszczy motywację wewnętrzną. Następnie poproś 
o zapisanie na samoprzylepnych karteczkach czynników, 
które wspierają motywację uczniów w szkole (slajd 50). 
Zbierz po jednaj karteczce od grupy aż do wyczerpania 
pomysłów. Przedyskutuj z U., które z czynników należy 
dopisać do katalogu na plakacie „Co wspiera rozwijanie 
kompetencji kluczowych” i dopisz wybrane czynniki. 

15/0 TIV1: Prezentacja 
(slajd 50), 
flipchart, 
samoprzylepne 
karteczki. 
 

Uczestniczka / uczestnik zna 
czynniki wpływające na motywację. 
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IV 12 Emocje w uczeniu się 
Poproś U., by przypomnieli sobie nauczyciela, który 
wywarł na nich pozytywny wpływ. Zapytaj, jakie relacje 
mieli z tym nauczycielem. W rundce bez przymusu zbierz 
kilka opinii.  
Ćwiczenie do slajdu 51 
Zapytaj, jakie emocje towarzyszom uczniom w takich 
sytuacjach, jak: 
• odpytywanie, 
• praca w grupach, 
• samodzielne stawianie hipotez i ich sprawdzanie, 
• lekcje poza szkołą, 
• sprawdzanie pracy domowej. 
Zastosuj metodę „wędrujących plakatów” do zebrania 
możliwych w danych sytuacjach emocji. Tam, gdzie 
w czasie prezentacji plakatów, pojawią się zarówno 
pozytywne, jak i negatywne emocje, zadawaj pytanie: Od 
czego to zależy? Zwrócić uwagę na rolę nauczyciela.  
Wyjaśnij, jak lęk wpływa na procesy mózgowe (slajd 52). 
Lęk może powodować szybkie uczenie się, ale sam proces 
uczenia się będzie wywoływał nieprzyjemne skojarzenia 
w mózgu, a co za tym idzie – unikanie sytuacji uczenia się 
w przyszłości. Zadaj pytanie, które z tych emocji sprzyjają 
uczeniu się i sprawiają, że rozwija się kompetencja 
uczenia się.  
Krótko wyjaśnij mechanizm lustrzany (slajd 53).  
Poproś uczestników, by w trójkach ustalili, co należy 
dopisać do plakatu „Co wspiera rozwijanie kompetencji 
kluczowych”. Dopisz propozycje. 

30/5 Flipchart,  
TIV1: prezentacja 
(slajdy 51–53). 
 

Uczestniczka / uczestnik:  
− rozumie znaczenie relacji między 

nauczycielem a uczeń; 
− rozumie wpływ emocji 

na przebieg procesu uczenia się; 
− wie, na czym polega mechanizm 

lustrzany. 

IV 13 Ćwiczenie 
Przeprowadź pracę w nowych czteroosobowych grupach. 
Poproś U., by przedyskutowali czynniki sprzyjające 
procesom uczenia się w kontekście organizacji pracy 
szkoły. Powinni zastanowić się nad: 

• sposobem zbierania informacji, 

20/0 TIV1: Prezentacja 
(slajd 54), flipchart. 

Uczestniczka / uczestnik:   
− identyfikuje czynniki, związane 

z organizacją pracy szkoły, które 
sprzyjają procesom uczenia się; 

− łączy wiedzę na temat uczenia się 
z wiedzą dotyczącą procesowego 
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• źródłami informacji. 
Poproś o zapisanie na kartkach A4 pytań do wywiadu, 
ankiety lub arkusza obserwacji – jedno pytanie na jednej 
kartce. 
Następnie poproś o odczytywanie pytań. Przywieszaj je 
na flipcharcie, grupując w kategorie. 
Podsumowując zadanie możesz nawiązać 
do konstruktywistycznej teorii uczenia się. 

wspomagania szkół. 

x x Przerwa 15   

V.  
Rozwój 
kompetencji 
porozumiewa
nia się 
w językach 
obcych 
na I etapie 
edukacyjnym 
(wstęp) 

 

1 Podziel U. na cztery grupy. W tym celu poproś, 
aby ustawili się w jednym szeregu według kryterium 
wieku. Po lewej stronie stają najmłodsi, po stronie prawej 
– najstarsi. Aby dowiedzieć się, ile lat mają inni, U. mogą 
wykorzystywać np. mimikę i gestykulację. Nie wolno im 
jednak ze sobą rozmawiać. Kiedy U. ustawią się według 
wieku, zapytaj ich, jakich strategii użyli, aby stanąć we 
właściwym miejscu w szeregu. 
Wykorzystaj wypracowane podczas pierwszego zjazdu 
(moduł II, załącznik TII3) wskaźniki kompetencji kluczowej 
porozumiewania się w językach obcych.  
 
Wskazówka dla trenera: Przypomnij wyodrębnione 
podczas I zjazdu na podstawie definicji PE wskaźniki 
kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 
Podkreśl, że proponowany przez PE opis kompetencji 
dotyczy osób dorosłych.  
Rozdaj U. fragmenty podstawy programowej do edukacji 
wczesnoszkolnej – wymagania ogólne i wymagania 
szczegółowe dla języka obcego (załącznik V1). W trakcie 
pracy w czterech grupach U. tworzą profil kompetencyjny 
ucznia, analizują, co uczeń musi wiedzieć, umieć, potrafić 
na końcu I etapu edukacyjnego w zakresie kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. Zaproponuj U., 
aby wyniki swojej analizy przedstawili w formie tabeli 

45/0 Załącznik V1, 
flipchart, pisaki. 

Uczestniczka / uczestnik opisuje 
poziom rozwoju kompetencji 
porozumiewania się w językach 
obcych na I etapie edukacyjnym. 
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na flipcharcie, gdzie poszczególnym umiejętnościom 
z definicji PE zostaną przyporządkowane cele kształcenia 
na I etapie edukacyjnym. Rozwieś flipcharty w sali 
seminaryjnej 10 min przed końcem sesji. U. porównują, 
czy w innych grupach pojawiły się inne, niewymienione 
na ich posterze, umiejętności. 

V 2 Podziel U. na trzy grupy. Możesz w tym celu poprosić, 
aby U. odliczyli do trzech. 
Poproś U., aby zastanowili się, o co szkoła musi zadbać, 
aby uczniowie na koniec I etapu edukacyjnego osiągnęli 
zakładany poziom kompetencji w zakresie języka obcego 
zgodny z definicją PE.  
U. zapisują swoje pomysły na flipcharcie, a następnie 
prezentują je na forum. Flipchart z pomysłami zostaje 
powieszony z boku i zabezpieczony przez trenera – 
zostanie wykorzystany na kolejnym zjeździe. 

30/0 Flipchart, pisaki. Uczestniczka / uczestnik wskazuje 
kierunki kształtowania kompetencji 
dotyczącej porozumiewania się 
w językach obcych. 

V 3 Zrób wprowadzenie do badania BENJA (badanie 
efektywności nauczania języka angielskiego) 
przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych 
(załącznik TV1). 
Rozdaj grupom materiały – fragmenty raportu BENJA 
(załączniki V2a-c). Każda z grup otrzymuje inny materiał, 
zapoznaje się z nim, a następnie podczas referowania 
na forum udziela odpowiedzi na postawione pytania. 
Na podstawie otrzymanych materiałów U. szukają 
odpowiedzi na poniższe pytania, znajdujące się 
na kartonie / tablicy.  
1. Grupa I: W jaki sposób uczą się dzieci na I etapie 

edukacyjnym?  
2. Grupa II: Jakie czynniki wpływają na umiejętności 

językowe uczniów? 
3. Grupa III: Jakie czynniki sprzyjają kształtowaniu 

kompetencji porozumiewania się w językach obcych? 
 

45/5 Załączniki TV1 i V2a-
c. 
 

Uczestniczka / uczestnik wskazuje 
na podstawie badań 
ogólnopolskich kierunki 
kształtowania kompetencji 
dotyczącej porozumiewania się 
w językach obcych. 
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Wskazówka dla trenera 
Grupy prezentują najpierw informacje dotyczące pytania 
1, następnie kolejno – wyniki badania dotyczące pytania 2 
i 3. Grupa I dostaje załącznik V2a, grupa II – załącznik V2b, 
grupa III – załącznik V2c. 
Poproś o podsumowanie: U. konfrontują zaprezentowane 
wyniki badania BENJA z ich pomysłami dotyczącymi tego, 
o co szkoła musi zadbać, aby uczniowie na koniec I etapu 
osiągnęli zakładany poziom kompetencji językowych (por. 
zadanie z punktu 2). 
Uwagi dla trenera 
Rób notatki lub poproś U., aby zanotowali najważniejsze 
wnioski, ponieważ materiał ten będzie punktem wyjścia 
do zadania rozpoczynającego zjazd III. 
Rozwinięcie treści znajduje się w e-learningu. 

 4 Podsumowanie zjazdu 
Poproś U. o krótkie podsumowanie:  
1. Co ich zaskoczyło? 
2. Co było dla nich nowe? 
Zapytaj, czego oczekują od kolejnego zjazdu. 

10/0   

 
Materiały  

Załącznik III2 

Załącznik III3 

Załącznik TIV1 - prezentacja 

Załącznik IV1 „Czynniki wpływające na uczenie się”  

Załącznik IV2 „Statystyczny mózg” 

Załącznik IV3 „Krenelaż” 

Załącznik IV4 „3x5” 

Załącznik V1 

Załącznik V2a–c 

Załącznik TV1 
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Zjazd III (15 h) 

Temat: Rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych na I etapie edukacyjnym (kontynuacja). Językowe 
kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształtowania kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

I DZIEŃ ZJAZDU 

 1 Rozgrzewka 
Rozłóż na podłodze kartki pocztowe lub zdjęcia. Poproś 
U., aby wybrali po jednej kartce lub jednym zdjęciu, które 
odzwierciedla ich nastrój i oczekiwania wobec 
rozpoczynającego się trzeciego zjazdu. Poproś U. 
o komentarz. 

15/0 Kartki pocztowe, 
zdjęcia, obrazki. 

 

VI. 
Rozwój 
kompetencji 
porozumiewania 
się w językach 
obcych 
na I etapie 
edukacyjnym 
(kontynuacja) 

2 Podziel U. na trzy grupy. Poproś w tym celu U., 
aby wylosowali po jednej karteczce w jednym z trzech 
kolorów. Osoby, które wylosowały karteczki w tym samym 
kolorze, tworzą grupę. 
Postaw pytanie: Co musi cechować nauczyciela w zakresie 
wiedzy, umiejętności i postaw, aby mógł efektywnie 
kształtować w uczniach kompetencję porozumiewania się 
w językach obcych? 
Poproś U,. aby na podstawie informacji uzyskanych 
z raportu BENJA oraz artykułów tworzyli profil 
kompetencyjny nauczyciela rozwijającego u uczniów 
kompetencję porozumiewania się w językach obcych. 
Profil ten będzie uzupełniany po zapoznaniu się 
z artykułem E. Andrzejewskiej Kompetencje nauczyciela 
języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej (załącznik VI1). 
Wskazówki dla trenera  

75/60 Kolorowe 
karteczki, 
załączniki VI1 
i VI2, flipchart, 
kartki A4, pisaki. 
 

Uczestniczka / uczestnik potrafi 
określić profil kompetencyjny 
nauczyciela na I etapie kształcenia. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Poproś, aby U. zapoznali się z fragmentami artykułu. 
Wszyscy U. czytają wstęp dotyczący kompetencji 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Następnie każda 
z grup czyta tylko wybrany fragment na temat 
kompetencji nauczycieli: grupa I – fragm. Kompetencje 
psychologiczno-pedagogiczne, grupa II – Kompetencje 
merytoryczne, grupa III – Kompetencje metodyczno-
dydaktyczne. Na podstawie zdobytych informacji U. 
uzupełniają profil kompetencyjny nauczyciela języków 
obcych na I etapie edukacji. Każdy ze wskaźników 
kompetencji U. zapisują na osobnej kartce A4. Następnie 
konfrontują stworzony na podstawie dokumentów 
i literatury profil z profilem kompetencyjnym nauczyciela 
z ramowego programu szkolenia (załącznik VI2).  
Zainicjuj dyskusję na temat tego, czy któryś z wskaźników 
wymienionych w profilu kompetencyjnym nauczyciela 
wydaje się U. szczególnie trudny do realizacji. Poproś 
o uzasadnienie. 

x x Przerwa kawowa 15   

VII. 
Językowe 
kompetencje 
komunikacyjne 
jako ważny 
element 
kształtowania 
kompetencji 
porozumiewania 
się w językach 
obcych. 

1 Zapoznaj U. z prezentacją na temat uwarunkowań 
rozwojowych uczniów na I etapie edukacyjnym (załącznik 
TVII1). Nawiąż także do informacji zawartych w raporcie 
BENJA na temat tego, w jaki sposób dzieci przyswajają 
nową wiedzę i nabywają nowe umiejętności. 
Zapytaj U., czy wszystkie terminy są dla nich jasne. W razie 
potrzeby wyjaśnij terminy: pamięć mimowolna, pamięć 
robocza, pamięć sensoryczna. Przypomnij funkcje prawej 
półkuli mózgowej itp. 
Rozwinięcie treści znajduje się w e-learningu. 

15/15 Załącznik TVII1. 
 

Uczestniczka / uczestnik wyjaśnia 
znaczenie wybranych metod 
i technik nauczania 
umożliwiających uczniom 
podejmowanie konkretnych działań 
językowych stosowanie 
do kontekstu i wieku rozwojowego. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

 2 Podziel grupę na cztery zespoły. W tym celu użyj pociętych 
na cztery części pocztówek lub obrazków. Każdy z U. 
losuje jeden fragment układanki. Następnie szuka osób, 
które mają fragmenty tego samego obrazka. 
Przygotuj osiem pasków papieru (załącznik TVII2). Na 
paskach zapisane są wybrane uwarunkowania procesu 
uczenia się w wieku wczesnoszkolnym: 
1. myślenie konkretne, 
2. niska pojemność pamięci roboczej, 
3. wrażliwa pamięć sensoryczna, 
4. uwaga mimowolna / intuicyjne uczenie się, 
5. plastyczne organy mowy, 
6. dominacja prawej półkuli mózgowej, 
7. uczenie się poprzez zabawę, 
8. naturalna potrzeba komunikowania się. 
Burza mózgów 
Każda z grup losuje dwa paski (dwie informacje na temat 
uwarunkowań procesu uczenia się na I etapie 
edukacyjnym) i zbiera pomysły, jakie metody i techniki 
nauczania powinien stosować nauczyciel, tak aby były one 
stosowne do wieku rozwojowego uczniów na tym etapie 
edukacyjnym. Pomysły zapisywane są na flipcharcie. 
Zaproponuj, aby U. odnieśli się do takich elementów 
języka, jak wymowa, słownictwo i gramatyka, oraz 
do takich sprawności, jak słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem, mówienie oraz pisanie. 
Wyniki pracy grupowej prezentowane są na forum. 
Wskazówka dla trenera 
Jeśli w grupie są osoby mające doświadczenie 
w nauczaniu języków obcych oraz takie, które go nie mają, 
zrezygnuj z przypadkowego podziału na grupy. Staraj się 

30/0 Pocięte 
pocztówki 
lub obrazki, 
załącznik TVII2, 
flipchart, pisaki. 

Uczestniczka / uczestnik wskazuje 
metody i techniki nauczania języka 
obcego adekwatne do I etapu 
edukacji, które kształtują 
kompetencję porozumiewania się 
w językach obcych. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

wtedy dokonać podziału w taki sposób, aby znaleźli się 
w nich zarówno eksperci w dziedzinie nauczania języków 
obcych, jak i laicy. 

 3 Skup uwagę na tych metodach i technikach wymienionych 
przez grupy, które dotyczą rozwijania sprawności 
słuchania ze zrozumieniem. 
Rozdaj fragment artykułu Jolanty Gładysz Rozwój 
sprawności receptywnych we wczesnoszkolnym nauczaniu 
języków obcych (załącznik VII1). Podziel U. na cztery grupy. 
Każda z grup losuje jedno zagadnienie. 
1. Jaka jest rola sprawności receptywnych na I etapie 

edukacyjnym? 
2. Co warunkuje wewnętrzne procesy rozumienia języka 

obcego? 
3. Czym jest input językowy i jaką rolę pełni? 
4. Czym jest feedback i jaką pełni rolę w rozwijaniu 

sprawności receptywnych? 
U. czytają wybrany fragment artykułu i szukają w nim 
informacji dotyczących wylosowanego aspektu. 
Najważniejsze informacje zapisują na flipcharcie. 
Poproś grupy o prezentację na forum na temat tego, 
czego dowiedziały się na podstawie artykułu. 

45/45 Załącznik VII1. Uczestniczka / uczestnika podkreśla 
znaczenie ekspozycji na język 
dla podnoszenia jakości nauczania 
języków obcych. 

X X Przerwa kawowa    

VII 4 Podkreśl raz jeszcze znaczenie ekspozycji na język 
w procesie uczenia się języka obcego na I etapie 
edukacyjnym i zapowiedz prezentację metod, dzięki 
którym można ją zwiększyć. 
Zaprezentuj film z YouTube, na którym bibliotekarka 
opowiada dzieciom bajkę metodą kamishibai. 

45/0 Dostęp 
do internetu, 
lub filmy 
pobrane 
z YouTube, 
komputer, 

Uczestniczka / uczestnik zna 
zadania umożliwiające uczniowi 
odgadywanie nowych słów, 
stawianie hipotez i manipulowanie 
nową wiedzą. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

https://www.youtube.com/watch?v=XbC1YxiPrVw 
Poproś uczestników o wymienienie cech tej metody 
opowiadania bajek. Następnie zaprezentuj bajkę Czerwony 
kapturek, opowiadaną po niemiecku. 
https://www.youtube.com/watch?v=FR-Q-OAulQo 
Poproś U., aby podczas słuchania i oglądania zwrócili 
szczególną uwagę na te elementy, które pozwalają im 
zrozumieć bajkę, nawet jeśli nie znają języka 
niemieckiego. 
Wskazówka dla trenera 
Te elementy to: historia znana w języku ojczystym, 
mimika, gestykulacja, rekwizyty, obrazy, historyjka 
opowiadana prostym językiem, powtórzenia. 
Jako podsumowanie tego modułu zaprezentuj zasady 
opowiadania bajek metodą kamishibai (załącznik TVII3). 

rzutnik, załącznik 
TVII3. 
 
 
 
 
 
 

VII 5 Pokaż filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=1Mk6RRf4kKs 
prezentujący nauczanie metodą Total Physical Response 
(film jest w języku angielskim). 
Po projekcji filmu zainicjuj dyskusję na temat tej metody. 
Wybierz na ochotnika U., który zadeklaruje, że słabo zna 
angielski i nie zna metody TPR. U. siada w środku kręgu 
i mówi grupie, czego chciałby się dowiedzieć na temat 
metody TPR, zadając kolejne pytania (np. 
Chciałabym / chciałbym wiedzieć, ile nowych słów 
wprowadza nauczyciel podczas jednej sekwencji lekcyjnej 
oraz w jaki sposób uczniowie poznają nowe słowa itp). W 
ten sposób zostają zebrane zasady pracy według TPR. 
Na koniec podsumuj zasady nauczania metodą TPR 
(załącznik TVII4).  

10/0 
 
 

25/0 
 
 

10/0 

Komputer, 
dostęp 
do internetu, 
filmy z Youtube, 
rzutnik, załącznik 
TVII4. 
 

Uczestniczka / uczestnika: 
− rozumie nadrzędność sprawności 

receptywnych nad produkcją 
językową w procesie rozwijania 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych; 

− zna strategie, dzięki którym 
uczniowie mogą zapoznać się 
z nowym słownictwem oraz 
danymi zjawiskami językowymi.  
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

X X Obiad 60   

VII 6 Zaprezentuj wprowadzenie dotyczące pracy metodą 
projektu (załącznik TVII5). 
Po prezentacji rozdaj załącznik VII2. 
Zaprezentuj animację The Very Hungry Caterpillar. 
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY  
Podkreśl, że animacja ta powstała na podstawie bardzo 
znanej książeczki dla dzieci, przetłumaczonej na wiele 
języków. Rozdaj tekst historyjki (załącznik VII3).  
Wskazówka dla trenera 
Opowiadania i historyjki takie jak ta dobrze nadają się 
do nauki języków obcych na I etapie edukacyjnym, 
ponieważ zawierają dużo powtórzeń. 
Przeprowadź burzę mózgów 
U. zbierają pomysły na projekty, które można zrealizować 
na I etapie edukacyjnym na podstawie historyjki The Very 
Hungry Caterpillar. 
Rozwinięcie treści znajduje się w e-learningu. 

10/10 
 
 
 

10/0 
 
 
 
 

25/0 

Załączniki TVII5, 
VII2 i VII3. 
 

Uczestniczka / uczestnik stosuje 
zróżnicowane formy powtarzania 
tego samego materiału językowego, 
tak aby uczniowie chętnie ćwiczyli 
słowa i zwroty. 

VII 7 Zadanie warsztatowe 
Podziel U. na cztery grupy. Zwróć uwagę, aby w grupach 
znaleźli się zarówno językowcy, jak i eksperci z innych 
dziedzin. Poproś grupy, aby spośród wymienionych 
pomysłów na projekt wybrały jeden, a następnie 
na podstawie informacji o pracy metodą projektów 
zaplanowali pracę projektową dla uczniów I etapu 
edukacyjnego, bazującą na historyjce The Very Hungry 
Caterpillar. U. muszą uwzględnić przy tym formę projektu, 
czas, cele, uczestników, pracę w grupach, potrzebne 
materiały i pomieszczenia.  

45/0 
 
 
 
 
 

 Uczestniczka / uczestnik potrafi 
zarządzać procesem lekcyjnym. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

X X Przerwa kawowa 15   

VII 8 Poproś U., aby zaprezentowali na forum swój pomysł 
na projekt (zadanie sprzed przerwy). 
 

25/0  Uczestniczka / uczestnik organizuje 
sytuacje edukacyjne, w których 
uczeń  może stosować nowe słowa 
i zwroty w wielu różnych 
okolicznościach lub kontekstach 
językowych. 

 9 Podziel grupę na cztery zespoły. W celu podziału na grupy 
możesz ponownie użyć kolorowych karteczek w czterech 
kolorach. Wylosowany kolor decyduje o przydziale 
do grupy. 
Rozdaj fragmenty artykułu A. Sopaty Sprawność mówienia 
produktywnego we wczesnoszkolnej edukacji językowej. 
Każda z grup otrzymuje inną część materiału (Załącznik 
VII4 a-d). 
Grupy opracowują materiał, pracując metodą JIGSAW. 
Opis metody 
• Faza I – każda z grup otrzymuje materiał z innym 

fragmentem artykułu. Najpierw każdy U. opracowuje 
materiał samodzielnie. Następnie pracuje w swojej 
grupie eksperckiej, dzieląc się nowo nabytą wiedzą, 
porządkując ją i zapisując na flipcharcie najważniejsze 
informacje uzyskane na podstawie otrzymanych 
materiałów.  

• Faza II – grupy mieszają się w taki sposób, aby w nowo 
utworzonej grupie był jeden członek z każdego 
z zespołów eksperckich. Członkowie nowo powstałej 
grupy relacjonują kolejno, czego dowiedzieli się 
w poprzedniej grupie.  

• Faza III – eksperci wracają do swoich grup i relacjonują, 

70/25 Kolorowe 
karteczki, 
załącznik VII4 (a-
d), flipchart 
pisaki. 

Uczestniczka / uczestnik  
− wskazuje metody i techniki 

nauczania języka obcego 
adekwatne do I etapu edukacji, 
które kształtują kompetencję 
porozumiewania się w językach 
obcych; 

− podkreśla znaczenie zwiększenia 
czasu przeznaczonego 
na swobodne wypowiedzi 
uczniów dla podnoszenia jakości 
nauczania języków obcych. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

czego się dowiedzieli, sprawdzają, czy wszyscy zapoznali 
się ze wszystkimi informacjami.  

 10 Poproś o podsumowanie zadania na forum.  
 

25/0   

 11 Podsumowanie dnia 
Przygotuj 5–6 pojęć, które pojawiły się wśród treści z tego 
dnia. Wymieniaj je kolejno i poproś U., aby głośno 
nazywali swoje skojarzenia z danym terminem. 
Przykładowe pojęcia: metoda projektów, TPR, input 
językowy, dominacja prawej półkuli mózgowej, metoda 
kamishibai. 
Zapytaj U., która z zaprezentowanych metod najbardziej 
im się spodobała i dlaczego. 

15/0  Uczestniczka / uczestnik  
– wskazuje metody i techniki 
nauczania języka obcego 
adekwatne do I etapu edukacji, 
które kształtują kompetencję 
porozumiewania się w językach 
obcych. 

II DZIEŃ ZJAZDU 

VIII 1 Zadanie na rozgrzewkę: „czuję się jak…” 
Opis metody 
Poproś U., aby każdy z nich wykonał rysunek ilustrujący 
za pomocą metafory jego stan emocjonalny w danej 
chwili (np. Czuję się jak wiadro, które ktoś napełnił wodą). 
Po wykonaniu rysunków można poprosić grupę 
o interpretację: Jak czuje się osoba, która to narysowała, 
a następnie poprosić autorkę / autora o komentarz, czy 
grupa prawidłowo zinterpretowała jej / jego rysunek. 

15/0   

 2 Zaprezentuj (ewentualnie dwukrotnie) film. 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/angebote/egs/
unterrichtsvideos/filmsequenzen-film-1/film-1-sequenz-7-
telling-the-pupils-what-to-do.html 
Podziel U. na cztery grupy 

40/0 
 
 
 
 

Komputer, 
dostęp 
do internetu 
lub pobrany film, 
rzutnik. 

Uczestniczka / uczestnik 
− zarządza procesem lekcyjnym, 

tzn. wspiera spontaniczne 
wypowiedzi uczniów, prowokuje 
interakcje, wykorzystuje naturalny 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

• Grupa I (osoby znające angielski) obserwuje i robi 
notatki, jakich zwrotów używa nauczyciel, wydając 
polecenia uczniom i tłumacząc im zadanie (classroom 
language). 

• Grupa II obserwuje, jakie niewerbalne wskazówki 
nauczyciela pozwalają uczniom zrozumieć jego przekaz. 

• Grupa III skupia swoją obserwację 
na pomocach / wsparciu (scaffolding), które uczniowie 
otrzymują od nauczyciela, aby tworzyć wypowiedzi. 

• Grupa IV skupia swoją uwagę na wypowiedziach 
uczniów: W jaki sposób reagują na polecenia 
nauczyciela? Na ile ich wypowiedzi są odtwórcze, a na ile 
mają przestrzeń dla kreatywności? 

U. referują swoje obserwacje na forum. Poproś 
o podsumowanie: Czy w oglądanej sekwencji lekcyjnej 
było coś, co zaskoczyło U.? 
Zaprezentuj film. 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/angebote/egs/
unterrichtsvideos/filmsequenzen-film-1/film-1-sequenz-5-
working-with-a-partner-practising-words-in-a-double-
circle.html  
Zainicjuj dyskusję w grupie. 
• Jakie zalety ma zaprezentowana metoda utrwalania 

słownictwa?  
• Jakie trudności może sprawić?  
• Na co nauczyciel powinien być przygotowany?  
• W jaki sposób mógłby sobie poradzić z ewentualnymi 

problemami? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/0 

 u dzieci brak zahamowań 
w mówieniu; 

− zarządza procesem lekcyjnym 
w celu wzmacniania ekspozycji 
ucznia na język obcy, tj. dostrzega 
nadrzędność sprawności 
receptywnych, a dopiero później 
mówienia ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rozwój 
sprawności prowadzenia 
rozmowy, formułowanie instrukcji 
i poleceń w sposób zrozumiały 
dla ucznia, konsekwentne 
prowadzenie lekcji w języku 
obcym. 

 3 Rozdaj U. kartkę z tezami na temat rozwijania 
kompetencji porozumiewania się na I etapie edukacyjnym 

25/0 Załącznik VIII1. Uczestniczka / uczestnik wyjaśnia 
znaczenie wybranych metod 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

(załącznik VIII1). Przeprowadź dyskusję metodą karuzeli 
(zwaną też double circle, jak w prezentowanym w filmie 
ćwiczeniu dotyczącym utrwalania nowego słownictwa).. 
Opis metody 
U. zostają podzieleni na dwie grupy i stają twarzą 
do siebie w dwóch kręgach, tworząc krąg wewnętrzny 
i zewnętrzny. Daj U. znak (klaśnięcie, dzwoneczek), 
że powinni zacząć dyskusję. Najpierw osoby 
z zewnętrznego kręgu wybierają tezę do dyskusji i inicjują 
rozmowę z partnerem z naprzeciwka. Po znaku danym 
przez trenera, przesuwają się o jedno miejsce zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, wybierają drugą tezę 
do dyskusji i rozpoczynają rozmowę z kolejnym 
partnerem. Sytuacja powtarza się trzeci raz. Potem 
inicjatywę przejmują osoby z kręgu wewnętrznego 
i również trzykrotnie wybierają tezy do dyskusji, 
zmieniając partnera rozmowy po sygnale danym przez 
trenera. 
W ramach podsumowania zapytaj U., które z tez wydały 
im się niejasne, kontrowersyjne lub problematyczne. 
Gdyby podczas dyskusji pojawiły się kontrowersje, możesz 
poruszyć je na forum. 

i technik nauczania języka obcego 
adekwatnych dla I etapu edukacji, 
które kształtują kompetencję 
porozumiewania się w językach 
obcych. 

x x Przerwa kawowa 15   

IX 1 Zaprezentuj metodę stacji zadaniowych (załącznik TIX1).  
Przygotuj salę przez zaaranżowanie sześciu wysp uczenia 
się. Na każdej z wysp umieść osobną stację (załączniki IX1 
i IX2). Następnie podziel U. na pięć grup i poproś, 
aby wykonali zadania ze stacji uczenia się.  
Wskazówka dla trenera 
Aby przygotować stacje nr 2 i 3 należy porozcinać 

30/10 Załączniki TIX1, 
IX1, IX2, 
komputer 
z dostępem 
do internetu, 
dwa pudełka. 

Uczestniczka / uczestnik zna 
sposoby indywidualizacji nauczania 
oraz dostosowania wymagań 
do potrzeb i możliwości uczniów 
na I etapie edukacyjnym. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

karteczki. Przy stacji nr 4 potrzebny jest komputer 
z dostępem do internetu. Karteczki z pytaniami do stacji 
nr 6 należy porozcinać i włożyć do dwóch osobnych 
pudełek. W przypadku stacji 1 i 5 należy przygotować 
większą liczbę kopii. 

 2 Omów zastosowanie stacji uczenia w nauczaniu języków 
obcych na I etapie edukacyjnym, wykorzystując metodę 
brain writing (pisemną burzę mózgów). Przygotuj w tym 
celu cztery flipcharty. Na każdym zapisz jedno pytanie. 
1. Jakie są zalety pracy metodą stacji uczenia się? 
2. Jakie trudności może nieść ze sobą zastosowanie stacji 

uczenia się na lekcji języka obcego na I etapie 
edukacyjnym? 

3. Jakie umiejętności językowe oraz postawy  można 
rozwijać dzięki nauczaniu / uczeniu się metodą stacji? 

4. Jakie są możliwości wykorzystania stacji uczenia się 
na lekcji języka obcego na I etapie edukacyjnym? (bank 
pomysłów). 

U. zapisują swoje komentarze na flipchartach. Następnie, 
kiedy nie ma już nowych pomysłów i argumentów, czytają 
umieszczone na flipchartach wypowiedzi pisemne. 
Wskazówka dla trenera 
Bank pomysłów dotyczących stacji zadaniowych na lekcji 
języka obcego będzie można wykorzystać podczas V 
zjazdu w ramach realizacji etiud trenerskich. 

30/0 4 flipcharty, 
pisaki. 

Uczestniczka / uczestnik  
− wskazuje metody i techniki 

nauczania języka obcego 
adekwatne do I etapu edukacji, 
które kształtują kompetencję 
porozumiewania się w językach 
obcych; 

 3 Porusz problematykę ewentualnych trudności, które U. 
wypisali na flipcharcie nr 2. Odnieś się do nich, stosując 
metodę „diagramu ryby”. Narysuj schemat szkieletu ryby. 
Przepisz wymienione przez U. trudności na osobne paski 
papieru i przyczep je do diagramu na głównych ościach 

30/0   
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 
teoria /  

ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

ryby. Następnie poproś U., aby poszukali przyczyn tych 
trudności, zapisali je na paskach papieru i umieścili 
w odpowiednich miejscach na mniejszych ościach. 
Procedurę można powtórzyć raz jeszcze. Przeprowadź 
następnie dyskusję w grupie na temat tego, w jaki sposób 
przeciwdziałać przyczynom trudności. 
Wskazówki dla trenera 
Możliwe trudności, które U. wymienią to: chaos w klasie, 
nadmierny harmider, brak umiejętności samodzielnej 
pracy, brak zrozumienia ze strony dyrektora szkoły, grona 
pedagogicznego (które preferuje frontalny styl nauczania) 
dla takiej formy indywidualizacji nauczania. Stymuluj 
grupę do znalezienia możliwie wielu pomysłów 
na uniknięcie / rozwiązanie tych problemów. 

  Przedyskutuj sprawę oceniania działań uczniów podczas 
pracy metodą przystanków. Możesz się przy tym odnieść 
do propozycji oceniania z prezentacji PP.  
Można potraktować to jako wstęp do dyskusji na temat 
roli oceniania kształtującego, który pojawi się na kolejnym 
zjeździe. 
Rozwinięcie treści znajduje się w e-learningu. 

20/0   

  Podsumowanie zajęć 20/0   
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Materiały 

Załącznik VI1 

Załącznik VI2 

Załącznik TVII1 

Załącznik TVII2 

Załącznik VII1 

Załącznik TVII3 

Załącznik TVII4 

Załącznik TVII5 

Załącznik VII2 

Załącznik VII3 

Załącznik VII4 (a-d) 

Załącznik  VIII1 

Załącznik  TIX1 

Załącznik IX1 

Załącznik IX2 
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Zjazd IV (15 h) 

Temat: Środowisko przyjazne kształtowaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych. Kompetencje ogólne istotne 
w rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

I DZIEŃ ZJAZDU 

 1 Powitanie i rozgrzewka 
Powitaj U., a następnie zapytaj: Co ciekawego cię 
spotkało / wydarzyło się w twoim życiu od ostatniego 
spotkania? 
Podziel U. na cztery grupy i poproś, aby opowiedzieli o tym 
w grupach. 

0/10   

 2 Nawiąż do e-learningu. Poproś każdego U., aby na forum 
wymienił jedną rzecz z e-learningu, która była dla niego 
nowa, interesująca, zaskakującą lub którą chciałby się 
podzielić z innymi.  
Po tej rundzie zapytaj, co było dla U. 
niejasne / niezrozumiałe. Jeśli pojawią się takie zagadnienia, 
nie udzielaj na nie odpowiedzi od razu, ale zachęć grupę, 
aby sama poszukała rozwiązań i odpowiedzi. 

0/20  Uczestnik/ uczestniczka 
wyjaśnianiu znaczenia wybranych 
metod i technik nauczania 
umożliwiających uczniom 
na I etapie edukacyjnym 
podejmowanie konkretnych 
działań językowych stosownie 
do kontekstu i wieku rozwojowego; 
omówieniu sposobów oceniania 
sprzyjających rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych i kształtowania 
pozytywnego obrazu umiejętności 
uczniów. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

X 
Środowisko 
przyjazne 
kształtowaniu 
kompetencji 
porozumiewania 
się w językach 
obcych 

3 Poproś U., aby siedli w kręgu. Przygotuj miękką małą 
piłeczkę, rzuć ją do jednego z siedzących i zadaj pytanie: 
Z czym kojarzy ci się autonomia / postawa autonomiczna? 
U., który złapał piłeczkę, podaje jedno skojarzenie, 
a następnie rzuca piłkę do kolejnej osoby. Kto złapie piłkę, 
podaje swoje skojarzenie i rzuca piłkę dalej. Runda kończy 
się, gdy wszyscy U. podali swoje skojarzenia. 
Wskazówka dla trenera 
Możliwe odpowiedzi to: samodzielność, decydowanie 
o sobie, przejmowanie odpowiedzialności, niezależność, itp. 
Przejmij piłeczkę i zapytaj następnie: Czy uczeń 
na pierwszym etapie edukacyjnym także może być 
autonomiczny? Dlaczego tak / dlaczego nie? W jakich 
obszarach? 
Zainicjuj drugą rundę dyskusji, rzucając piłeczkę 
do wybranej osoby. Runda kończy się, gdy wszyscy U. 
zabrali głos. 

0/25 Miękka 
piłeczka. 

Uczestniczka / uczestnik dostrzega 
potrzebę budowania podstaw 
postaw autonomicznych uczniów 
w procesie uczenia się języków. 

 4 Zrób prezentację na temat autonomii w procesie uczenia 
się (załącznik TX1), a następnie przeprowadź burzę mózgów 
na temat tego, w jakich obszarach można rozwijać 
autonomię ucznia na I etapie edukacyjnym (ostatni slajd 
prezentacji). 

15/15 Załącznik TX1. Uczestniczka / uczestnik zna 
sposoby budowania postaw 
autonomicznych uczniów 
w procesie uczenia się języków 
obcych. 

 5 Rozlosuj wśród U. kartki z krótkimi tekstami na temat tego, 
w jakich obszarach można rozwijać autonomię ucznia 
na I etapie edukacyjnym (załącznik X1a-e). Każdy U. losuje 
po jednej kartce, a następnie podchodzi do U., który 
wylosował inny tekst i referuje mu, czego się dowiedział. 
Następnie U. zamieniają się rolami i tak długo zmieniają 
rozmówców, aż poznają wszystkie pięć tekstów na temat 
możliwości wdrażania autonomii na I etapie edukacyjnym. 

0/20 Załączniki  
X1 a-e. 

Uczestniczka / uczestnik: 
– wskazuje elementy klimatu 
społecznego w szkole, które 
wpływają na rozwijanie 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych na I etapie 
edukacyjnym; 
– zna sposoby rozwijania 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Wskazówka dla trenera 
Poszczególne zagadnienia można wydrukować na kartkach 
w różnym kolorze. U. będą wtedy od razu widzieli, kto 
opracował inne zagadnienie. 

językowych umiejętności 
komunikacyjnych w zależności  
od społecznego i kulturowego 
kontekstu osobistego, otoczenia, 
potrzeb oraz zainteresowań 
uczniów. 

X X Przerwa kawowa 15   

 6 Podziel U. na cztery grupy. Rozdaj każdej grupie koperty, 
w których znajdują się karteczki z przykładami strategii 
uczenia się, które mogą stosować uczniowie I etapu 
edukacyjnego. Poproś U. o przyporządkowanie opisów 
strategii odpowiednim przykładom. Sprawdź, czy 
przyporządkowali poprawnie opisy i przykłady strategii. 
Zainicjuj dyskusję na forum na temat tego, w jaki sposób 
znajomość i stosowanie strategii mogą rozwijać u dzieci 
kompetencję porozumiewania się w językach obcych. 
Wskazówka dla trenera 
Staraj się tak moderować dyskusję, aby padły argumenty 
dotyczące rozwijania umiejętności uczenia się, lepszego 
zapamiętywania nowych wyrazów, szukania pomocy 
w razie trudności, współpracy z innymi, oceniania własnych 
umiejętności, planowania dalszej nauki, uświadomienia 
dziecku, jak lubi się uczyć, motywowania się do nauki. 

10/10 
 
 
 
 

0/20 

Załącznik X2. Uczestniczka / uczestnik: 
– wskazuje, jakie umiejętności 
uczenia się, planowania 
i organizowania własnej nauki 
powinien zdobyć uczeń na I etapie 
edukacyjnym, by osiągać sukcesy 
w edukacji językowej; 
– wskazuje strategie uczenia się 
języków obcych odpowiednie 
dla uczniów na I etapie 
edukacyjnym. 

 7 Rozdaj kartę pracy „drzewko metod”(załącznik X3). Poproś 
U., aby wpisali wszystkie znane im metody nauczania 
adekwatne dla I etapu edukacyjnego, dzięki którym 
możliwe jest budowanie postaw autonomicznych uczniów. 
U. porównują swoje drzewka w grupach i ewentualnie 
uzupełniają metody. 

0/10 Załącznik X3. Uczestniczka / uczestnik zna 
sposoby indywidualizacji nauczania 
oraz dostosowania wymagań 
do potrzeb i możliwości uczniów 
na I etapie edukacyjnym. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

X 8 Przypomnij U., że umożliwianie uczniom zachowań 
autonomicznych dotyczy m.in. wspierania ich w realizacji 
indywidualnych możliwości i potrzeb.  
Następnie przeprowadź ćwiczenie. Rozdaj kartki A4 
i poproś U., aby podzielili je na cztery części. W tak 
powstałych okienkach U. wpisują kolejno:  
1. widzę,  
2. słyszę,  
3. czuję ciałem,  
4. wącham, smakuję. 
Następnie powiedz, że podyktujesz dwadzieścia słów 
i poproś U., aby umieścili usłyszane słowo w tym polu, które 
stanowi ich pierwsze skojarzenie ze słowem. Przykładowo 
ktoś, słysząc słowo kot, spontanicznie wyobraża sobie 
miauczenie. Niech zatem zapisze to słowo w drugim polu 
oznaczającym słyszę. Dane słowo można zapisywać w więcej 
niż jednym polu, jeśli wywołuje więcej skojarzeń. 
Przykładowe słowa: chłopiec, ser, wiosna, spacer, słońce, 
Kraków, papież, koń, fryzjer, stół, samolot, jogging, wczoraj, 
ogród, zupa, podróż, pizza, ojciec, drzwi. 
Następnie zapytaj U., w którym polu zapisali najwięcej 
skojarzeń. Powiedz, że to proste ćwiczenie może 
wskazywać dominujący u nich kanał percepcji i dominujący 
styl poznawania rzeczywistości. Zwróć uwagę, 
że najkorzystniejsze dla efektywności procesu uczenia się 
są takie metody nauczania, które stymulują różne kanały 
percepcji. 
Podziel U. na pary. Poproś, aby każda z par wybrała jedną 
z metod znajdujących się na „drzewku metod”, zastanowiła 
się i podała konkretne przykłady ilustrujące, które 
z kanałów percepcji metoda ta stymuluje. Kieruj wyborem 

0/30 Czyste kartki 
A4. 

Uczestniczka / uczestnik 
uwzględnia indywidualne style 
uczenia się języków obcych. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

metod w taki sposób, aby wszystkie metody z drzewka 
zostały przeanalizowane. Poproś o omówienie na forum 
metod pod kontem aktywizacji różnych kanałów percepcji. 
Rozwinięcie treści znajduje się w e-learningu. 

XI 
Kompetencje 
ogólne istotne 
w rozwijaniu 
kompetencji 
porozumiewa się 
w językach 
obcych. 

1 Podkreśl, że jedną ze strategii, która wspiera rozwój 
autonomii i którą uczniowie na I etapie edukacyjnym są 
w stanie stosować, jest autoewaluacja (samoocena). 
Powiedz, że instrumentem samooceny może być 
Europejskie Portfolio Językowe dla uczniów w wieku 6–10 
lat. Zaprezentuj EPJ dla uczniów w wieku 6–10 lat. Podkreśl, 
że ma ono za zadanie pomagać uczniowi w refleksji nad 
własnym uczeniem się, a tym samym w udoskonalaniu 
swoich działań. W EPJ znajdują się jasne kryteria oceny 
umiejętności językowych i interkulturowych, co pozwala 
na efektywną analizę procesu uczenia się oraz sukcesów, 
osiąganych przez dziecko. EPJ to materiał nastawiony 
na ocenę umiejętności ucznia, przy czym nie liczy się tylko 
rezultat końcowy, lecz przede wszystkim wysiłki, jakie 
zostały podjęte przez dziecko w trakcie nauki. EPJ zachęca 
dziecko do zbierania i przeglądania swoich prac, refleksji 
nad nimi oraz samooceny. Uczeń rejestruje swoje prace, 
segreguje i wybiera. Sam decyduje, co się ma się w nim 
znaleźć, uczy się tym samym oceniania tego, co zrobił, a co 
za tym idzie jest aktywnym twórcą swojego sukcesu. EPJ 
jest indywidualnym zapisem procesu uczenia się. Dziecko 
dokumentuje w nim tylko i wyłącznie swoje osiągnięcia, ma 
możliwość pokazania, czego uczy się obecnie, a czego już 
się nauczyło. Może też przypomnieć sobie to, 
co zapomniało. Podkreśl, że EPJ jest ważne również 
dla rodziców. Pozwala na obserwację nauki dziecka, 

20/20 Europejskie 
Portfolio 
Językowe 
dla uczniów 
w wieku 6-10 
lat, komputer 
z dostępem 
do internetu, 
rzutnik, 
głośniki. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje Europejskie 

Portfolio Językowe we wdrażaniu 
uczniów do umiejętności 
samooceny i stopniowego 
nabywania postawy 
autonomicznej w uczeniu się; 

− określa rolę Europejskiego 
Portfolio Językowego jako 
narzędzia ułatwiającego 
współpracę z rodzicami ucznia 
na I etapie edukacyjnym. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

ponieważ wszystkie jego prace są zgromadzone w jednym 
miejscu. Można zatem zobaczyć, czego dziecko uczy się 
w danej chwili, jak lubi się uczyć, co mu sprawia trudność. 
Rodzice mają możliwość obserwowania rozwoju swojego 
dziecka, jego postępów w uczeniu się uczenia, a także mogą 
zobaczyć, jak nauczyciel pracuje z dzieckiem (Źródło: M. 
Pamuła, A. Bajorek, I. Bartosz-Przybyło, D. Sikora-Banasik, 
Europek na zajęciach języków. Poradnik dla nauczycieli 
i rodziców, w: Europejskie Portfolio Językowe dla dzieci od 6 
do 10 lat, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
Warszawa 2013, s.7). 
Na zakończenie pokaż filmik, w którym dzieci, które 
pracowały z EPJ, prezentują, jakie cele osiągnęły w nauce 
języka angielskiego. 
https://www.youtube.com/watch?v=1V0PC7hHR9Y 
Skomentuj, że takie podsumowania pomagają dzieciom 
uświadomić sobie cele uczenia się języka obcego. 

x x Przerwa kawowa 15   

 2 Poproś U. , aby podzielili się na cztery grupy według kryterium: 
mamy ze sobą coś wspólnego. Może być to wykształcenie, 
hobby, doświadczenie zawodowe, ale także kolor oczu 
lub kolor skarpetek. Zaproś U. do pracy metodą 5Q (metoda 
diagnozy lub planowania działań). Poproś U., aby odnieśli się 
do problematyki wdrażania autonomii w szkole na I etapie 
edukacyjnym i odpowiedzieli na pięć pytań: 
1. Co nauczyciele i pracownicy szkoły mogą zacząć robić? 
2. Co powinni przestać robić? 
3. Czego mogą robić więcej? 
4. Czego mogą robić mniej? 
5. Co mogą robić inaczej? 

0/25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/25 

 Uczestniczka / uczestnik określa 
obszary pracy szkoły pozwalające 
kształtować u uczniów na I etapie 
edukacyjnym zdolność 
do podejmowania efektywnych 
działań w różnych obszarach życia. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

U. w grupach formułują wnioski, które mogą wyznaczać 
kierunki wspomagania lub są pomocne w budowaniu 
postaw autonomicznych uczniów w procesie uczenia się 
języków obcych. Wnioski są następnie prezentowane 
na forum. 

 3 Zasymulujcie w grupie scenkę korekty błędów. Spośród 
chętnych osób wybierz dwie pary, które będą uczestniczyć 
w symulacji. Osoby te muszą znać choć trochę język 
angielski. Poproś pozostałych o obserwowanie 
prezentowanych scenek dotyczących sposobów korekty 
błędów.  
Po prezentacji przeprowadź na forum dyskusję na tematy:  
1. Jakie wrażenie zrobiły na U. prezentowane sposoby 

korekty błędów?  
2. Jaki wpływ na ucznia i jego motywację mogą mieć różne 

sposoby korekty błędów?  
Pokieruj dyskusją w taki sposób, aby nawiązywała 
do możliwości rozwojowych i potrzeb emocjonalnych 
uczniów na I etapie edukacyjnym. 

0/20 Załącznik XI1. Uczestniczka / uczestnik rozumie, 
na czym polega kształtowanie 
pozytywnego obrazu umiejętności 
uczniów przez udzielanie informacji 
zwrotnej.  

 4 Zaprezentuj filmik, w którym nauczyciel prosi uczniów, 
aby zgadywali, czego będą się uczyli podczas bieżącej lekcji. 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/angebote/egs/u
nterrichtsvideos/filmsequenzen-film-1/film-1-sequenz-2-
what-are-we-going-to-do-today.html 
Poproś U., aby zwrócili uwagę na atmosferę panującą 
w klasie oraz na aktywność uczniów i aby zastanowili się, 
jakie elementy postawy nauczyciela mogą na te dwa 
czynniki wpływać. 
Omówcie spostrzeżenia na forum. 
 

0/20 Komputer 
z dostępem 
do internetu 
lub pobrany 
film, rzutnik, 
głośniki. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− tworzy atmosferę sprzyjającą 

skutecznemu rozwijaniu 
u uczniów kompetencji 
porozumiewania się w językach 
obcych na I etapie edukacyjnym; 

− wskazuje działania nauczycieli 
służące rozwijaniu autonomii 
ucznia w procesie nabywania 
kompetencji porozumiewania się 
w języku obcym, jak np. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Wskazówka dla trenera 
Podsumuj dyskusję, podkreślając że na I etapie 
edukacyjnym nauczyciel nie powinien napiętnować błędów 
uczniów. Nie powinien także oczekiwać od nich 
autokorekty. Najefektywniejszym sposobem korekty 
błędów jest powtórzenie przez nauczyciela poprawnej 
formy, tak aby uczeń miał szansę się z nią osłuchać. 
Przyjazny klimat panujący na lekcji zachęca uczniów 
do eksperymentowania z językiem. 

formułowanie poleceń w sposób 
zrozumiały dla ucznia, 
kształtowanie umiejętności 
zadawania pytań i aktywnego 
słuchania, kształtowanie 
pozytywnego obrazu 
umiejętności uczniów przez 
udzielanie informacji zwrotnej. 

x x Obiad 60   

XII 1 Zapytaj U., jakie znaczenie ma dla nich świadomość, 
w jakim celu mają wykonać zadanie zlecone im przez kogoś, 
np. w sferze zawodowej lub w życiu rodzinnym. Gdyby 
polecenie wydało się zbyt abstrakcyjne, możesz podać kilka 
przykładów: prośba żony / męża o dokupienie pięciu litrów 
mleka, prośba szefa o kręcenie filmu na imprezie firmowej 
lub o przyjście do pracy o godzinę wcześniej niż zazwyczaj 
itp. Czy jest dla nich bardzo, średnio lub mało istotne, 
że wiedzą, po co coś robią i do czego to może być 
przydatne? Poproś o uzasadnienie.  
Zapytaj, jakie znaczenie dla uczniów na I etapie 
edukacyjnym może mieć wiedza na temat celu danej lekcji. 
Czy może mieć podobne znaczenie, jak w przypadku osób 
dorosłych? 
 
Wskazówka dla trenera 
Odpowiedź, jaka się nasuwa, brzmi: tak Możesz nawiązać 
do uzasadnień, które wymienili U. Podkreśl także, że 
aby uczeń potrafił dokonać samooceny, musi najpierw mieć 
świadomość, czego i w jakim celu się uczy. 

0/15  Uczestniczka / uczestnik rozumie 
znaczenie przedstawiania celów 
lekcji w sposób zrozumiały 
dla ucznia. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

 2 Podkreśl, że cel lekcji powinien być jasno i precyzyjnie 
sformułowany. Aby sprawdzić, czy tak jest w istocie, można 
zastosować metodę „SMART”. Rozwiń nazwę: Cel powinien 
być konkretny (ang. specific), mierzalny (ang. measurable), 
osiągalny (ang. attainable), istotny (ang. relevant) i określony 
w czasie (ang. time).  
Podaj U. kilka celów lekcji i zapytaj, czy te cele spełniają 
wszystkie powyższe kryteria. 
 
Przykładowe cele lekcji: 
1. Uczeń potrafi zapytać o drogę. 
2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne. 
3. Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje. 
4. Uczeń potrafi przedstawić swoją rodzinę. 
5. Uczeń stosuje zwrot I like… 
 
Wskazówka dla trenera 
Wszystkie ww. cele mają charakter komunikacyjny, ale nie 
wszystkie da się zrealizować podczas jednej lekcji 
i zmierzyć, czy faktycznie zostały osiągnięte. Cele zgodne 
z kryteriami SMART, to cele nr 1 i 4. Cel nr 5, choć 
mierzalny, może być dla ucznia na tyle abstrakcyjny, że nie 
będzie mu się wydawał istotny. 
Podkreśl, że pomocna w uszczegółowieniu celu jest metoda 
nacobezu (Nazwa metody to skrót od zwrotu „na co będę 
zwracać uwagę”). Metoda ta określa konkretne kryteria 
sukcesu, wskazuje zarówno nauczycielowi jak i uczniowi, 
czy cel został osiągnięty. 
Podaj przykładowy zakres tematyczny z podstawy 
programowej dla pierwszego etapu nauczania w zakresie 
języka obcego nowożytnego, np. przyroda wokół mnie. 

10/20  Uczestniczka / uczestnik potrafi 
formułować cele lekcji w sposób 
zrozumiały dla ucznia. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

Zasugeruj, że elementem tego tematu może być lekcja 
dotycząca zwierząt domowych. 
I tak cel: potrafię opisać moje (ulubione) zwierzątko, może 
zawierać następujące kryteria jego osiągnięcia: 
− umiem przyporządkować nazwę zwierzątka do obrazka, 
− umiem powiedzieć, jakie mam zwierzątko, 
− umiem wymienić dwie cechy zwierzątka (kolor, wielkość) . 

 3 Poproś U., aby dobrali się w pary. Zadaniem każdej z par 
jest wybranie z podstawy programowej dla I etapu 
edukacyjnego, z części dotyczącej wymagań szczegółowych 
w zakresie nauki języków obcych nowożytnych (załącznik 
V1), dwóch zakresów spośród wymagań szczegółowych.  
U. w parach formułują cele odpowiadające wybranym 
wymaganiom, dające się zrealizować podczas jednej lekcji, 
a następnie precyzują kryteria sukcesu w realizacji  
tych celów. Wyniki pracy w parach prezentowane są 
na forum. 

0/35 Flipchart, 
pisaki, 
załącznik V1.  

Uczestniczka / uczestnik potrafi 
kształtować pozytywny obraz 
umiejętności uczniów przez 
udzielanie informacji zwrotnej. 

 4 Pokaż filmik, w którym nauczyciel podsumowuje to, czego 
uczniowie nauczyli się podczas lekcji. 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/angebote/egs/u
nterrichtsvideos/filmsequenzen-film-1/film-1-sequenz-11-
what-ive-learned-today.html 
Poproś U. o przedyskutowanie, jak regularne stosowanie 
nacobezu oraz podsumowywanie, czego uczniowie nauczyli 
się na danej lekcji, wspiera szkołę w kształtowaniu 
kompetencji porozumiewania się w językach obcych. Zapisz 
pomysły na flipcharcie. 
Rozwinięcie treści znajduje się w e-learningu. 

0/20 Komputer 
z dostępem do, 
internetu, 
rzutnik, 
flipchart, pisaki 

Uczestniczka / uczestnik potrafi 
kształtować pozytywny obraz 
umiejętności uczniów przez 
udzielanie informacji zwrotnej. 

x x Przerwa kawowa 30   
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

XIII 
Środowisko 
przyjazne 
kształtowaniu 
kompetencji 
porozumiewania 
się w językach 
obcych 

1 Podziel U. na cztery grupy. Poproś grupy, 
aby zaprojektowały idealne środowisko szkolne sprzyjające 
rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w językach 
obcych. Niech uwzględnią przy tym takie aspekty, jak: 
adaptacja pomieszczeń, aranżacja przestrzeni w klasie, 
wyposażenie biblioteki szkolnej, środki dydaktyczne 
dostępne w szkole. Grupy przedstawiają swoje koncepcje 
w formie graficznej na flipcharcie. Wyniki pracy grupowej 
prezentowane są na forum.  

0/60 Flipchart, pisaki 
 
 

Uczestniczka / uczestnik ustala 
możliwości aranżowania 
przestrzeni szkolnej w sposób 
sprzyjający rozwijaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach 
obcych. 

 2 Następnie poproś każdą z grup, aby wybrała w swoim 
opisie idealnego środowiska szkolnego jeden aspekt, który 
wydaje jej się szczególnie trudny, choć nie niemożliwy, 
do zrealizowania w rzeczywistości. Pomocne w wyborze 
takiego aspektu może być odniesienie go do znanego sobie 
środowiska szkolnego – w którym się pracuje lub w którym 
uczą się własne dzieci itp. 
Zastosuj metodę zmiany perspektywy.  
Opis metody 
Połóż na podłodze trzy kartki z napisanymi wyrazami: 1. JA, 
2. TY, 3. ONA / ON. Ułóż je tak, aby każda leżała 
na wierzchołku trójkąta równobocznego. Powiedź U., że nr 
1 to pozycja nauczyciela języka obcego na I etapie 
edukacyjnym, który chce zmiany; pozycja nr 2 to pozycja 
osoby, która nie zajmuje się nauczaniem języka obcego 
(może być to uczeń, rodzic, nauczyciel innego przedmiotu 
lub dyrektor – najlepiej, aby w każdej rundzie dochodziła 
do głosu inna osoba, reprezentująca inne stanowisko); 
pozycja nr 3 to pozycja neutralnego obserwatora. 
Poproś jedną osobę z pierwszej grupy (JA) o naświetlenie 
problemu: co sprawia, że jej dobry pomysł na organizację 

0/65 Kartki A4 
z napisami: JA, 
TY, ONA / ON 

Uczestniczka / uczestnik ustala 
możliwości aranżowania 
przestrzeni szkolnej w sposób 
sprzyjający rozwijaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach 
obcych. 
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Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 
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Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

przestrzeni szkolnej w taki sposób, aby dało się efektywniej 
kształtować kompetencję porozumiewania się w językach 
obcych, natrafia na trudności. Zapytaj, jak sytuacja wygląda 
z jej perspektywy. Następnie poproś osobę stojącą 
na pozycji TY o odniesienie się do problemu. Kiedy ta osoba 
się wypowie, poproś o wypowiedź osobę z pozycji 
ONA / ON (obserwator). Powtórz rundę trzy razy. Kiedy 
uczestnik z pozycji JA wróci do pozycji neutralnej, 
przypomnij mu, co było jego celem, i zapytaj, jak teraz widzi 
tę kwestię. Ważne jest jego podsumowanie. 
Jako trener możesz zadawać pytania, aby pobudzić 
pomysłowość uczestników. 
Przykładowe pytania do JA: 
1. Dlaczego zależy ci na wprowadzeniu takiej zmiany? 
2. Co stanowi największą trudność w jej wprowadzeniu? 
3. U kogo możesz szukać pomocy? 
4. Co jeszcze? 
Przykładowe pytania do TY: 
1. Jak opisana sytuacja wygląda z twojej perspektywy? 
2. Gdybyś uważał, że ta zmiana nie jest konieczna, to co byś 

powiedział? 
3. Czy mógłbyś coś w tej sprawie zrobić? 
4. Co by było, gdyby zmiana została wprowadzona? 
Przykładowe pytania do ONA / ON: 
1. Jak ta sytuacja wygląda z Twojej perspektywy? 
2. Co się dzieje między JA i TY? 
3. Jakie sprawiają wrażenie JA i TY? 
Zastosuj następującą kolejność: najpierw swój problem 
prezentuje wybrana osoba z pierwszej grupy, zaś pozostałe 
osoby wchodzą w role z grup 2 i 3. W następnej rundzie 
wybrana osoba z grupy 2 naświetla problem, zaś 
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po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

komentują go osoby z grupy trzeciej itd. 
Wskazówka dla trenera 
Dokładny opis metody znajduje się w publikacji Jarosław 
Kordziński, Anna Szajerska, Wspomaganie szkół w rozwoju 
kompetencji porozumiewania się w językach obcych, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017. 
https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania 
Rozwinięcie treści znajduje się w e-learningu. 

 3 Na zakończenie dnia poproś U. o dokończenie 
na karteczkach dwóch zdań: 
• Najlepsze, co się dzisiaj wydarzyło, to… 
• Najgorsze, co się dzisiaj wydarzyło, to… 
Zbierz karteczki. 

0/10   

II DZIEŃ ZJAZDU 

XIV 
Kompetencje 
ogólne istotne 
w rozwijaniu 
kompetencji 
porozumiewania 
się w językach 
obcych 

1 Powitaj U. Możesz nawiązać do ćwiczenia, które U. wykonali 
na podsumowanie poprzedniego dnia. 
Następnie przeprowadź ćwiczenie na rozgrzewkę. Ustaw 
w kręgu krzesła w liczbie o jedno mniej, niż jest danego 
dnia U. Osoba, która nie ma krzesła, staje w środku. 
Powiedź, że osoba stojąca w środku wydaje polecenia, kto 
spośród siedzących U. ma zmienić miejsce (np. zmieniają 
swoje miejsca wszyscy, którzy mają długie włosy, wszyscy, 
którzy noszą dżinsy, wszyscy, którzy mówią po angielsku). 
Kiedy U. zmieniają miejsca, osoba stojąca w kręgu stara się 
znaleźć wolne krzesło dla siebie. Jeśli jej się to uda, 
polecenia wydaje kolejna osoba, dla której zabrakło krzesła. 
Zapytaj o to, do rozwijania jakich umiejętności taka zabawa 
mogłaby być zaadaptowana na lekcji języka obcego 
na I etapie edukacyjnym. Omówcie pomysły na forum. 

15/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uczestniczka / uczestnik wskazuje 
metody kreowania efektywnych 
sytuacji edukacyjnych oraz 
motywowania uczniów 
do rozwijania własnej kompetencji 
komunikacyjnej. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

 2 Zapytaj U., czy zdarza im się grywać w gry. Zapytaj osoby, 
które odpowiedzą twierdząco, o ich ulubione gry oraz o to, 
co im się w graniu podoba. 
Podkreśl, że dzieci na I etapie edukacyjnym mają naturalną 
skłonność do zabawy. Dzięki zabawie dzieci będą miały 
motywację i naturalny bodziec do podejmowania działań 
językowych. 
Podziel U. na cztery grupy. W tym celu każdy ciągnie 
karteczkę z nazwą jednej z gier: domino, memory, węże 
i drabiny, kwartet.  
U. w grupach przypominają sobie na podstawie opisów 
(załącznik XIV1 a-d) zasady każdej z gier, a następnie 
gromadzą pomysły, do rozwijania jakich umiejętności 
językowych oraz w zakresie jakich tematów gry te mogą być 
wykorzystane na lekcji języka obcego na I etapie 
edukacyjnym. 
Poproś grupy o zaprezentowanie zasad gry oraz pomysłów 
na jej wykorzystanie na lekcji języka obcego na I etapie 
edukacyjnym na forum. 
Wskazówka dla trenera 
Sklej wcześniej planszę (załącznik TXIV1) i przekaż ją grupie 
opracowującej zasady gry węże i drabiny. 

35/0 Załączniki 
TXIV1 
i XIV1a-d 

Uczestniczka / uczestnik wskazuje 
metody kreowania efektywnych 
sytuacji edukacyjnych oraz 
motywowania uczniów 
do rozwijania własnej kompetencji 
komunikacyjnej. 

 3 W następnym ćwiczeniu zastosuj metodę „bricolage”. 
Celem ćwiczenia jest napisanie tekstu na temat działań 
szkoły w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji 
międzykulturowej. 
Opis metody 
Podziel U. na sześć grup (dwu- lub trzyosobowych). Każda 
z grup losuje pięć karteczek z załącznika XIV2. Zadaniem 
każdej z grup jest ułożenie krótkiego tekstu na temat tego, 

40/0 Załącznik XIV2, 
kartki A4, 
pisaki. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− wskazuje sposoby kształtowania 

u uczniów na I etapie 
edukacyjnym wiedzy o świecie, 
społeczeństwie i kulturze obszaru 
poznawanego języka oraz 
budowania świadomości 
językowej; 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

jakie działania może podejmować szkoła w zakresie 
kształtowania u uczniów na I etapie edukacyjnym 
kompetencji międzykulturowej. Tekst musi zawierać 
wszystkie wylosowane słowa. Następnie na zasadzie kuli 
śnieżnej połącz po dwie grupy (powstaną w tej sposób trzy 
grupy od cztero- do sześcioosobowe).  
Grupy uzgadniają wspólne teksty, a następnie – już jako 
jedna grupa – dodają wypracowane w grupach fragmenty 
tekstu i uzgadniają wspólną pointę.  

− opisuje sposoby i metody 
budowania konstruktywnych 
relacji uczniów z ludźmi, którzy są 
innej narodowości lub wyrośli 
w innej kulturze. 

x x Przerwa kawowa 15   

 4 Nawiąż do porannej sesji. Powiedź, że gry doskonale nadają 
się do rozwijania kompetencji międzykulturowej uczniów. 
Podziel U. na cztery grupy. Ponownie daj im w tym celu 
do wylosowania karteczki w czterech kolorach. 
Przeprowadź burzę mózgów. Poproś U., aby pracując 
w grupach, zebrali jak najwięcej pomysłów na rozwijanie 
kompetencji międzykulturowej uczniów z wykorzystaniem 
gier i zabaw. Mogą w tym celu wykorzystać prezentowane 
wcześniej formaty gier lub wymyślić całkiem inne.  
Wskazówka dla trenera 
Poproś, aby U. za każdym razem określali cel 
proponowanej gry (lub zabawy). 
U. prezentują swoje pomysły na forum. 
Na koniec zaprezentuj U. stronę internetową 
http://europa.eu/kids-corner/index_pl.htm, gdzie można 
znaleźć interaktywne gry w różnych językach na temat państw 
będących członkami Unii Europejskiej. Przedstaw stronę jako 
przykład bezpłatnych materiałów dostępnych w sieci, które 
można wykorzystać do rozwijania kompetencji 
międzykulturowej uczniów na I etapie edukacyjnym. 

30/0 Karteczki 
w czterech 
kolorach, 
flipchart, 
pisaki. 

Uczestniczka / uczestnik  
wskazuje sposoby kształtowania 
u uczniów na I etapie edukacyjnym 
wiedzy o świecie, społeczeństwie 
i kulturze obszaru poznawanego 
języka oraz budowania 
świadomości językowej. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

 6 Przejdź do podsumowania treści prezentowanych 
na zjeździe. 
Podziel U. na cztery grupy. W tym celu poproś U. 
o wylosowanie karteczki z jednym spośród czterech 
wskaźników: 
1. Sposoby oceniania sprzyjające rozwojowi kompetencji 

komunikacyjnej. 
2. Budowanie podstaw postaw autonomicznych uczniów 

w procesie uczenia się języków obcych. 
3. Aranżowanie przestrzeni szkolnej w sposób sprzyjający 

porozumiewaniu się w językach obcych. 
4. Działania podejmowane przez szkołę w zakresie 

kształtowania kompetencji międzykulturowej. 
Poinformuj, że zadanie grup będzie polegało 
na wypracowaniu narzędzia, które może służyć do diagnozy 
wybranego wskaźnika rozwijania kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych na I etapie 
edukacyjnym w pracy z radą pedagogiczną lub zespołem 
nauczycieli.  
Wyniki pracy grupowej prezentowane są na forum. 

45/0 
 
 
 
 
 
 
 

20/0 
 

Karteczki ze 
wskaźnikami, 
flipchart, pisaki 

Uczestniczka / uczestnik wspiera 
nauczycieli w budowaniu 
kompetencji ogólnych uczniów, 
które stanowią bazę do rozwijania 
u dzieci kompetencji 
porozumiewania się w językach 
obcych. 

XV. 1 Przygotuj U. do przeprowadzenia etiud trenerskich  
na V zjeździe. 
Powiedz, że prawie cały następny zjazd będzie poświęcony 
etiudom trenerskim. Poproś U., aby dobrali się w pary 
i wybrali jedno spośród zagadnień z załącznika XV1.  
Do kolejnego zjazdu mają czas, aby opracować koncepcję 
szkolenia dla rady pedagogicznej na wybrany temat 
i przygotować materiały warsztatowe wykorzystując 
do planowania załącznik XV2. Planowane szkolenie ma 
trwać 3 x 45 minut. Na kolejnym zjeździe U. będą mieli  

20/0 Załącznik XV1. 
Załącznik XV2 

Uczestniczka / uczestnik:  
− planuje systemową pracę 

z wykorzystaniem poznanych 
metod i technik;  

− buduje plany pracy dydaktycznej 
w kierunku wzmocnienia działań 
służących kształtowaniu 
kompetencji porozumiewania się. 
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Moduł Lp 
Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych  

narzędzi, metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ 
ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania) 

45 min, aby dopracować szczegóły warsztatu, a następnie 
30 min, aby zaprezentować go pozostałym grupom. 
Podkreśl, że prezentacja ma polegać nie tylko na opisaniu 
koncepcji, ale także na przeprowadzeniu elementów 
warsztatu z pozostałymi U. Etiudy trenerskie będą oceniane 
przez pozostałych U. Rozdaj formatkę scenariusza 
szkolenia. 
U. mogą także zapoznać się ze wszystkimi celami 
ramowego programu szkolenia dostępnymi 
na https://www.ore.edu.pl/programy-
szkole%C5%84/porozumiewanie-si%C4%99-w-
j%C4%99zykach-obcych. Pozwoli im to uszczegółowić cele 
ich etiudy. 

 2 Podsumowanie zjazdu. Poproś U. o refleksję na temat 
zjazdu wyrażoną jednym zdaniem. 

10/0   

 
Materiały 
Załącznik TX1 
Załącznik X1 a-e 
Załącznik X2 
Załącznik X3 
Załącznik XI1 
Załącznik V1 
Załącznik XIV1a-d 
Załącznik TXIV1 
Załącznik XIV2 
Załącznik XV1 
Załącznik XV2  
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Zjazd V (10 h) 

Temat: Realizacja etiud trenerskich. Wykorzystanie wiedzy dotyczącej kompetencji ogólnych, istotnych dla rozwijania 
kompetencji porozumiewania się w językach obcych w pracy osoby wspomagającej. 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria / ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
nabędą uczestniczki / uczestnicy 

po ukończeniu działania  
(cele, działania). 

I DZIEŃ ZJAZDU 

XVI 1 Powitaj U. Zapytaj ich, z jakim samopoczuciem rozpoczynają 
ostatni zjazd. Zaproś U. do zabawy na rozgrzewkę 
Opis metody 
U. rozpraszają się po całej sali. Na znak (dzwonek lub klaśnięcie) 
tworzą pary, które prowadzą rozmowę. Ten, kto w konwersacji 
powie „tak” lub „nie” traci swojego dotychczasowego partnera 
i musi szukać nowego, wolnego. 
W podsumowaniu nawiąż do celów kształcenia z podstawy 
programowej dla I etapu edukacyjnego i zapytaj U., w jakim 
zakresie uczniowie na I etapie edukacyjnym mogliby 
uczestniczyć w takiej zabawie. 

10/0  Uczestniczka / uczestnik wyjaśnia 
znaczenie wybranych metod 
i technik nauczania 
umożliwiających uczniom 
podejmowanie konkretnych działań 
językowych stosowanie 
do kontekstu i wieku rozwojowego. 

 2 Zaaranżuj salę w taki sposób, aby dało się w niej wygodnie 
pracować w parach. U. dostają 40 min, aby dopracować 
i przećwiczyć przygotowane etiudy. 
Poproś U., aby wylosowali karki z numerami 1–8. W ten sposób 
zostanie ustalona kolejność prezentacji etiud. 

40/0 Kartki z numerami  
1–8. 

 

 3 Pierwsza para prezentuje swoją etiudę. 30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 
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− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

 3 U. dokonują ewaluacji pierwszej etiudy z wykorzystaniem koła 
umiejętności (załącznik XVI1). Kolorują powierzchnię części koła 
w zależności od tego, w jakim stopniu dany cel został 
osiągnięty, przekazują swoje ewaluacje parze, która 
zrealizowała etiudę. 
 

10/0 Załącznik XVI1. Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

x x Przerwa kawowa 15   

 4 Druga para prezentuje swoją etiudę. 30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 

− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

 5 U. dokonują pisemnie ewaluacji drugiej etiudy 
z wykorzystaniem metody ewaluacyjnej „dwie gwiazdy, jedno 
życzenie”. U. przekazują swoje ewaluacje parze, która 
zrealizowała etiudę. 
Opis metody 
W informacji zamieszcza się dwa pozytywne komunikaty 
na temat wykonanej pracy (gwiazdy) i jedno życzenie 
(wskazówka do zmiany). 

15/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

 6 Trzecia para prezentuje swoją etiudę. 30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 
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w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 

− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

 7 U. dokonują ewaluacji trzeciej etiudy z wykorzystaniem metody 
znaków graficznych (załącznik XVI2). U. przekazują swoje 
ewaluacje parze, która zrealizowała etiudę. 
 
 

15/0 Załącznik XVI2. Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

x x Przerwa kawowa 15   

 8 Czwarta para prezentuje swoją etiudę. 30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 

− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

 9 U. dokonują ewaluacji czwartej etiudy z wykorzystaniem 
arkusza ewaluacji (załącznik XVI3) i przekazują swoje ewaluacje 
parze, która zrealizowała etiudę. 
 
 

15/0 Załącznik XVI3. Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 
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 10 Piąta para prezentuje swoją etiudę. 30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 

− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

 11 U. dokonują ewaluacji piątej etiudy z wykorzystaniem 
kolorowych sygnałów, gdzie: 
• zielony oznacza: tak, zgadzam się w pełni;  
• żółty – zgadzam się tylko częściowo;  
• czerwony – nie, w ogóle się nie zgadzam. 
Trener odczytuje kryteria oceniania (załącznik XVI4). U. 
podnoszą karteczki w zależności od tego, w jakim stopniu 
zgadzają się z odczytaną tezą. 

15/0 Karteczki 
w kolorach 
zielonym, żółtym 
i czerwonym, 
załącznik XVI4. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

x x Obiad 60   

 12 Szósta para prezentuje swoją etiudę. 30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 

− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

 13 U. dokonują pisemnej ewaluacji szóstej etiudy w formie 
dwuelementowej informacji zwrotnej: podkreślają mocne 

15/0 Czyste kartki. Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 
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strony oraz podają wskazówkę – propozycję udoskonalenia. U. 
przekazują swoje ewaluacje parze, która zrealizowała etiudę. 
 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

 14 Siódma para prezentuje swoją etiudę. 30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 

− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

 15 U. dokonują ewaluacji siódmej etiudy z wykorzystaniem 
arkusza oceny (załącznik XVI5). 

15/0 Załącznik XVI5. Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

II DZIEŃ ZJAZDU 

 16 Ósma para prezentuje swoją etiudę. Przed prezentacją 
przypomnij, co powinno znaleźć się w etiudzie.: 
• opracuj koncepcję szkolenia dla rady pedagogicznej 

trwającego 3 x 45 min; 
• określ cel szkolenia; 
• opracuj materiały pomocnicze; 
• zaangażuj U. w wybrane aktywności. 
 
Zapisz te punkty w widocznym miejscu. 

30/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem 
u uczniów językowych 
kompetencji komunikacyjnych; 

− wspomaga nauczycieli 
w tworzeniu środowiska 
przyjaznego rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 
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 17 U. dokonują ewaluacji ósmej etiudy odnosząc się do nacobezu. 15/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

 18 Poproś U., aby dokonali oceny różnych metod oceniania 
kształtującego. Zapytaj, która z metod podobała im się 
najbardziej, wydawała im się najbardziej przyjazna, zawierała 
najwięcej wskazówek do pracy własnej itd. Poproś 
o uzasadnienie oceny. 
Wskazówka dla trenera 
Zwróć uwagę, że nie wszystkie metody ewaluacji zawierały 
wskazówki do dalszej pracy. Podkreśl, że ocena kształtująca, 
aby była kompletna i efektywna, powinna zawierać takie 
wskazówki. 

20/0  Uczestniczka / uczestnik: 
− wykorzystuje i ewaluuje różne 

formy informacji zwrotnej; 
− docenia znaczenie informacji 

zwrotnej dla doskonalenia 
swojego warsztatu zawodowego. 

 19 Ewaluacja szkolenia. 25/0   
 

Materiały  

Załącznik XVI1 

Załącznik XVI2 

Załącznik XVI3 

Załącznik XVI4 

Załącznik XVI5 

 


