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Scenariusz szkolenia 

Terminarz zjazdów  

 Zjazdy 15 h (I– IV) Zjazd 10 h (V) 

dzień godziny przebieg godziny przebieg 

I 9.00–10.30 sesja I 9.00–10.30 sesja I 

10.30–10.45 przerwa kawowa 10.30–10.45 przerwa kawowa 

10.45–12.15 sesja II 10.45–12.15 sesja II 

12.15–12.30 przerwa kawowa 12.15–12.30 przerwa kawowa 

12.30–14.00 sesja III 12.30–14.00 sesja III 

14.00–15.00 obiad 14.00–15.00 obiad 

15.00–16.30 sesja IV 15.00–16.30 sesja IV 

16.30–16.45 przerwa kawowa x x 

16.45–18.15 sesja V x x 

 

II 9.00–10.30 sesja VI 9.00–10.30 sesja V 

10.30–10.45 przerwa kawowa x x 

10.45–13.00 Sesja VII x x 
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KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE UCZNIÓW – DRUGI ETAP EDUKACYJNY 

Zjazd I (15h) 

Temat: Moduł I Wprowadzenie do szkolenia 
Temat: Moduł II Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacyjnym  
Temat: Moduł III Wspomaganie pracy szkoły  

Przebieg szkolenia 

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

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą 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 według kolejności pierwszych liter swoich imion 
w alfabecie i przedstawiają się za pomocą dwóch słów;  

 moja ręka – moja siła – uczestnicy zajęć odrysowują na kartce  
swoją dłoń a następnie w miejscu palców wpisują swoje mocne 
strony. 

15 min 
 

kartki A4, 
 przybory do pisania 

− Poznają trenera i członków grupy.  

2 Omów program kursu i szczegółowego program I zjazdu. 
Przeprowadź dyskusję – pytania uczestników na temat programu 
i organizacji zajęć.  
Prezentacja programu kursu.  
Obowiązki Trenera wspierającego szkoły/placówki w ramach projektu 
i zasady uzyskania zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.  

30 min / 20min 
 
 

rzutnik 
multimedialny, 
prezentacja TI1 
(program kursu)  
 

− Poznają program kursu 
i szczegółowy harmonogram zajęć 
I zjazdu.  

3 Ustalenie zasad pracy podczas szkolenia 
Określ z uczestnikami zasady, jakie będą panowały 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. 

20 min flipchart, 
markery 

− Opracowuje zasady pracy 
obowiązujące w trakcie szkolenia. 

− Uzasadniają potrzebę określania 
kontraktu pracy grupowej 
lub współpracy. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

Proponowane zasady dotyczą: 
 aktywnego słuchania i uczestniczenia w ćwiczeniach;  
  nieprzerywania pozostałym uczestnikom; 
 nieoceniania przedmówców; 
 prawa do wypowiedzi oraz refleksji; 
 dzielenia się doświadczeniem; 
 poufności; 

Zawieś kontrakt w widocznym dla wszystkich miejscu. 
Przeprowadź dyskusję dotyczącą celowości opracowywania kontraktu 
podczas trwającego szkolenia i szkoleń rad pedagogicznych.  

I 4 Poznajmy się  
Własna propozycja trenera dopasowana do grupy lub jedno 
z ćwiczeń: 

 Łańcuch talentów – 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 nazwy jednego talentu na jednym pasku. Następnie każdy 
z uczestników kolejno opowiada o swoich talentach. W trakcie 
prezentacji talentów lub po niej łączy paski taśmą klejącą i przekazuje 
dalej. Łańcuch można zawiesić na ścianie. Kontynuacją tego ćwiczenia 
może być łączenie się w grupy tych uczestników, którzy mają 
podobne talenty, i ustalenie, jak mogą być one przydatne 
na szkoleniu, w którym aktualnie uczestniczą. 

 Wróżka – jeśli grupa się trochę zna: 
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 jej treść i próbują odgadnąć, do czyja jest. 

25 min 
 

kolorowe paski 
papieru (100 sztuk, 
szer. ok. 20 cm), 
flamastry 
lub markery, 
taśma klejąca 
 
 
 
kartki A4, długopisy 
lub 
flamastry 

− Rozważają na temat własnych 
kompetencji  

  

x x Przerwa  15 min   

II 1. Przeprowadź rozmowę na temat kompetencji uczestników – zadaj 
pytanie: 
Jakie kompetencje kluczowe wykorzystaliście w dotychczasowej 
aktywności podczas szkolenia?  

15 min  − Uświadamiają sobie rolę 
kompetencji kluczowych w życiu 
osobistym. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

II 2. Definicja kompetencji  
Zastosuj metodę: BAROMETR OPINII 
Opis metody: Przyczep w różnych miejscach sali definicje  
kompetencji. 
Poproś uczestników szkolenia, aby ustawili się w pobliżu tej definicji, 
która jest im osobiście najbliższa / najlepiej odpowiada ich 
wyobrażeniu, czym jest kompetencja. 
Poproś uczestników o uzasadnienie, dlaczego akurat wybrane 
wskaźniki kompetencji wydają im się ważne.  

20 min załącznik TII1 − Wskazują relewantne czynniki 
kompetencji. 

− Definiują pojęcie kompetencji. 

3. Rola kompetencji w życiu osobistym i społecznym 
Przeprowadź w grupie dyskusję na temat roli kompetencji 
kluczowych – wykorzystaj metodę AKWARIUM. 
Opis metody: Zapisz wcześniej na flipcharcie na oddzielnych kartach 
pytania – bodziec do dyskusji:  
Flipchart 1: Jakie znaczenie mają kompetencje kluczowe dla Twojego 
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 uczestników o odliczenie do trzech. Uczestnicy tworzą dwa 
kręgi – wewnętrzny i zewnętrzny. Do kręgu wewnętrznego wchodzą 
najpierw osoby z numerem jeden. Rozpoczynają dyskusję na temat 
roli kompetencji z perspektywy osobistej. Dyskutują do czasu,  
aż przestaną pojawiać się nowe argumenty. Następnie wycofują się 
do kręgu zewnętrznego, zaś do kręgu wewnętrznego wchodzą osoby 
z numerem dwa. Dyskutują na temat roli kompetencji z perspektywy 
społecznej. Gdy wyczerpią się argumenty, zaproś do kręgu 
wewnętrznego osoby z numerem trzy, które dyskutują na temat 
znaczenia kompetencji kluczowych z perspektywy życia 
zawodowego.  
Podsumuj ćwiczenie: Zapytaj, który z argumentów wydał się 
uczestnikom szczególnie wartościowy i poszerzył ich perspektywę 
patrzenia na rolę kompetencje kluczowych? 

30 min flipchart, mazaki  − Wykazują 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: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą 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? Uczestnicy zapisują wnioski w formie mapy 
myśli na flipcharcie. Monitoruj pracę tak, aby na flipchartach pojawiły 
się konkretne wskaźniki.  
 
 

25 min załącznik TII2 (a–h), 
flipchart, pisaki w 3 
kolorach, dla każdej 
pary 

− Charakteryzują kompetencje 
kluczowe zgodnie z zaleceniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe 
życie. 
 

− Udowadniają ponadprzedmiotowy 
i interdyscyplinarny charakter 
kompetencji kluczowych. 

x x Przerwa 15 min   

II 4 Wskaźniki kompetencji kluczowych – cz. 2 
W kolejnym etapie ćwiczenia rozdaj parom teksty definicji 
wylosowanej kompetencji kluczowej według Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Zadaniem uczestników 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 trzy markery: 
zielony, czerwony i niebieski. Poproś uczestników, aby: 
– zaznaczyli kolorem niebieskim te wskaźniki, które odnoszą się 
do wiedzy; 
– zaznaczyli kolorem czerwonym te wskaźniki, które odnoszą się 
do umiejętności; 
– zaznaczyli kolorem zielonym te wskaźniki, które odnoszą się 
do zachowań. 
W podsumowaniu i prezentacji efektów pracy uczestnicy 
odpowiadają na pytanie: Jakie postawy wypływają z tak określonych 
wskaźników wiedzy, umiejętności i zachowań? 
Wskazówki dla trenera:  
Hierarchia celów dydaktycznych w obrębie domeny afektywnej 
(uczucia, postawy) według taksonomii B. Blooma wraz 
z przykładowymi czasownikami:  

 otrzymywanie (akceptować, interesować się, słuchać, spostrzegać, 
tolerować, uznawać); 

45 min  − Określają wskaźniki kompetencji 
kluczowych na podstawie 
taksonomii B. Blooma.  
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą 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 uczestnikom teksty podstawy programowej: 3 pary otrzymają 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego, 5 par dla II etapu edukacyjnego Każda para 
wykorzystuje preambułę podstawy programowej, opis 3 wybranych 
edukacji lub przedmiotów oraz warunki i sposób realizacji. 
Uczestnicy pracują w parach, w których pracowali przy poprzednim 
ćwiczeniu. Na podstawie podstawy programowej analizują wcześniej 
wylosowaną kompetencję kluczową. Uzupełniają kartę pracy. 
Zadaniem uczestników jest odnalezienie korelacji pomiędzy 
wyróżnionymi w poprzednim ćwiczeniu wskaźnikami danej 
kompetencji kluczowej a zapisami w podstawie programowej. 
Uczestnicy podają minimum 3 przykłady w każdej kolumnie tabeli.  
 Na koniec prezentują wyniki. 

45 min podstawa 
programowa, 
załącznik II3, 
flipchart, pisaki 

− Analizują zapisy podstawy 
programowej, które regulują 
kwestie związane z rozwijaniem 
kompetencji kluczowych u uczniów. 

x x Obiad     

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

90 min 
 
 
 
 
 

flipchart, pisaki − Opisują 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: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

rezultaty dyskusji na flipcharcie. Po ok. 15 minutach, na sygnał, 
członkowie grup przemieszczają się zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara do kolejnej grupy dyskusyjnej. Lider pozostaje na miejscu – 
zbiera pomysły od nowej grupy i zapisuje je również na flipcharcie.  
Gdy osoby 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     

III 1 Instytucje wspomagające pracę szkoły 
Przeprowadź dyskusję umożliwiającą wymianę wiedzy o idei 
wspomagania na temat: 
− doświadczeń uczestników w zakresie wspomagania pracy szkoły; 
− rozumienia przez nich zadania wspomagania pracy szkoły;  
− powodów wspomagania pracy szkoły;  
− instytucji, które powinny udzielać szkole pomocy w realizacji 

jej zadań – zapisz wymienione nazwy instytucji na kartonie. 

(Jeżeli uważasz któryś z zakresów tematycznych za zbędny, to go pomiń. 
Należy jednak zapisać nazwy instytucji wspomagających szkołę.  
To działanie powinno pomóc uczestnikom zobaczyć doświadczenia 
innych z zakresu wspomagania i rozpocząć proces wyrównywania wiedzy 
w grupie.  
Jeżeli żaden uczestnik nie był odpowiedzialny za proces wspomagania 
pracy szkoły, to zapytaj o doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rad 
pedagogicznych. Podziel uczestników na 5 zespołów, w których powinni 

30 min flipchart i pisak, 
kartki 
samoprzylepne  

− Wskazują instytucje udzielające 
szkole pomocy w realizacji 
jej zadań. 

− Wymieniają powody wspomagania 
pracy szkoły. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

porozmawiać na temat ich doświadczeń współpracy z radami 
pedagogicznymi, a następnie na małych kartkach samoprzylepnych 
zapisać cele szkoleń rad pedagogicznych [jedna kartka jeden cel]. 
Następnie przedstawiciele zespołów referują wyniki pracy w grupach, 
przyklejają kartki na wspólnym plakacie, jeżeli cele się pokrywają,  
to naklejają jedną kartkę na drugą. Podsumuj dyskusję – wskaż te cele, 
które są najbardziej popularne, uzupełnij, jeżeli czegoś zabraknie 
w wypowiedziach liderów zespołów, i nawiąż do celowości wspomagania 
pracy szkoły).  

2 Definicja wspomagania pracy szkoły i zadania instytucji 
wspomagających. Wymagania państwa wobec szkół w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych. 

 Podziel uczestników na 5 zespołów.  
 Cztery zespoły losują jedną nazwę instytucji wspomagających pracę 

szkoły: KO, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka 
pedagogiczne, placówka doskonalenia nauczycieli. Zadaniem 
zespołów jest zapisanie odpowiedzi na pytania: 

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

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

rozporządzeń: 
a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 lutego 2013 r. 

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

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

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

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

60 min / 10 min kartki A4 
do zapisywania 
wyników pracy 
grupowej,  
miejsce 
do zawieszania 
kartek oraz 
elementy 
umożliwiające ich 
przymocowanie  
załącznik TIII1 (a-e), 
rozporządzenia 
opisane w treści (po 
jednym dla grupy) 
 
prezentacja TIII2, 
rzutnik 
multimedialny  
 
prezentacja 
TIII2 (slajdy 1, 2, 3) 

− Analizują założenia kompleksowego 
wspomagania szkół i zadania 
instytucji systemu oświaty 
odpowiedzialnych za wspieranie 
szkół. 

− Uzasadniają 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: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

e) 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 i placówek (załącznik TIII1e) zapisów wskazujących 
na konieczność kształtowania kompetencji kluczowych w szkole. 

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

 Piaty zespół przedstawia uzasadnienie konieczności doskonalenie 
pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.  

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

 Na podsumowanie wygłoś miniwykład na temat rozumienia 
wspomagania pracy szkoły w projekcie Szkolenia i doradztwo 
dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego 
wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych (prezentacja slajd 
TIII2, 1, 2, 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 ze studium przypadku. 
 Podziel grupę na 4 osobowe zespoły i poproś, by uczestnicy 

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

 Poproś reprezentantów grup o przedstawienie efektów  
pracy – 15 min. 

 Prezentacje grup podsumuj miniwykładem (prezentacja od slajdu 4 
do końca) – 10 min. W wykładzie omów zasady działania sieci 

75 min / 10 min załącznik III1 – 
studium przypadku, 
kartki A4 
do zapisywania 
załącznik TIII3 – opis 
metody SP 
prezentacja TIII2 
(slajdy 4–13) 
 

− Opisują etapy procesu 
wspomagania szkoły: diagnoza 
pracy szkoły, planowanie i realizacja 
działań służących poprawie jakości 
pracy szkoły, ocena procesu 
i efektów wspomagania. 

− Wskazują główne zadania osób 
zaangażowanych w proces 
wspomagania szkoły: specjalisty 
ds. wspomagania, ekspertów, 
dyrektora szkoły i nauczycieli. 

− Poznają założenia działania sieci 
współpracy i samokształcenia. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

samokształcenia z uwzględnieniem ich charakteru międzyszkolnego.  
(Jeżeli wśród uczestników szkolenia są osoby z doświadczeniem 
wspomagania pracy szkół, można zamiast ćwiczenia 3 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 przebiega taka samo jak podczas omawiania 
studium przypadku. Zwróć uwagę na rzadziej pojawiające się elementy, 
takie jak sieci współpracy i samokształcenia). 

III 4 Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwoju kompetencji 
kluczowych  
Przeprowadź w grupie szkoleniowej burzę mózgów:  

 Z jakich źródeł informacji można pozyskać wiedzę „wstępną” o danej 
szkole? 

 Jakie informacje o szkole są potrzebne trenerowi, zanim spotka się 
pierwszy raz z dyrektorem szkoły?  

 Jakie metody / techniki badawcze mogą być przydatne w procesie 
diagnozy potrzeb szkoły?  
Uczestnicy powinni wymienić m.in. www. 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.  

15 min flipchart, pisaki − Planują diagnozę potrzeb szkoły / 
placówki.  

 
 

  Przerwa  15 min   

III 5 Podziel uczestników na 6 zespołów: 
Trzy zespoły planują pytania do wywiadu diagnostycznego 
z dyrektorem szkoły; pozostałe trzy zespoły planują pytania 
do ankiety diagnostycznej skierowanej do nauczycieli.  
Miniwykład na temat narzędzi diagnostycznych – wywiadu 
i ankiety. 
Każda grupa opracowuje krótkie narzędzie badawcze, które pozwoli 
uzyskać informacje na temat potrzeb rozwojowych szkoły w zakresie 
kompetencji kluczowych. 

30 min / 10 min prezentacja TIII3 
(slajdy 14–20)  
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

Grupy prezentują swoje opracowania. Odbywa się dyskusja na temat 
podobieństw i różnic w propozycjach narzędzia. 

III 6 Definicja monitorowania i ewaluacji 
Wprowadzenie do części zajęć dot. monitorowania i ewaluacji 
procesu wspomagania. 
Przeprowadź w grupie szkoleniowej burzę mózgów: 
Czym zdaniem uczestników szkolenia jest: 

 monitorowanie, 
 ewaluacja. 

Następnie zastanów się wraz z uczestnikami, jaka jest różnica 
pomiędzy monitorowaniem a ewaluacją. 
Monitoring skupia się jedynie na sprawdzeniu, czy zaplanowane 
działania miały miejsce; jeżeli coś nie miało miejsca, pojawia się 
pytanie dlaczego. Natomiast ewaluacja ma nam odpowiedzieć 
na pytanie, jaka jest wartość podjętych działań. Mocno podkreśl, 
że ewaluacja nie ma charakteru oceniającego z perspektywy TW, 
powinna mieć charakter wartościujący: czy udało się osiągnąć 
wszystko, co można było w danej sytuacji, w danym kontekście. 
Odnieś się do procesu wspomagania szkoły / przedszkola / placówki, 
opracowanych planów wspomagania. 
Miniwykład podsumowujący: Czym jest monitorowanie i ewaluacja – 
definicje pojęć. 
– Ewaluacja to wartościujący proces składający się: 

  ze zbierania danych, 
  z analizy zebranych informacji, 
  z wyciągania wniosków, 
  sformułowania rekomendacji co do decyzji, jakie powinny być 

podjęte.  

15 min flipchart, pisaki, 
prezentacja TIII3 
(slajdy 21–24)   

− Rozróżniają i wyjaśniają pojęcia: 
monitorowanie, ewaluacja. 

 7. Metody i techniki badawcze wykorzystywane w procesie 
monitorowania i ewaluacji  
Przeprowadź w grupie szkoleniowej burzę mózgów: 
Jakie metody / techniki badawcze mogą być przydatne w procesie 
monitorowania i ewaluacji procesowego wspomagania szkół / 
przedszkoli / placówek? 

45 min  − Planują ewaluację działań 
wspierających nauczycieli 
w rozwoju kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 
uczniów. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

Uczestnicy powinni wymienić m.in. arkusz kontroli, checklist, 
krytyczną obserwację, np. lekcji, zachowań uczniów, analizę 
dokumentów, np. planu wspomagania w kontekście etapu jego 
realizacji, opracowanych przez dyrektora, 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, 
− ankieta, 
− obserwacja, 
− inne. 

 
Podziel uczestników zajęć na 4 grupy zadaniowe. Przydziel grupom 
po jednej wybranej technice badawczej: 
− wywiad z dyrektorem, 
− wywiad z nauczycielami, 
− ankieta, 
− obserwacja. 

 
Każda grupa opracuje krótkie narzędzie badawcze, które pozwoli 
uzyskać informacje na temat efektywności przeprowadzonego 
procesu wspomagania w szkole / przedszkolu / placówce 
i zaprezentuje go na forum grupy. Podczas tworzenia 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. 
 
 

− Projektują i wykorzystują 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: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania) 

Uwaga dla trenera: Ewaluację w procesie wspomagania chcemy 
traktować „miękko”, czyli nie chodzi o przeprowadzenie poważnego, 
opartego o triangulację metod i źródeł badania ewaluacyjnego 
na zakończenie realizacji procesu wspomagania, a raczej o dotarcie 
do wiarygodnej informacji, czy proces wspomagania przyniósł efekty, 
a jeżeli tak, to jakie? 

- 8. Omówienie 
Charakterystyka zadania dla uczestników szkolenia polegającego 
na wspomaganiu trzech szkół w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów. Rola i zadania trenera wspomagającego / ORKE 
– prezentacja. Informacja na temat sieci prowadzonych przez ORKE. 

25 min  − Przyjmują swoje zadania 
w projekcie.  

 9 Podsumowanie zajęć  
Dyskusja na temat Co zaskoczyło uczestników zajęć? Jakie są ich 
oczekiwania dotyczące dalszej pracy?  

20 min  − Udzielają prowadzącemu informacji 
zwrotnej.  

   675 min / 50 min   

 

Załączniki:  

1. TI1 – prezentacja  
2. TII1 – definicje kompetencji  
3. TII2 – kompetencje kluczowe  
4. TII3 – tabela do wypełnienia dla kompetencji  
5. TIII1a – rozporządzenie MEN PPP 
6. TIII1b – rozporządzenie MEN KO  
7. TIII1c – rozporządzenie MEN Biblioteki  
8. TIII1d – rozporządzenie MEN PD 
9. TIII1e – rozporządzenie MEN wymagania  

10. TIII2 – prezentacja  
11. TIII3 – studium przypadku, opis metody  
12. III1 – studium przypadku  
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Zjazd II (15 h) 

Temat: Moduł IV. Proces ucznia się a rozwój kompetencji kluczowych 

Temat: Moduł V. Strategie i metody nauczania / uczenia się kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

Przebieg szkolenia 

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

Czas trwania 
działania: 

teoria / ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

I Dzień zjazdu 

IV 1. Wprowadzenie 
Zapytaj uczestników, z jakimi oczekiwaniami i w jakim nastroju 
przybywają na kolejny zjazd.  
Poproś uczestników o indywidualne wypowiedzi na temat tego, 
co zapamiętali z poprzedniego zjazdu.  
Przedstaw program zjazdu II.  
Przeprowadź dyskusję na temat znajomości treści modułu IV  
przez uczestników.  
Co już wiedzą z zakresu treści przedstawionego programu zjazdu II?  
Co jest dla nich interesujące?  
Które cele wydają się uczestnikom łatwe do osiągnięcia, a które mogą 
być trudne? Dlaczego?  

20 min / 5 min zestaw 
multimedialny, 
rzutnik, komputer,  
materiał TIV1 
(slajd 2)  

− Integrują się ponownie. 
− Określają swoje oczekiwania.  

IV 2 Przebieg (etapy) uczenia się 
Ćwiczenie: Praca w parach / czwórkach. Poproś uczestników, 
aby przypomnieli sobie konkretne doświadczenie związane 
z nauczeniem się jakiejś nowej umiejętności i opowiedzieli o tym 
sobie nawzajem. 
 
Poproś uczestników, żeby ustalili w grupach odpowiedzi na pytania 
i zapisali / zapisały je na samoprzylepnych kartkach: 
1. Co spowodowało, że zacząłeś / zaczęłaś się uczyć? (np. chciałam 

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

35 min / 10 min flipchart, 
samoprzylepne 
kartki, 
flamastry, 
prezentacja  
( TIV1 slajdy 3–6) 

− Określają znaczenie doświadczenia 
w uczeniu się. 

− Doceniają wartość uczenia się  
od siebie nawzajem. 

− Opisują 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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

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

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

W czasie, gdy uczestnicy wykonują zadanie, przygotuj i powieś 
na ścianie (tablicy) 5 kartek A3 z nazwami etapów procesu uczenia się: 

 Świadomość własnej niekompetencji. 
 Oddzielenie tego, co wiem i umiem, do tego, czego nie wiem i nie 

potrafię. 
 Uczenie się „nowego”. 
 Ćwiczenie w sytuacjach prostych. 
 Biegłość w sytuacjach nietypowych. 

Po zakończeniu pracy w grupach omów przyklejoną na ścianie „Mapę 
uczenia się”. Podkreśl, że każdy z zaznaczonych etapów uczenia się 
musi wystąpić, jeżeli uczenie się ma być efektywne. Odwołaj się 
zarówno do dokonań psychologii poznawczej, jak i do wyników badań 
nad mózgiem.  
Poproś uczestników, 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 nazwy odpowiedniego etapu.  
Zwróć uwagę na to, że w uczeniu formalnym i nieformalnym 
występują te same etapy.  
Poproś uczestników, by przyjrzeli się mapie i zastanowili się nad 
pytaniami: Które z tych etapów są najbardziej widoczne podczas 
uczenia w szkole? A które nauczyciele powinni rozwijać?  
Podsumujcie wspólnie wnioski (rundka bez przymusu). 

IV 3 Czynniki wpływające na uczenie się 
 A. Przedstaw grafikę ilustrującą modele zależności między 

nauczaniem i uczeniem się (slajd 7). Wyjaśnij, że na slajdzie żółte koło 
oznacza nauczanie – czyli wszystkie działania nauczyciela zmierzające 
do uczenia się uczniów, koło niebieskie – uczenie się uczniów (jest 

35 min / 10 min prezentacja TV1 
(slajdy 7–12), 
materiał 
dla uczestników IV1 
– Czynniki 

− Określają czynniki wpływające 
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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

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, aby się 
zastanowili, która ilustracja najlepiej przedstawia to, co się dzieje 
w tradycyjnej szkole. W czasie dyskusji uczestnicy 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).  
B. Rozdaj uczestnikom zestaw 14 czynników wpływających 
na efektywność nauczania / uczenia się. Podkreśl, że są to wybranie 
czynniki spośród 150 wymienionych przez prof. Johna Hattiego 
w książce Widoczne uczenie się dla nauczycieli (materiał IV1: Wybrane 
czynniki wpływające na uczenie się). Wyjaśnij, że badanie było 
realizowane 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):  

 Nauczanie umiejętności uczenia się. 
 Oczekiwania uczniów – przewidywanie przez uczniów wyników,  

jakie uzyskają. 
 Praca domowa – zadawanie uczniom tradycyjnej pracy domowej, 

takiej samej dla całej klasy. 
 Podział na grupy według zdolności – określanie predyspozycji 

i uzdolnień dzieci i tworzenie grup na różnych poziomach. 
 Nauczanie zindywidualizowane – nauczanie jeden na jeden 

(nauczyciel – uczeń). 
 Ewaluacja kształtująca (nauczycieli) – stała analiza efektywności 

własnych działań przez nauczycieli. 
 Informacja zwrotna – udzielanie uczniom informacji zwrotnej, 

umożliwianie oceny koleżeńskiej lub samooceny zamiast oceniania 
stopniem. 

 Zajęcia pozalekcyjne – uczestnictwo dzieci w kołach  
zainteresowań. 

wpływające 
na uczenie się 
(opracowanie 
własne 
na podstawie  
J. Hattie, Widoczne 
uczenie się 
dla nauczycieli), 
flipchart 
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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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

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

 Powtarzanie klasy. 
 Wzajemne nauczanie – uczniowie bardziej biegli w danym temacie 

przejmują rolę nauczyciela i uczą mniej biegłych. 
 Pozytywne relacje nauczyciel – uczeń. 
 Wiedza przedmiotowa nauczycieli.  
 Wiarygodność nauczycielki / nauczyciela – szczerość, umiejętność 

przyznania się do błędu lub niewiedzy, postawa „mówię to, co myślę, 
robię to, co mówię”. 
Poproś, by uczestnicy indywidualnie ustalili kolejność czynników  
od 1 (najważniejszego) do 14 (nieistotnego lub zaburzającego uczenie 
się). Następnie połącz uczestników w 5-osobowe zespoły. Zadaniem 
ich jest zapoznanie się z wyborami członków tej grupy, a następnie 
obliczenie średniej i przedstawienia rankingu czynników mających 
największy wpływ na efektywność uczenia się uczniów.  

  Przerwa  15 min   

 3 Czynniki wpływające na uczenie się (cd.)  
Zapytaj po kolei grupy, które czynniki wybrały. Podaj uczestnikom 
wyniki badań naukowych profesora Hattiego (slajdy 10 i 11).  
Przeprowadź dyskusję: Jakie czynniki sprzyjające uczeniu się 
chcielibyśmy zapamiętać z tej sesji? Wypisz wskazane przez 
uczestników czynniki na flipcharcie zatytułowanym „Co wpływa 
na rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” (slajd 12) 
i poinformuj uczestników szkolenia o tym, że w ramach kolejnych 
zjazdów oraz na kolejnej sesji będziecie przyglądać się tym czynnikom 
oraz uzupełniać listę.  
Poproś uczestników o refleksję na temat: Jak możesz wykorzystać 
zdobytą wiedzę w pracy z nauczycielami w kontekście rozwijania 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Zapisuj refleksje 
na flipcharcie, najlepiej w formie zasad nauczania, np.: zachęcaj 
uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym, stosuj 
ocenianie kształtujące, ewaluację kształtującą, bądź wiarygodny, 
autentyczny. 

15 min / 5 min prezentacja TIV1 
(slajdy 10–11) 

jw. 
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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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

IV 4 Uczenie się w świetle neuronauki 
Zadaj uczestnikom pytanie: Co ma wspólnego wielbłąd z uczniem? 
(slajd 13). Dyskusja uczestników. Podsumowanie: wielbłąda można 
doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić, by się napił, 
ucznia można podprowadzić do klasy, ale nie można go zmusić,  
by się uczył.  
Odwołaj się do plakatu z ćwiczenia IV.2: Kiedy zaczynamy się uczyć? 
W jaki sposób się uczymy? 
Wyjaśnij, że zajmiecie się kilkoma aspektami związanymi z badaniami 
nad mózgiem w kontekście uczenia się i spróbujecie znaleźć 
odpowiedzi na pytania (slajd 14):  
W jaki sposób uczymy się pojęć? 
Jak przebiega konstruowanie wiedzy? 
Dlaczego niektóre informacje zapamiętujemy, a inne – nie? 
Jak powstają umiejętności?  
Czym jest motywacja i skąd się bierze?  
Jaką rolę odgrywają emocje w uczeniu się? 
Czy neurony lustrzane istnieją?  
Ćwiczenie – test. Rozdaj uczestnikom materiał IV2 Statystyczny mózg 
i wyświetl slajdy z testem (slajdy 15–17). Po wypełnieniu testu przez 
uczestników zapytaj, czy chcą poznać prawidłowe odpowiedzi  
i co sprawia, że są zaciekawieni. Wyjaśnij, że ciekawość jest jednym 
z warunków uczenia się (slajd 18). Przedstaw prawidłowe odpowiedzi 
(slajd 19) i zachęć do dyskusji na ich temat, np. jakie znaczenie 
dla nauczycieli ma to, że w wieku 6–7 lat w mózgu znajduje się 
najwięcej gotowych do użytku połączeń neuronalnych (np. 
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 (np. mózg komunikuje 
się przede wszystkim sam ze sobą, nie mamy świadomego wpływu 
na zachodzące w nim procesy). 
Zapytaj uczestników o to, czy chcieliby coś dodać do plakatu  
Co wpływa na rozwijanie kompetencji kluczowych i zapisz ich 
propozycje, np.: zaciekawiać, zarażać pasją do nauki. 

30 min / 10 min prezentacja TIV1 
(slajdy 13–19), 
materiał 
dla uczestników IV2 
–Statystyczny mózg 
 

− Przedstawiają podstawowe 
informacje na temat uczenia się 
w świetle neuronauk (nie mówimy 
o neurodydaktyce!). 

− Określają możliwości i ograniczenia 
ludzkich zdolności do przyswajania 
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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

IV 5 Powstawanie pojęć 
Podziel uczestników na 4-osobowe zespoły (każdej grupie przypisz 
jeden kolor, uwzględniając wrażliwość uczestników, specyfikę dnia 
itp.). Przekaż uczestnikom kartkę z opisem ćwiczenia (materiał IV3). 
Poproś, aby każdy indywidualnie przeczytał tekst – historię pierwszą 
i historię drugą – i odpowiedział na pierwsze pytane (slajd 20): 
1. Czym różnią się obie sytuacje ze względu na możliwość 
zrozumienia i interpretowania pojęcia „krenelaż”? 
(Historia pierwsza opowiada o poznaniu, w którym najpierw 
następuje doświadczenie enaktywne [z udziałem poznania 
zmysłowego, z wykorzystaniem cielesnego schematu uczenia]; 
w konsekwencji zetknięcia z obiektem jako fragmentem 
rzeczywistości nastąpiło powstanie obrazu mentalnego w mózgu – 
reprezentacji; w przypadku drugiej historii usłyszane pojęcie nie 
trafiło na żaden symbol obecny z mózgu, nie wypełniło się treścią. 
Doświadczenie enaktywne pozwala łatwiej poznawać i tworzyć 
pojęcia; pojęcie, które ma desygnat, staje się pojęciem konkretnym, 
związanym z rzeczywistością). 
Następnie poproś, by uczestnicy w grupach wg kolorów odpowiedzieli 
na drugie pytanie:  
2. Jakim pojęciem jest „krenelaż” – abstrakcyjnym czy konkretnym –  
i co to znaczy dla strategii jego poznawania? 
Miniwykład o tym, 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, konsystencji trafiają do mózgu i łączą się 
z poprzednimi (slajd 24). Wreszcie – dziecko słyszy słowo „truskawka” 
– dużo głosek, więc angażuje się wiele połączeń synaptycznych  
(slajd 25). 

45 min / 5 min prezentacja TIV1 
(slajdy 20–28), 
materiał IV3 – 
Krenelaż 

− Określają poziom rozwoju 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych adekwatnie 
do wieku 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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

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 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.  
Jako podsumowanie przedstaw slajd 28.  

x x Przerwa 15 min   

IV 6 Konstruowanie wiedzy 
Poproś uczestników, aby rozszyfrowali, co kryje się pod pojęciem 
„rekuperator” (na początku zaznacz, żeby ci, którzy wiedzą, nie 
wypowiadali się, a jedynie obserwowali tok myślenia innych). Poproś, 
aby w dwuosobowych grupach zebrali jak najwięcej skojarzeń 
związanych z tym pojęciem i odpowiedzieli na pytania (slajd 29): 
Jakie asocjacje rodzi to pojęcie? 
Z czym Ci się ono kojarzy? 
Jaka wcześniejsza wiedza pozwala na zrozumienie tego pojęcia? 
W podsumowaniu ćwiczenia nie pytaj o rozwiązanie, ale o to, 
do czego się każdy z uczestników odwoływał, szukając treści pojęcia 
„rekuperator”, co mu pomogło w zbliżeniu się do zrozumienia pojęcia. 
Celem ćwiczenia jest uświadomienie trudności, jakie wiążą się 
z uczeniem się pojęć. Ma być ono okazją do uzmysłowienia sobie, 
że wiedza i umiejętności nie powstają w próżni, a są nadbudowywane 
na wcześniejszych doświadczeniach, również w kontekście 
poznawania pojęć (konstruktywizm).  
(Rekuperator – urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, 
które umożliwia rekuperację [odzyskiwanie] ciepła z powietrza 
wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej; od łac. 
recuperatio – odzyskiwanie). 

30 min / 5 min prezentacja TIV1 
(slajd 29) 

− Określają zależność pomiędzy 
doświadczeniem konkretnym 
a abstrakcją.  

− Opisują zasadę powstawania 
systemu wiedzy w umyśle 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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

 7 Konstruktywizm 
Poproś uczestników o podanie skojarzeń związanych z pojęciem 
„konstruktywizm”. Stwórz mapę skojarzeń. 
Miniwykład (slajdy 30–40). 
Więcej informacja na temat zadań rozwojowych w poszczególnych 
okresach życia człowieka znajduje się w e-learningu.   

20 min / 10 min prezentacja TIV 
(slajdy 30–40) 

− Określają źródła konstruktywizmu 
w edukacji. 

− Określają związek neuronauk 
z konstruktywizmem. 

IV 8 Zapamiętywanie 
Zadaj uczestnikom pytanie: 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: 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 min / 5 min prezentacja TIV  
(slajdy 41–43), 
flipchart, flamastry 
 

− Wskazują czynniki wpływające 
na zapamiętywanie. 

IV 9 Zaangażowanie 
Przypomnij uczestnikom odpowiedzi na pytanie z ćwiczenia IV.1: 
W jakie sposób się uczyłeś / uczyłaś? Następnie zadaj pytanie, np.: Kto 
pamięta, czym jest haploidalność i diploidalność? (slajd 44). Poproś 
o podniesienie ręki (zapewne nikt lub nieliczni będą znali odpowiedź 
na to pytanie).  
Ćwiczenie. Podziel uczestników na 5 grup. Rozdaj materiał IV4 – 3 x 5 
i poproś, by każda grupa zapisała w pierwszym wierszu trzy czynniki 
wpływające na to, że wiedza lub umiejętności są trwałe. Następnie 
grupy przekazują swoje kartki po kole i kolejne grupy dopisują 
następne czynniki. Gdy kartka wróci do autorów pierwszego wiersza, 
poproś, by grupy po kolei odczytywały po jednym czynniku (pozostałe 
grupy wykreślają to, co zostało podane). Zapisz nazwy czynników 
na plakacie. Pokaż slajd 44 i przedstaw jego treść. Zapytaj, które 
z czynników należałoby dopisać do plakatu Co wpływa na rozwijanie 
kompetencji kluczowych? 

25 min flipchart, 
prezentacja TIV 
(slajdy 44, 45), 
materiał IV4 – 3 x 5 

− Omawiają znaczenia 
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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

  Obiad 1 godz.   

 10 Pytanie na rozgrzewkę: Z jakim poziomem motywacji (w skali od 1 
do 10) przychodzisz na zajęcia? Dlaczego?  
Motywacja  
Ćwiczenie. Poproś uczestników 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 runda bez przymusu i zapisz na flipcharcie 
zatytułowanym Motywacja . Poproś uczestników o przypomnienie 
sobie dziecka, które uczy się chwytać przedmioty, chodzić, mówić. 
Chętne osoby opowiadają o swoich doświadczeniach 
(wspomnieniach) – slajd 47. Uzupełnij flipchart Motywacja, 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 dojść do perfekcji. 
Miniwykład na temat motywacji jako funkcji mózgu (slajdy 48–49).  

25 min / 5 min flipchart, 
prezentacja TIV 
(slajdy 46–49) 
 

− Dostrzegają znaczenie motywacji 
wewnętrznej. 

 

IV. 11. Motywacja w uczeniu się kompetencji matematyczno-
przyrodniczych  
Rozdaj uczestniczkom materiał IV5 z informacją o konieczności 
nauczenia się nowego języka kodowania JUMI. Podaj załącznik IV5 
stroną niezapisaną do góry, tak aby nie mogli czytać, poproś 
o nieodwracanie kartki. Istotne jest, aby wszyscy zaczęli naukę w tym 
samym czasie. Mają na nią 3 minuty. Poinformuj, że po nauce nastąpi 
sprawdzenie umiejętności posługiwania się nowym językiem.  
Kiedy już każdy uczestnik będzie miał kartkę w ręku, powiedz, 
że zaczynają się uczyć, ale wcześniej powinni przeczytać instrukcję.  
Po upływie 3 minut każ odwrócić kartki i na odwrocie zapisać liczby 
językiem JUMI: 345, 821, 706.  
Następnie sprawdź poprawność zapisów. Osobom, które nie 
popełniły błędów, rozdaj nagrody (np. kup wcześniej cukierki).  

30 min / 0 min materiał IV 5 − Wskazują przykładowe strategie 
uczenia się kompetencji 
matematycznych. 

− Określają motywację do uczenia się 
przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych.  
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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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

Przeprowadź dyskusję: 
Jakie strategie uczenia się przyjęła każda osoba? 
Czy opracowana strategii była skuteczna? 
Jakie są podobieństwa pomiędzy strategiami?  
Jakie kompetencje były potrzebne w nauczeniu się tego języka? 
Dlaczego się tego uczyli? Jak była ich motywacja?  

IV 12. Motywacja wewnętrzna 
Rozdaj uczestnikom ankietę Motywacja mojego uczenia się (IV6). 
Poproś, aby przypomnieli sobie siebie jako uczniów w szkole 
i odpowiedzieli na pytanie: Który z przedmiotów był dla nich łatwy 
i ciekawy a, który przedmiot sprawiał im trudność? Najpierw 
uczestnicy powinni wypełnić ankietę, myśląc o uczeniu się łatwego 
dla nich przedmiotu szkolnego, a następnie – o uczeniu się 
przedmiotu trudnego. Każdy z nich powinien policzyć wyniki i poznać 
interpretację uzyskanych odpowiedzi.  
Przeprowadź dyskusję: 
Jaka był ich motywacja do uczenia się różnych przedmiotów w szkole? 
Jakie istotne elementy składają się na motywację wewnętrzną? 
Od czego ona jest uzależniona?  
Jak można sprawić, aby wzbudzić u uczniów motywację wewnętrzną?  
Miniwykład: rodzaje motywacje, proces motywacji i elementy ją 
tworzące – prezentacja TIV1 (50–52). 
Zapisz na plakacie Co wpływa na rozwijanie kompetencji matematyczno-
przyrodniczych wnioski z ostatnich ćwiczeń.  

35 min / 10 min materiał IV6, 
prezentacja TIV1 
(slajdy 50–52)  
 

− Określają elementy składowe 
motywacji wewnętrznej.  

  Przerwa  15 min   

 13 Motywacja zewnętrzna  
Podziel uczestników na 4- lub 5-osobowe grupy. Poproś o dyskusję 
na temat tego, co w szkole wspiera, a co niszczy motywację 
wewnętrzną. Następnie poproś o zapisanie na samoprzylepnych 
karteczkach nazw czynników, które wspierają motywację uczniów 
w szkole (slajd 50). Zbieraj po jednej karteczce od grupy aż 
do wyczerpania pomysłów. Przedyskutuj z uczestnikami, które 
z czynników należy dopisać do katalogu na plakacie Co wspiera 

30 min / 5 min prezentacjaTIV1 
slajd TIV1 53), 
materiał  
flipchart, 
karteczki 
samoprzylepne 

− Podają przykłady działań 
nauczycieli, szkoły wspierających 
motywację do uczenia się uczniów.  

− Określają wpływ motywacji 
na przebieg 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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i dopisz 
propozycje. 

IV 12 Emocje w uczeniu się 
Poproś uczestników, 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. Zapytaj, jakie emocje towarzyszom uczniom np. w takich 
sytuacjach (slajd 51): 
• 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 (jeden plakat – jedna sytuacja). W czasie 
prezentacji plakatów zadawaj pytanie „Od czego to zależy?” – 
zarówno gdy pojawią się pozytywne, jak i negatywne emocje. Zwróć 
uwagę na rolę nauczyciela.  
Wyjaśnij, jak wpływa lęk na procesy mózgowe (slajd 52). Powiedz, 
że wprawdzie 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 matematyczno-
przyrodniczych? Dopisz propozycje uczestników. 

30 min / 5 min flipchart, 
prezentacja TIV1 
(slajdy 54–57) 
 

− Uzasadniają znaczenie relacji 
nauczyciel–uczeń w procesie 
dydaktycznym.  

− Rozumieją wpływ emocji 
na przebieg procesu uczenia się, 

− Omawiają mechanizm lustrzany. 

IV 13 Diagnozowanie umiejętności nauczycieli szkól objętych 
wspomaganiem w zakresie wspierania procesu uczenia się 
uczniów 
Przeprowadź pracę w nowych 4-osobowych grupach. Poproś 
uczestników, by przedyskutowali czynniki sprzyjające procesom uczenia 
się w kontekście organizacji pracy szkoły. Powinni zastanowić się nad: 

30 min / 0 min prezentacja (slajd 
57), flipchart 

− Identyfikują czynniki związane 
z organizacją pracy szkoły, które 
sprzyjają procesom uczenia się. 

− Łączą wiedzę na temat uczenia się 
z wiedzą dotyczącą procesowego 
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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

• sposobem zbierania informacji, 
• źródłami informacji. 
Poproś o zapisanie na kartkach A4 pytań do wywiadu, ankiety 
lub arkusza obserwacji – jedno pytanie na jednej kartce. 
Poproś o odczytywanie pytań, przywieszaj je na flipcharcie, grupując 
w kategorie.  
Podsumuj zajęcia. Wspólnie z uczestnikami zastanówcie się, które 
z poznanych treści były dla nich ważne, istotne, nowe. 

II Dzień zjazdu 

V 1 Przedstaw cele modułu V. 
Strategie nauczania uczenia się  
Zadaj pytanie: Jakie strategie nauczania / uczenia się można 
zaobserwować podczas naszych zajęć? Czy uczestnicy wykonali test 
na style uczenia się D. Kolba z materiałów e-learningowych? Jakie 
wyniki otrzymali?  
Czy w taki sposób odbywa się nauczanie w szkołach?  
Miniwykład: strategie nauczania, cykl D. Kolb, klasyfikacja strategii 
nauczania uczenia się.  
Podziel uczestników na 6 grup (np.: niech odliczą do 6, a następnie 
połącz jedynki razem, dwójki razem itd.). Każdej grupie przydziel 
jedną strategię nauczania uczenia się: 

 informacyjna (asocjacyjna, podająca), 
 problemowa, 
 emocjonalna (eksponująca), 
 operacyjna, 
 badawcza,  
 multimedialna.  

Zadaniem każdego zespołu jest zastanowienie się nad czynnościami 
nauczyciela i uczniów w wylosowanej strategii, zaletami i wadami oraz 
możliwością zastosowania w rozwijaniu kompetencji matematyczno-
przyrodniczych. Każda grupa powinna wypełnić arkusz roboczy V1. 
Daj czas na pracę grupową 20 minut.  
Po wykonaniu zadania przez grupy poproś o zreferowanie wyników 
pracy. Następnie wypełnione kartki zawieś w widocznym miejscu. 

65 min / 10 min prezentacja TV1 
(slajdy 1, 2)  
 
 
prezentacja TV1 
(slajdy 3–10), 
materiał V1, rolka 
naklejek 
do wpisywania cen  
 

− Wskazują strategie i czynniki 
sprzyjające rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych.  
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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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

Poproś uczestników o zagłosowanie na strategie ich zdaniem 
najbardziej efektywne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Rozdaj każdej osobie po 3 naklejki lub daj możliwość 
przydzielenia 3 punktów wybranym strategiom, np.: przez napisanie 
na wybranych opracowaniach liczy punktów. Policz wynik głosowania 
i określ przydatność danej strategii w nauczaniu. 
Zadaj pytanie: Która ze strategii jest najbliższa modelowi nauczania  
D. Kolba?  

V 2 Metody nauczania – sprawdzenie wiedzy uczestników  
Podziel grupę na 4 zespoły. Rozdaj materiał V2 – asocjogram 
metody nauczania. Zadaniem każdego zespoły jest wypisanie 
na promieniach nazw metod nauczania znanych członkom grupy. 
Czas na pracę grupową – 15 minut.  
Następne każda grupa prezentuje swoje opracowanie i zawiesza 
na wspólnym plakacie.  

25 min / 5 min prezentacja (slajd 4), 
flipchart, kolorowe 
pisaki, materiał V2  

− Wskazują metody nauczania 
wykorzystywane podczas zajęć 
dydaktycznych.  

  Przerwa  15 min   

V 3 Wygłoś mini wykład: klasyfikacja metod nauczania.  
Przeprowadź rozmowę na temat znajomości metod i technik 
nauczania. Jakie doświadczenia mają uczestnicy w wykorzystywaniu 
wymienionych metod nauczania. Podkreśl, że podczas tych zajęć 
wykorzystana została technika asocjogramu. Do jakiej grupy metod 
można ją zaliczyć?  

20 min / 5 min prezentacja TV1 
(slajdy 11–12 i 18)  

−  Wskazują strategie i metody 
sprzyjające uczeniu się. 

 4. Określanie metod nauczania  
Rozdaj uczestnikom materiał (V3) – lekcja fizyki. Poproś, 
aby przeczytali i uzupełnili tabelę, w którą należy wpisać 
zidentyfikowaną strategię nauczania i metodę nauczania. Następnie 
uczestnicy spotykają się w zespołach 4 osobowych i ustalają 
odpowiedź na pytanie: Jaka to strategia i jaka metoda nauczania?  
Prezentacja ustaleń zespołów dotyczących strategii i metody 
nauczania występujących w konspekcie lekcji fizyki.  
W jakim stopniu tok tej lekcji jest zgodny z cyklem D. Kolba?  
Przeprowadź dyskusję na temat efektywności lekcji. Czy wystąpiły 
elementy motywujące uczniów do pracy? W jaki sposób można 

35 min materiał V3 − Rozróżniają strategie i metody 
nauczania. 
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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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

zmienić tok lekcji, aby jeszcze bardziej inspirował uczniów 
do poszukiwania wiedzy? Jakie formy pracy wystąpiły  
podczas lekcji?  

V 5 Indywidualizacja nauczania. Technika – metaplan  
Porozmawiaj na temat indywidualizacji kształcenia. Dlaczego powinno 
się je stosować? Kim jest uczeń ze specjalnymi / specyficznymi 
potrzebami w szkole?  
Jak przebiega indywidualizacja nauczania w szkołach?  
W czym się ona przejawia?  
Ewentualnie w celu uzupełnienia wiedzy uczestników wyświetl slajd 
16 z prezentacji V1.  
Wyjaśnij, że naszym zadaniem jest znalezienie jak najwięcej 
sposobów indywidualizowania uczenia się uczniów w szkole.  
Poinformuj, że dyskusja na temat indywidualizacji będzie 
przeprowadzona techniką metaplanu, która należy do metod 
dyskusji. Przedstaw zasady pracy metaplanem (slajdy 14–16 
z prezentacji TV1).  
 Zawieś elementy metaplanu  (załącznik TV2) na ścianie.  
Podziel grupę na 4 zespoły.  
Główne pytanie, na które ma odpowiedzieć dyskusja – metaplan, to: 
W jaki sposób można zachęcić nauczycieli do stosowania zasad 
indywidualizacji podczas zajęć lekcyjnych?  
Każdy zespół przez 25 min opracowuje na kartkach A4 odpowiedzi 
na pytania określone w metaplanie.  
Problem do omówienia: 
Indywidualizacja w praktyce szkolnej  
Pytania: 

 Jak przebiega indywidualizacja nauczania w szkole? 
 Jak powinno być? 
 Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?  
 Co mogą zrobić nauczyciele, by było tak, jak być powinno? 
 W jaki sposób mogą uzyskać wsparcie od innych?  

Następnie zespoły zawieszają kartki z odpowiedziami 
w odpowiednich miejscach metaplanu.  

60 min / 10 min prezentacja TV1 
(slajdy 13–15), kartki 
A4, flipchart, pisaki, 
załącznik TV2 – 
metaplan  

− Poznają technikę pracy 
metaplanem jako metodę analizy 
problemu i poszukiwania 
rozwiązań. 

− Określają zasady indywidualizacji 
nauczania w procesie rozwijania 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych.  

− Rozpoznają potrzeby nauczycieli 
w zakresie doskonalenia 
umiejętności indywidualizacji 
nauczania.  

− Określają kierunki zmian w szkołach 
w zakresie realizacji postulatu 
indywidualizacji nauczania.  
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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 
zdobędą uczestnicy po zakończeniu 

szkolenia (cele działania) 

Przeprowadź dyskusję na temat wniosków wynikających 
z opracowania, które dotyczą zmian w pracy nauczyciela, kierunków 
zmian w szkole oraz pomocy udzielanej szkołom w ramach 
wspomagania. Można jako uzupełnienie zaprezentować slajd 17 
z prezentacji TV1.  

 6 Podsumowanie II zjazdy: 
Które z treści zajęć II zjazdu mogą być przydatne w pracy nauczycieli 
matematyki i przedmiotów przyrodniczych?  
Które z przeprowadzonych ćwiczeń można wykorzystać w szkoleniach 
rad pedagogicznych?  

15 min / 0 min   

  Razem  675 min / 120 min   

 

Materiały do modułu IV:  

1. Prezentacja moduł IV – TIV1  
2. Materiał IV.1 – Czynniki wpływające na uczenie się  
3. Materiał IV2 – Statystyczny mózg 
4. Materiał IV3 – Krenelaż  
5. Materiał IV4 – 3 x 5 
6. Materiał IV5 – Język kodowania  
7. Materiał IV6 – Motywacja  

Materiały do modułu V: 

1. Prezentacja moduł V1 
2. Materiał V1 – karta pracy (strategie nauczania)  
3. Materiał V2 – asocjogram  
4. Materiał V3 – lekcja fizyki  
5. Materiał- TV2 – metaplan  
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Zjazd III (15h) 

Temat: Moduł VI – Metody i formy pracy nauczyciela służące rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

Temat: Moduł VII – Ocenianie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Ocenianie kształtujące  

Przebieg szkolenia 

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

Czas trwania 
działania: 

teoria/ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

I Dzień zjazdu 

VI 1. Wprowadzenie 
Porozmawiaj o pracy z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych 
w e-learningu. Przedstaw cele modułu VI.  
Zapytaj, czy istnie możliwość przewiezienia przez uczestników 
komputerów, tak aby był jeden na 2 osoby.  

15 min / 5 min rzutnik i komputer, 
prezentacja TVI1 
(slajdy 1–3) 

− Poznają cele zajęć. 
 
 

VI 2. Formy pracy w rozwoju kompetencji matematyczno-
przyrodniczych  
Podziel uczestników na cztery zespoły (cztery pierwsze osoby podają 
nazwy kamieni szlachetnych, np.: pierwsza osoba – diamenty, druga – 
rubiny, trzecia – szafiry, czwarta – ametysty, następnie kolejne osoby 
powtarzają nazwy kamieni: piąta – diamenty, szósta – rubiny, siódma 
– szafiry, ósma – ametysty itd. Osoby wymieniające diamenty pracują 
razem, rubiny – razem itd.). W pięcioosobowych zespołach uczestnicy 
opracowują „kwiat grupy”, czyli rysują kwiatek, a w jego środek 
wpisują nazwy cech członków grupy, które są wspólne dla wszystkich; 
do każdego płatka wpisują nazwy cech, które charakteryzują 
poszczególnych członków grupy (jeden płatek = jedna osoba z grupy). 
Pokaż slajd z materiału TVI1. Po zakończonej pracy grupy (diamenty, 
rubiny, szafiry, ametysty) prezentują swój zespół i jego cechy oraz 
zasoby w postaci indywidualnych cech członków.  
Przeprowadź dyskusję: 
Czy łatwiej budować zespół na podobieństwach członków grupy czy 
raczej wykorzystywać różnice w ich kompetencjach i potrzebach? 
Jakie inne formy pracy mogą występować podczas zajęć dydaktycznych? 

45 min / 1 min prezentacja TVI1 
(slajd 4), flipcharty, 
mazaki  

− Wykorzystują wiedzę na temat form 
pracy w procesie wspomagania 
szkoły. 

− Poznają sposoby integrowania się 
członków zespołu. 

− Określają warunki dobrej 
współpracy w zespole. 
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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 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

W jakich sytuacjach powinna być wykorzystywana praca zespołowa? 
Jakie kryteria mogą być przyjmowane podczas podziału na grupy 
zadaniowe? 
Wypełnij wspólnie z uczestnikami plakat pod tytułem Super grupa – to 
jaka? (ewentualnie plakat na temat zalety pracy grupowej). 

VI 3. Formy pracy w trakcie procesu wspomagania 
Wykorzystaj materiał TVI2 – wytnij 20 prostokątów, tak aby każda 
cecha rady pedagogicznej była na oddzielnej karteczce. Wyświetl slajd 
5 z prezentacji TVI1 – Cechy grupy. 
Zadaniem grup będzie charakteryzowanie współpracy z radą 
pedagogiczną i interpretowanie zapisów:  
• Członkowie rady pedagogicznej mają wspólny cel. 
• Pomiędzy członkami rady pedagogicznej zachodzi bezpośrednia 

interakcja. 
• Nauczyciele mają świadomość tego, że stanowią odrębną 

w stosunku do innych grupę. 
• W radzie pedagogicznej obowiązują pewne normy zachowania. 
• W radzie pedagogicznej istnieje pewna struktura ról. 
Każdy uczestnik zajęć losuje jedyną cechę. Te osoby, które wylosują  
tę samą cechę, tworzą grupę. Zadaniem grupy jest zapisanie 
na kartkach A4 interpretacji danej cechy rady pedagogicznej. 
Na zakończenie liderzy grup charakteryzują daną cechę rady 
pedagogicznej.  
Poproś uczestników o przepisanie opracowania grup i przesłanie 
na twój adres mailowy. Na następnym zjeździe przekaż uczestnikom 
w formie elektronicznej opracowanie całościowe. 

30 min prezentacja TVI1 
(slajd 4), materiał 
TVI2 (wcześniej 
pocięty 
na prostokąty) 

− Wykorzystują wiedzę na temat form 
pracy w procesie wspomagania 
szkoły. 

 

  Przerwa 15 min   

VI 4. Proces nauczania uczenia się  
Przeprowadź dyskusję na temat głównych aktorów procesu 
nauczania / uczenia się oraz elementów komponujących ten proces. 
Jakie czynniki warunkują ten proces? 
Uczestnicy powinni wymienić ucznia i jego potrzeby, cele uczenia się 
uczniów, nauczyciela i jego kompetencje, cele i zakres treści 

15 min flipchart, mazaki − Określają czynniki, od których 
zależy efektywność procesu 
nauczania / 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 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

nauczania opisanych w podstawie programowej, strategie i metody 
nauczania, proces motywacji. ocenianie szkolne. 
Wymienione składowe zapisz na flipcharcie, ewentualnie pokaż slajd 
6 z prezentacji TVI1. Poinformuj grupę o tym, że teraz będziecie 
zajmować się organizacją procesu nauczania / uczenia się uczniów.  

VI 5. Wiedza, umiejętności i postawy nauczyciela rozwijającego 
u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze (technika 
wędrujących plakatów)  
Podziel grupę na trzy zespoły, np.: przez odliczanie do trzech. Pracuj 
techniką wędrujących plakatów. 
Grupy zaczynają pracę od jednego z plakatów: pierwsza grupa 
zajmuje się wiedzą nauczyciela niezbędną w kształtowaniu 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych, druga – umiejętnościami 
nauczyciela, trzecia – postawą. Każda z grup rozpoczyna pracę nad 
innym zagadnieniem. Najpierw grupy zapisują przez 10 minut własne 
pomysły. Po tym czasie plakaty są przekazywanie do następnych 
grup. Każda grupa w ciągu pięciu minut ma zapoznać się 
z poprzednimi zapisami i ewentualnie uzupełnić plakat.  
Po 20 minutach grupy zawieszają swoje plakaty i referują wyniki  
pracy zespołu. Zapytaj uczestników, czy jeszcze mają jakieś pomysły 
do zapisania na plakatach. Ewentualnie uzupełnij, jeżeli czegoś 
zabraknie w zapisach. 
Zapytaj uczestników, czy to ćwiczenie jest dla nich przydatne,  
czy uważają, że nauczyciele posiadają wszystkie określone prze nich 
cechy. Podkreśl te cechy, które zdaniem uczestników wymagają 
doskonalenia. Poinformuj, że pomoc nauczycielom w zdobywaniu 
wiedzy i kształtowaniu postaw jest ich zadaniem.  

40 min flipchart, mazaki  − Opracowują profil kompetencyjny 
nauczyciela.  

− Rozpoznają potrzeby nauczycieli 
w zakresie doskonalenia strategii 
nauczania stosowane do rozwoju 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych uczniów.  

− Uzasadniają potrzebę doskonalenia 
warsztatu pracy nauczycieli. 

−  Wykorzystują technikę wędrujących 
plakatów do poszerzania 
wiadomości. 

 

VI 6. Struktura wiedzy matematyczno-przyrodniczej (technika mapa 
skojarzeń)  
Poproś uczestników o zapisanie wszystkich pojęć, jakie im się kojarzą 
ze słowem „ATOM”; każde skojarzenie na oddzielnej kartce 
samoprzylepnej. Daj czas na pracę indywidualną aż do wyczerpania 
się pomysłów. Zapytaj, czy to już koniec ich pracy. Następnie podziel 
grupę na pięć zespołów. Zadaniem każdego zespołu będzie 

35 min flipchart, mazaki, 
300 sztuk kartek 
samoprzylepnych  

− Projektują rozwój kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 
na podstawie strategii operacyjnej.  
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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 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

wykonanie struktury wiedzy dotyczącej ATOMU. Na plakacie 
uczestnicy w centralnym miejscu zapisują słowo ATOM, a następnie 
będą łączyć liniami / strzałkami i kolejno doklejać kartki 
samoprzylepne tak, aby opracować mapę zależności pomiędzy 
wypisanymi pojęciami. Po zakończonej pracy grupy powinny zwiesić 
swoje mapy pojęcia ATOM.  

  Przerwa 15 min   

VI 7. Struktura pojęciowa działu i mapa myśli T. Buzana  
Prezentacja opracowań map skojarzeń ze słowem ATOM.  
Porozmawiaj o strukturach pojęć, które odzwierciedlają wiedzę 
uczestników na temat atomu. Jak im się wydaje, skąd tyle wiedzą 
na temat atomu? Czy ich zdaniem te struktury są prawidłowe, bliskie 
naukowej interpretacji wiedzy o atomie? Czy nauczyciel, zanim 
przystąpi do nauczania, powinien sobie wyobrazić zależności 
pomiędzy wprowadzanymi pojęciami? 
Jeżeli tak, to jak to powinien wykonać? Czy taka struktura jest 
potrzebna uczniowi?  
Uzupełnij informacje na temat map myśli na podstawie prezentacji 
TVI1 (slajd 7–10).  

25 min / 5 min prezentacja TVI1 
(slajd 7–10) 

− Wskazują najważniejsze aspekty 
związanie z projektowaniem 
i prowadzeniem zajęć 
nakierowanych na rozwój 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych.  

 8. Kształcenie – odkrywanie przez rozumowanie (IBSE – Inquiry 
Based Science Education) 
Wykład: Kształcenie przyrodnicze przez odkrywanie.  
Rozdaj uczestnikom kartę pracy VI1. Podziel ich na grupy 
czteroosobowe i daj każdej grupie 20 minut na wypełnienie karty 
pracy. Udzielaj odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące treści 
chemicznych. Wspólnie z całym zespołem omów wyniki pracy grup, 
ewentualnie uzupełnij opracowania uczestników.  
(Jeżeli będzie jeszcze czas to przedstaw slajd 26 z prezentacji TVI1 
i porozmawiaj o tym, jak można zmienić zadanie na eksperyment 
uczniowski).  
Przeprowadź dyskusję na temat potrzeby realizacji lekcji przedmiotów 
przyrodniczych z wykorzystaniem konstruktywistycznego cyklu dociekania 
naukowego. Dlaczego warto tego typu lekcje prowadzić w szkole? 

65 min / 10 min prezentacja TVI1 
(slajdy 11–25), 
materiał VI1 – karta 
pracy, flipchart, 
mazaki 
 

− Omawiają cykl kształcenia przez 
odkrywanie. 

− Określają rolę eksperymentu, 
obserwacji i pomiarów w rozwijaniu 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych.  

− Planują doświadczenie i przewidują 
obserwacje z niego wynikające. 

− Stosują konstruktywistyczny cykl 
dociekania naukowego. 

− Uzasadniają potrzebę innowacji 
w nauczaniu przyrodniczym. 
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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 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

Przeprowadź dyskusję (burzę mózgów) na temat: W jaki sposób 
można zachęcić nauczycieli do wykorzystywania cyklu dociekania 
naukowego w szkole? Zapisz pomysły na plakacie.  

  Obiad  1 h   

 9. Nauczanie komplementarne i kształcenie wyprzedzające 
Przeprowadź dyskusję: 
Jakie umiejętności i potrzeby ma obecnie uczeń klas IV–VIII w zakresie 
kompetencji uczenia się? Czym uczeń XXI wieku odróżnia się od 
ucznia będącego w szkole podstawowej w ubiegłym wieku. W jakim 
środowisku obecny uczeń może uczyć się najchętniej? Czym 
interesują się uczniowie? Co ich inspiruje do nauki? Co motywuje 
uczniów do nauki? W jaki sposób nauczyciel może wzbudzać 
motywacje uczniów?  
Zapytaj uczestników, czy zapoznali się z opracowaniem: Strategia 
kształcenia wyprzedzającego pod red. S. Dylaka, zamieszczonym 
w materiałach e-learningowych. Sprawdź ich wiedzę na temat 
nauczania wyprzedzającego.  
Wykład: Nauczanie komplementarne i wyprzedające.  
Podziel zespół na cztery grupy. Wyświetl slajd nr 36 z prezentacji TVI1 
zawierający zadania dla grup. Do pracy grupowej rozdaj kartki A4. Daj 
uczestnikom 20 minut na pracę w grupach. W czasie pracy grup 
przygotuj plakat do zawieszania opracowań. Podziel plakat na dwie 
części (nauczanie tradycyjne i nauczanie wyprzedzające). 
Opracowania grup zawieś na plakacie w odpowiednich miejscach. 
Liderzy grup powinni zaprezentować opracowania. Ewentualnie 
podsumuj dyskusję, omawiając slajdy 37–38 z prezentacji TVI1.  
Na zakończenie przeprowadź rozmowę: Czy w obecnych szkołach 
nauczyciele wykorzystują nauczanie wyprzedzające, 
komplementarne?  

60 min / 15 min prezentacja TVI1 
(slajdy 27–36; ew. 
37–38), kartki A4  
 

− Uzasadniają potrzebę stosowania 
strategii nauczania 
wyprzedzającego w szkołach.  

− Prezentują możliwości i zalety 
zastosowania nauczania 
wyprzedzającego w kształceniu 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych. 

 10 Projekt edukacyjny w rozwijaniu kompetencji matematyczno-
przyrodniczych – wprowadzenie  
Zapytaj uczestników o ich doświadczenia w pracy metodą projektów 
edukacyjnych. Zapisz na plakacie pomysły uczestników dotyczące 

30 min / 10 min prezentacja TVI1 
(slajdy 39–50)  
 

− Omawiają etapy pracy metodą 
projektu edukacyjnego.  
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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 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

rodzajów projektów edukacyjnych, które mogą być realizowanie 
w szkołach podstawowych? 
Wykład: Projekt edukacyjny w rozwijaniu kompetencji matematyczno-
przyrodniczych 

  Przerwa 15 min   

 11. Praca metodą projektu edukacyjnego 
Podziel uczestników w sposób losowy na pięć zespołów 
projektowych.  
Zadanie 1. Każdy zespół ma za zadnie odnalezienie zapisów 
w podstawie programowej dotyczących pracy metodą projektu 
edukacyjnego w szkole podstawowej. Zespoły powinny sprawdzić 
zapisy na temat poszczególnych przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych zarówno w preambule podstawy programowej,  
jaki i w części dotyczącej warunków i sposobu realizacji.  
Prezentacja informacji wynikających z podstawy programowej.  
Zadanie 2. Zespoły na podstawie podstawy programowej i własnych 
pomysłów opracowują listę tematów / problemów możliwych 
do opracowania / rozwiązania metodą projektu edukacyjnego.  
Prezentacja tematów projektów edukacyjnych  
Zadanie 3. Każdy zespół wybiera sobie jeden temat projektu 
i przedstawia opis projektu zgodnie z założeniami:  
1. Typ projektu. 
2. Problem, który za pomocą projektu ma zostać rozwiązany. 
3. Cele projektu, w tym cele edukacyjne projektu i ich powiązania 

z podstawą programową.  
4. Źródła informacji wykorzystywane przez uczniów.  
5. Działania – zadania dla ucznia. 
6. Harmonogram projektu. 
7. Rezultaty końcowe projektu (sposób przedstawienia sprawozdania, 

prezentacji efektów pracy itp.).  
8. Kryteria i sposób oceny wkładu ucznia w realizację projektu 

(procesu) i uzyskanych efektów (co?, kiedy?, kto?, jak?),  
np. zaangażowanie ucznia w realizację zadania w czasie trwania 
działania – samoocena, arkusz obserwacji, wspólna ocena). 

75 min / 5 min podstaw 
programowa 
kształcenia 
ogólnego  
dla II etapu 
edukacyjnego,  
flipchart, mazaki, 
materiał VI2 – opis 
projektu, 
prezentacja  
TVI (slajdy 51–54)  

− Uzasadniają potrzebę 
wykorzystywania projektu 
edukacyjnego w rozwijaniu 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych.  

− Na podstawie podstawy 
programowej planuje pracę metoda 
projektów edukacyjnych na II etapie 
kształcenia. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi, 
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

teoria/ćwiczenia 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

Grupy opracowują plakaty z opisem poszczególnych punktów planu 
projektu.  
Prezentacja opracowań grup projektowych.  

 12. Podsumowanie dnia 
Uczestnicy zastanawiają się nad przydatnością zajęć w ich przyszłej 
pracy jako trenerów wspomagania szkół podstawowych w zakresie 
kształtowania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.  

15  − Rozważają na temat własnej roli 
jako trenera.  

II Dzień zjazdu 

VI 13. Wprowadzenie  
Przypomnienie celów, które pozostały do realizacji podczas tego zjazdu.  

10 min / 1 min prezentacja TVI 
(slajdy 2–3)  

− Poznają cele zajęć. 
 

 14. Webquest jako szczególny przykład metody projektu 
edukacyjnego i nauczanie wyprzedzającego  
Wykład: Wykorzystanie webquestu w nauczaniu matematyczno-
przyrodniczym  
Podziel zespół na pary, każda para losuje kartę z rodzajem 
webquestu (materiał TVI3). Zadaniem par jest podanie jak największej 
liczby pytań / problemów, które mogą być tematyką pracy uczniów 
metodą webquestu. W tej pracy pomocna powinna być podstawa 
programowa Daj na pracę w parach około 20 minut. Każda para 
opracowuje własny plakat.  
Następnie pary prezentują propozycje tematyki webquestów 
z komentarzem dotyczącym sposobu rozwiązania danego problemu 
przez uczniów klas IV–VIII.  

55 min / 15 min rzutnik i komputer, 
prezentacja TVI1 
(slajdy 55–69), 
flipchart, 
mazaki, podstawa 
programowa, 
materiał  
TVI3 – typy zadań 
webquestu 
 

Uczestnik/Uczestniczka: 
− przedstawia a metodę webquestu 

jako przykład pracy projektowej 
− podaje propozycje wykorzystanie 

webquestu w nauczaniu 
matematyczno-przyrodniczym  

 15. Ocena możliwości wprowadzenia do szkół nauczania przez 
odkrywanie, nauczania wyprzedzającego, metody projektu, 
webquestu 
Podziel grupę na cztery zespoły, np. przez losowanie kart do gry. 
Każda z grup otrzymuje jedną kartę pracy – wykonanie analizy SWOT 
dla wybranej metody 
 (materiał TVI4). 

25 materiał TVI4 – 
analiza SWOT 

− Oceniają możliwość wprowadzenia 
do szkół nowatorskich metod pracy 
nakierowanych na indywidualizację 
nauczania / uczenia się.  

  Przerwa  15 min   
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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 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

 16. Omówienie analiz SWOT dotyczących możliwości wprowadzenia 
do szkół nauczania przez odkrywanie, nauczania 
wyprzedzającego, metody projektu, webquestu 
Każda z grup prezentuje wyniki własnej analizy. Uczestnicy dyskutują 
na temat sposobów zachęcanie szkół do wprowadzania innowacji 
w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Czy znane są 
uczestnikom przykłady realizacji eksperymentów pedagogicznych 
w szkołach? Można przedstawić strony www szkól realizujących 
eksperyment pedagogiczny, np.: http://pklo.lublin.pl/, lub innowacje 
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/slow-o-
gamifikacji bądź jakieś inne przykłady.  

30 min materiał TVI4 – 
analiza SWOT 

− Podają przykłady innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych 
w nauczaniu matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych. 

VII 17. Ocenianie kompetencji matematyczno-przyrodniczych  
Szkolne ocenianie 
Poproś uczestników o przypomnienie sobie szkoły, do której chodzili, 
nauczycieli, których nie lubili, i sytuacji związanych z ocenianiem, 
które były dla nich trudne. Następnie w parach niech porozmawiają 
o swojej szkole i zapiszą na kartkach błędy, jakie popełniali ich 
nauczyciele (lub nauczyciele ich dzieci) w sprawdzaniu wiedzy 
i ocenianiu. Następnie każda para podaje zestaw błędów 
popełnianych przez nauczycieli. Zawieś kartki opracowane przez 
uczestników, podkreśl te błędy, które się powtarzają. Wybierz pięć 
najczęstszych przewinień nauczycieli dotyczących oceniania. Podziel 
grupę na pięć zespołów. Każdemu nich przydziel do rozpatrzenia 
jeden błąd oceniania. Zadaniem uczestników jest zamiana błędu 
na zaletę lub opisanie sytuacji, która będzie pozytywnie odbierana 
przez uczniów, oraz opracowanie sposobów takiego postepowania 
nauczycieli, aby ocenianie miało charakter wspierający. Ewentualnie 
wyświetl slajd 71 z prezentacji TVI1.  

30 min flipchart, 
mazaki 

− Opisują szkolne ocenianie. 
− Podają błędy w ocenianiu i sposoby 

im zapobiegania.  

 18. Funkcje oceny szkolnej  
Wykład: Czym jest ocenianie, rodzaje i funkcje oceniania TVI1 slajd?  
Podziel grupę na siedem zespołów. Zadaniem każdego zespołu jest 
opisanie znaczenia wybranej funkcji w nauczaniu / uczeniu się oraz 
podanie argumentu, dlaczego ta funkcja jest najważniejsza 
(prezentacja TVI1). 

45 min / 15 min prezantacjaTVI1 
(slajdy 72–87)  
 

− Opisują funkcje oceniania.  
− Przedstawiają wpływ sposobu 

sprawdzania wiedzy uczniów 
i oceniania na efektywność uczenia się.  

− Określają sposoby udzielania 
informacji zwrotnych, sprzyjających 
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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 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

Funkcje oceniania:  
 wspierająca, 
 diagnostyczna, 
 afirmacyjna, 
 kształtująca (proces nauczania),  
 informacyjna, 
 motywacyjna, 
 prognostyczna / selekcyjna. 

Ewentualnie w ramach podsumowania wyświetl slajdy 88–90 
z prezentacji TVI1.  
Przeprowadź dyskusję dotyczącą konstrukcji informacji zwrotnej 
w ocenianiu rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych.  

rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych.  

 19. Podsumowanie zajęć / refleksja  
Przeprowadź dyskusję dotyczącą diagnozy potrzeb doskonalenia 
nauczycieli w zakresie sprawdzania i oceniania wiedzy uczniów. 
Przedyskutuj problem zbieżności oceniania szkolnego z wynikami 
egzaminów zewnętrznych.  
Przedstaw ostatni slajd 91 dotyczący pytań diagnostycznych: Jak 
oceniam?  
Poinformuj o konieczności zapoznania się uczestników z lekcjami  
e-learningu.  
Uzyskaj informację zwrotną o stopniu zadowolenia uczestników 
z programu zajęć.  

30 min prezentacja TVI1 
(slajdy 91)  

− Określają wskaźniki świadczące 
o potrzebach doskonalenia 
nauczycieli w zakresie oceniania. 

− Formułują informację zwrotną 
na temat odbytych zajęć.  

   675 min / 82 min   

Załącznik do scenariusza:   
1. TVI1 –prezentacja  
2. TVI2 – cechy grupy  
3. TVI3 – rodzaje pytań webquestu  
4. TVI4 – analiza SWOT  
5. VI1 – karta pracy – nauczanie przez dociekanie  
6. VI2 – plan projektu  
7. podstawa programowa kształcenia ogólnego  
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Zjazd IV (15 h) 

Temat: Moduł VII – Ocenianie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Ocenianie kształtujące  
Temat: Moduł VIII – Środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów  
Temat: Moduł IX – Wspomaganie pracy szkoły w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych  
Przebieg szkolenia 

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

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

I Dzień zjazdu 

VII 1 Wprowadzenie 
Porozmawiaj o pracy z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych 
w e-learningu. Przedstaw cele modułu VII i VIII.  
Zapytaj, czy istnie możliwość przewiezienia przez uczestników 
komputerów, tak aby był jeden na 2 osoby. 

15 min / 5 min rzutnik i komputer, 
prezentacja 
TVII_VIII1 (slajdy 1–3) 

− Poznają cele zajęć. 

VII 2 Ocenianie kształtujące  
Sprawdź wiedzę uczestników z zakresu treści zjazdu III na temat 
funkcji oceniania.  
Wykład: Narzędzia oceniania kształtującego.  
Wyświetl slajd 11, poproś uczestników o dobranie się w pary tak, 
aby osoby tworzące parę miały tę samą lub pokrewną specjalność 
przedmiotową. Zadaniem każdej pary będzie opracowanie celów 
lekcji wybranego tematu  
(z treści podstawy programowej) oraz sfomułowanie kryteriów 
sukcesu w języku zrozumiałym dla ucznia. Poinformuj uczestników, 
że to opracowanie będzie oceniane.  
Prezentacja opracowań par. Porozmawiaj na temat: Jakie mogą być 
kryteria sukcesu w opracowanych przez uczestników propozycjach 
lekcji? 
Kryteria oceny poprawności wykonania zadania zapisz na plakacie.  
Dyskusja: Czy to zadanie było łatwe? Czy jest możliwe, aby nauczyciel 
zaplanował tak każdą lekcję? Jakie trudności mają nauczyciele 
w formułowaniu kryteriów sukcesu?  

45 min / 10 min prezentacja 
TVII_VIII1 (slajdy 4–
10), podstawa 
programowa 
kształcenia 
ogólnego,  
flipchart, mazaki 
 

− Wykorzystują elementy oceniania 
kształtującego w planowaniu lekcji 
rozwijającej kompetencje 
matematyczno-przyrodnicze.  
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi,  
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

 3. Udzielanie informacji zwrotnej o poziomie kompetencji 
uczestników – ocena koleżeńska  
Wykład: Narzędzia oceniania kształtującego (cd.).  
Poproś o wymianę opracowań pomiędzy parami. Pary  
opracowują pisemną informację zwrotną innej parze, zgodnie 
z przyjętymi wcześniej kryteriami sukcesu. Następnie pary  
spotykają się w czwórkach i odczytują sformułowaną informację  
zwrotną.  
Przeprowadź dyskusję: Jakie mogą być zalety wykorzystywania  
oceny koleżeńskiej w procesie dydaktycznym.  

30 min / 10 min prezentacja 
TVII_VIII1 (slajdy 11–
20) 
 

− Formułują ocenę koleżeńską. 
− Określają zalety oceny koleżeńskiej 

w kształtowaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych.  

x x Przerwa 15 min   

VIII 4.  Rodzaje środków dydaktycznych w nauczaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych  
Zdefiniuj pojęcie środki dydaktyczne zgodnie z zasadami techniki 
śnieżnej kuli. 
Etapy pracy techniką śnieżnej kuli  

 określenie tematu, problemu dyskusji;  
 uczestnicy pracują indywidualnie nad problemem, każdy 

indywidualnie zapisuje swoje stanowisko;  
 uczestnicy łączą się w pary, uzgadniają wspólne stanowisko i zapisują 

je na oddzielnej kartce;  
 łączą się w czwórki, uzgadniają i zapisują stanowisko;  
 czwórki łączą się w ósemki, uzgadniają i zapisują stanowisko  

(jedna czwórka dzieli się i dołącza do ósemek), powstają dwie grupy 
dziesięcioosobowe.  

 przedstawiciele grup dziesięcioosobowych prezentują uzgodnione 
wyniki;  

 uczestnicy porównują zapisane propozycje, ustalają wspólną 
odpowiedź na pytanie: Co to są środki dydaktyczne?  
Porównanie definicji uczestników z definicją dydaktyków  
(slajd 21).  
Porozmawiaj, w jakich sytuacjach nauczyciel może wykorzystywać 
technikę śnieżnej kuli.  

45 min / 10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prezentacja 
TVII_VIII1 (slajd 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Definiują pojęcie środek 
dydaktyczny. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi,  
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

VIII 5. Podział, rola i znaczenie środków dydaktycznych 
Przeprowadź dyskusję: Czy możliwe jest nauczanie bez stosowania 
środków dydaktycznych? Jak można podzielić środki dydaktyczne 
zgodnie z kryterium sposobu eksponowania i złożoności środków 
dydaktycznych.  
W podsumowaniu wyświetl slajdy 22–23 z prezentacji TVII_VIII1.  
Wykorzystując technikę burzy mózgów, przeprowadź dyskusję 
na temat: Jaki jest cel stosowania środków dydaktycznych? Jakie są 
funkcje środków dydaktycznych stosowanych w nauczaniu? 
Propozycje uczestników zapisuj na plakacie.  
W posumowaniu możesz wyświetlić slajdy 24–25 z prezentacji 
TVII_VIII1. 
Na kartkach każdy uczestnik zapisuje kryterium doboru środków 
dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. Podziel zespół na dwie grupy i poproś 
o wykonanie statystyki, uszeregowanie kryteriów od najczęściej 
występujących do najrzadziej wymienionych. Poproś o zapisanie 
na kartce A4 wyników pracy grup.  
Podsumuj dyskusję: Jakie powinny być kryteria doboru środków 
dydaktycznych w procesie nauczania kompetencji matematyczno-
przyrodniczych? 

45 min / 10 min prezentacja 
TVII_VIII1 (slajdy 22–
25) 
 

− Określają rolę i znaczenie środków 
dydaktycznych w kształceniu 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych. 

− Dokonują podziału środków 
dydaktycznych na: wzrokowe, 
słuchowe, wzrokowo-słuchowe, 
częściowo automatyczne, 
eksperymenty.  

− Określają kryteria doboru środków 
dydaktycznych w kształtowaniu 
kompetencji matematyczno-
przyrodniczych. 

− Oceniają skuteczność ich 
zastosowania. 

x x Przerwa 15 min   

VIII 6. Naturalne środki dydaktyczne. Zajęcia terenowe  
Porozmawiaj na temat wykorzystania naturalnych pomocy 
dydaktycznych przez nauczycieli matematyki i przedmiotów 
przyrodniczych. Powinny zostać wymienione m.in. rośliny, kamienie, 
woda, żywność itp. 
Zwróć uwagę na potrzebę wyjścia w teren na każdym z tych 
przedmiotów nauczania: na matematyce w celu obserwacji budowli 
i ich kształtów, na biologii i geografii w celu obserwacji przyrody 
lub zebrania okazów, na chemii i fizyce w celu obserwacji zjawisk 
przyrodniczych lub pozyskania próbek do badania.  
Rozdaj uczestnikom konspekt zajęć terenowych Barwy wiosny 
w ogrodzie (VIII1). Zadaniem uczestników jest opisanie czynności 

45 min / 5 min materiał VIII1 (dla 
każdego uczestnika), 
materiał TVIII1 (dla 
każdej grupy)  

− Podają przykłady naturalnych 
środków dydaktycznych służących 
rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi,  
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

nauczyciela w fazie planowania zajęć, podczas ich realizacji  
oraz po zakończeniu zajęć. Zadanie może być wykonywane  
w grupach czteroosobowych. Każda grupa otrzymuje kartę pracy 
do wypełnienia (TVIII1). 
Prezentacja opracowań grup.  
Dyskusja na temat tego, co jest podobne oraz co różni opracowania. 
Czy nauczyciele chętnie realizują zajęcia terenowe? Co jest główną 
przeszkodą w ich realizacji?  
W ramach podsumowania można wyświetlić slajdy 26–27 
z prezentacji TVII_VIII1.  

VIII 7. Łamigłówki logiczne służące doskonaleniu rozumowanie 
matematycznego  
Rozdaj materiały VIII2 i VIII3. Materiał VIII2 to opis operacji myślowych 
i rozumowania. Podaj krótką charakterystykę teorii dotyczącej 
myślenia matematycznego. Następnie wyjaśnij, że uczestnicy  
będą pracować indywidualne. Zadaniem każdej osoby jest 
zapoznanie się z materiałami, a następnie wejście w rolę ucznia,  
który rozwiązuje zadania ze scenariusza zajęć koła matematycznego 
(VIII3). Podczas rozwiązywania uczestnicy powinni zapisywać kolejno 
wykonywane operacje myślowe. W tym zadaniu pomocny jest 
materiał VIII2.  
Daj 20 minut na rozwiązanie zadań. Jeżeli ktoś nie zdąży, może nie 
kończyć.  
Poproś kogoś o podanie rozwiązań do prostych sudoku. Możesz 
zapisać je na plakacie. Omów kolejne operacje myślowe występujące 
podczas rozwiązywania sudoku.  
Przeprowadź dyskusję:  
Dlaczego w szkole powinny być wykorzystywane łamigłówki logiczne?  
Jakie inne przykłady łamigłówek znają uczestnicy?  
Czy łamigłówki kształcą tylko myślenie matematyczne?  
W jakim zakresie łamigłówki są pomocne podczas nauczania innych 
przedmiotów? 

45 min flipchart, mazaki, 
20 kartek A4,  
materiał VIII2 i VIII3 
(dla każdego 
uczestnika)  

− Określają zalety stosowania 
łamigłówek w procesie lekcyjnym. 

− Podają przykłady zadań logicznych, 
możliwych do wykorzystania 
w nauczaniu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. 

  Obiad 1 h   
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi,  
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

VIII 8. Interaktywne ćwiczenia możliwe do zastosowania w kształceniu 
matematyczno-przyrodniczym. Portal Scholaris i e-podręczniki  
Porozmawiaj z uczestnikami na temat wykorzystywania przez nich 
portali edukacyjnych w pracy dydaktycznej.  
Zaprezentuj możliwości portalu Scholaris i zasobów na stronach 
www.ore.edu.pl e-podręczniki. Wybierz przykład filmu, ćwiczeń 
interaktywnych itp.  
Wyświetl fragment ćwiczenia http://www.scholaris.pl/zasob/104372.  
Porozmawiaj, w jakiej sytuacji to ćwiczenie może być przydatne 
nauczycielowi chemii. Zwróć uwagę na wykorzystanie modeli 
cząsteczek w przedstawionym materiale. Wyświetl slajd 28 
z prezentacji TVII. Określ rodzaje modeli.  
Podziel grupę na pięć zespołów, przydziel każdemu z nim inny 
przedmiot: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka. Zadaniem 
każdej z grup będzie znalezienie w zasobach www.ore.edu.pl 
przykładów modeli, doświadczeń bądź eksperymentów 
wykorzystywanych w nauczaniu danego przedmiotu.  
Następnie każda z grup odpowiada na pytania: Dlaczego modele 
ułatwiają uczenie się? Dlaczego doświadczenia i eksperymenty 
ułatwiają uczenie się?  
Wyświetl, jeśli odpowiedzi grup nie były pełne (slajd 28 z prezentacji 
TVII_VIII1).  
Podsumowanie: W jaki sposób można wspierać nauczycieli w doborze 
środków dydaktycznych?  

45 min / 10 min laptopy należące 
do uczestników (1 
laptop na 2 osoby), 
dostęp do Internetu, 
prezentacja  
TVII_VIII1 (slajdy 28–
29)  

− Określają przydatność zasobów 
www.ore.edu.pl w nauczaniu 
przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. 

− Planują wsparcie nauczycieli 
w doborze środków dydaktycznych.  
 

IX 9. Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwoju kompetencji 
kluczowych  
Zaprezentuj i omów opracowane przez ORKE narzędzie 
diagnostyczne adresowane dla trenerów wspomagających, a służące 
diagnozie potrzeb szkoły / placówki oświatowej w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych. 
Wyjaśnij uczestnikom założenia wykorzystywania narzędzia 
w procesie diagnozy: 

 Proces diagnozy rozpoczyna trener wspomagający od przeglądu 
dostępnych danych na temat szkoły / placówki oświatowej (research), 

20 min Załącznik IX1 – 
narzędzie 
diagnostyczne ORKE 

− Uzasadniają 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: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

np. analiza strony www, raportu z ewaluacji zewnętrznej w npseo.pl, 
wyników sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych zamieszczonych 
na www OKE, danych zastanych udostępnionych przez dyrektora 
szkoły. 

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

 Trener wspomagający prowadzi warsztat z nauczycielami wskazanymi 
przez dyrektora (klucz uspołecznienia: reprezentatywni, 
zainteresowani rozwojem szkoły, np. wicedyrektor, pedagog, 
kierownicy zespołów), który ma na celu pogłębienie wiedzy 
za pomocą narzędzia diagnostycznego (II część narzędzia – 
rekomendowane) lub wywiadu prowadzonego przez TW oraz wybór 
priorytetów doskonalenia, sformułowanie celów i określenie tematyki 
szkoleń. 
*Komunikat do dyrektora kierowany przez trenera wspomagającego 
– pomożemy wam racjonalnie wybrać kierunek rozwoju / pomożemy 
zainicjować współpracę nauczycieli wokół tego, co może lepiej 
funkcjonować w szkole, i wyznaczyć kierunek zmiany. 

IX 10.  Symulacja wywiadu trenera wspomagającego z dyrektorem 
szkoły 
Pozwól uczestnikom dobrać się w pary. Jedna osoba z pary przyjmuje 
rolę dyrektora szkoły / placówki oświatowej, druga – rolę trenera 
wspomagającego. Wybierają hipotetyczną szkołę / placówkę 
oświatową i przeprowadzą symulację procesu diagnozy. 
Zadaniem każdej pary jest przeprowadzić symulację diagnozy potrzeb 
w szkole w aspekcie rozwijania kompetencji kluczowych 
z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych. Wynikiem powinna być 
przygotowana na kartce A4 krótka charakterystyka placówki wraz 
z wyborem kompetencji kluczowej, która będzie rozwijana w ramach 
wspomagania. 

25 min  − Diagnozują potrzeby szkoły 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych z wykorzystaniem 
narzędzia diagnostycznego ORKE. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi,  
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

  Przerwa 15 min   

IX 11. Diagnoza pogłębiona  
Następnie para wspólnie przygotowuje symulację pogłębionej 
diagnozy jako efekt pracy z przedstawicielami rady pedagogicznej. 
Zapisuje na kartce A4 wyniki dalszych prac nad diagnozą. 
Na koniec następuje krótka prezentacja wyników prac w parach 
na forum grupy. 
 

30 min  − Opisują wyniki pogłębionej 
diagnozy w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych.  

 12. Omówienie planu kompleksowego wspomagania szkół 
w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych  
Omówienie dokumentu PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY / PLACÓWKI 
OŚWIATOWEJ W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 
Zasady formułowania celów ogólnych i szczegółowych na podstawie 
modelu SMART. 
 
Uwaga dla trenera: 
Proces diagnozy powinien zająć mniej czasu niż przewidziano 
w scenariuszu. Po zakończeniu sesji należy przed przerwą przejść 
do następnych ćwiczeń. 

15 min załącznik IX2 – 
plan wspomagania 
szkoły / placówki 
oświatowej 
w zakresie 
kompetencji 
kluczowych  

− Poznają założenia planu 
wspomagania szkoły / placówki 
oświatowej w zakresie kompetencji 
kluczowych. 

− Wykorzystują model SMART jako 
podstawę do formułowania celów 
wspomagania.  

 13. Każda para uczestników opracowuje KWS dla szkoły na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły.  

30 min  − Planują proces wspomagania 
w szkole / placówce oświatowej. 

 14. Prezentacja opracowanych przez uczestników planów 
wspomagania  
Rolą uczestników jako słuchaczy prezentacji jest udzielić informacji 
zwrotnej na temat poprawności sformułowanych celów ogólnych 
i szczegółowych oraz spójności zaplanowanych form doskonalenia 
w kontekście charakterystyki placówki i wyników diagnozy 
przeprowadzonej przez trenera wspomagającego. 
  
Uwaga dla trenera: 
Należy bardzo mocno zwracać uwagę na poprawność 
sformułowanych celów ogólnych i szczegółowych oraz na spójność 
zaplanowanych form doskonalenia (szkoleń) w kontekście 

15  − Poprawnie formułują cele 
wspomagania. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji działania / zastosowanych narzędzi,  
metod itd. 

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

postawionych celów. Należy zwrócić uwagę, czy cele operacyjne są 
mierzalne. 
W przypadku trudności z zakończeniem opracowywania planu przez 
uczestników można prezentację pozostawić na następny dzień.  

II Dzień zjazdu 

IX 15 Przygotowanie do prowadzenia zajęć z radą pedagogiczną  
Przywitaj uczestników. Przypomnij cele IX modułu (slajd 3 
z prezentacji TVII_VIII1). Porozmawiaj na temat opracowanego 
wcześniej przez pary planu wspomagania szkoły / placówki 
oświatowej. Zapytaj, czy uczestnikom potrzebny jest jeszcze czas 
na dokończenia. 
 
Następnie przeprowadź dyskusję na temat zasad współpracy 
z zespołem zdaniowym w szkole i radą pedagogiczną. Pomysły zapisuj 
na plakacie. Przeprowadź rozmowę dotycząca doświadczeń 
uczestników w pracy z radą pedagogiczną. Zapytaj, czy obawiają się 
jakichś trudności? Ustal, w jaki sposób mogą rozwiązywać trudności 
we współpracy ze szkołami?  
 
Przedstaw formatkę scenariusza zajęć, jaki mają przygotować 
uczestnicy. Określ wspólnie z uczestnikami wymagania dotyczące 
opracowanego scenariusza oraz zasady symulacji fragmentu zajęć. 
Zapisz na plakacie ustalenia dotyczące liczby godzin zajęć opisanych 
w scenariuszu, czas prezentacji i jej formę (maksymalnie 15 minut), 
aktywnego udziału w symulacji, udzielania informacji zwrotnej itd.  
Zapewnij o możliwości skorzystania z materiałów wykorzystywanych 
podczas tego szkolenia oraz z Twojej pomocy.  
 
Daj około 20 minut na zastanowienie się par trenerów 
wspomagających nad tematyką planowanego szkolenia.  
Porozmawiaj o zaproponowanej tematyce szkoleń.  
 

90 min prezantacjaTVII_VIII1 
(slajd 3), flipchart, 
mazaki, materiał IX 
(dla każdego 
uczestnika) 
 

− Planują współpracę z radą 
pedagogiczną.  

− Określają zasady tej współpracy. 
− Przewidują ewentualne trudności 

i podają sposoby przeciwdziałania 
ich występowaniu. 

− Planują temat zajęć dotyczących 
rozwijania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych.  

  Przerwa  15 min   



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

POWR.02.10.00-00-5002/17-00 
 

46 
 

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

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia / teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

 16 Opracowywanie scenariuszy zajęć  
Jeżeli uczestnicy mają komputery, to powinno się im udostępnić 
formatkę scenariusza w formie elektronicznej.  
Na końcu zajęć ustal, czy wszyscy ukończyli swoje opracowania i czy 
będzie możliwe rozpoczęcie następnego zjazdu już od symulacji? 

105 min  − Opracowują scenariusz zajęć 
z nauczycielami o tematyce 
rozwijania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 

− Przygotowują niezbędne materiały 
do symulacji zajęć. 

 17 Podsumowanie 
Poproś, aby każdy z uczestników dokończył jedno wybrane zdanie:  
Na tym zjeździe: 
najważniejsze dla mnie było…… 
najbardziej inspirujące…… 
chciałabym / chciałbym dowiedzieć się o……….  
 

30 min  − Udzielają prowadzącemu informacji 
zwrotnej na temat zajęć.  

   675 min / 60 min   

 Załączniki  

1. TVII_VIII1 – prezentacja do modułów VII i VIII 
2. VIII 1 – scenariusz zajęć terenowych 
3. VIII2 – operacje myślowe  
4. VIII3 – scenariusz koła matematycznego  
5. IX1 – arkusz diagnozy potrzeb szkoły w zakresie kompetencji kluczowych (ORKE) 
6. IX2 – formatka planu wspomagania  
7. IX3 – formatka scenariusza zajęć  
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Zjazd V 

Temat: Moduł IX – Wspomaganie pracy szkoły w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych  

Temat: Moduł X – Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół  

Przebieg szkolenia 

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

Czas trwania 
działania: 

ćwiczenia /teoria 

Pomoce 
dydaktyczne 

Wykaz umiejętności i wiedzy, które 
zdobędą uczestnicy po ukończeniu 

działania (cele działania). 

IX 1 Wprowadzenie 
Przywitaj uczestników. Przedstaw cele zjazdu.  
Porozmawiaj o potrzebach uczestników w zakresie przygotowania ich 
do prezentacji opracowań.  
Przypomnij ustalone na poprzednim zjeździe zasady prezentacji 
przygotowanych scenariuszy zajęć.  

15 min / 5 min rzutnik i komputer, 
prezentacja TIX1 
(slajdy 1–2)  

− Poznają cele zajęć. 
 
 

IX 2 Prezentacja opracowanych scenariuszy zajęć i udzielanie informacji 
zwrotnych na ich temat. 

75 min  − Prezentują opracowany projekt 
realizacji wspomagania szkoły 
w zakresie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych.  

  Przerwa  15 min   

 3. Prezentacja opracowanych scenariuszy zajęć i udzielanie informacji 
zwrotnych na ich temat. 

90 min  − Prezentują opracowany projekt 
realizacji wspomagania szkoły 
w zakresie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych. 

  Przerwa  15 min   

IX 4 Kontynuacja prezentacji uczestników. 
Podsumowanie: Zapytaj, czy uczestnicy chcą jeszcze porozmawiać 
o zakończonych prezentacjach? Czego się nauczyli podczas tego 
doświadczenia?  

45 min  − Rozważają na temat zajęć.  

IX 5. Zmiana. Czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany 
Wykład: Zmiana jako element rozwoju szkoły.  
Zaproś uczestników do ćwiczenia dotyczącego korzyści ze zmiany. 

45 min / 10 min prezentacja TIX1 
(slajdy 3–16) 
  

− Projektują zmianę pracy szkoły 
w zakresie rozwijania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych.  
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Powiedz, że będą pracować metodą będącą odmianą burzy mózgów. 
Uczestnicy wypisują dwie korzyści ze zmiany. Następnie zaginają 
kartkę tak, by następna osoba nie widziała pierwszego pomysłu,  
ale widziała drugi. Przekazują kartkę osobie siedzącej po lewej 
stronie, ta czyta widoczny pomysł – jej zadaniem jest rozwinięcie go 
w postaci dwóch kolejnych pomysłów. I znów kartka zostaje zagięta 
tak, by następny uczestnik widział tylko ostatni zapis. Gra toczy się 
do momentu, aż kartki wrócą do osób, które dokonały pierwszych 
wpisów. Wypełnione kartki są odczytywane. 
Zadaj uczestnikom pytania: Dlaczego zmiana jest konieczna?  
Co przyniesie zmiana systemu innym, a co mnie? Jak zmiana wpłynie 
na mój prestiż zawodowy? Co ryzykuję, co mogę stracić i czy będę 
mieć jakąś rekompensatę? Co mam robić i dlaczego? Czego muszę się 
nauczyć? Co mi dadzą nowe umiejętności i wiedza? Zaproś 
uczestników do podzielenia się refleksjami. 

  Przerwa    

 6. Technika kruszenia 
Rozdaj materiał IX4 – Technika kruszenia. Omów technikę. Podziel 
grupę na cztery zespoły. Powiedz, iż zadaniem każdego z nich będzie 
praca nad następującym problemem: 
W waszej szkole postanowiono, iż najlepszym sposobem 
na kształtowanie kompetencji kluczowych będzie praca metodą 
projektów międzyprzedmiotowych i międzyoddziałowych zespołów 
uczniowskich.  
Dzięki zastosowaniu techniki kruszenia ulepszcie pomysł. 
Rozwiązanie przenieście na plakat. 
Podsumuj ćwiczenie. 

45 min materiał IX4 − Opracowują sposoby pokonywania 
trudności w realizacji zmiany.  

 

 7. Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia 
w zakresie wspomagania szkół. Kompetencje niezbędne w pracy 
trenera wspomagającego  
Podziel grupę szkoleniową na cztery zespoły zadaniowe. Każdy  
zespół losuje jeden z etapów wspomagania szkoły spośród 
następujących:  

 pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły; 
 ustalenie sposobów działania i zaplanowanie form wspomagania 

(opracowanie planu wspomagania); 
 realizacja form wspomagania (np. szkolenia, konsultacje); 

25 flipchart, pisaki, 
karty A4 

− Charakteryzują kompetencje, które 
powinna posiadać i rozwijać osoba 
odpowiedzialna za wspomaganie 
szkół. 
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 ocena przebiegu procesu wspomagania i jego efektów (monitoring 
i ewaluacja). 
Każdy zespół określa kompetencje potrzebne trenerowi 
wspomagającemu do prowadzenia wylosowanego etapu procesu 
wspomagania (każda kompetencja na oddzielnej karcie A4; pojawią 
się kompetencje, które będą się powtarzać, prowadzący je 
porządkuje). Następnie grupy prezentują na forum wyniki pracy 
w grupie. Moderuj dyskusję w trakcie prezentacji, tak by wszystkie 
potencjalne kompetencje trenera wspomagającego zostały 
uwzględnione. 

 8. Samoocena kompetencji potrzebnych w procesie wspomagania  
 Kompetencje, które zostały rozpisane na kartach, umieść w różnych 
miejscach sali. Uczestnicy zapoznają się z nimi, następnie 
na karteczkach samoprzylepnych zapisują swoje imiona i przyklejają 
przy dwóch najlepiej rozwiniętych swoich kompetencjach – w ten 
sposób tworzy się mapa zasobów grupy. Uczestnicy będą mogli 
w przyszłości zwrócić się do osoby, której mocne strony mogą 
wesprzeć ich osobisty rozwój. 
Następnie każdy z uczestników indywidualnie analizuje własne 
zasoby i ograniczenia (mocne i słabe strony), które mają wpływ 
na realizację etapów procesu wspomagania w kontekście 
potrzebnych kompetencji: 

 pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły; 
 ustalenie sposobów działania i zaplanowanie form wspomagania 

(opracowanie planu wspomagania); 
 realizacja form wspomagania (np. szkolenia, konsultacje); 
 ocena przebiegu procesu wspomagania i jego efektów (monitoring 

i ewaluacja). 
Rozdaj uczestnikom: arkusz własnych kompetencji / lub koło 
kompetencji. Ćwiczenie polega na określeniu mocnych i słabych stron 
uczestnika w kontekście realizacji poszczególnych etapów procesu 
wspomagania.  

20 min materiał X1 – arkusz 
własnych 
kompetencji/ koło 
kompetencji 
 

− Określają swoje mocne strony, 
które wykorzystają w ramach 
wspomagania szkoły. 

 

  Przerwa  15 min   

 9. Hierarchizacja własnych deficytów  
Wykorzystaj arkusz hierarchizacji deficytów: na podstawie 
zidentyfikowanych deficytów w arkuszu własnych kompetencji / kole 
kompetencji uczestnicy poddają je indywidualnej analizie.  

25 min materiał X2 – arkusz 
hierarchizacji 
deficytów 

− Identyfikują swoje deficyty, które 
utrudniają wspomaganie szkół. 
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Ich zadaniem jest dokonanie hierarchizacji swoich deficytów 
z uwzględnieniem zasady Pareto 20/80 (20% ubrań nosimy przez 80% 
czasu). Uczestnicy powinni się zastanowić, co chcą osiągnąć, dzięki 
redukcji deficytu.  
Uwaga dla trenera: należy wyjaśnić zasadę Pareta, jeżeli uczestnicy 
zajęć jej nie znają. 
Chętni uczestnicy przedstawią na forum grupy wyniki swojej pracy.  

 10 Wyznaczanie kierunku własnego rozwoju  
Rozdaj uczestnikom arkusz z siatką celów i poinformuj ich, 
że podsumowaniem całego spotkania jest wyznaczenie własnego 
kierunku rozwoju zawodowego. W realizacji tego zadania pomoże im 
indywidualne uzupełnienie siatki celów poszerzone o plan działania. 

25 min materiał X3 - siatka 
celów  

− Wyznaczają kierunek rozwoju 
zawodowego i przygotowują plan 
działania. 

 11. Ewaluacja i zakończenie kursu 
Rundka podsumowująca cały kurs – pytanie do uczestników: 
– Co mi dało uczestnictwo w kursie? Czego się nauczyłam / nauczyłem 
w trakcie kursu?  

40 min  − Oceniają uczestnictwo w kursie. 

   450 min / 15 min   

Załączniki:  

1. TX1 – prezentacja  
2. IX4 – technika kruszenia 
3. X1– koło kompetencji  
4. X2 – arkusz hierarchizacji deficytów 
5. X3 – siatka celów 

 

 

 

 

 

 


