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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 – DRUGI 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 rozszerzyć o propozycje samych uczestników. Deklaracja 
powinna przybrać formę pisemnego kontraktu. 
Proponowane zasady dotyczą: 

0/20 Flipchart, 
markery. 

Uczestniczka / uczestnik: 
− opracowuje zasady pracy 

obowiązujące w trakcie 
szkolenia; 

 
− uzasadnia potrzebę 
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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) 

 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.  

określania 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. 
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. 

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.  
  

x x Przerwa  0/15   

II 1 Przeprowadź rozmowę na temat kompetencji uczestniczek / uczestników, 
zdając pytanie o to, jakie kompetencje kluczowe wykorzystali w trakcie 
dotychczasowej aktywności podczas szkolenia. 

0/15  Uczestniczka / uczestnik 
uświadamia sobie rolę 
kompetencji kluczowych  
w życiu osobistym. 
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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) 

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 – 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? 

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) 

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 0/15   

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 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 markery: 
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:  
− otrzymywanie (akceptować, interesować się, słuchać, spostrzegać, 

tolerować, uznawać); 

0/45  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) 

 odpowiadanie / reagowanie (czynić zadość, naśladować, opiekować się, 
przestrzegać czegoś, przyczyniać się, przystosowywać się, zgadzać się, 
uczestniczyć); 

− wartościowanie (inicjować, preferować, przejmować się, przyjmować 
odpowiedzialność, przyswajać sobie, wykazywać lojalność, zachowywać się 
zgodnie z, wybierać, wykazywać zainteresowanie); 

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

− charakteryzowanie (popierać, bronić, wpływać, 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 TII3, 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 

0/9 
 
 
 
 
 

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) 

szkolną. Lider zapisuje rezultaty dyskusji na flipcharcie. 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 kartce. 
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 

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) 

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 

 Podziel uczestników na pięć zespołów.  
 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. 

 Jak w rozporządzeniu MEN zdefiniowane jest wspomaganie pracy szkoły 
przez wylosowaną instytucję? 

 Jakie są zadania instytucji w zakresie wspomagania pracy szkoły?  
 Rozdaj zespołom adekwatnie do wylosowanej instytucji kopie rozporządzeń. 
 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).  

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

 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).  

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

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

 Zadaniem piątego zespołu jest odnalezienie w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół 

0/.60 Załącznik TIII1 (a-e), 
kartki A4 
do zapisywania 
wyników pracy 
grupowej, miejsce 
do zawieszania kartek 
oraz elementy 
umożliwiające ich 
przymocowanie 
Rozporządzenia 
opisane w treści, 
po jednym dla grupy. 
 
Rzutnik multimedialny,  
załącznik TIII2,  
slajdy 1–3. 

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) 

i placówek (załącznik TIII 2e) zapisów wskazujących na konieczność 
kształtowania kompetencji kluczowych w szkole. 

 Definicje wspomagania zespoły zapisują na jednej kartce A4, a na drugiej – 
zadania tej instytucji. Po zakończonej pracy liderzy zespołów zawieszają 
kolejno definicje wspomagania i zadania instytucji, referują wynik pracy.  

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

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

 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 
 Rozdaj wszystkim uczestnikom arkusz „Wspomaganie pracy szkoły – 

studium przypadku”. 
 Daj uczestnikom 10 min na zapoznanie się z materiałem. 
 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. 

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

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) 

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 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. 

0/30 Załącznik TIII3 (slajdy 
14-20). 

 

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, 

0/15 Flipchart, pisaki, 
złącznik TIII3 (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) 

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. 
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, 
− wywiad z nauczycielami, 
− ankieta, 
− obserwacja. 

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) 

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 
Rundka bez przymusu: 
1. Z czym wychodzę po dzisiejszym szkoleniu? 

0/20   

Materiały: 
Załącznik T I1 
Załącznik T II2 
Załącznik T II3 (a-h) 
Załącznik T III1 (a-e) 
Załącznik T III2 
Załącznik III1 
Załącznik T III  
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KOMPETENCJA POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH – DRUGI ETAP EDUKACYJNY 
Zjazd II (15 h) 

Temat: Wspomaganie pracy szkoły. Proces uczenia się a rozwój kompetencji kluczowych. Rozwój kompetencji porozumiewania się  
w językach obcych na II 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. 
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 

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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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) 

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. 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. 

25/0 Kartki A4. Uczestniczka / uczestnik 
diagnozuje potrzeby szkoły 
w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych 
w oparciu o narzędzie 
diagnostyczne ORKE. 
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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 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 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. 

15/0  Uczestniczka / uczestnik 
poprawnie formułuje cele 
wspomagania. 

 x Przerwa 15   



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” 

POWR.02.10.00-00-5002/17-00 
 

16 
 

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) 

IV.  
Proces  
uczenia się 
i jego 
uwarunkowania 

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 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). 

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 

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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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) 

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, 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 

45/10 Prezentacja (slajdy 7–12), 
materiał dla uczestników 
IV1 Czynniki wpływające 
na uczenie się 
(opracowanie własne 
na podst. J. Hattie, 
Widoczne uczenie się), 
flipchart. 

Uczestniczka / uczestnik 
określa czynniki wpływające 
na efektywność procesu 
uczenia się wynikające 
z najnowszych badań. 
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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) 

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 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 
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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) 

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). Kurs 
e-learningowy – więcej informacji.  
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.  
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?  

30/10 Prezentacja (slajdy 13-
18), załączniki IV2 
Statystyczny mózg i TIV1 
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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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) 

• 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. 
• 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 – 

0/60 Prezentacja (slajdy 20-
28), załącznik IV3.  

Uczestniczka/uczestnik opisuje 
proces uczenia 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) 

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. 
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.  
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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 15   

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]. 

0/30 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 Prezentacja, slajdy 30–40. Uczestniczka / uczestnik: 
− znają źródła 

konstruktywizmu w edukacji; 
− rozumieją związek 

neuronauk 
z konstruktywizmem. 
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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) 

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

15/5 Prezentacja (slajd 41), 
flipchart, flamastry. 
 

Uczestniczka / uczestnik wie, 
jakie czynniki wpływają 
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 Flipchart, prezentacja 
(slajdy 44–45), załącznik 
IV4. 

Uczestniczka / uczestnik 
rozumie znaczenie 
zaangażowania uczniów 
w procesie uczenia 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) 

II 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 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 Prezentacja (slajd 50), 
flipchart, samoprzylepne 
karteczki. 
 

Uczestniczka / uczestnik zna 
czynniki wpływające 
na motywację. 
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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) 

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, 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, 
• źródłami informacji. 
Poproś o zapisanie na kartkach A4 pytań do wywiadu, ankiety 

20/0 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 
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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) 

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. 

dotyczącą procesowego 
wspomagania szkół. 

x x Przerwa 15   

V 1 Wyjaśnij U., że od tego etapu rozpoczynają pracę z wybraną przez 
siebie kompetencją i etapem edukacyjnym (kompetencją 
porozumiewania się w językach obcych na II etapie edukacyjnym). 
Podziel U. na cztery grupy. Rozdaj uczestnikom cukierki w czterech 
smakach. U. zjadają cukierki i wyrzucają papierki. Kiedy masz 
pewność, że zarówno cukierki, jak i papierki zniknęły, poproś, by U. 
dobrali się w grupy osób, których cukierki smakowały identycznie. 
U. muszą opisać smak swojego cukierka. Zapytaj U., co pomogło im 
w odnalezieniu się we właściwej grupie. 
Wykorzystaj wypracowane podczas pierwszego zjazdu (dla modułu 
II) flipcharty (możesz również rozdać załącznik V1 z definicją PE 
dla przypomnienia).  
 
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.  podstawy programowe  do II etapu edukacyjnego – 
wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dla języka obcego 
i języka polskiego. U. pracują w czterech grupach. 
• Grupa 1 analizuje zapisy podstawy programowej dla i etapu 

edukacyjnego.   
• Grupa 2 skupia się na analizie zapisów podstawy programowej 

dla II etapu edukacyjnego w odniesieniu do języka polskiego. 
• Grupy 3 i 4 analizują podstawę programową w odniesieniu 

do języka obcego nowożytnego dla II etapu edukacyjnego.  

 
10/0 

 
45/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/0 

16 cukierków w czterech 
różnych smakach (4 x 4), 
flipcharty z i zjazdu 
(moduł 2), załącznik V1, 
podstawa programowa 
dla i i II etapu 
edukacyjnego –  
gr. 1, i etap edukacyjny, s. 
47–49; 
gr. 2, II etap edukacyjny, 
język polski, s. 59–64 
i 66–69; gr. 3 i 4, II etap 
edukacyjny, język obcy 
nowożytny, s.71–75. 
 

Uczestniczka / uczestnik:   
− opisuje poziom rozwoju 

kompetencji 
porozumiewania się 
w językach obcych  
na II etapie edukacyjnym; 

− postrzega, że sprawność 
porozumiewania się w języku 
ojczystym jest bazą 
kompetencji 
porozumiewania się 
w językach obcych; 

− wyjaśnia znaczenie 
rozwijania kompetencji 
porozumiewania się 
w językach obcych w edukacji 
szkolonej i w dorosłym życiu. 
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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 1 tworzy profil kompetencyjny ucznia na koniec i etapu 
edukacyjnego: (co uczeń już umie, na czym budujemy), grupy  
2–4 – na koniec II etapu. U. analizują, co uczeń powinien wiedzieć, 
umieć, potrafić, jakie prezentować postawy na końcu II etapu 
edukacyjnego w zakresie kompetencji porozumiewania się w języku 
obcym. Zaproponuj U., aby wyniki swojej analizy przedstawili 
w formie tabeli na flipcharcie, gdzie poszczególnym umiejętnościom 
z definicji PE zostaną przyporządkowane cele kształcenia  
na II etapie edukacyjnym.     
Uwaga dla trenera 
Przed pracą z podstawa programową, U. mogą wspólnie z trenerem 
przygotować zarys tabeli na flipcharcie – w kolumny wpisać 
wskaźniki kompetencji na podstawie definicji PE. 
10 min przed końcem sesji, flipcharty zostają rozwieszone w sali 
seminaryjnej w odpowiedniej kolejność: od grupy 1 do 4. U. wędrują 
po sali i zapoznają się z efektami pracy pozostałych grup. Następnie 
U. wspólnie formują wnioski: 
Na jakiej bazie budujemy? Jakie uczeń ma kompetencje po i etapie 
edukacji? 
Do czego zmierzamy, czyli na czym uczeń powinien zakończyć 
kształtowanie kompetencji porozumiewania się w językach obcych 
na II etapie? Które z nabytych na II etapie edukacyjnym umiejętności 
i postaw będę szczególnie przydatne w życiu dorosłym i na rynku 
pracy? 
Uwaga dla trenera 
U. powinni odnaleźć korelacje kompetencji nabywanych w zakresie 
języka ojczystego i przełożenie ich na budowanie kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

 2 Zapytaj U., jaki powinien być nauczyciel, który wyposaży uczniów 
w kompetencje porozumiewania się w językach obcych oczekiwane 
po II etapie edukacyjnym. U. pracując metodą kuli śnieżnej, tworzą 
profil takiego nauczyciela. U. pracują w parach, potem w czwórkach 
i ósemkach, a następnie całą grupą. Efekty pracy przedstawiają 

50/0 Załączniki V2 i V3. 
 

Uczestniczka / uczestnik 
buduje profil kompetencyjny 
nauczyciela na II etapie 
kształcenia w kontekście 
 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” 

POWR.02.10.00-00-5002/17-00 
 

28 
 

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) 

w postaci graficznej – rysunek człowieka. Wyjaśnij symbolikę części 
ciała: wiedza to głowa, ręce to umiejętności, motywacja i postawy  
to nogi (załącznik V2). 
U. prezentują swoje plakaty, a następnie konfrontują przygotowane 
profile  z profilem kompetencyjnym nauczyciela języków obcych 
na II etapie edukacyjnym z Ramowego Programu Szkolenia 
(załącznik V3). 

rozwijania kompetencji 
porozumiewania się. 
 

 3 Podsumowanie zjazdu 
Poproś U. o krótkie podsumowanie zjazdu w formie odpowiedzi 
na pytania: 
• Czego chce więcej? 
• Czego chce mniej? 
• Co trzeba kontynuować? 

10/0  Uczestniczka / uczestnik 
udziela informacji zwrotnej 
trenerowi wyraża swoje 
oczekiwania co do dalszych 
spotkań. 

 
Materiały do modułu III 
Załącznik III2 
Załącznik III3 
Materiały do modułu IV 
Załącznik TIII – prezentacja moduł IV 
Załącznik IV1 „Czynniki wpływające na uczenie się”  
Załącznik IV2 „Statystyczny mózg” 
Załącznik IV3 „Krenelaż” 
Załącznik IV4„3 x 5” 
Załącznik dla trenera TIV1 
Materiały do modułu V 
Załącznik V1 
Załącznik V2 
Załącznik V  
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KOMPETENCJA POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH – DRUGI ETAP EDUKACYJNY 
Zjazd III (15 h) 

Budowanie środowiska szkolnego sprzyjającego rozwojowi kompetencji 

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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

I DZIEŃ ZJAZDU 

V  Rozgrzewka 
Co by było, gdyby: 
− wszyscy z nas z sali mówili w innym języku; 
− nasi uczniowie zostali w przyszłości parlamentarzystami; 
T. zadaje trzecie pytanie dotyczące hipotetycznej przyszłości, 
będące jego inwencją. Następnie nawiązuje do e-learningu.  
U. w nawiązaniu do modułu e-learningowego podają dwie 
zalety / mocne strony zdobytej wiedzy oraz jeden aspekt, który 
był niezrozumiały lub z którym mieli trudność. (ćwiczenie „dwie 
gwiazdy i jedno życzenie”). 
Trener przedstawia cele szkolenia – zjazdu III (slajd 1). 
 

15/0 Załącznik TV-VIII,  
PPT slajd 1  

− Zbudowanie motywacji U. do udziału 
w szkoleniu. 

− Wprowadzenie U. w temat kompetencji 
porozumiewania się. 

− Nawiązanie do modułu  
e-learningowego. 

V 
 

 Zaproś U. do ćwiczenia „chińska encyklopedia”. Podziel U. 
na grupy 4-osobowe i poproś ich o stworzenie kategorii według 
chińskiej encyklopedii w odniesieniu do sposobów 
komunikowania się ludzi dorosłych w ich otoczeniu rodzinnym, 
zawodowym, w życiu społeczno-politycznym (patrz: karta 
trenera). Zaznacz, aby U. nie odnosili się do konkretnych osób, 
a operowali jedynie określeniami (np. mumia, wszystkowiedzący, 
niecierpliwy, pyskacz, moje na wierzchu itp.) Kategorie U. zapisują 
na flipchartach.  
Następnie U. prezentują wyniki na forum i opisują utworzone 
kategorie. 
 
 

 
15/0 

 
 
 
 
 

15/0 
 

15/0 
 
 
 

Załącznik TV4, 
prezentacja. 
 
 

− U. nawiązuje do poprzedniego zjazdu 
i pogłębia przekonanie, że sprawność 
porozumiewania się w języku ojczystym jest 
bazą kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych (rozumienie, wyrażanie, 
interpretowanie myśli, pojęć i faktów). 

− U. dostrzega, że umiejętność 
porozumiewania się w językach obcych 
wymaga również takich umiejętności, 
jak rozumienie odpowiednich kontekstów 
społecznych i kulturowych oraz umiejętność 
mediacji. 
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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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

Po wykonaniu zadania – refleksja. Pytania do dyskusji na forum: 
− Co sprzyja dobrej komunikacji? 
− Co utrudnia komunikację? 
− Jakie są najczęstsze deficyty? 
Zapisuj wnioski z dyskusji na flipcharcie. 
Wyświetl slajd nr 2 (Porozumiewanie się w językach obcych – 
definicja PE). Zwróć uwagę na pogrubione zwroty.  
U. pracują w tych samych grupach metodą „latające flipcharty”. 
Zadaniem U. jest generowanie pomysłów, w jaki sposób podane 
osoby mogą kształtować wyróżnione w definicji sprawności.  
Kategorie na flipcharcie:  

 dyrektor szkoły, 
 wychowawca, 
 nauczyciel wychowania fizycznego, 
 nauczyciel fizyki, 
 bibliotekarz, 
 opiekun SU. 
  

Prezentacja wyników. 

25/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/0 
 
 
 
 

 

− U. zdaje sobie sprawę z roli współpracy 
wszystkich nauczycieli środowiska szkolnego 
w kształtowaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

− U. rozumie znaczenie 
ponadprzedmiotowego 
i interdyscyplinarnego charakteru 
kompetencji kluczowych, w tym kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

− U. potrafi opisać rolę różnych podmiotów 
w szkole w kształtowaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

− U. identyfikuje czynniki związane 
z organizacją pracy szkoły, które sprzyjają 
procesom uczenia się języków obcych. 

− U. wskazuje elementy klimatu społecznego 
w szkole, które wpływają na rozwijanie 
kompetencji porozumiewania się w językach 
obcych na II etapie edukacyjnym. 

x x Przerwa 15   

V 4 Zaproś U. do pracy metodą diagnozy lub planowania „5Q”. 
Podziel U. na inne grupy niż podczas poprzedniej sesji. Poproś U., 
aby odnieśli się do opisanej na poprzedniej sesji rzeczywistości 
szkolnej i odpowiedzieli na pięć pytań: 

 Co nauczyciele i pracownicy szkoły mogą zacząć robić? 
 Co powinni przestać robić? 
 Czego mogą robić więcej? 
 Czego mogą robić mniej? 
 Co mogą robić inaczej? 

U. wspólnie formułują wnioski, które mogą wyznaczać kierunki 
wspomagania lub zaplanowania działania w kierunku rozwijania 
kompetencji porozumiewania się.  

20/0 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

− U. wyznaczają kierunki wspomagania oraz 
planowania działań w odniesieniu 
do wniosków płynących z poprzedniej sesji. 

− U. wie, jak diagnozować pracę szkoły 
w zakresie kształtowania środowiska 
sprzyjającego rozwijaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

− Określa obszary pracy szkoły pozwalające 
kształtować u uczniów na II etapie 
edukacyjnym zdolność do podejmowania 
efektywnych działań w różnych obszarach 
życia, np. przekazywanie części 
odpowiedzialności za organizację imprez  
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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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

Następnie omów, jak to ćwiczenie może sprawdzić się w pracy 
z radą pedagogiczną, jakie zmiany mógłbyś zaproponować, jeśli 
widzisz potrzebę takich zmian w ćwiczeniu. Na ile jesteś 
przekonany do wykorzystania takiego narzędzia diagnozy w pracy 
z radą pedagogiczną. 
Zaproś U. do wypracowania innego narzędzia, które może służyć 
do diagnozy poniższych wskaźników w pracy z radą pedagogiczną 
lub zespołem nauczycieli.  
Wskaźniki: 
− zdolność uczniów do rozumienia, wyrażania i interpretowania 

pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie 
w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych 
i kulturalnych; 

− umiejętność mediacji; 
− rozumienie różnic kulturowych. 

50/0 
 
 
 
 
 
 
 
 

szkolnych w sytuacjach wymagający 
porozumiewania się między zespołami.  

− Wspiera nauczycieli w budowaniu 
kompetencji ogólnych uczniów w kontekście 
rozwijania u dzieci kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

x x Przerwa 15   

V 4 Prezentacja wypracowanych przed przerwą narzędzi 0/20   

VI 1 Wprowadzenie do najnowszych raportów IBE: „Język angielski 
w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania” oraz „Efekty 
nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym – jakość 
i efekty nauczania. Raport końcowy badania uczenia się 
i nauczania języków obcych w gimnazjum i badania umiejętności 
mówienia” (prezentacja PPT, slajdy 3–19). 
T. zaznacza, że w związku z reformą edukacji konieczne jest 
zapoznanie się z oboma raportami. Pełne wersje raportów 
dostępne są na stronie IBE oraz na pendrive’ach uczestników.  
T. podkreśla, że tak kompleksowo przeprowadzane badania 
mogą być pomocą w określeniu kierunków diagnozy i budowania 
planu wspomagania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 
T. dzieli uczestników na grupy eksperckie. W tym celu 
przygotowuje po cztery paski w czterech kolorach (zielonym, 
czerwonym, niebieskim i żółtym). Paski mają nr od 1 do 4. 

0/20 
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 PPT- Załącznik 
TV-VIII, po 4 
paski papieru 
w 4 kolorach (4 × 
4), załączniki: 
VI1A,VI1B, 
VI1C,VI1D. 
 

− Zapoznanie U. ze stanem aktualnych badań 
edukacyjnych jakości i efektów nauczania 
języka angielskiego w szkole podstawowej 
oraz gimnazjum 

− Skonfrontowanie przekonań U. ze stanem 
badań.  

− Formułowanie rekomendacji w zakresie 
wspomagania szkół. 
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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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

U. losują pojedyncze paski, a następnie formują grupy według 
numerów  – gr. 1, gr. 2 itd. 
T. zaprasza uczestników do dokładniejszego zapoznania się 
z wnioskami końcowymi raportów. Rozdaje załączniki:  
gr. 1 – VI1A, gr. 2 – VI1B, gr. 3 – VI1C, gr. 4 – VI1D. 
Każdy uczestnik indywidualnie zapoznaje się z treścią złącznika – 
są one dość obszerne i wymagają skupienia. Pytania do refleksji 
dla uczestników: 

 Co cię szczególnie zaskoczyło? 
 Co potwierdziło twoje oczekiwania? 
 Co postrzegasz inaczej? 
 Podaj trzy szczególnie ważne wyzwania, nad którymi może 

pracować szkoła, która chce efektywnie rozwijać kompetencje 
porozumiewania się w językach obcych. 
Po 15 min uczestnicy w ramach swojej grupy dzielą się 
spostrzeżeniami. Zachęć uczestników do sporządzenia krótkich 
notatek, które będą potrzebne na kolejnym etapie. 

 
 
 
 
 

20/0 
 
 

x x Przerwa 15   

VI 2 T. kontynuuje poprzednie ćwiczenie. U. spotykają się w grupach 
według koloru. Jako eksperci swojej części dzielą się wnioskami 
i uwagami w nowej grupie. 
Następnie poproś uczestników o sformułowanie 2–3 
rekomendacji do wspomagania szkoły w rozwoju kompetencji 
porozumiewania się. 
U. dzielą się wypracowanymi rekomendacjami na forum grupy. 
Na koniec rozdaj uczestnikom załącznik VI2 – rekomendacje 
zaproponowane przez autorów raportu. U. porównują swoje 
rekomendacje z wcześniej wypracowanymi. 
Podczas podsumowania tego etapu wyświetl slajdy 17–19 
prezentacji. Następnie poproś uczestników o odniesienie się 
do punktów zaznaczonych na slajdzie 17: 

 Unikanie zbytniego zdominowania komunikacji na lekcji przez 
nauczyciela – nauczyciel w roli organizatora pracy w parach 
i grupach. 

25/0 
 
 

15/0 
 

10/0 
 
 
 

10/0 
 
 
 

30/0 

 − U. określa czynniki wypływające 
na efektywność procesu uczenia się, 
wynikające z najnowszej wiedzy i badań. 
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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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

 Ograniczenie znacznego udziału języka ojczystego w komunikacji 
na lekcji – wskazanie na narzędzia i strategie umożliwiające 
zmaksymalizowanie używania języka nauczanego od 
najmłodszych klas. 
Poproś U., aby wyobrazili sobie, że są to dwa cele, które 
wspomagana przez nich szkoła postawiła sobie do realizacji 
w najbliższym roku. U. pracują w tych samych grupach (według 
koloru), wchodząc się w role nauczycieli. Ich zadaniem jest 
opracowanie checklist – prostego narzędzia  do szybkiego, 
sprawnego i systematycznego monitorowania zmiany w procesie 
lekcyjnym w kontekście postawionych celów.  
Wskazówka dla trenera  
Aby dodatkowo wzmocnić motywację U. do wypracowania 
kolejnego narzędzia, T. może dodać, że nieprzestrzeganie przez 
nauczyciela zasady mówienia wyłącznie lub prawie wyłącznie 
w języku obcym na lekcji językowej jest jednym z powodów 
niechęci do mówienia w języku obcym przez uczniów i wzrostu 
zahamowań przed tą aktywnością (Tomaszewska 2009). 
Przykładowe punkty w checklist do ewentualnego 
uzupełnienia pracy U.:  
− 15% każdej lekcji uczniowie pracują w parach lub grupach,  
− proporcje czasu mówienia nauczyciela uczniów,  
− nauczyciel mówi do całej klasy,  
− uczniowie pracują pojedynczo,  
− nauczyciel rozmawia z jednym lub dwoma uczniami,  
− grupa uczniów wypowiada się przed cała klasą,  
− uczniowie zadają mi pytania po angielsku / niemiecku itd., 
− uczniowie mówią do nauczyciela,  
− uczniowie zwracają się do siebie nawzajem 

po angielsku / niemiecku itd., – uczniowie pracują w grupach 
i rozmawiają itd. 

Przykładowa skala: zawsze lub zazwyczaj, czasami, bardzo rzadko 
lub nigdy. 
Poproś U. o zaprezentowanie przygotowanych checklists. 

− U. identyfikuje wskaźniki efektywnej lekcji 
języka obcego, prowadzącej 
do podejmowania przez uczniów działań 
językowych. 

 
− U. postrzega monitorowanie procesu 

uczenia się jako istotny element wdrażania 
zmian służących 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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

x x Przerwa    

VII 1 Miniwykład  – T. nawiązuje do wyników badań IBE, które 
wskazują, że większa część lekcji języka obcego jest prowadzona 
frontalnie przez nauczyciela. Mimo wiedzy nauczycieli na temat 
zalet pracy w parach i grupach czy pracy metodą projektu 
dla możliwość kreowania sytuacji komunikacyjnych, a tym samym 
doskonalenia sprawności mówienia i słuchania, w praktyce 
szkolnej te formy pracy nie są stałym ani powtarzalnym 
elementem lekcji. Nauczyciele często nie planują aktywności 
językowej uczniów, w ten sposób redukują ich udział w zajęciach 
do słuchania, przepisywania z tablicy lub udzielania bardzo 
krótkich odpowiedzi. Często nauczyciele nie kontrolują swojego 
udziału w lekcji i nie ograniczają go do kierowania pracą uczniów, 
ale zajmują czas nadmiernie, np. powtarzając i parafrazując 
wypowiedzi swoje i uczniów, robiąc dygresje, przerywając 
wypowiedzi uczniów, gdy ci robią błędy. Aż 60 proc. polskich 
gimnazjalistów stwierdziło, że na lekcjach grupa uczniów 
wypowiada się przed całą klasą bardzo rzadko lub nigdy, a niemal 
co drugi uczeń (47 proc.) zadeklarował, że ma szansę pracować 
w grupie z podobną częstotliwością. 

0/10  Podsumowanie wiedzy na temat efektywności 
procesu nauczania w świetle najnowszych 
badań. 

VII 2 T. w nawiązaniu do miniwykładu zaprasza U. do wykonania 
ćwiczenia „analiza pola sił”. U. odliczają od 1 do 4 i tworzą nowe 
grupy. Analizują aktualną sytuację – nauczyciele mają wiedzę 
na temat korzyści płynących z pracy w parach i grupach, ale 
stosują te formy w codziennej praktyce rzadko lub bardzo rzadko. 
 
Opis metody 

 Wpisanie aktualnej sytuacji pośrodku diagramu (np. praca 
w parach / grupach rzadko lub bardzo rzadko). 

 Wpisanie sytuacji docelowej poniżej diagramu (np. praca 
w parach / grupach stałym elementem każdej lekcji). 

 Umieszczenie na diagramie sił pobudzających. 
 Umieszczenie na diagramie sił ograniczających. 
 Przeanalizowanie diagramu pod kątem możliwości zmian 

 
0/30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/15 

Załącznik VII1. − U. zna środowiska edukacyjne sprzyjające 
uczeniu się, jak praca zespołowa. 
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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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

określonych czynników dla osiągnięcia zamierzonego celu: 
 ustalenie trzech podstawowych czynników pobudzających; 
 ustalenie trzech podstawowych czynników hamujących; 
 określenie działań, które mogą wzmocnić czynniki sprzyjające; 
 określenie działań mogących osłabić czynniki hamujące. 
 Określenie, czy wybrane rozwiązanie jest możliwe do wykonania. 

Każda grupa prezentuje wypracowane działania, które 
wzmacniają czynniki sprzyjające i osłabiają hamujące. 

VII 2 Dzielenie się dobrymi praktykami. 
U. pracują w tych samych grupach i dzielą się wiedzą w zakresie: 

 grupa 1 – jak dobierać uczniów do grupy; 
 grupa 2 – jakie role można przydzielić uczniom na II etapie 

edukacyjnym; 
 grupa 3 – jaki efektywnie organizować pracę uczniów w grupach; 
 grupa 4 – jak monitorować i oceniać pracę uczniów w grupach. 

U. zapisują swoje rozwiązania na flipchartach. Następnie grupy 
prezentują efekty pracy.  
T. przedstawia krótką prezentacje jako uzupełnienie informacji 
na flipchartach (prezentacja PPT, slajdy 20–27). 

0/25 
 
 
 
 
 
 

10/0 

Prezentacja PPT. − U. rozumie znaczenie organizowania 
na różnych zajęciach pracy w parach 
i grupach zadań wymagających od uczniów 
dzielenia się posiadanymi informacjami. 

− U. wspiera działania nauczycieli służące 
rozwijaniu autonomii ucznia w procesie 
nabywania kompetencji porozumiewania się 
w języku obcym. 

− U. analizuje stwarzanie przestrzeni 
do działania i współdziałania uczniów pod 
kierunkiem osoby dorosłej 
w zorganizowanych warunkach. 

II DZIEŃ ZJAZDU 

VII 3 Podziel U. na nowe grupy. Każdy U. losuje jedną sylabę. 
Zadaniem U. jest stworzenie z wylosowanych sylab wyrazów. 
W ten sposób U. tworzą nowe grupy. in-te-gra-cja (grupa 1),  
to-le-ran-cja (grupa 2), wsp-ma-ga-nie (grupa 3), kom-pe-ten-cje 
(grupa 4). 
T. przechodzi do kolejnego zadania i podaje U. instrukcję. 
Wyobraźcie sobie, że wasza szkoła przygotowuje się do wyboru 
patrona i nadania imienia. Dyrekcji zależy, aby imię było 
oryginalne i wyróżniało was na tle pozostałe szkół w regionie.  
Na zastanowienie macie 10 min. Wybierzcie osobę, która 
zaprezentuje waszego kandydata na patrona. 
U. prezentują patronów. 

0/10 
 
 
 
 

0/10 
 
 
 

0/10 
 
 

Kartki 
z sylabami, 
załącznik VII2.  

− U. wskazuje związek procesu uczenia się 
z kształtowaniem 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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

Trener zaprasza U. do refleksji na temat swojego zaangażowania 
w pracę grypy. Zapisuje na flipcharcie pytania: 

 Na ile udało ci się zaangażować w pracę grupy? 
 Co zrobiłeś, aby włączyć wszystkich do wspólnej pracy? 
 Jak czułeś się, pracując z osobami, których nie wybrałeś? 

Kiedy U. dzieli się refleksjami na temat swojego zaangażowania 
w prace grupy, zapytaj: Na ile taka refleksja stosowana regularnie 
może stopniowo poprawiać zaangażowanie uczniów w pracę 
grupową? 
T. przedstawia U. przykładową listę pytań do refleksji po pracy 
grupowej – załącznik VII2. Na karcie pracy znajdują się pytania 
do refleksji po pracy w grupie. U. proponują pięć pytań 
w odniesieniu do zadania i pięć pytań w odniesieniu do procesu 
refleksji i odkrywania zmiany, tak aby były odpowiednie do wieku 
rozwojowego uczniów na II etapie edukacyjnym i przydatne 
z perspektywy nauczycieli języków obcych oraz celu, jakim jest 
poprawa efektywności i zaangażowania uczniów w pracę 
grupową na lekcjach języka obcego. 
Prezentacja przygotowanych pytań. 

0/20 
 
 
 
 
 

0/15 
 

VIII 1 Trener prosi uczestników, aby korzystając z telefonów 
komórkowych, poszukali na portalu YouTube przykładowych 
wypowiedzi w języku obcym dzieci z innych krajów niż Polska. 
Przykładowe hasła do wyszukiwania to np. Italian students 
speaking English, French grill speaking English, Austrian students 
speaking, Austrian students speaking French itd. 
Pytania do refleksji: 

 Jak oceniasz kompetencje językowe wypowiadających się 
nastolatków? 

 Jak myślisz, jak zaprezentowałyby się przypadkowo wybrani 
uczniowie z Polski?  

 Z czego może wynikać ewentualna bariera językowa polskich 
uczniów?  
U. dzielą się na forum swoimi spostrzeżeniami i wnioskami. 
Następnie T. rozdaje uczestnikom fragment artykułu A. Pado 

0/25 Załącznik VIII1. − U. rozumie wpływ relacji między 
nauczycielem a uczniem na budowanie 
umiejętności mówienia i poczucie 
bezpieczeństwa uczniów. 

− U. wskazuje znaczenie wspierania 
spontanicznych wypowiedzi uczniów, 
prowokowanie interakcji, wykorzystywanie 
naturalnych zdolności aktorskich dzieci 
lub braku zahamowań w mówieniu. 
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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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

Strategie korekty błędów w kontekście doświadczeń ucznia, studenta 
i praktykanta. U. zapoznają się z wnioskami autorki i dzielą się 
swoimi refleksjami na ten temat. 

x x Przerwa 15   

VIII 1 Kontynuacja zadania sprzed przerwy. U. pracują w parach.  
Ich zadaniem jest opracowanie katalogu zachowań nauczycieli 
w kontekście przyjaznej i wspierającej kompetencje 
porozumiewania się korekty błędów (pięć zasad). 
Następnie U. prezentują wypracowane zasady. 
 

0/20 
 
 

0/15 

 − U. zna i rozumie znaczenie strategii korekty 
błędów, jakimi są: akceptacja błędów 
i niepełnych wypowiedzi i unikanie 
nadmiernej koncentracji na poprawności 
językowej. 

VIII 2 T. rozdaje uczestnikom po trzy samoprzylepne karteczki, 
następnie zapisuje na tablicy skojarzenia związane z ocenianiem: 
pomoc w nauce, niesprawiedliwość, kara, wywiadówka, ocena, 
sprawiedliwość, strach, stres, satysfakcja, sprawdzian, szkoła. 
Prosi U., aby spośród podanych słów wybrali trzy, które wydają 
się im najtrafniejsze, kiedy myślą o ocenianiu. Swój wybór U. 
zaznaczają karteczką samoprzylepną. 
Refleksja: Czy wyniki głosowania są zaskoczeniem czy raczej tym, 
czego się spodziewaliście? 
T. zaprasza uczestników do ćwiczenia „karuzela”. 
Opis metody 
U. odliczają do dwóch. „Jedynki” ustawiają się w kręgu 
wewnętrznym, „dwójki” stają na zewnątrz twarzą do jedynek. 
„Jedynki” otrzymują tezy do rozmowy – załącznik VIII2. Na sygnał 
T. pary (jedynka vs dwójka naprzeciwko) rozpoczynają dyskusję. 
T. monitoruje czas (1 minuta). Na sygnał T. pary kończą dyskusję, 
dwójki przesuwają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
do kolejnej jedynki i rozpoczynają kolejną rundę dyskusji. 
Ćwiczenie trwa, aż dwójki wrócą do swojego miejsca z początku 
ćwiczenia. 
Podsumowanie 
T. pyta U. (rundka bez przymusu): które argumenty cię 
przekonały? 

0/15 
 
 
 
 
 
 

0/15 
 
 
 

0/10 
 
 

Kartki 
samoprzylepne, 
załącznik VIII2. 

− U. zna sposoby oceniania sprzyjające 
rozwijaniu kompetencji (m.in. strategie 
oceniania kształtującego) i wyjaśnia ich role. 
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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 / uczestniczki po ukończeniu 

działania (cele, działania) 

T. zachęca U. do dokładnego zapoznawania się z modułem  
e-elearningowym dotyczącym oceniania kształtującego 
w nauczaniu języków obcych i budowaniu kompetencji 
porozumiewania się. 

  Podsumowanie metodą „kosz i walizka”. 
Trener rysuje na jednym flipcharcie kosz, na drugim walizkę. 
Rozdaje U. po trzy samoprzylepne kartki. U. zapisują dwa 
elementy szkolenia, które zabierają ze sobą oraz ewentualnie 
jeden element, który był dla nich zbędny lub niepotrzebny. 

0/15 Kartki 
samoprzylepne. 

Ewaluacja szkolenia 

Tomaszewska 2009 – B. Tomaszewska, Lekcja w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, w: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych,  
red. H. Komorowska, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2009, s. 142–158. 

 

Materiały do zjazdu 3 

Załącznik TV-VIII 

Załącznik TV4 

Załącznik VI1A 

Załącznik VI1B 

Załącznik VI1C 

Załącznik VI1D 

Załącznik VII1 

Załącznik VII2 

Załącznik VIII1 

Załącznik VIII2 
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KOMPETENCJA POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH – DRUGI ETAP EDUKACYJNY 
Zjazd IV (15 h) 

Metody i techniki pracy sprzyjające budowaniu kompetencji. 

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) 

1 DZIEŃ ZJAZDU 

VIII  Rozgrzewka przed szkoleniem – spotkanie towarzyskie 
 
Opis metody 
T. prosi U., aby zachowywali się jak na bankiecie (mogą mieć 
kawę lub sok), w trakcie którego muszą porozmawiać z każdą 
osobą i dowiedzieć się co najmniej trzech różnych rzeczy. 
Jednak każde trzy informacje muszą być unikalne (nie można 
mówić każdemu tego samego). Po skończonym zadaniu 
uczestnicy zajmują swoje miejsca. 
W podsumowaniu T. pyta U., na ile takie zadanie stosowane 
często jako rozgrzewka w klasie może poprawiać wśród 
uczniów umiejętności wyrażania swoich uczuć i opinii nawet  
w języku obcym. (Typowa odpowiedź ucznia na pytanie o to, 
co u niego słychać, to: nic, spoko,  nudy itd.). 
T. przedstawia cele szkolenia i przypomina o zasadach 
kontraktu (prezentacja, slajd 1). 

0/15 PPT- Załącznik 
TVIII-Xslajd 1. 

− Wprowadzenie do szkolenia. 
− U. integrują się w grupie oraz poznają cele 

szkolenia. 
− Zbudowanie motywacji wewnętrznej U. 

do udziału w szkoleniu. 

VIII 3 T. nawiązuje do modułu e-learningowego poświęconego 
ocenianiu kształtującemu. U. dzielą się swoimi przekonaniami 
oraz doświadczeniem w zastosowaniu OK w znanych im 
środowiskach szkolnych.   
Na koniec T. zadaje pytanie do pracy w parach: Czy w twoim 
osobistym doświadczeniu uczenia się języków to właśnie oceny 
budowały poczucie sukcesu i wiary w siebie czy było wręcz 
przeciwnie? 
 

0/15 
 
 

0/10 
 
 
 
 
 

PPT-Załącznik 
TVIII-Xflipchart, 
markery. 

− U. rozumie znaczenie budowania poczucia 
bezpieczeństwa uczniów oraz przyjaznej 
atmosfery w kształtowaniu kompetencji 
porozumiewania się. 

− U. zna sposoby oceniania sprzyjające 
rozwojowi kompetencji. 

− U. rozumie potrzebę motywowania uczniów 
do rozwijania własnej kompetencji 
komunikacyjnej przez udzielanie informacji 
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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) 

W podsumowaniu T. stara się doprowadzić do konkluzji, 
że poczucie wiary i pewności siebie, atmosfera 
bezpieczeństwa, akceptacja błędów, dobre relacje między 
uczniem a nauczycielem i pozytywny stosunek do  języka 
obcego są kluczem do efektywnego budowania kompetencji 
porozumiewania się w perspektywie całego życia.  
T. nawiązuje do poszczególnych elementów OK w kontekście 
edukacji językowej. Jeśli w grupie są osoby, które stosują OK 
w praktyce szkolnej, mogą zostać pomocnikami trenera. 

Przebieg ćwiczenia 
 T. przeprowadza burzę mózgów, podczas której U. 

odpowiadają na pytanie: W jaki sposób rozpoczyna się typowa 
lekcja języka obcego w szkole podstawowej. 

 Następnie w parach U. zapisują trzy przykładowe tematy lekcji 
języka obcego, podczas których realizowane będą zagadnienia 
gramatyczne.   

 W międzyczasie  T. zapisuje na tablicy: Wiem, jak kupić lody 
na wakacjach za granicą. Prosi uczestników, aby podali, jakie 
zagadnienia gramatyczne kryją się pod tym tematem.  

 W następnym kroku U. w podobny sposób budują cele 
do wcześniej określonych tematów.  U. prezentują swoje 
pomysły. 

 W podsumowaniu U. zastanawiają się co szkoła i nauczyciele 
języków obcych mogą zrobić, aby ich uczniowie na pytanie:  
Co było dzisiaj na angielskim / niemieckim itd., zamiast 
odpowiadać: czas Past  Simple, mówili: opowiadaliśmy sobie 
o naszych wakacjach. 

Prezentacja  
T. podaje inne przykłady (prezentacja, slajd 28), przedstawia 
porównanie celów językowych i celów komunikacyjnych. T. 
podkreśla, że cele lekcji powinny być formułowane w języku 
ucznia, w sposób zrozumiały, bliski światu dziecka  
i motywujący do podejmowania wysiłku. 
 

 
 
 
 

0/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwrotnej i wspieranie uczniów w realizacji 
zadań. 

− U. rozumie znaczenie działań służących 
rozwijaniu autonomii ucznia w procesie 
nabywania kompetencji porozumiewania 
się. Działaniami tymi są np.  przedstawianie 
celów lekcji oraz formułowanie poleceń 
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) 

Nacobezu 
T. przechodzi do omówienia kolejnego elementu OK, jakim jest 
nacobezu. Prosi U., aby nadal pracowali w tych samych parach 
i wcielili się w role uczniów z wybranej klasy z przedziału  
IV–VIII. U. nie ujawniają swojego wyboru. Zadaniem 
par / uczniów jest przygotowanie nacobezu (pięciu kryteriów 
sukcesu) do tematu: materiały / pomoce na lekcji języka 
obcego, które mnie kręcą. Uczestnicy / Uczniowie muszą 
pamiętać o zadach tworzenia nacobezu (formy czasowników, 
kurs e-learningowy). Pary prezentują swoje wyniki, a pozostałe 
osoby, słuchając, próbują odgadnąć, uczniów której klasy 
mogłyby dotyczyć.  

Podsumowanie 
U. generują pomysły, jak regularne stosowanie nacobezu 
wspiera szkołę w kształtowaniu kompetencji porozumiewania 
się? T. zapisuje pomysły na flipcharcie. 

Wskazówka do trenera 
Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i poczucia pewności 
siebie uczniów, zamiast sprawdzianów z kolejnych rozdziałów 
− uczniowie otrzymują dokładne kryteria sukcesu, a to buduje 
poczucie autonomii – uczniowie mogą sami zdecydować, czego 
chcą się nauczyć i na jakiej ocenie im zależy. W młodszych 
klasach to również budowanie komunikacji z rodzicami. 

 
 
 
 
 
 
 

  Przerwa    

VIII 4 T. przechodzi do omówienia roli informacji zwrotnej 
w budowaniu kompetencji porozumiewania się. U. odliczają  
od 1 do 4 i tworzą grupy. T. rozdaje flipcharty z nagłówkami: 
1. na każdej lekcji, 
2. raz w tygodniu, 
3. po sprawdzianie z działu, 
4. na koniec semestru / roku 
Zadaniem U. jest zaproponowanie form udzielania IZ 

0/15 
 
 
 
 
 
 

0/10 

Załączniki VIII3 
i VIII4. 

U. rozumie znaczenie udzielania 
konstruktywnej informacji zwrotnej 
dla kształtowania pozytywnego obrazu 
umiejętności uczniów oraz budowania wiary 
w siebie. 
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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) 

na lekcjach języka obcego. 
 
Prezentacja wyników pracy 

 T. rozdaje grupom dwa przykładowe narzędzia / szablony 
oceny kształtującej (załączniki VIII3 i VIII4). Zadaniem U. jest 
udzielenie informacji zwrotnej na temat otrzymanych 
szablonów.  

 Rozpoczyna się dyskusja na forum grupy. Pytanie do dyskusji: 
jak można wspierać współpracę nauczycieli w zakresie 
wypracowania narzędzi oceniania kształtującego, 
wspierającego budowanie kompetencji porozumiewania się?  
T. moderuje dyskusje i zapisuje pomysły na flipczarcie. 

 Następnie T. prosi U. o pracę w parach. U. odpowiadają 
na pytanie: Jakim jestem trenerem? 

 W podsumowaniu T. pyta: na ile łatwo / trudno było wam się 
ocenić? Co dominowało w tej ocenie? W jakim stopniu proces 
samooceny może być narzędziem w budowaniu kompetencji 
porozumiewania się w języku obcym i strategii uczenia 
się / autonomii ucznia ? 

Następnie U. pracują w grupach 4-osobowych i zapoznają się  
artykułem Samoocena w klasie językowej – donkiszoteria czy 
praca u podstaw autorstwa P. Steinbricha. T. dzieli artykuł 
na cztery części:  

 wstęp, 
 problemy z samooceną, 
 dlaczego uczeń może mieć trudności z dokonaniem 

samooceny, 
 samoocena jako umiejętność, którą należy rozwijać. 

Każdy U. musi zapoznać się z przydzielonym fragmentem,   
U. wymieniają się informacjami. Na koniec w swojej grupie 
formułują trzy wnioski w zakresie wspomagania nauczycieli 
w rozwijaniu umiejętności samoceny uczniów na lekcjach 
języka obcego. 

 
 

0/15 
 
 

0/15 
 
 
 

0/10 
 

0/10 
 
 
 

0/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U. rozumie potrzebę inicjonowania 
współpracy nauczycieli w zakresie dzielenia 
się dobrymi praktykami. 
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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) 

  Przerwa    

VIII 5 T. korzystając z zasobów strony Europejskiego Portfolio 
Językowego, przedstawia to narzędzie. W trakcie prezentacji U. 
notują, które elementy portfolio można zaadaptować 
i wykorzystać w codziennej pracy. U. próbują odpowiedzieć 
na pytanie, w jaki sposób całe portfolio lub jego elementy 
mogą być narzędziem do budowania samooceny uczniów. 
T. informuje, że całe portfolio wraz z przewodnikiem 
metodycznym dostępne jest online na stronach ORE, 
https://portfoliojezykowe.wordpress.com/, jest również 
wgrane na pendrivie uczestników. 

0/20  U. rozumie znaczenie działań służących 
rozwijaniu autonomii ucznia w procesie 
nabywania kompetencji porozumiewania się 
poprzez wykorzystanie Europejskiego 
Portfolio Językowego we wdrażaniu uczniów 
do samooceny. 
 
 

IX 1 T. informuje, że rozpoczyna się praca z następnym blokiem 
tematycznym poświęconym metodom i technikom nauczania 
języków obcych, adekwatnych do II etapu edukacyjnego; 
nawiązuje do e-learningu. 
T. zaprasza uczestników do podzielenia się swoim 
doświadczeniem w zakresie stosowania form i metod 
aktywnych, adekwatnych do wieku rozwojowego uczniów  
na II etapie edukacyjnym oraz kształtujących przestrzeń 
do działania i współdziałania dla uczniów.  
T. zapisuje na flipcharcie kryteria sukcesu (nacobezu) dobrze 
wykonanego zadania. 
Zaprezentuj zadanie, które spełnia co najmniej dwa z trzech 
poniższych kryteriów. 

  Stwarza sytuacje edukacyjne, w których uczeń może stosować 
nowe słowa i zwroty w wielu nowych okolicznościach 
lub kontekstach językowych. 

 Stosuje zróżnicowane formy powtarzania tego samego 
materiału językowego, tak aby uczniowie chętnie i z radością 
ćwiczyli słowa i zwroty. 

 Stwarza sytuacje, w których uczeń odgaduje znaczenie nowych 
słów, stawia hipotezy, manipuluje nową wiedzą oraz stosuje ją 
w odniesieniu do własnych potrzeb i  w różnych kontekstach 
sytuacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartki A4, 
flamastry, kredki, 
masa mocująca. 

− U. wskazuje metody i techniki nauczania 
języka obcego adekwatne do II etapu 
edukacji. 

− U. podkreśla znaczenie metod i from pracy, 
w których uczeń może stosować nowe 
zwroty w wielu kontekstach językowych, 
odgaduje znaczenie nowych słów, stawia 
hipotezy, manipuluje nową wiedzą. 

− Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 
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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) 

T. stosuje metodę „graffiti”. 
Opis metody 

 Przed tym zadaniem T. przygotowuje salę umieszczając 
numery od 1 do 8 wokół sali, w pewnych odległościach od 
siebie. 

 T. podaje cel zadania oraz kryteria sukcesu. Rozdaje kartki A4 
oraz kredki i flamastry. 

 Zadaniem U. jest opis dowolnego ćwiczenia w formie słownej 
lub graficznej, tak aby wszystkie jego etapy były jasne 
dla osoby słuchającej (15 min). 

 Po skończeniu etapu 3, T. prosi uczestników o odliczenie 
do dwóch. 

 Runda 1 − wszystkie jedynki to eksperci metodyczni. T. 
zaprasza, aby zajęli stanowiska przy numerach 1–8 i przyczepili 
swoje plakaty. Wszystkie dwójki to otwarci na nowości 
praktycy. T. prosi, aby każdy praktyk stanął naprzeciwko 
jednego metodyka. 

 Na sygnał T. (dzwonek), każdy ekspert prezentuje swojemu 
gościowi ćwiczenie, ma na to 3 min. Na sygnał kolejnego 
dzwonka goście przesuwają się o jeden w prawo do kolejnego 
eksperta. Runda 1 trwa aż wszyscy goście odwiedzą wszystkich 
ekspertów. 

 Runda 2 − zamiana ról. Praktycy staja się ekspertami 
i prezentują swoje ćwiczenia. Po zakończeniu wszyscy wracają 
na swoje miejsca. 

 
 
 
 

0/15 
 

0/30 
 
 
 
 
 
 

0/30 
 
 
 
 
 
 

  Przerwa    

  Podsumowanie ćwiczenia „graffiti” (rundka bez przymusu). 
 Co mi się podobało? 
 Co mogę zrobić inaczej? 

Pytanie do refleksji: Które z zaprezentowanych technik i form 
pracy nie wymagają specjalnych przygotowań? 
Na koniec T. wspólnie z U. wypisuje na flipcharcie metody 
i formy pracy adekwatne do II etapu edukacyjnego 
i spełniające warunki określone w nacobezu (stacje zadaniowe, 

0/15 
 
 
 
 

0/10 
 
 

 − Udzielenie konstruktywnej informacji 
zwrotnej. 
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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) 

miniprezentacje, wymiana informacji, projekty itd). 
T. zapisuje na górze flipcharta słowa: gry planszowe. Prosi, 
aby chętni uczestnicy podchodzili i zapisywali nazwy swoich 
ulubionych gier planszowych. 
T. zadaje pytania do burzy mózgów:  

 Co sprawia, że lubicie grać w gry planszowe?  
 Jakie są zalety stosowania gier planszowych w kontekście 

edukacji językowej na drugim etapie edukacyjnym.  
T. zapisuje wnioski na flipcharcie. 
Następnie T. prezentuje grę Dixit oraz szczegółowo wyjaśnia 
jej zasady. Gra ta  stwarza wyjątkowe możliwości wspierania 
kreatywności i zaangażowania uczniów . Zadaniem 
uczestników jest wymyślenie zastosowania gry Dixit w różnych 
kontekstach edukacyjnych na lekcjach języka obcego. U. 
pracują w parach: każda para  przygotowuje dwa pomysły 
na wykorzystanie gry Dixit na zajęciach  językowych. U. 
prezentują swoje pomysły. 
 
Uwagi dla trenera 
Idealnym rozwiązaniem byłoby zagranie w Dixit z U. 
z podziałem na dwie grupy. Potrzebne są dwa komplety gry, 
a gdy uczestnicy będą grać w parach – jeden. W warunkach 
szkolnych nauczycielowi wystarczy jeden komplet dla grupy 
14-osobowej, ponieważ uczniowie grają parami. 
T. prezentuje następna grę: Dobble i szczegółowo wyjaśnia 
jej zasady. W trakcie  prezentacji trenera zadaniem 
uczestników jest zastanowienie się, jak można wykorzystać tę 
grę w edukacji językowej. 
 
Na koniec tej sesji U. tworzą listę gier planszowych, które znają 
ze swojej praktyki. Osoby chętne występują w roli 
przedstawiciela handlowego, który zna walory swojej gry 
i reklamuje ją językiem korzyści nauczycielom . 
 

 
0/15 

 
 
 
 
 

0/10 
 
 
 

0/15 
 
 
 
 
 
 
 

0/10 
 
 

0/15 
 
 
 
 

 
− U. widzi korzyści w stosowaniu form pracy 

bliskich zainteresowaniom uczniów i wie, 
jak przekonać do nich nauczycieli. 

− U. wie, jak stwarzać sytuacje edukacyjne 
służące utrwalaniu wiedzy, manipulowaniu 
zdobytą wiedzą i rozwiązywaniu 
problemów. 

− U. potrafi kształtować kilka kompetencji 
kluczowych jednocześnie.  
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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) 

  Przerwa 15   

X 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. zaprasza uczestników do zabawy „kropki”, której 
nieujawnionym uczestnikom celem, jest doświadczeni bycia 
odrzuconym, innym od pozostałych w grupie, 
nieakceptowanym.   
T. uprzedza U., że narysuje każdemu małą kropkę na czole 
przy użyciu kredki do malowania twarzy. U. nie mogą jednak 
znać użytego koloru, dlatego muszą na chwilę zamknąć oczy. 
Trener rysuje kropki różnymi kolorami: 

 trzy osoby mają czerwona kropkę, 
 cztery osoby – zieloną kropkę, 
 trzy osoby – niebieską kropkę, 
 dwie osoby – żółtą kropkę, 
 trzy – pomarańczową kropkę, 
 jedna osoba ma fioletowa kropkę. 

Jeśli w grupie będzie inna liczba uczestników, T. rysuje kropki 
według własnego uznania, ale musi spełnić warunek: w grupie 
musi znaleźć się jedna osoba z różnym od pozostałych 
kolorem kropki na czole.  
Zanim U. otworzą oczy, T. informuje ich, że od tej pory nie 
mogą mówić, mogą jedynie porozumiewać się za pomocą 
gestów lub mimiki. Zadaniem U. jest odnalezienie w grupie 
osób z tym samym kolorem kropki na czole.  
Wskazówka dla trenera 
T. nie udziela żadnych wskazówek U., którzy sami muszą dojść 
do strategii działania. W praktyce zadziała  pomoc osoby 
trzeciej. Wskazanie innym osobom gestem, że mają ten sam 
kolor, jest jedną ze strategii wykonania zadania, ale być może 
U. znajdą inny pomysł. W trakcie zadania U. zaczną gestami 
zapraszać swojej grupy i odganiać osoby z innymi kropkami. 
Jedna osoba z fioletową kropką będzie odrzucana przez każdą 
grupę. Zadania kończy się, kiedy wszyscy U., oprócz jednej 
osoby, odnajdą swoją grupę. 
Podsumowanie zadania 

0/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/20 
 
 
 
 
 
 

Kredki 
do malowania 
twarzy w sześciu 
różnych kolorach, 
mokre chusteczki, 
załącznik X1,   
PPT- Załącznik 
TVIII-X, cztery 
zestawy karteczek 
z flagami czterech 
przykładowych 
krajów, które biorą 
udział 
w programie 
eTweening (4 × 4). 

− U. rozumie potrzebę przygotowania 
uczniów do radzenia sobie z innością 
i stresem w sytuacji zetknięcia się 
z nieznana kulturą. 

− U. wspiera nauczycieli w budowaniu 
kompetencji ogólnych u uczniów 
w kontekście rozwijania u dzieci 
kompetencji porozumiewania się 
w językach obcych. 

− U. rozumie potrzebę kształtowania postaw 
otwartości i ciekawości wobec innych 
kultur. 

− U. poszerza wiedzę na temat programów 
międzynarodowych dla nauczycieli. 

− U. promuje działania związane  
z przygotowaniem uczniów do udziału 
w międzynarodowych projektach oraz 
zaangażowanie się w wymiany (eTwinning). 
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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 

Zadanie może wygenerować różne emocje i należy je 
w delikatny sposób podsumować. T. prosi osobę odrzucaną 
o podzielenie się spostrzeżeniami, jak czuła się podczas 
sytuacji zadaniowej. Następnie prosi inne osoby o opisanie, 
jak się czuły w trakcie zadania, szczególnie wtedy, kiedy byli 
odrzucani przez pozostałe grupy. 
Pytania do refleksji (rundka bez przymusu):  

 Jakie dostrzegacie analogie miedzy zadaniem a rzeczywistością 
szkolną i otoczeniem społecznym, w którym znajdują się 
uczniowie?  

 Jakie elementy kompetencji porozumiewania się należy 
kształtować u uczniów na II etapie edukacyjnym, 
aby przygotować ich do otwartości na innych od siebie? 
 
T. zapisuje na tablicy hasło „eTwinning”. Robi sondę wśród 
uczestników na temat wiedzy o programie.  

 Kto z was słyszał o programie eTwinning? Czym możecie się 
podzielić? 

 Kto z was brał praktyczny udział w programie? Czego 
doświadczyliście? 
Uwaga dla trenera 
Jeśli w grupie znajdują się osoby bardzo doświadczone 
lub ambasadorzy programu eTwinning, można przekazać im 
rolę osoby prowadzącej sondę i wymianę doświadczeń. 
T. może wykorzystać krótką prezentację (slajdy 2–7). 
 
Następnie T. dzieli U. na cztery grup – przygotowuje po 4 flagi 
krajów, które biorą udział w programie eTwinning. Osoby 
z tymi samymi flagami tworzą grupę. 
Zadaniem każdej grupy jest odnalezienie na stronie eTwinning 
przykładowego zrealizowanego projektu (U. korzystają ze 
swoich telefonów lub laptopów). Zadaniem grupy jest 
zapoznanie się z projektem i przygotowanie do prezentacji 
odpowiedzi na pytania (prezentacja, slajd 8).  U. zapisują odp. 
na flipcharcie 

 
 
 
 

15/0 
 
 
 
 
 
 
 

0/40 
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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 kompetencje kluczowe kształtowane są w ramach 
projektu? 

 Poprzez jakie działania kształtowana jest kompetencja 
porozumiewania się w językach obcych? 

 Które z działań projektu uważasz za szczególnie cenne 
z perspektywy rozwijania kompetencji porozumiewania się U.  

 Na ile i w jaki sposób realizacja takiego projektu przygotowuje 
do otwartości na inne kultury, radzenia sobie ze stresem 
w sytuacjach typu: podróż, dłuższy wyjazd do innego kraju itp. 

 Jakie narzędzia i umiejętności TIK zostały wykorzystane 
w projekcie? 
 

2  DZIEŃ ZJAZDU 

X 3 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Prezentacje wniosków z poprzedniego ćwiczenia i jego 
kontynuacja. 
Każda grupa krótko przedstawia swój projekt oraz odpowiedzi 
na pytania. Czas prezentacji dla każdej grupy to 10 min. 
T. zaprasza uczestników do ćwiczenia „karuzela”, którego 
tematem jest: Jak przekonać nieprzekonanych. 
Opis metody 
U. odliczają do dwóch. Osoby z numerem jeden tworzą koło 
wewnętrzne i wchodzą w rolę nauczycieli, którzy mają jakąś 
wiedzę o eTwinningu, ale widzą same przeszkody w jego 
realizacji. Osoby z numerem dwa siadają naprzeciwko jedynek 
w kole zewnętrznym – są oni entuzjastami programu. 
Zadaniem entuzjastów jest zmiana przekonań sceptycznych 
jedynek. Po jednej minucie rozmowy dwójki przesuwają się 
o jedną osobę w prawo. Za każdym razem sceptycy podają 
inny argument.  
Podsumowanie (rundka bez przymusu): które argumenty było 
najtrudniej obalić? Które argumenty na tak przekonały 
sceptyków? 
Następnie T. prosi U o otwarcie na swoich telefonach 
lub tabletach strony internetowej eTwinnningu 

0/40 
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0/10 
 
 
 
 

0/20 
 
 
 

PPT- Załącznik 
TVIII-X, załącznik 
X2. 

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

− U. rozumie potrzebę rozbudzenia 
motywacji do samodzielnego poznawania 
kultur, w tym prezentowania własnej 
kultury i zachowań zgodnych z kulturą 
pochodzenia. 

− U. rozumie potrzebę  pobudzenia 
motywacji przez uświadomienie sobie 
własnych potrzeb w uczeniu się języków 
i celowości opanowania umiejętności 
rozumienia i wypowiadania się w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych. 

− U. promuje kształtowanie strategii, takich 
jak: poszukiwanie informacji, 
selekcjonowanie informacji, prezentacja 
wiedzy, domyślanie się znaczenia słów 
z kontekstu. 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” 

POWR.02.10.00-00-5002/17-00 
 

49 
 

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) 

(http://www.etwinning.pl/szkolenia/) i zapoznanie się 
z dostępnymi szkoleniami. Rundka bez przymusu: w którym 
chcieliby wziąć udział? 
 
Wykorzystanie Przewodnika metodycznego dla nauczycieli 
do Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów od 10 do 15 lat 
jako inspiracji do lekcji międzykulturowych i kształtowania 
autonomii uczniów. 
T. dzieli U na pary. Każda para losuje przykładowy tytuł 
zadania / ćwiczenia z przewodnika metodycznego (załącznik 
X5). T. przedstawia na slajdzie przykładowe cele, które można 
realizować poprzez zaproponowane tematy ćwiczeń 
(prezentacja, slajd 9). 
Zadaniem U. jest zaprojektowanie i zaprezentowanie działań 
uczniów w ramach otrzymanego tematu ćwiczenia, tak 
aby zrealizować przynajmniej dwa z przedstawionych celów. 
W podsumowaniu T. zachęca U. do zapoznania się 
z przewodnikiem metodycznym w domu i porównania 
sposobu realizacji wylosowanego tematu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

0/20 

  Przerwa    

XI 1 T. inicjuje krótką dyskusję, pytając: 
 Z czego wynikają trudności ze stosowaniem narzędzi TIK, 

materiałów autentycznych jako stałego elementu lekcji języków 
obcych?  

 Jak zmieniać postawy? 
T. zapisuje na środku kart bądź flipchartachu: 

 umiejętność rozumienia ze słuchu, 
 kompetencje w zakresie mówienia, 
 słownictwo, 
 komiksy, 
 prezentacje, 
 testowanie wiedzy. 
  

0/15 
 
 
 
 
 

0/15 
 
 
 
 
 
 

Flpichart, markery. − U. postrzega narzędzia TIK jako sposób 
rozwijania autonomii ucznia w procesie 
nabywania kompetencji porozumiewania 
się w językach obcych. 

− U. dziel się wiedzą i doświadczeniem 
na temat znanych sobie narzędzi TIK 
adekwatnych dla II etapu edukacyjnego. 

− U. dzieli się dobrymi praktykami. 
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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) 

T. rozkłada flipchart w różnych miejscach sali. U. chodzą po sali 
i w formie mapy myśli dopisują nazwy narzędzi TIK, które są im 
znane. 
T. prezentuje flipcharty. U. wybierają, o których narzędziach 
chcieliby się dowiedzieć więcej. Autorzy wpisów przejmują role 
trenera i prezentują lub opowiadają o danym narzędziu 
na forum grupy. 

 
0/45 

 
 
 

  Podsumowanie i przygotowanie do ostatniego zjazdu 
T. nawiązuje do tematu etiud trenerskich, które będą 
prezentowane na ostatnim zjeździe. Przedstawia U. główne 
założenia zadania praktycznego: cele, kryteria sukcesu 
i sposób prezentacji. Prosi U., aby sami dobrali się w pary oraz 
przekazuje im załącznik XII1. Pracę nad scenariuszami 
warsztatu U. rozpoczynają pomiędzy IV a V zjazdem. Jedna 
sesja szkoleniowa w trakcie zjazdu V będzie poświęcona 
dalszym przygotowaniom. Pozostałe będą poświęcone 
praktycznym prezentacjom. 
Podsumowanie szkolenia 
T. przykleja na podłodze taśmę malarską i zapisuje na niej 
cyfry od 1 do 10 w odległości około 50 cm. Prosi U. 
o ustawienie się na linii zgodnie z poziomem  swojego 
zadowolenia, gdzie 1 oznacza brak satysfakcji, a 10 spełnienie 
wszystkich oczekiwań związanych z udziałem w szkoleniu. T. 
prosi U. o krótki komentarz.  

0/15 Załącznik XII1 
Taśma malarska. 

− Podsumowanie szkolenia i przygotowanie 
do ostatniego zjazdu. 
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Materiały do zjazdu 4 

Załącznik TVIII-X 

Załącznik VIII3 

Załącznik VIII4 

Załącznik X1 

Załącznik X2 

Załącznik XII1 
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Zjazd V (10 h) 

Rozwój kompetencji zawodowych w roli trenera wspomagającego szkołę w rozwoju kompetencji porozumiewania się. 

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) 

XII 1 T. wita się z U., przeprowadza krótką grę „którzy z was”,  
tym samym nawiązuje do modułu  
e-learningowego. 
Opis metody 
T. kończy pytanie: którzy z was...? Osoby, które na zadane 
pytanie odpowiadają: tak, szybko wstają z krzeseł. Możliwe 
zakończenia pytania: 
• ...mają dzisiaj super energię do udziału w szkoleniu? 
• ...znali większość narzędzi TIK zaprezentowanych w module 

e-learningowym? 
• ...odkryli jakieś nowe narzędzie TIK? 
• ...przećwiczyli pracę z poznanym narzędziem TIK? 
• ...potrzebują czasu na dopracowanie swoich etiud 

trenerskich? 
• ...są ciekawi, czego mogą dzisiaj nauczyć się od innych. 
 
T. rozpoczyna krótką sesją przygotowania do prezentacji etiud 
trenerskich.  
U. pracują  w parach nad doprecyzowaniem i końcowym 
omówieniem swoich etiud trenerskich. T. służy pomocą, 
upewnia się czy wszystkie potrzebne pomoce są dostępne 
(markery, masa mocująca itd.). 
U. losują karteczkę  numerem, która określa kolejność 
prezentacji. T. odwołuje się do załącznika XII1 Etiudy trenerskie  
–  główne założenia; przypomina o zasadach prezentacji 
i przestrzeganiu czasu. T. zachęca U., aby zapisywali cele, 
które realizowane są poprzez poszczególne etiudy trenerskie. 
T. krótko przypomina zasady udzielania informacji zwrotnej 
(prezentacja, slajd 2). 

0/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/45 
 
 
 

5/10 
 
 
 
 
 
 
 

0/30 
 
 

0/15 

Karteczki 
z numerami 1– 8, 
PPT-Załącznik TXII1 

− Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. 
− Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami. 
− Stworzenie banku pomysłów. 
− Kształtowanie umiejętności udzielania 

informacji zwrotnej. 
− U. utrwalają różne cele wspomagania szkoły 

w kontekście kształtowania kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

− U. planuje wykonanie zadania  
polegającego na wspomaganiu szkoły 
w zakresie kształtowania kompetencji 
porozumiewania się. 

− U. wskazuje sposoby kształtowania 
u uczniów na II etapie edukacyjnym różnych 
aspektów kompetencji porozumiewania się. 

− U. dzięki uzyskanej informacji zwrotnej 
poznaje swoje mocne strony, które 
wykorzysta do wspomagania 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) 

Etiuda trenerska – para z nr 1 rozpoczyna swoją prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy tak, aby U. mogli zapoznać się ze 
strukturą całego warsztatu.  
Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu 
U. odliczają do dwóch i tworzą dwie grupy, do każdej grupy 
dołącza jeden z prezentujących trenerów. W mniejszych 
grupach U. dzielą się swoimi odczuciami,  odpowiadając 
na pytania (prezentacja, slajd 3): 
1. Które aspekty sesji szkoleniowej uważasz za szczególnie 

cenne z perspektywy rozwijania kompetencji 
porozumiewania się? 

2. Co możesz wziąć dla siebie? 
3. W jaki sposób można jeszcze zwiększyć efektywność tej 

sesji szkoleniowej?  

  Przerwa    

XII 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Etiuda trenerska 2 – para nr 2 rozpoczyna prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy tak, aby U. mogli zapoznać się ze 
strukturą całego warsztatu. 
Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu  
U. otrzymują załącznik XII2 – ewaluacja według modelu 
Brinkerhoffa (prezentacja, slajd 4).  Przez 5 min dokonują 
indywidualnej refleksji w oparciu o pytania. Następnie pracują 
w dwóch grupach, jak poprzednio. Do każdej grupy dołączy 
po jednym z prezentujących trenerów. U. dzielą się 
odczuciami i wnioskami. 
Etiuda trenerska 3 – para nr 3 rozpoczyna prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy tak, aby U. mogli zapoznać się ze 
strukturą całego warsztatu. 
Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu 

0/30 
 
 

0/15 
 
 
 
 
 

0/30 
 
 
 
 

0/15 

Załącznik XII2 i XII3. j.w. 
− Zapoznanie U. z modelem ewaluacji 

Brinkerhoffa. 
− Zapoznanie U. z modelem ewaluacji według 

podejścia systemowego Bushnella. 
− Sformułowanie wniosków do dalszej pracy 

w roli osoby wspomagającej kształtowanie 
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) 

U. otrzymują załącznik XII2 – ewaluacja według podejścia 
systemowego Bushnella (prezentacja, slajd 5). 
Przez 5 min dokonują indywidualnej refleksji w oparciu 
o pytania. Następnie pracują w dwóch grupach, 
jak poprzednio. Do każdej grupy dołączy po jednym 
z prezentujących trenerów. U.  dzielą się odczuciami 
i wnioskami. 

  Przerwa    

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Etiuda trenerska 4 – para nr 4 rozpoczyna prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy, tak aby U. mogli zapoznać się  
ze strukturą całego warsztatu. 
Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu 
T. zaprasza U. do ewaluacji metodą „trzy plansze” 
(prezentacja, slajd 6). T. wiesza na ścianie w pewnych 
odległościach trzy flipcharty z nagłówkami: 
1. nadzieje, 
2. obawy, 
3. propozycje. 
T. wyjaśnia, że plansza nadzieje oznacza, jak warsztat może 
przyczynić się do kształtowania kompetencji porozumiewania 
się; plansza obawy – wszystko to, co może pójść nie tak, oraz 
odpowiedzi na pytanie, czy warsztat spełnia swoje cele; 
plansza propozycje to pomysły, jak zwiększyć efektywność 
warsztatu w kontekście kształtowania kompetencji. 
Etiuda trenerska 5 –  para nr 5 rozpoczyna prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy tak, aby U. mogli zapoznać się  
ze strukturą całego warsztatu. 
 

0/30 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/15 
 
 
 

0/30 
 
 

0/15 

Flipchart, flamaster 
dla każdego U. 

j.w. 
− Udzielenie IZ i sformułowanie wniosków 

do dalszej pracy w roli osoby 
wspomagającej kształtowanie 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) 

Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu  
U. pracują indywidualnie. Na kartce A4 odrysowują swoją 
dłoń, a następnie wpisują informacje (prezentacja, slajd 7): 
• na kciuku – co było najlepszą stroną, 
• na palcu wskazującym – o czym opowiem znajomym, 
• na środkowym palcu – co było najsłabszą stroną, 
• na placu serdecznym – co bym zmieniła / zmienił, 
• na małym palcu – czego się nauczyłam /ł nauczyłem. 
U. przekazują swoje opisy trenerom prowadzącym etiudę. 

  Przerwa    

 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Etiuda trenerska 6 – para nr 6 rozpoczyna prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy tak, aby U. mogli zapoznać się  
ze strukturą całego warsztatu. 
Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu 
T. stosuje metodę „kosz, walizka, biała plama” (prezentacja, 
slajd 8).  T. rysuje kolejno na trzech flipchartach: kosz, walizkę 
i białą plamę bądź chmurę. U. otrzymują kartki 
samoprzylepne, wpisują swoje wnioski i umieszczają je 
na odpowiednim flipcharcie: 
• na flipcharcie z koszem – co mi się nie przyda, 
• na flipcharcie z walizką – co zabieram ze sobą, 
• na flipcharcie z białą plamą bądź chmurą – czego zabrakło. 
Etiuda trenerska 7 – para nr 7 rozpoczyna prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy, tak aby U. mogli zapoznać się  
ze strukturą całego warsztatu. 
Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu 
T. stosuje metodę „gadająca ściana” (prezentacja, slajd 9). Jest 
to forma ewaluacji o charakterze opiniotwórczym. Ze względu 
na otwartość wypowiedzi T. nie powinien ograniczać uwag U. 

0/30 
 
 

0/15 
 
 
 
 
 
 
 

0/30 
 
 

0/15 

Flipchart, kartki 
samoprzylepne. 

j.w. 
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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) 

pytaniami ani nie ukierunkowywać na konkretne zagadnienia. 
U. mogą także wykonywać rysunki.  
U. otrzymują po trzy samoprzylepnej karteczki i udzielają IZ 
dowolnie i w zakresach przez siebie wybranych. T. przypomina 
o ustalonych wcześniej zasadach udzielania feedbacku.  

  Przerwa    

XII 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Etiuda trenerska 8 – para nr 8 rozpoczyna prezentację 
i ćwiczenia praktyczne. Scenariusz szkolenia może zostać 
wyświetlony na tablicy, tak aby U. mogli zapoznać się ze 
strukturą całego warsztatu. 
 
Refleksja uczestników / ewaluacja próbki warsztatu 
T. przeprowadza ewaluację metodą niedokończonych zdań. 
Propozycje zdań do dokończenia: 
• Dowiedziałam / dowiedziałem się, że... 
• Zaskoczyło mnie… 
• Poczułam / poczułem się zainspirowana / zainspirowany, 

kiedy… 
• Trudno było dla mnie… 
• Na pewno wykorzystam…. 
 
Ewaluacja całego procesu szkoleniowego (zjazdów 1–5) 
T. stosuje metodę „oś oceny”. Na środku sali umieszcza 
przedmiot, który oznacza: zero zadowolenia. U. ustawiają się 
w odpowiedniej odległości od wyznaczonego punktu 
w zależności od poziomu swojego zadowolenia. T. zadaje 
pytania. 
1. Na ile czujesz się przygotowany do roli osoby 

wspomagającej szkołę w rozwoju kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych? 
 

0/30 
 
 
 

0/15 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/45 

 j.w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− U. dokonuje ewaluacji całego cyklu 

szkoleniowego i udziela informacji  
zwrotnej T. 
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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. Jak oceniasz skalę trudności wspomagania szkoły 
w zakresie rozwijania kompetencji porozumiewania się? 

3. Jaki jest poziom twojego przekonania, że szkoły będą się 
chciały rozwijać w zakresie kształtowania kompetencji 
porozumiewania się? 

4. Jak oceniasz swoje zaangażowanie w pracę w czasie całego 
szkolenia? 

5. Jak oceniasz sposób prowadzenia przez nas szkolenia? 
 

Po każdym pytaniu i ustawieniu się U. prosi o krótkie 
uzasadnienie. T. może pogłębić refleksje poprzez przykładowe 
pytania: Co sprawia, że się tak czujesz? Co musiałby się 
zmienić, żeby mógł oddalić się trochę od środka? 

 

Materiały do zjazdu 5 

Załącznik TXII2 

Załącznik XII2 

Załącznik XII3 

 


