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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 

10.30–10.45 Przerwa kawowa 10.30–10.45 Przerwa kawowa 

10.45–12.15 Sesja  II 10.45–12.15 Sesja 

12.15–12.30 Przerwa Kawowa 12.15–12.30 Przerwa Kawowa 

12.30–14.00 Sesja III 12.30–14.00 Sesja 

14.00–15.00 Obiad 14.00–15.00 Obiad 

15.00–16.30 Sesja IV 15.00–16.30 Sesja 

16.30–16.45 Przerwa kawowa X X 

16.45–18.15 Sesja V X X 

 

II 9.00–10.30 Sesja 9.00–10.30 Sesja 

10.30–10.45 Przerwa kawowa X X 

10.45–13.00 Sesja X X 
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Zjazd I (15 h) 

Temat: Moduł I: Integracja i wyrównywanie wiedzy 
Moduł II: Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacyjnym 
Moduł III: Procesowe wspomaganie pracy szkoły – wprowadzenie do szkolenia 

Przebieg szkolenia 

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

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (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. 

15/0 minut kartki A4, 
przybory do pisania 

TW poznaje trenera i członków 
grupy.  

2 Omów program kursu i szczegółowy program I zjazdu. 
Przeprowadź dyskusję – pytania uczestniczek/uczestników odnośnie 
do programu i organizacji zajęć. 
Prezentacja o programie kursu TIK II etap edukacyjny. 
Obowiązki TW w zakresie realizacji kompleksowego wspomagania szkół 
i zasady uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

30/30 minut prezentacja 
z programem, rzutnik 
multimedialny,  
załącznik TI1 

TW poznaje 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. 
Proponowane zasady dotyczą: 
• aktywnego słuchania i uczestniczenia w ćwiczeniach;  
• nieprzerywania pozostałym uczestnikom; 
• nieoceniania przedmówców; 
• prawa do wypowiedzi oraz refleksji; 

20/0 minut flipchart, 
markery 

TW opracowuje zasady pracy 
obowiązujące w trakcie szkolenia. 
TW uzasadnia potrzebę 
określania kontraktu pracy 
grupowej lub współpracy. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

• 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: 
1. Ćwiczenie „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 jednego talentu na jednym pasku. Następnie każdy 
z uczestników kolejno opowiada o swoich talentach. W trakcie 
lub po prezentacji talentów łączy paski taśmą klejącą i przekazuje dalej. 
Łańcuch można zawiesić na ścianie, a 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. 

2. Ćwiczenie „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 i próbują odgadnąć, czyja to kartka. 

25/0 minut kolorowe paski 
papieru (100 sztuk ok. 
20 cm), 
flamastry lub markery, 
taśma klejąca, 
kartki A4, długopisy lub 
flamastry 

TW poznaje metody integracji 
grupy w kontekście własnej pracy 
z radami pedagogicznymi. 

  Przerwa  15 minut   

II 1 Kompetencje kluczowe uczestników 
Przeprowadź rozmowę na temat kompetencji uczestniczek/uczestników 
zajęć, zdając pytanie: 
Jakie kompetencje kluczowe wykorzystali w dotychczasowej aktywności  
podczas szkolenia? 

15/0 minut  TW dokonuje refleksji na temat 
własnych kompetencji. 
TW uświadamia sobie rolę 
kompetencji kluczowych w życiu 
osobistym. 

II 2. Definicja kompetencji  
Zastosuj metodę: BAROMETR OPINII 
Opis metody: Przyczep w różnych miejscach sali seminaryjnej definicje 
kompetencji. 
Poproś uczestników szkolenia, aby ustawili się w pobliżu tej definicji, która 
jest im osobiście najbliższa (najlepiej odpowiada jej/jego wyobrażeniu, 
czym jest kompetencja). 

20/0 minut załącznik TII1 TW wskazuje relewantne czynniki 
kompetencji. 
TW definiuje pojęcie kompetencji. 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” 
POWR.02.10.00-00-5002/17-00 

4 
 

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

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

Poproś uczestników o uzasadnienie, dlaczego akurat wybrane wskaźniki 
kompetencji wydają im się ważne.  

3. Rola kompetencji w życiu osobistym i społecznym 
Przeprowadź w grupie dyskusję na temat roli kompetencji kluczowych, 
wykorzystując metodę AKWARIUM. 
Opis metody: Zapisz wcześniej na flipcharcie na oddzielnych kartach 
pytania – bodziec do dyskusji: 
Flipchart 1: Jakie znaczenie mają kompetencje kluczowe dla naszego 
osobistego rozwoju? 
Flipchart 2: Jak kompetencje kluczowe mogą przełożyć się na Twoje 
satysfakcjonujące życie w społeczeństwie? 
Flipchart 3: Jak kompetencje kluczowe mogą wspierać Twój rozwój 
zawodowy? 
Poproś U. o odliczenie do trzech. U. tworzą dwa kręgi – krąg wewnętrzny 
i zewnętrzny. Do kręgu wewnętrznego wchodzą najpierw jedynki. 
Rozpoczynają dyskusję na temat roli kompetencji z perspektywy 
osobistej. „Jedynki” dyskutują do czasu, aż przestaną pojawiać się nowe 
argumenty. Następnie wycofują się do kręgu zewnętrznego, zaś do kręgu 
wewnętrznego wchodzą „dwójki”. Dyskutują na temat na roli kompetencji 
z perspektywy społecznej. Gdy wyczerpią się argumenty, zaproś 
do kręgu wewnętrznego „trójki”, które dyskutują na temat znaczenia 
kompetencji kluczowych z perspektywy życia zawodowego.  
Podsumuj ćwiczenie: Zapytaj U., który z argumentów wydał im się 
szczególnie wartościowy i poszerzył ich perspektywę patrzenia na rolę 
kompetencje kluczowych. 

30/0 minut  TW  wykazuje znaczenie 
kompetencji kluczowych 
dla przygotowania dzieci 
i młodzieży do dorosłego życia 
i funkcjonowania na rynku pracy. 

II 4. 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, aby na flipchartach pojawiły się konkretne 
wskaźniki. 

25/0 minut załącznik TII2 (a-h), 
flipchart, 
pisaki w 3 kolorach 
dla każdej pary. 

TW charakteryzuje kompetencje 
kluczowe zgodnie z zaleceniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie i udowadnia 
ponadprzedmiotowy 
i interdyscyplinarny charakter 
kompetencji kluczowych. 

  Przerwa 15 minut   
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

II 5 Wskaźniki kompetencji kluczowych cz. 2 
W kolejnym etapie ćwiczenia rozdaj parom definicję 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? 
 
Uwagi dla trenera: 
Hierarchia celów dydaktycznych w obrębie domeny afektywnej (uczucia, 
postawy) według taksonomii B. Blooma wraz z przykładowymi 
czasownikami: 
1. Otrzymywanie (akceptować, interesować się, słuchać, spostrzegać, 

tolerować, uznawać). 
2. Odpowiadanie/reagowanie (czynić zadość, naśladować, opiekować 

się, przestrzegać czegoś, przyczyniać się, przystosowywać się, zgadzać 
się, uczestniczyć). 

3. Wartościowanie (inicjować, preferować, przejmować się, przyjmować 
odpowiedzialność, przyswajać sobie, wykazywać lojalność, zachowywać 
się zgodnie z, wybierać, wykazywać zainteresowanie). 

4. Organizowanie (dzielić, formułować, grupować, klasyfikować, 
konceptualizować, porównywać, przystosowywać się). 

5. Charakteryzowanie (popierać, bronić, wpływać, oddziaływać, 
utrzymywać, wspierać, uzasadniać postępowanie). 
 

35/10 minut  TW określa wskaźniki kompetencji 
kluczowych, wykorzystując 
taksonomię B. Blooma. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

II 6. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej  
Rozdaj uczestnikom podstawy programowe: 3 pary otrzymają podstawę 
programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, 5 par dla II 
etapu edukacyjnego Każda para wykorzystuje preambułę podstawy 
programowej, opis trzech wybranych edukacji lub przedmiotów oraz 
warunki i sposób realizacji. 
 
Uczestnicy pracują w parach, w których pracowali przy poprzednim 
ćwiczeniu. W oparciu o podstawę programową 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. U. podają minimum 3 przykłady 
w każdej kolumnie tabeli. 
 
Prezentacja wyników. 
 

35/10 minut Podstawa 
programowa, załącznik 
TII3, flipchart, pisaki 

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

  Obiad  60 minut   

II 7 Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych 
Podziel U. na cztery grupy. Następnie przeprowadź za pomocą metody 
WORLD CAFE dyskusję: W jaki sposób można kształtować kompetencje 
kluczowe poza lekcją w szkole? 
 
Opis metody: 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 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 i zbiera pomysły od nowej grupy, 
zapisując je również na flipcharcie.  
Gdy U. przejdą przez wszystkie cztery grupy i omówią wszystkie 
kompetencje kluczowe, liderzy grup przedstawiają wyniki dyskusji 
na forum. 
 
 

90/0 minut flipchart, 
pisaki 

TW opisuje rolę szkoły oraz rolę 
środowiska w kształtowaniu 
kompetencji kluczowych uczniów. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

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. 
Kompetencja informatyczna jest specyficzna, ponieważ wymaga 
szczególnego uwrażliwienia na kwestie bezpieczeństwa w sieci, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży. Moduł I kursu e-learningowego będzie poświęcony 
bezpiecznemu wykorzystywaniu nowych technologii, dzięki temu zostaną 
rozszerzone wiadomości i umiejetności uczestników kursu. 

  Przerwa  15 minut   

III 1 Zadania instytucji wspomagających pracę szkoły. Założenia 
kompleksowego wspomagania szkół/przedszkoli  
Przeprowadź dyskusję umożliwiającą wymianę wiedzy o idei 
wspomagania, dotyczącą: 
− doświadczeń uczestników w zakresie wspomagania pracy szkoły; 
− rozumienia przez nich zadania „wspomaganie pracy szkoły”; 
− powodów wspomagania pracy szkoły; 
− instytucji, które powinny udzielać szkole pomocy w realizacji jej zadań. 
Zapisz wymienione instytucje na flipcharcie. 
 
Jeżeli uważasz któryś z zakresów tematycznych za zbędny, to go pomiń. Należy 
jednak zapisać instytucje wspomagające szkołę. To działanie powinno 
umożliwić uczestnikom poznanie doświadczeń innych w zakresie 
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 uczestnicy 
powinni porozmawiać na temat ich doświadczeń współpracy z radami 
pedagogicznymi, a następnie na małych kartkach samoprzylepnych powinni 
zapisać cele szkoleń rad pedagogicznych w kontekście szkoleń dedykowanych 
całemu gronu – jako odpowiedź na indywidualne potrzeby szkoły – co leży 

30/0 minut flipchart i pisak, 
kartki samoprzylepne  

TW analizuje zadania instytucji 
systemu oświaty 
odpowiedzialnych za wspieranie 
szkół. 
TW wymienia argumenty 
za wprowadzeniem modelu 
kompleksowego wspomagania 
pracy szkoły/ placówki 
oświatowej. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

u podstaw kompleksowego wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych 
(nie chodzi o tematykę zajęć, a o celowość 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, wskazując te cele, 
które są najbardziej popularne, uzupełnij, jeżeli czegoś zabraknie 
w wypowiedziach liderów zespołów, nawiązując do celowości wspomagania 
pracy szkoły.  

2 Założenia kompleksowego wspomagania szkół i placówek 
oświatowych.  
Definicja wspomagania pracy szkoły i zadania instytucji 
wspomagających. 
Wymagania państwa wobec szkól w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych. 
1. Podziel uczestników na 5 zespołów. 
2. Cztery zespoły losują jedną z instytucji wspomagających pracę szkoły: 

KO, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, biblioteka pedagogiczne, 
placówka doskonalenia nauczycieli. Zadaniem zespołów jest zapisanie 
odpowiedzi na pytania: 
• Jak w rozporządzeniu MEN zdefiniowane jest wspomaganie pracy 

szkoły przez wylosowaną instytucję? 
• Jakie są zadania instytucji w zakresie wspomagania pracy szkoły?  

3. Rozdaj zespołom adekwatnie do wylosowanej instytucji kopie 
rozporządzeń: 
a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199)  
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2015 
r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270) 

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

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

45/15 minut kartki A4 
do zapisywani pracy 
grupowej,  
załącznik TIII1 (a-e), 
rozporządzenia 
opisane w treści – 
po jednym dla grupy, 
prezentacja 
PowerPoint, rzutnik 
multimedialny, TIII2, 
prezentacja  Moduł 3 
(slajdy 1, 2, 3) 

TW analizuje założenia 
kompleksowego wspomagania 
szkół. 
TW analizuje wspomaganie pracy 
szkoły w kontekście placówek 
wspomagania oraz rozumie rolę 
tych jednostek w procesie. 
TW określa rolę i zakres działania 
osoby wspomagającej szkołę 
w zakresie kształtowania 
kompetencji informatycznych. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (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) 

  
4. Zadaniem piątego zespołu jest odnalezienie w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec 
szkół i placówek (TIII 2e) zapisów wskazujących na konieczność 
kształtowania kompetencji kluczowych w szkole. 

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

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

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

8. Na podsumowanie wygłoś miniwykład: rozumienie wspomagania pracy 
szkoły w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu 
wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania 
w zakresie kompetencji kluczowych” (Prezentacja slajd 1,2,3). 
 

II dzień zjazdu 

III 3 Etapy procesu wspomagania pracy szkół/placówek oświatowych: 
diagnoza, realizacja i ewaluacja procesu. 
Etapy i uczestnicy procesu wspomagania pracy szkoły – studium 
przypadku 
1. Rozdaj wszystkim uczestnikom arkusz „Wspomaganie pracy szkoły – 

studium przypadku”. 
2. Przeznacz 10 minut na zapoznanie się ze studium przypadku. 
3. Podziel grupę na 4-osobowe zespoły i poproś, by uczestnicy w grupach 

przedyskutowali studium i wykonali polecenia zamieszczone w arkuszu 
„Wspomaganie pracy szkoły”. Wykonanie zadania nie powinno 
przekroczyć 30 minut. 

4. Poproś reprezentantów grup o przedstawienie efektów pracy – 15 min. 
 
 

60/15 minut załącznik III1 -Studium 
przypadku, 
kartki A4,  
załącznik TIII3 -Opis 
metody SP, 
prezentacja-dalszy ciąg 
załącznika TIII2 (slajdy 
4-13) 

TW planuje wykonanie zadania 
polegającego na organizacji 
i prowadzeniu wspomagania 
trzech szkół w zakresie 
kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów. 
TW wskazuje główne zadania 
osób zaangażowanych w proces 
wspomagania szkoły: specjalisty 
do spraw wspomagania, 
ekspertów, dyrektora szkoły 
i nauczycieli. 
TW określa rolę i zakres działania 
osoby wspomagającej szkołę 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

5. Prezentacje grup podsumuj miniwykładem – prezentacja (od slajdu 4 
do końca) „Wspomaganie pracy szkoły” – 10 min. W wykładzie omów 
zasady działania sieci samokształcenia z uwzględnieniem ich 
charakteru międzyszkolnego. 
 

Jeżeli wśród uczestników szkolenia są osoby z doświadczeniem wspomagania 
pracy szkół, można przeprowadzić zamiast ćwiczenia 3. 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 takie samo 
jak po studium przypadku. Zwróć uwagę na rzadziej pojawiające się elementy, 
takie jak sieci współpracy i samokształcenia. 

w zakresie kształtowania 
kompetencji informatycznych. 
TW organizowuje i planuje 
prowadzenie sieci współpracy 
oraz samokształcenia w obszarze 
wykorzystania nowoczesnych 
technologii w procesie 
nauczania/uczenia się. 
TW stosuje wybrane narzędzia TIK 
na poszczególnych etapach 
procesu wspomagania oraz 
w prowadzeniu sieci współpracy 
i samokształcenia, w tym 
platformy e-learningowe. 

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

szkole? 
• Jakie informacje o szkole są potrzebne trenerowi, zanim spotka się 

pierwszy raz z dyrektorem szkoły? 
• Jakie metody/techniki badawcze mogą być przydatne w procesie 

diagnozy potrzeb szkoły? 
 
Uczestnicy powinni wymienić m.in.: stronę 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.  

15/0 minut flipchart, pisaki TW stosuje metody i narzędzia 
służące diagnozie, dostosowując 
je do obszarów związanych 
z rozwojem kompetencji 
informatycznych uczniów oraz 
specyfiki szkoły. 
 
TW wspiera szkołę 
w przeprowadzeniu diagnozy 
jej pracy pod kątem rozwoju 
kompetencji informatycznych 
uczniów. 

  Przerwa  15 minut   

III 5 Podziel uczestników na 6 zespołów: 
• 3 zespoły planują pytania do wywiadu diagnostycznego z dyrektorem 

szkoły; 
• 3 zespoły planują pytania do ankiety diagnostycznej skierowanej 

do nauczycieli. 
 

20/10 minut załącznik TIII3 (slajdy 
14-20)  

TW stosuje metody i narzędzia 
służące diagnozie, dostosowując 
je do obszarów związanych 
z rozwojem kompetencji 
informatycznych uczniów oraz 
specyfiki szkoły. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

Miniwykład: narzędzia diagnostyczne: wywiad i ankieta 
Każda grupa opracuje krótkie narzędzie badawcze, które pozwoli uzyskać 
informacje na temat potrzeb rozwojowych szkoły w zakresie kompetencji 
kluczowych. 
Prezentacja opracowań grup, dyskusja na temat podobieństw i różnic 
między  proponowanymi narzędziami. 

III 6 Definicja monitorowania i ewaluacji. Znaczenie ewaluacji pracy 
szkoły w diagnozie jej pracy 
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, monitorowaniu, 
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 są 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.  
 

10/5 minut flipchart, pisaki, 
załącznik TIII3 (slajdy 
21-24) Monitorowanie 
i ewaluacja 

TW monitoruje i ocenia działania 
wspierające nauczycieli w rozwoju 
kompetencji informatycznych 
uczniów. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji modułów, zastosowanych  
narzędzi, metod itd. 

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

III 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? 
Uczestnicy powinni wymienić m.in. : arkusz kontroli, checklistę, krytyczną 
obserwację, np. lekcji, zachowań uczniów, analizę dokumentów 
opracowanych przez dyrektora, np. planu wspomagania w kontekście 
etapu jego realizacji, , ewaluację wewnętrzną szkoły, badania nauczycieli, 
wywiad, rozmowę z dyrektorem, nauczycielami, cząstkowe pomiary, np. 
ewaluacje zajęć z realizacji planu wspomagania, ankiety. 
Wybierzcie 2-4 metody/techniki badawcze wraz z określeniem 
respondentów badania, które uznajecie za najbardziej przydatne 
w ewaluacji procesu wspomagania 
w szkołach/przedszkolach/placówkach, np.: 
− wywiad z dyrektorem, 
− wywiad z nauczycielami, 
− ankieta, 
− obserwacja, 
− inne. 
Podziel uczestników zajęć na 4 grupy zadaniowe. Przydziel grupom  
po 1 wybranej technice badawczej: 
− wywiad z dyrektorem, 
− wywiad z nauczycielami, 
− ankieta, 
− obserwacja. 

 
Każda grupa opracuje krótkie narzędzie badawcze, które pozwoli uzyskać 
informacje nt. efektywności przeprowadzonego procesu wspomagania 
w szkole/przedszkolu/placówce i zaprezentuje go na forum grupy. Przy 
tworzeniu narzędzia należy pamiętać o przyjętych celach w planie 
wspomagania. Można skorzystać z już wypracowanych wcześniej 
na zajęciach celów szczegółowych wspomagania lub przyjąć hipotetyczne 
cele wspomagania dla wykonywanego ćwiczenia. 
 
 

45/0 minut  TW stosuje metody i narzędzia 
służące diagnozie, dostosowując 
je do obszarów związanych 
z rozwojem kompetencji 
informatycznych uczniów oraz 
specyfiki szkoły. 
TW stosuje wybrane narzędzia TIK 
na poszczególnych etapach 
procesu wspomagania oraz 
w prowadzeniu sieci współpracy 
i samokształcenia, w tym 
platformy e-learningowe. 
 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” 
POWR.02.10.00-00-5002/17-00 

13 
 

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

Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania). 

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

III 8 Omówienie – charakterystyka zadania dla uczestników szkolenia 
polegającego na wspomaganiu trzech szkół w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych uczniów. 
Rola i zadania TW/ORKE – prezentacja. 
Zasady działania sieci współpracy i samokształcenia. 
Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz samokształcenia 
w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie 
nauczania/uczenia się. Rola platformy e-learningowej w procesie 
wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych. 

0/25 minut prezentacja ppt TW planuje wykonanie zadania 
polegającego na organizacji 
i prowadzeniu wspomagania 
trzech szkół w zakresie 
kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów. 
TW stosuje wybrane narzędzia TIK 
na poszczególnych etapach 
procesu wspomagania oraz 
w prowadzeniu sieci współpracy 
i samokształcenia, w tym 
platformy e-learningowe. 

  Podsumowanie zajęć 
Runda podsumowująca zajęcia. 

20 minut  TW podejmuje refleksję nad 
wartościami I zjazdu. 
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Zjazd II (15 h) 

Temat: Moduł III: Procesowe wspomaganie pracy szkoły 
Moduł IV: Proces uczenia się i jego uwarunkowania 
Moduł V: Rozwój kompetencji informatycznych na II etapie edukacyjnym 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

I Dzień 

  Czynności wstępne – podanie celów oraz integracja grupy 
Zapytaj uczestników, z jakimi oczekiwaniami i w jakim nastroju 
przybywają na kolejny zjazd. 
Poproś uczestników o rozmowę w 4-osobowych grupach na temat 
modułu e-learningowego: 
• „Jestem zadowolona/y z…, bo…”  
• „Trudność sprawiło mi …”, 
• „Zabrakło (lub potrzebuję więcej) informacji o…” 
Rozdaj flipcharty i poproś o narysowanie kwiatka z czterema płatkami 
(płatków powinno być tyle, ilu członków grupy). W środku uczestnicy 
zapisują te odpowiedzi, które są wspólne dla całej grupy, w płatkach każdy 
zapisuje swoje indywidualne odpowiedzi. 
Po prezentacji przeprowadź dyskusję na temat sukcesów i trudności 
związanych z modułem e-learningowym– przy trudnościach poproś 
o wymianę doświadczeń – jak inni sobie z nimi poradzili.  

45/0 minut flipcharty, flamastry TW ponownie się integrują, 
omawiają sukcesy i trudności 
związane z modułem e-
learningowym oraz formułuje 
własne oczekiwania związane 
ze szkoleniem. 

III 7 Wspomaganie pracy szkoły w rozwoju kompetencji informatycznych. 
Diagnozowanie, planowanie i realizacja zadań służących poprawie 
jakości pracy szkoły w obszarze kształtowania kompetencji 
informatycznych uczniów. 
Diagnoza pracy szkoły w obszarze kształtowania kompetencji 
informatycznych u uczniów na II etapie edukacyjnym: 
− etapy diagnozy pracy szkoły; 
− źródła informacji na temat szkoły; 
− narzędzia diagnostyczne służące identyfikacji potrzeb szkoły; 
− warsztat diagnostyczno-rozwojowy służący określeniu kierunków 

działań w szkole. 

20/10 minut załącznik III2 –  
narzędzie 
diagnostyczne ORKE 

TW rozumie sens prowadzenia 
w szkole diagnozy potrzeb 
w aspekcie rozwijania 
kompetencji kluczowych 
z wykorzystaniem narzędzia 
diagnostycznego.  
TW stosuje metody i narzędzia 
służące diagnozie, dostosowując 
je do obszarów związanych 
z rozwojem kompetencji 
informatycznych uczniów oraz 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

Planowanie działań służących poprawie jakości pracy szkoły w obszarze 
kształtowania kompetencji informatycznych 
uczniów: 
− metody formułowania celów procesu wspomagania; 
− metody planowania procesu wspomagania. 
Działania szkoły, których celem jest rozwijanie kompetencji 
informatycznych na II etapie edukacyjnym: 
− formy doskonalenia nauczycieli; 
− sposoby wspierania nauczycieli we wdrażaniu zmian w pracy szkoły; 
− kryteria wyboru ekspertów z zakresu rozwoju kompetencji 

informatycznych uczniów. 
Zaprezentuj i omów opracowane przez ORKE narzędzie diagnostyczne 
adresowane dla TW, a służące diagnozie potrzeb szkoły/placówki 
oświatowej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. 
Wyjaśnij uczestnikom założenia wykorzystywania narzędzia w procesie 
diagnozy: 
1. Proces diagnozy rozpoczyna TW od zapoznania się z dostępnymi 

danymi na temat szkoły/placówki oświatowej (research), 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. 

2. 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). TW uzgadnia z dyrektorem kompetencję kluczową 
do rozwoju w szkole (np. wskazaną/wybraną przez dyrektora). 

3. TW 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 
(rekomendowana II część narzędzia ) lub wywiadu prowadzonego przez 
TW oraz wybór priorytetów doskonalenia, sformułowanie celów 
i określenie tematyki szkoleń. 

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

specyfiki szkoły. 
TW wyznacza cele i tworzy 
rozwiązania służące rozwojowi 
kompetencji informatycznych 
uczniów. 
TW współpracuje z nauczycielami 
oraz dyrektorem szkoły przy 
tworzeniu i realizacji planu 
wspomagania szkoły. 
TW zapewnia sprawną 
organizację form doskonalenia 
nauczycieli, w tym dobór 
kompetentnych ekspertów. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

III 8 Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych 
Pozwól uczestnikom dobrać się w pary. Jeden z uczestników w parze 
przyjmuje rolę dyrektora szkoły/placówki, druga osoba przyjmuje rolę TW. 
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 
narzędzia diagnostycznego. Wynikiem powinna być, przygotowana 
na kartce A4, krótka charakterystyka placówki i wybór kompetencji 
kluczowej, która będzie rozwijana w ramach wspomagania. 

25/0 minut  TW diagnozuje potrzeby szkoły 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych z wykorzystaniem 
narzędzia diagnostycznego ORKE. 
TW wspiera szkołę 
w przeprowadzeniu diagnozy 
jej pracy pod kątem rozwoju 
kompetencji informatycznych 
uczniów. 

  Przerwa 15 minut   

III cd. 
8 

Następnie para 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 na forum grupy wyników prac 
w parach. 

30/0 minut   

III 9 Zmiana jako element rozwoju pracy szkoły. Planowanie rozwoju 
pracy szkoły pod kątem zmiany 
Omówienie dokumentu Plan wspomagania szkoły/placówki oświatowej 
w zakresie kompetencji kluczowych (KWS) oraz sprawozdania z realizacji 
planu wspomagania. 
Zasady formułowania celów ogólnych i szczegółowych w oparciu o model 
SMART. 
Model zmiany a wspomaganie pracy szkoły. 
Uwaga dla trenera: 
Proces diagnozy powinien zająć mniej czasu niż przewidziano 
w scenariuszu. Po zakończeniu sesji należy przed przerwą przejść 
do następnych ćwiczeń. 

15/5 minut załącznik III3: 
Plan kompleksowego 
wspomagania 
szkoły/placówki 
oświatowej,  
załącznik III4: 
Sprawozdanie 
z realizacji planu 
wspomagania 
 

TW rozumie założenia 
dokumentu KWS i sprawozdania 
ze wspomagania. 
TW zna model SMART jako 
podstawę do formułowania 
celów wspomagania.  

III 10 Opracowanie planu wspomagania szkoły (KWS) 
Każda para uczestników opracowuje dla szkoły KWS – na podstawie  
diagnozy potrzeb szkoły przeprowadzonej w ćwiczeniu 8. 
Należy zwrócić uwagę na realizację zadań, których celem jest rozwijanie 
kompetencji informatycznych na II etapie edukacyjnym: 

30/0 minut  TW planuje proces wspomagania 
w szkole/placówce oświatowej. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

− formy doskonalenia nauczycieli; 
− sposoby wspierania nauczycieli we wdrażaniu zmian w pracy szkoły; 
− kryteria wyboru ekspertów z zakresu rozwoju kompetencji 

informatycznych uczniów. 

III 11 Prezentacja opracowanych przez uczestników w parach KWS 
Zadaniem uczestników – odbiorców prezentacji jest udzielenie informacji 
zwrotnej na temat poprawności sformułowanych celów ogólnych 
i szczegółowych oraz spójności zaplanowanych form doskonalenia 
w kontekście charakterystyki placówki i wyników diagnozy 
przeprowadzonej przez TW. 
Uwaga dla trenera: 
Należy szczególnie zwracać uwagę na poprawność sformułowanych celów 
ogólnych i szczegółowych oraz na spójność zaplanowanych form 
doskonalenia (szkoleń) w kontekście postawionych celów. Należy zwrócić 
uwagę, czy cele operacyjne są mierzalne. 

15/0 minut  TW wyznacza cele i tworzy 
rozwiązania służące rozwojowi 
kompetencji informatycznych 
uczniów. 

  Przerwa 15 minut   

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

10/0 minut prezentacja – slajdy 1, 
2 

TW zna i rozumie cele modułu. 

IV 2 Przebieg (etapy) uczenia się 
Praca w parach/czwórkach: „Przypomnijcie sobie konkretne 
doświadczenie związane z nauczeniem się jakiejś nowej umiejętności – 
opowiedzcie o tym sobie nawzajem”. 
Poproś uczestników/uczestniczki, żeby ustalalili/ły w grupach odpowiedzi 
na pytania i zapisali/ły 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). 

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. Co świadczyło o tym, że umiesz? (np. robiłam to bez zastanowienia, 
mogłam uczyć innych, dostałam informacje, że robię to świetnie). 

35/10 minut flipchart,  
samoprzylepne kartki,  
flamastry,  
prezentacja – slajdy 3-6 

TW rozumie znaczenie 
doświadczenia w uczeniu się. 
TW rozumie wartość uczenia się 
od siebie nawzajem. 
TW opisuje przebieg procesu 
uczenia się. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

Gdy uczestnicy wykonują zadanie przygotuj i powieś na ścianie (tablicy) 5 
kartek A3 z etapami procesu uczenia się: 
1. Świadomość własnej niekompetencji. 
2. Oddzielenie tego, co wiem i umiem, od tego, czego nie wiem i nie 

potrafię. 
3. Uczenie się „nowego”. 
4. Ćwiczenie w sytuacjach prostych. 
5. Biegłość w sytuacjach nietypowych. 
Po zakończeniu pracy w grupach objaśnij 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 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 odpowiedniego etapu.  
Zwróć uwagę na to, że w uczeniu formalnym i nieformalnym występują te 
same etapy.  
Poproś uczestników, by patrząc na mapę, zastanowili się nad pytaniami: 
Które z tych etapów są najbardziej widoczne podczas uczenia w szkole? A 
które nauczyciele powinni rozwijać? Podsumowanie wniosków – rundka 
bez przymusu. 

IV 3 Czynniki wpływające na uczenie się 
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 większe, ponieważ 
dziecko na lekcji uczy się zachowań, postaw, umiejętności nie tylko 
w reakcji na działania nauczyciela), zielona część wspólna to ta część 
nauczania (działań nauczyciela), która skutkuje uczeniem się uczniów. 
Poproś uczestników o zastanowienie się, która ilustracja najlepiej 
przedstawia to, co się dzieje w tradycyjnej szkole. W czasie dyskusji 
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). 

60/15 minut prezentacja  –slajdy 7–
12, 
załącznik IV1: Czynniki 
wpływające na uczenie 
się (opracowanie 
własne na podstawie 
J.Hattie „Widoczne 
uczenie się”), flipchart 

TW określa czynniki wpływające 
na efektywność procesu uczenia 
się, wynikające z najnowszych 
badań. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

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 realizowane było przez 15 lat na próbie 200 
milionów uczniów i zaprezentuj barometr wpływu – przyrost wiedzy 
i umiejętności w ciągu roku nauki (slajd 8). Wyjaśnij czynniki, które mogą 
być niezrozumiałe (slajd 9):  

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

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

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

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

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

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

umożliwianie oceny koleżeńskiej lub samooceny zamiast oceniania 
stopniem 

8. Zajęcia pozalekcyjne – uczestnictwo dzieci w kołach zainteresowań 
9. Zaangażowanie rodziców – zainteresowanie postępami dziecka, jego 

problemami, wspieranie dziecka, okazywanie empatii 
10. Powtarzanie klasy.  
11. Wzajemne nauczanie – uczniowie bardziej biegli w danym temacie 

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

przyznania się do błędu lub niewiedzy, postawa „mówię to, co myślę, 
robię to, co mówię”. 
 

Poproś, by uczestnicy indywidualnie wybrali 8 czynników, które mają duży 
wpływ na efektywność uczenia się. Następnie połącz uczestników w 5-
osobowe zespoły. Zadaniem ich jest zapoznanie się z wyborami członków 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

tej grupy a następnie uzgodnienie wspólnej listy czynników, które mają 
duży wpływ.  
Zapytaj po kolei członków grupy, które czynniki wybrali. Podaj 
uczestnikom wyniki badań naukowych profesora Hattiego (slajdy 10, 11). 
 
Więcej informacji na temat metod pracy ułatwiających proces uczenia się 
jest zawartych w module II kursu e-learningowego. 
 
Przeprowadź dyskusję: Jakie czynniki sprzyjające uczeniu się chcielibyśmy 
zapamiętać z tej sesji? Wypisz wymienione przez uczestników czynniki 
na flipcharcie zatytułowanym „Co wpływa na rozwijanie kompetencji 
kluczowych” (slajd 12) i poinformuj uczestników szkolenia o tym, 
że w ramach kolejnych zjazdów oraz na kolejnej sesji będziemy 
analizować te czynniki oraz uzupełniać listę.  
Poproś uczestników o refleksję na temat: Jak możesz wykorzystać zdobytą 
wiedzę w pracy z nauczycielami w kontekście rozwijania kompetencji 
kluczowych? Zapisz refleksje na flipcharcie. 

  Obiad 60 minut   

IV 4 Uczenie się w świetle neuronauki 
Pytanie do uczestników: Co ma wspólnego wielbłąd z uczniem? (slajd 13). 
Dyskusja uczestników i uczestniczek. 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 zajmiemy się kilkoma aspektami związanymi z badaniami nad 
mózgiem w kontekście uczenia się i spróbujemy znaleźć odpowiedzi 
na pytania(slajd 14): 
• W jaki sposób uczymy się pojęć? 
• Jak przebiega konstruowanie wiedzy? 
• Dlaczego niektóre informacje zapamiętujemy, a innych – nie? 
• Jak powstają umiejętności?  
• Czym jest motywacja i skąd się bierze?   
• Jaką rolę odgrywają emocje w uczeniu się? 
• Czy neurony lustrzane istnieją?  

 

40/10 minut prezentacja – slajdy 13-
19,  
załącznik IV2 
„Statystyczny mózg” 
Załącznik TIV1  

TW wymienia i wyjaśnia 
podstawowe informacje na temat 
uczenia się w świetle neuronauk 
(nie mówimy o neurodydaktyce!). 
TW rozumie możliwości 
i ograniczenia ludzkich zdolności 
do przyswajania informacji. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

Rozdaj uczestnikom materiał IV2 „Statystyczny mózg” i wyświetl slajdy 
z testem (slajdy 15-17). Po wypełnieniu testu przez uczestników zapytaj, 
czy chcą poznać poprawne odpowiedzi i co sprawia, że są zaciekawieni. 
Wyjaśnij, że ciekawość jest jednym z warunków uczenia się (slajd 18). 
Przedstaw poprawne odpowiedzi (slajd 19) i zachęć do dyskusji nad nimi, 
np. jakie znaczenie dla nauczycieli ma to, że w wieku 6-7 lat jest w mózgu 
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 propozycje. 

IV 5 Powstawanie pojęć z obszaru uczenia się 
Poproś o utworzenie grup 4-osobowych. Dobór uczestników: uczestnicy 
mają wybrać jeden z wymienionych przez ciebie kolorów (dobierz, 
uwzględniając wrażliwość uczestników, specyfikę dnia etc). Każdej osobie 
przekaż kartkę z opisem ćwiczenia (załącznik IV3). Poproś, 
aby indywidualnie przeczytali tekst – historie pierwszą i drugą, 
a następnie odpowiedzieli 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 
w mózgu, nie wypełniło się treścią. Przekaż informację: doświadczenie 
enaktywne pozwala łatwiej poznawać i tworzyć pojęcia; pojęcie, które ma 
desygnat, staje się pojęciem konkretnym, wiązanym 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? 

60/15 minut prezentacja – slajdy 20-
28, załącznik IV3: 
„Krenelaż” 

TW wymienia i wyjaśnia 
podstawowe informacje na temat 
uczenia się w świetle neuronauk 
(nie mówimy o neurodydaktyce!). 
TW rozumie możliwości 
i ograniczenia ludzkich zdolności 
do przyswajania informacji. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

Miniwykład – 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)”.  
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.  
Na podsumowanie przedstaw slajd 28. 

  Przerwa 15 minut   

IV 6 Konstruowanie wiedzy  
Poproś uczestników, aby rozszyfrowali, co kryje się pod pojęciem 
„rekuperator” (na początku zaznacz, żeby uczestnicy, którzy wiedzą, czym 
jest rekuperator, nie wypowiadali się, a jedynie obserwowali tok myślenia 
innych). Poproś, aby w dwuosobowych grupach zebrali jak najwięcej 
skojarzeń z tym pojęciem, aby 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 

30/10 minut prezentacja – slajd 29 TW wymienia i wyjaśnia 
podstawowe informacje na temat 
uczenia się w świetle neuronauk 
(nie mówimy o neurodydaktyce!). 
TW rozumie możliwości 
i ograniczenia ludzkich zdolności 
do przyswajania informacji. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

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] 

 7 Konstruktywizm 
Poproś uczestników o podanie skojarzeń z pojęciem konstruktywizm, 
stwórz mapę skojarzeń. 
Miniwykład na temat konstruktywizmu (slajdy 30-40). 

20/10 minut prezentacja – slajdy 30-
40 

TW zna źródła konstruktywizmu 
w edukacji i podstawowe 
założenia. 
TW rozumie związek neuronauk 
z konstruktywizmem. 

IV 8 Zapamiętywanie 
Zadaj uczestnikom pytanie: Przypomnij sobie, w jaki sposób 
dowiedziałaś/dowiedziałaś się o katastrofie smoleńskiej? Gdzie wtedy 
byłaś/eś? Co robiłaś/eś? Pozwól na swobodne wypowiedzi. Następnie 
zapytaj: Co robiłaś/eś 11 czerwca 2017 roku? (slajd 41) 
Poproś uczestników o rozmowę w parach: Dlaczego niektóre fakty 
pamiętamy szczegółowo, a innych – nie. Wyjaśnij rolę hipokampu 
w zapamiętywaniu (slajd 42). 
Przeprowadź burzę mózgów na temat: Jak pobudzić hipokamp na lekcji? 
Zapisz pomysły na flipcharcie. Na podsumowanie możesz przedstawić 
slajd 43. 

15/5 minut prezentacja – slajd 41, 
flipchart, flamastry 
 

TW wie, jakie czynniki wpływają 
na zapamiętywanie. 

IV 9 Zaangażowanie 
Przypomnij uczestnikom odpowiedzi na pytanie z ćwiczenia IV.1: W jaki 
sposób uczyłeś/uczyłaś się? Następnie zadaj pytanie o inne pojęcie, np. 
Kto pamięta, czym jest haploidalność i diploidalność? (slajd 44). Poproś 
o podniesienie ręki (zapewne nikt lub nieliczni będą znali odpowiedź na to 
pytanie).  
Podziel uczestników na 5 grup. Rozdaj załącznik IV4 „3x5” 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 

25/10 minut flipchart, prezentacja – 
slajdy 44, 45,  załącznik 
IV4 „3x5” 

TW rozumie znaczenie 
zaangażowania uczniów 
w procesie uczenia się. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

odczytywały po jednym czynniku (pozostałe grupy wykreślają to, 
co zostało podane). Zapisz czynniki na plakacie. Pokaż slajd 44 i przedstaw 
jego treść. Zapytaj, które z czynników należałoby dopisać do plakatu „Co 
wpływa na rozwijanie kompetencji kluczowych?” 

II Dzień 

IV 10 Pytanie na rozgrzewkę: Z jakim poziomem motywacji (w skali od 1 do 10) 
przychodzisz dziś na zajęcia? Dlaczego? 
 
Motywacja  
Poproś uczestników o rozmowę w parach na temat: Co mnie motywuje 
do podejmowania różnych działań, takich jak sport, hobby, poznawanie 
nowych rzeczy, podróżowanie itp.? – slajd 46. Zbierz wnioski metodą 
runda bez przymusu i zapisz na flipcharcie zatytułowanym „Motywacja”. 
Trener/ka prosi 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 dość do perfekcji. 

 
Miniwykład na temat motywacji jako funkcji mózgu (slajdy 48-49). 

25/10 minut flipchart, prezentacja – 
slajdy 46-49 

TW rozumie znaczenie motywacji 
wewnętrznej. 

IV 11 Motywacja wewnętrzna 
Podziel uczestników na 4-, 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 czynników, które 
wspierają motywację uczniów w szkole (slajd 50). Zbierz po jednaj 
karteczce od grupy aż do wyczerpania pomysłów. Przedyskutuj 
z uczestnikami, które z czynników należy dopisać do katalogu na plakacie 
„Co wspiera rozwijanie kompetencji kluczowych” i dopisz wybrane 
czynniki. 

15/5 minut prezentacja – slajd 50, 
flipchart, 
samoprzylepne 
karteczki 

TW wymienia czynniki wpływające 
na motywację. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

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. 
Zapytaj, jakie emocje towarzyszą uczniom w takich sytuacjach jak np. 
(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. W czasie prezentacji plakatów zadawaj pytanie „Od 
czego to zależy?”, jeżeli w odniesieniu do tej samej sytuacji pojawią się 
zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Zwróć uwagę na rolę 
nauczyciela.  
Wyjaśnij, jak wpływa lęk na procesy mózgowe (slajd 52). Wprawdzie lęk 
może powodować szybkie uczenie się, ale sam proces uczenia się będzie 
wywoływał nieprzyjemne skojarzenia w mózgu, co doprowadzi 
do unikania sytuacji uczenia się w przyszłości. Zadaj pytanie, które z tych 
emocji sprzyjają uczeniu się i sprawiają, że rozwija się kompetencja 
uczenia się. Poproś uczestników, by w trójkach ustalili, co należy dopisać 
do plakatu „Co wspiera rozwijanie kompetencji kluczowych” – dopisz 
propozycje uczestników. 

30/10 minut flipchart, prezentacja – 
slajdy 51–53 
 

TW rozumie znaczenie relacji 
nauczyciel–uczeń. 
TW rozumie wpływ emocji 
na przebieg procesu uczenia się. 
TW wyjaśnia, na czym polega 
mechanizm lustrzany. 

IV 13 Czynniki sprzyjające procesom uczenia się w kontekście organizacji 
pracy szkoły 
Przeprowadź pracę w nowych 4-osobowych grupach. Poproś uczestników, 
by podyskutowali o czynnikach sprzyjających procesom uczenia się 
w kontekście organizacji pracy szkoły. Powinni zastanowić się nad: 
• sposobem zbierania informacji 
• źródłami informacji. 
Poproś o zapisanie na kartkach A4 pytań do wywiadu, ankiety lub arkusza 
obserwacji – jedno pytanie na jednej kartce. 
Poproś o odczytywanie pytań, przywieszaj je na flipcharcie, grupując 
w kategorie  
Na podsumowanie – konstruktywizm. 

20/5 minut prezentacja – slajd 54,  
flipchart 

TW identyfikuje czynniki związane 
z organizacją pracy szkoły, które 
sprzyjają procesom uczenia się. 
TW łączy wiedzę na temat uczenia 
się z wiedzą dotyczącą 
procesowego wspomagania szkół. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

  Przerwa 15 minut   

V 1 Charakterystyka rozwojowa ucznia na II etapie edukacyjnym 
w kontekście kształtowania kompetencji informatycznych 
1. Podziel grupę szkoleniową na 4 zespoły, które będą reprezentować: 

• uczniów, 
• rodziców, 
• nauczycieli 
• dyrektorów szkół/placówek. 

 
2. Każda z grup przedstawi ze swojej, wylosowanej, perspektywy 

charakterystykę rozwojową ucznia na II etapie edukacyjnym 
w kontekście następujących zagadnień: jakie są źródła cyfrowych 
kompetencji dzieci; co sprzyja ich kształtowaniu; jaka powinna być rola 
rodziców, szkoły i innych podmiotów w tym zakresie (dopasuj 
sformułowania do każdej grupy, np. dla uczniów: gdzie nauczyłeś się 
korzystać z FB; co ci pomaga w korzystaniu z Internetu, czy rodzice albo 
nauczyciele są dla ciebie pomocni w korzystaniu z komputera?). 

 
Miniwykład: Charakterystyka rozwojowa ucznia na II etapie edukacyjnym 
w kontekście kształtowania kompetencji informatycznych. 
 
Uwaga dla trenera: 
Bazuj na module dotyczącym wieku rozwojowego ucznia na II etapie 
kształcenia. 

30/10 minut prezentacja – slajdy 1–
3, flipchart,  
kolorowe pisaki 

TW charakteryzuje specyfikę 
rozwojową uczniów na II etapie 
edukacyjnym w kontekście 
rozwijania kompetencji 
informatycznych. 

V 2 Kompetencje informatyczne w zapisach nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego 
1. Wprowadzenie do zajęć: dyskusja (przypominająca, podsumowująca 

poprzedni moduł) w grupie – „Co to jest kompetencja?” Kompetencja to 
wiedza, umiejętności i postawa. 
 

2. Podziel grupę szkoleniową na cztery zespoły. Zadaniem zespołów jest 
opracować profil kompetencyjny ucznia na II etapie edukacyjnym 
w aspekcie posługiwania się TIK na podstawie zapisów zawartych 
w przedmiotowych podstawach programowych: 
• I grupa – wiedza, umiejętności postawy uczniów – edukacja 

informatyczna, 

25/5 minut prezentacja – slajdy 4, 
5, kartki A4, flipchart, 
pisaki,  
Podstawa programowa 

TW określa wiedzę, umiejętności 
i postawy ucznia na II etapie 
edukacyjnym związane 
z kompetencjami 
informatycznymi. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

• II grupa – wiedza, umiejętności i postawy uczniów – przedmioty 
matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia, biologia, 
geografia), 

• III grupa – wiedza, umiejętności i postawy uczniów – przedmioty 
humanistyczne (język polski, języki obce, historia, WOS), 

• IV grupa – wiedza, umiejętności i postawy uczniów – przedmioty 
artystyczne i inne (plastyka, muzyka, etyka, wychowanie fizyczne, 
EDB). 

 
Każdy zespół otrzymuje do analizy podstawę programową kształcenia 
ogólnego. Grupy prezentują wyniki prac na forum na plakatach. 

V 3 Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
w kontekście rozwijania kompetencji informatycznych 
Trener krótko podsumowuje poprzednie etapy pracy, odwołując się 
ponownie do podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie 
informatyki i wskazuje zmiany, jakie wprowadza nowa podstawa w tym 
obszarze.. 
 
Do tej pory dużą wagę przywiązywano do kształcenia umiejętności korzystania 
z aplikacji komputerowych oraz zasobów i komunikacji w sieci, obejmując 
wszystkich uczniów kształceniem w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnej. Oczekiwane obecnie kompetencje obywateli w zakresie 
technologii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą alfabetyzację 
komputerową i biegłość w zakresie korzystania z technologii. Te umiejętności 
są nadal potrzebne, ale nie są już wystarczające w czasach, gdy informatyka 
staje się powszechnym językiem niemal każdej dziedziny i wyposaża je w nowe 
narzędzia. Podstawowe zadanie szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, 
pisania i rachowania – wymaga poszerzenia o alfabetyzację w zakresie 
umiejętności rozwiązywania problemów 
z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi 
wywodzących się z informatyki oraz o lepsze zrozumienie, jakie są obecne 
możliwości technologii, komputerów i ich zastosowań. Elementem 
powszechnego kształcenia staje się również umiejętność programowania. 
Programowanie jest tu rozumiane znacznie szerzej niż tylko samo napisanie 
programu w języku programowania. To cały proces, informatyczne podejście 
do rozwiązywania problemu: od specyfikacji problemu (określenie danych 

5/5 minut  TW wie, jakie zmiany wprowadza 
nowa podstawa programowa 
w obszarze rozwijania 
kompetencji informatycznych 
na wszystkich przedmiotach, 
w tym w ramach kształcenia 
informatycznego na II etapie 
edukacyjnym. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

i wyników, a ogólniej – celów rozwiązania problemu), przez znalezienie 
i opracowanie rozwiązania, do zaprogramowania rozwiązania, 
przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu 
odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Tak rozumiane 
programowanie 
jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, wpływa na sposób 
nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć 
informatycznych i metod informatyki. Wspomaga kształcenie takich 
umiejętności, jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie 
myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje 
potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. 
Umiejętności nabyte podczas programowania są przydatne na zajęciach 
z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie 
informatycznych. Cele ogólne kształcenia informatycznego są takie same 
dla wszystkich etapów edukacyjnych. Opis wymagań szczegółowych ma 
charakter spiralny (przyrostowy) – na każdym etapie edukacyjnym wymaga się 
od uczniów umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych 
i rozszerza się je o umiejętności nowe.” 
 
Szerzej na temat: Myślenie komputacyjne, algorytmy i nauka 
programowania w V module kursu e-learningowego. 
Kurs e-learningowy (moduł IV) omawia zmiany w podstawie programowej 
w kontekście rozwijania kompetencji informatycznych na zajęciach 
i stanowi wprowadzenie do nauki myślenia algorytmicznego. 

V 4 Profil kompetencyjny ucznia i nauczyciela jako kierunek rozwoju 
pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych 
1. Podziel uczestników na trzy grupy. Zadaniem jednej grupy będzie 

stworzenie plakatu prezentującego ucznia, dwie pozostałe opracują 
plakaty przedstawiające nauczycieli – 1. świadomie posługującego się 
technologią w życiu prywatnym, 2.takiego, który w niewielkim stopniu 
posługuje się technologią w życiu prywatnym. Poziom kompetencji 
informatycznych należy przedstawić według schematu: pasje 
i zainteresowania; technologia w służbie zainteresowań; wyzwania 
i trudności; działalność online – społeczny wymiar aktywności. Grupy 
tworzą postacie, indywidualizując ją poprzez dodanie informacji typu: 
imię, wiek, ewentualnie staż pracy. 

20/0 minut  TW wskazuje kompetencje 
nauczycieli istotne 
dla kształtowania u uczniów 
kompetencji informatycznych. 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” 
POWR.02.10.00-00-5002/17-00 

29 
 

Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

2. Po zakończeniu pracy grupy wymieniają się plakatami dwukrotnie, 
aby każdy trafił do każdej grupy.  

3. Poproś grupy, aby na podstawie plakatów sformułowały oraz 
uzupełniły trójkąt kompetencji: wiedza/ umiejętności/ postawa/ 
w zakresie kompetencji informatycznych. 

4. Po wykonaniu zadania zaproś przedstawicieli grup do podsumowania 
i prezentacji wypracowanych przez siebie modeli kompetencji.  

5. Podsumuj ćwiczenie w kontekście profilu kompetencyjnego nauczyciela 
i ucznia – jako wyznacznika rozwoju pracy szkoły. Co daje rozwój – 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli – w zakresie: wiedzy, umiejętności 
i postaw? Jaka jest rola nauczyciela w rozwijaniu kompetencji 
informatycznych uczniów? 

V 5 Wewnętrzne uwarunkowania pracy szkoły sprzyjające kształtowaniu 
kompetencji informatycznych uczniów na II etapie edukacyjnym 
1. Podziel uczestników szkolenia na cztery grupy (proponowany podział: 

uczestnicy odliczają do czterech – jedynki siadają razem, dwójki, trójki, 
czwórki jw.). Zadaniem każdej grupy będzie przeprowadzenie audytu 
pod kątem wewnętrznych uwarunkowań pracy i zasobów szkoły, które 
mają wpływ na kształcenie kompetencji informatycznych uczniów. 
Audyt powinien obejmować:  
• zasoby szkoły (sprzęt, warunki lokalowe itp.);  
• organizację pracy szkoły (np. praca w chmurze, dziennik 

elektroniczny itp.);  
• zakres zastosowania TIK w procesie uczenia i nauczania, 
• metod, form pracy z TIK na zajęciach. 

2. Zaproś do podsumowania ćwiczenia przedstawicieli grup. Twoim 
zadaniem jest opracowanie plakatu podsumowującego – w formie listy 
wypunktowanej: uwarunkowania pracy szkoły, mające wpływ 
na kształtowanie kompetencji informatycznych uczniów.  

3. Po opracowaniu plakatu rozdaj uczestnikom szkolenia po sześć cenek 
i poproś, aby każdy stworzył ranking: element, który uczestnik uzna 
za najważniejszy, otrzymuje trzy cenki, mniej ważny – dwie, kolejne 
w hierarchii – jedną. Po dokonaniu rankingu podsumuj ćwiczenie, 
odnosząc się do jego wyników.  

Na zakończenie tej części zwróć uwagę uczestników szkolenia, że oprócz 
sprecyzowania uwarunkowań pracy szkoły, mających wpływ 

20/0 minut flipchart, cenki TW identyfikuje uwarunkowania 
pracy szkoły mające wpływ 
na kształtowanie kompetencji 
informatycznych uczniów na II 
etapie edukacyjnym. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności  

i wiedza (cele działania) 

na kształtowanie kompetencji informatycznych uczniów na II etapie 
edukacyjnym, otrzymali narzędzie służące przeprowadzeniu audytu 
szkoły, które może być cenną pomocą w planowaniu, organizacji 
i realizacji zadań szkoły 

V 6 Wpływ kompetencji informatycznych na kształtowanie innych 
kompetencji kluczowych 
1. Zaproś uczestników szkolenia do udziału w ćwiczeniu, którego celem 

będzie określenie i wymienienie kompetencji ponadprzedmiotowych 
(w ramach innych kompetencji kluczowych), na rozwój których ma 
wpływ kompetencja informatyczna. Podziel uczestników na dwójki. 
Pierwsza część ćwiczenia polega na rozmowie w parach – każda para 
w ciągu czterech minut zapisuje jak największą liczbę kompetencji 
ponadprzedmiotowych; w drugiej części ćwiczenia zbierasz informacje 
od uczestników i zapisujesz je na plakacie. Każda para po kolei 
wymienia jedną kompetencję.  

2. Dzielisz uczestników na pięć grup (dowolną metodą), następnie każdej 
grupie przypisujesz dwie kompetencje. Zadaniem każdej grupy będzie 
odpowiedź na pytanie: Jak sprawdzić, czy te kompetencje będą 
rozwijane, jakimi metodami pracować? Aby uzyskać odpowiedź na te 
pytania, każda grupa ma za zadanie wypełnienie tabeli obejmującej 
następujące części: kompetencje (zgodnie z przydziałem), metody 
pracy, narzędzia TIK. 

3. Zaproś przedstawicieli kolejnych grup do prezentacji wyników swojej 
pracy.  

4. Podsumuj ćwiczenie w kontekście znaczenia kompetencji 
informatycznych w rozwijaniu innych kompetencji kluczowych. 

10/0 minut flipchart; markery 
 

TW rozumie znaczenie 
kompetencji informatycznych 
w rozwijaniu innych kompetencji 
kluczowych. 

V 7 Podsumowanie II zjazdu 
Rundka zdań niedokończonych. 
Poproś, aby każdy z uczestników dokończył jedno wybrane zdanie.  
Na tym zjeździe: 
• najważniejsze dla mnie było… 
• najbardziej inspirujące… 
• Chciałabym/-łbym więcej dowiedzieć się o…. 

10/0 minut  TW podejmuje refleksję nad 
wartościami II zjazdu. 
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Materiały do modułu IV:  

1. Prezentacja: moduł IV „Proces uczenia się i jego uwarunkowania” 

2. Załącznik IV1 „Czynniki wpływające na uczenie się”  

3. Załącznik IV2 „Statystyczny mózg” 

4. Załącznik IV3 „Krenelaż” 

5. Załącznik IV4 „3x5” 

6. Załącznik dla trenera TIV1 
 

Materiały do modułu V 

1. Prezentacja: moduł V „Rozwój dziecka w średnim wieku szkolnym a rozwój kompetencji informatycznych 

2. Podstawa programowa II etap edukacyjny 
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Zjazd III (15h) 

Temat: Moduł VI: TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

  Rozpoczęcie zajęć – rundka wprowadzająca (nastrój i oczekiwania). 
Cele zjazu, harmonogram zajęć. 

10/0 minut  TW wyrażają swoje oczekiwania 
wobec III zjazdu. 

VI 1 Poziomy integracji technologii w procesie edukacji na przykładzie 
modelu SAMR (ang. Substitution, Augmentation, Modification, 
Redefinition) 
Działania trenera dla osiągnięcia celu sesji (należy koniecznie zrealizować 
3 elementy): 
a) burza mózgów częściowo moderowana przez trenera. 

Zaproś uczestników szkolenia do burzy mózgów na temat: 
„Różne sposoby/sytuacje dydaktyczne/programy, aplikacje/etc. 
wykorzystywania TIK w edukacji”. Pomysły/przykłady podawane przez 
uczestników szkolenia notuj na flipcharcie. 

b) Wraz z uczestnikami dokonaj kategoryzacji sposobów/przykładów 
od mało efektywnego do wysoko efektywnego wykorzystywania TIK 
w szkole (w kontekście modelu SAMR, nie przedstawiając go). 

c) miniwykład trenera – prezentacja modelu SAMR – Jak mądrze 
korzystać z technologii w szkole? 

Model SAMR opracowany przez dr Rubena Puentedurę. 
W tym modelu zdefiniowane zostały cztery poziomy integracji technologii 
w procesie edukacji, dzięki czemu uzmysławiamy sobie, że z reguły 
posługujemy się nowoczesnymi narzędziami tradycyjnie i mało 
skutecznie. Model ten pozwala też zrozumieć, w jaki sposób należy się 
nimi posługiwać, by uzyskać jak najbardziej zadawalający efekt. 
SAMR to skrót od pierwszych liter czterech wyrazów w języku angielskim: 
a) Substitution (podstawienie) 
b) Augmentation (powiększenie, rozszerzenie) 
c) Modification (modyfikowanie) 
d) Redefinition (redefinicja) 
http://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2736-model-samr-czyli-o-
technologii-w-nauczaniu 

80/10 minut flipchart, pisaki, 
prezentacja ppt Model 
SAMR – slajdy 1-4, 
komputery z dostępem 
do Internetu 

TW definiuje poziomy integracji 
technologii w procesie edukacji 
na przykładzie modelu SAMR R. 
Puentedury. 
TW wskazuje wybrane narzędzia 
i zasoby wspomagające proces 
nauczania/uczenia się na II etapie 
edukacyjnym. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

Konkluzja: 
Kluczem do optymalnego wykorzystania dostępnej w klasie technologii 
do celów edukacyjnych jest wiedza nauczyciela i jego doświadczenie 
w stosowaniu narzędzi, którymi może on posłużyć się w nauczaniu. Ważne 
jest, by na co dzień posługiwał się technologią – zarówno w sprawach 
prywatnych, jak i zawodowych. Tylko wtedy można oczekiwać, że będzie 
wykorzystywał w nauczaniu narzędzia TIK kompetentnie i efektywnie. Jeśli wie, 
że istnieją różne programy, które służą np. do prezentacji, wie, czym się różnią 
i jakie mają zastosowanie, będzie mógł zaproponować swoim uczniom 
odpowiednie zadania/działania z wykorzystaniem danego narzędzia. Model 
SAMR może pomóc w przejściu z edukacji 1.0 (S, A) do edukacji 2.0 (M) lub 3.0 
(R), jak to zgrabnie ujmują zachodni eksperci zajmujący się technologiami 
edukacyjnymi. 
Pomocny w prezentacji modelu może się okazać rysunek autorstwa L. 
Hojnackiego: http://www.enauczanie.com/mobilne/rady/proces-
skutecznego-wdrazania-mobilnych-technologii 
a) Podziel grupę szkoleniową na cztery zespoły zadaniowe. Każdy 

z zespołów otrzymuje kartkę z flipcharta z nazwą jednego z poziomów 
modelu SAMR. Każda z grup ma za zadanie wpisać znane im programy 
komputerowe, aplikacje, które na danym poziomie modelu są 
wykorzystywane w szkołach: 

• I grupa – Substitution (podstawienie) 
• II grupa – Augmentation (powiększenie, rozszerzenie) 
• III grupa – Modification (modyfikowanie) 
• IV grupa – Redefinition (redefinicja). 

b) Po zapisaniu wszystkich pomysłów w danej grupie kartka e 
do następnej grupy, aż dojdzie do punktu wyjścia. W  pierwszej 
kolejności należy wpisywać programy bezpłatne. 

c) Na poszczególnych poziomach mogą się pojawić przykłady tych 
samych programów, zatem ważne będzie omówienie sposobu ich 
wykorzystania. 

d) Jest to punkt wyjścia do omówienia wielości programów, którymi 
dysponujemy, oraz przedstawienia treści z dalszej części kursu. 

e) Zaprezentuj uczestnikom szkolenia stronę http://www.edukator.pl/TIK-
EDUKATOR,9432.html, na której zostały zebrane dostępne programy, 
narzędzia wg określonych kategorii wykorzystywania. 

Każdy z uczestników indywidualnie dokona przeglądu programów.  

http://www.enauczanie.com/mobilne/rady/proces-skutecznego-wdrazania-mobilnych-technologii
http://www.enauczanie.com/mobilne/rady/proces-skutecznego-wdrazania-mobilnych-technologii
http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html
http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

Rundka podsumowująca sesję: Ile i które z narzędzi ze strony TIK-
edukator jest mi znanych? 
Uwaga dla trenera: 
Ćwiczenie to jest ważnym momentem diagnozy uczestników szkolenia 
pod kątem znajomości programów/aplikacji mobilnych, co umożliwi 
indywidualizację zajęć w dalszej ich części. 
W trakcie trwania kursu flipcharty powinny być uzupełniane o kolejne 
poznane programy/aplikacje. 

  Przerwa kawowa 15 minut   

VI 2 Serwery i dyski wirtualne – dysk Google, Dropbox. TW mogą wybrać 
np. dysk OneDrive, iCloud do scenariuszy zajęć, które planują 
z radami pedagogicznymi. 
1. Pytanie do uczestników szkolenia o trudności, z jakimi najczęściej 

spotykają się w związku z wymianą różnych dokumentów 
elektronicznych w szkole, tworzeniem technicznym ankiet, 
opracowywaniem oraz prezentacją ich wyników; jakie mają problemy, 
gdy współtworzą prezentacje z innymi nauczycielami; co sprawia 
trudność w związku z przechowywaniem dokumentów elektronicznych. 

2. Wprowadzenie do zagadnienia: chmura operacyjna – przeprowadź 
burzę mózgów lub przedstaw zalety rozwiązania na podstawie np. 
opracowanych wcześniej przez Ciebie na dysku Google dokumentów 
tekstowych, ankiet, kalendarza, prezentacji czy też innych materiałów, 
np. przechowywanych zdjęć, filmów. Na tej podstawie omów 
możliwości wykorzystania dysków wirtualnych w pracy dydaktycznej 
i nauczycielskiej. 

3. Na podstawie wcześniejszej prezentacji możliwości dysku Google 
zainicjuj ćwiczenie w parach. 

4. Należy ustalić kryteria wyboru odpowiedniego rozwiązania 
systemowego dla szkoły/klasy/użytkowania prywatnego wg: 
− potrzeb, 
− umiejętności nauczycieli i uczniów, 
− możliwych rozwiązań; jakie byłyby dedykowane nauczaniu/pracy 

własnej nauczyciela. 
Czas pracy: cztery do sześciu minut. Rozdajesz każdej parze karteczki 
samoprzylepne z informacją, aby na każdej opisały po jednej propozycji 
do danego kryterium, albo wydajesz polecenie przedyskutowania 

90/20 minut flipchart, pisaki, 
komputery z dostępem 
do Internetu, 
prezentacja ppt 5, 
załącznik VI1: projekt 
scenariusza dla rady 
pedagogicznej  

TW charakteryzuje najnowsze 
trendy związane 
z wykorzystywaniem technologii 
w edukacji. 
TW wskazuje wybrane narzędzia 
i zasoby wspomagające proces 
nauczania/uczenia się na II etapie 
edukacyjnym. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

zagadnienia, a przedstawione wnioski będziesz zapisywać na karcie 
flipcharta. 
1. Po ustaleniach w parach zbierz wszystkie rekomendacje na karcie 

flipchart (zapisując je albo zbierając karteczki samoprzylepne od par – 
w tym przypadku pogrupuj je w odpowiednie obszary tematyczne – 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami). 

2. Zaprezentuj film reklamowy dotyczący aplikacji Dropbox jako przykładu 
chmury (https://www.youtube.com/user/dropbox) i powiedz, że są 
różne rozwiązania dotyczące pracy w chmurze, np.: OneDrive, iCloud. 
Jednak na potrzeby szkolenia będziemy się zajmowali dyskiem 
wirtualnym Google jako rozwiązaniem bezpłatnym. Powiedz również 
o możliwościach, jakie daje firma Google szkołom - G Suite dla Szkół 
i Uczelni. 

3. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi założenia przez 
uczestników konta na Google poproś o zalogowanie się i samodzielne 
zapoznanie z możliwościami dysku pod kątem: dostępnych aplikacji, 
systemu komunikacji, współtworzenia kalendarza. Następnie poproś, 
aby uczestnicy w parach zaproponowali wykorzystanie jednej 
funkcjonalności konkretnie dla potrzeb swojej szkoły. Jest to punkt 
wyjścia do opracowania scenariuszy do pracy z radami 
pedagogicznymi. Zwróć uwagę na techniczne aspekty i możliwości 
posługiwania się dyskiem Google. 

4. 6. Podziel uczestników na cztery grupy projektowe. 
5. Zadaniem każdej grupy jest opracowanie planu spotkania z radą 

pedagogiczną z wykorzystaniem dysku wirtualnego Google - będzie to 
zarys projektu, uzupełniany podczas dalszej części spotkania (Uwaga! 
rozdaj załącznik w wersji drukowanej: projekt scenariusza dla rady 
pedagogicznej lub udostępnij go w wersji elektronicznej na Dysku 
Google). 

Uwaga dla trenera: 
Przed III zjazdem uczestnicy szkolenia powinni mieć założone konta 
w poczcie gmail.com. Na zajęciach założenie kont zostanie zablokowane 
przez Google (z jednego IP można założyć maksymalnie 10 kont). 

  Przerwa kawowa 15 min   

VI 3 Gromadzenie i udostępnianie zasobów, integracja wiedzy, np. praca 
w chmurze 

90/10 minut flipchart, pisaki, 
komputery z dostępem 

TW doświadcza modelu SAMR 
w pracy własnej; organizuje swoje 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

1. Odwołaj się do modelu SAMR, którym zostało rozpoczęte szkolenie. 
Odwołaj się do ostatniego ćwiczenia przed przerwą, dotyczącego 
tworzenia scenariusza szkoleniowego dla rad pedagogicznych, i zapytaj 
uczestników, z którego poziomu był to przykład zastosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy powinni 
wskazać na podstawienie, czyli wykorzystanie TIK w warstwie biernej. 

2. Kolejne poziomy SAMR dają dużo lepsze rezultaty dydaktyczne, dlatego 
zaproponuj uczestnikom szkolenia, by wyszukali materiały dydaktyczne 
w sieci i przyporządkowali je do poziomów modelu SAMR. Zaproponuj 
pracę w chmurze jako praktyczne zastosowanie modelu w pracy 
dydaktycznej. Pozostaw podział na grupy sprzed przerwy i jako 
ćwiczenie praktyczne poleć grupom: 
• wyszukanie ciekawych materiałów/zasobów/stron (dydaktycznych) 

niezbędnych do uzupełnienia scenariusza oraz opracowanie 
zestawienia ciekawych materiałów przyporządkowanych 
do poziomów modelu SAMR (wyszukiwanie informacji w sieci musi 
odbywać się z uwzględnieniem praw autorskich (odwołanie 
do wcześniejszego warsztatu i modułu I kursu e-learningowego); 

• pracę na jednym dokumencie (konieczne jest udostępnienie 
i współedycja dokumentu), w którym będą zestawione ciekawe 
materiały przyporządkowane do poziomów modelu SAMR; 

• selekcję ww. materiałów pod względem merytorycznym; 
• prezentację wypracowanego materiału przed całą grupą. 

3. Podsumuj ćwiczenie w kontekście modelu SAMR oraz możliwości 
wykorzystania opracowanego materiału w pracy z radą pedagogiczną 
szkół objętych wsparciem. 

Uwaga dla trenera: 
Jeżeli uważasz, że grupa powinna przećwiczyć aplikację prezentacji 
na dysku Google, możesz zaproponować ustalenie koncepcji 
i opracowanie materiałów w formie prezentacji .ppt na dysku Google 
(współedytowanej przez wszystkich reprezentantów grupy – każdy 
powinien opracować min. 3, 4 slajdy. 
Uczestnicy szkolenia raczej znajdą i wskażą materiały w Internecie, które 
odzwierciedlają niższe poziomy zastosowania modelu SAMR. Zwróć im 
uwagę na ten fakt i doprowadź w dyskusji do wniosku, że nauczyciele 
sami powinni tworzyć materiały, które będą odpowiadały wyższym 
poziomom, oraz stosować narzędzia/aplikacje/programy oraz metody 

do Internetu środowisko pracy oraz 
opracowuje dokumenty 
w chmurze. 
TW pracuje z wybranymi 
narzędziami i zasobami 
wspomagającymi proces 
nauczania/uczenia się na II etapie 
edukacyjnym. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

pracy, np. metodę projektu, WebQuest, e-portfolio, które będą spełniały 
oczekiwania współczesnej edukacji pod względem osiąganej efektywności 
kształcenai oraz będą zgodne z modelem SAMR. 

  Przerwa obiadowa 60 minut   

VI 4 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie 
nauczania/uczenia się – narzędzia na II etapie edukacyjnym 
1. Poinformuj, że kolejnym elementem warsztatu jest praca z aplikacjami, 

które zmotywują uczniów do twórczych działań oraz zapewnią 
indywidualizację pracy. 

2. Zaprezentuj wybrane aplikacje w konkretnych zastosowaniach 
edukacyjnych (wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się z aplikacjami 
oraz wyszukanie przykładów zastosowań na lekcji/zajęciach 
dydaktycznych), np.: StoryJumper, ToonyTool lub Make Belife Komix, 
Photo Story 3 dla Windows, Voki, Tagxedo lub Wordle. 

3. Podziel uczestników na pary i poinformuj, że będą testowali nowe 
aplikacje, a następnie jako eksperci od danych aplikacji uczyli innych 
ich obsługi oraz tworzenia materiałów. Rozdaj każdej parze po dwie 
(lub jedną) instrukcje obsługi aplikacji, poproś o zapoznanie się z nimi 
i przetestowanie. 

4. Przetasuj uczestników po wykonaniu zadania, aby w parze znalazły się 
osoby, które testowały różne aplikacje. Zadaniem każdej osoby będzie 
nauczenie swojego partnera/partnerki poznanej aplikacji, a wynikiem – 
opracowany wspólnie materiał, np. komiks tematyczny 
na lekcję/zajęcia dydaktyczne. 

 
5. Na zakończenie sesji nastąpią prezentacje wypracowanych przez pary 

materiałów oraz odwołanie się do możliwości zastosowania TIK 
(których reprezentacją są w/w aplikacje) w pracy indywidualnej 
i grupowej z uczniami. Uczestnicy powinni uświadomić sobie, jakie 
korzyści daje praca z technologiami (np. szybki rezultat, indywidualny 
czas pracy; natychmiastowa informacja zwrotna i poczucie sukcesu; 
możliwa jest praca uczniów z różnymi dysfunkcjami). 
 

90/10 minut flipchart, pisaki, 
komputery z dostępem 
do Internetu,  
załącznik: instrukcje 
obsługi wybranych 
aplikacji oraz wykaz 
stron internetowych 

TW analizuje przykłady dobrych 
praktyk wykorzystania TIK 
w procesie nauczania/uczenia się 
dziecka na II etapie edukacyjnym 
na przedmiotach 
nieinformatycznych. 
TW określa możliwości 
wykorzystania TIK w pracy 
z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych oraz 
w indywidualizacji nauczania. 
TW opracowuje interaktywny 
materiał dydaktyczny. 

  Przerwa kawowa 15 minut   
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

VI 5 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie 
nauczania/uczenia się – narzędzia na II etapie edukacyjnym 
1. Rozpocznij kolejny moduł szkolenia od pytań: W jaki sposób 

wyszukujecie informacje w sieci; jak dokonujecie ich selekcji i jak je 
zapisujecie? 

2. Powiedz, że jedną z ról nauczyciela jest także bycie przewodnikiem 
po zasobach internetowych oraz osobą wskazującą, że Internet to nie 
tylko miejsce rozrywki, ale także przestrzeń do własnego rozwoju 
i nauki. Dlatego warto znać edukacyjne miejsca w sieci. 

3. Udostępnij uczestnikom (np. na Padlecie lub w dokumentach Google) 
wykaz stron edukacyjnych (załącznik TVI1) i rozdaj go również w wersji 
drukowanej z poleceniem zaznaczenia przy każdym zasobie możliwości 
zastosowania na lekcji/zajęciach dydaktycznych. 

4. Dodatkowym zadaniem uczestników będzie odnalezienie i wpisanie 
na Padlecie co najmniej dwóch zasobów, które nie zostały wymienione 
w spisie. 

5. Powiedz, że praca z wcześniejszymi zasobami jest również możliwa 
na tablicy interaktywnej. Zaprezentuj różne typy tablic interaktywnych, 
oprogramowanie do nich oraz gotowe zasoby. 
 

Uwaga: w zależności od dostępności tablicy interaktywnej przećwicz 
z uczestnikami tworzenie materiałów na przykładzie oprogramowania 
Open Sankore – jest to przykład wolnego oprogramowania, które 
sprawdza się na wszystkich typach tablic interaktywnych. 
 
6. Podsumuj sesję, zwracając uwagę na możliwości powiązania 

opracowywanych materiałów interaktywnych z pracą na tablicy 
interaktywnej. 

Więcej na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii  
na II poziomie edukacyjnym znajdą uczestnicy w module III kursu e-
learningowego. 

90/10 minut flipchart, pisaki, 
komputery z dostępem 
do Internetu; 
załącznik TVI1: wykaz 
stron edukacyjnych 
w sieci 

TW analizuje przykłady dobrych 
praktyk wykorzystania TIK 
w procesie nauczania/uczenia się 
dziecka na II etapie edukacyjnym 
na przedmiotach 
nieinformatycznych. 
TW określa możliwości 
wykorzystania TIK w pracy 
z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych oraz 
w indywidualizacji nauczania. 

II dzień 

VI 6 Kompetencje trenerskie w zakresie planowania scenariuszy zajęć 
z radą pedagogiczną z wykorzystaniem TIK 
1. Zaplanuj indywidualną pracę uczestników lub w parach przy 

stanowiskach komputerowych z dostępem do Interenetu. 

90/0 minut załącznik: VI3: wzór 
scenariusza zajęć,  
komputery z dostępem 
do Internetu, tablety 

TW planuje scenariusze zajęć 
z radą pedagogiczną. 
TW stosuje wiedzę o trendach 
i możliwościach wykorzystywania 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

2. Każdy uczestnik szkolenia niech wybierze jeden program 
komputerowy/aplikację mobilną, której wykorzystania chciałby nauczyć 
nauczycieli, np. w radzie pedagogicznej lub na kursie. Mogą to być 
programy poznane na zajęciach lub inne przydatne w szkole, niemniej 
powinny być one darmowe i ogólnodostępne. Pomocna 
w wyszukiwaniu programów/narzędzi TIK do opracowania scenariusza 
może okazać się strona http://www.edukator.pl/TIK-
EDUKATOR,9432.html. 

3. Po wybraniu programu należy zaplanować 3 h (1 h = 45 minut) 
szkolenia nauczycieli na jego temat. W tym celu należy opracować 
scenariusz zajęć wg udostępnionego wzoru. Prowadzenie zajęć 
na podstawie fragmentów scenariuszy jest przewidziane w dalszej 
części kursu (kolejna sesja). 

Uwaga dla trenera: 
Każdy z uczestników zajęć powinien wypracować 1 scenariusz szkolenia. 
Jeżeli uczestnicą zechcą pracować w parach czy w zespołach o większej 
liczbie osób, każdy z nich powinien mieć wypracowany własny scenariusz 
szkolenia z radą pedagogiczną. 
Na stronie http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html znajdują się 
zebrane w poszczególnych kategoriach zastosowania narzędzia TIK. 
Uczestnicy szkolenia bardziej zaawansowani w posługiwaniu się TIK 
powinni wybrać program nowy, natomiast pozostali uczestnicy mogą 
opracować scenariusz dotyczący programów poznanych na zajęciach.  

nowoczesnych technologii 
w procesie nauczania/uczenia się 
we wspomaganiu szkół. 

  Przerwa 15 minut   

VI 7 Kompetencje trenerskie w zakresie prowadzenia zajęć z radą 
pedagogiczną – prezentowanie i wykorzystywanie programów 
i aplikacji komputerowych 
Stwórz bezpieczną dla uczestników szkolenia atmosferę 
dla przeprowadzenia tzw. etiud trenerskich.  
1. Zadaniem uczestnika jest przeprowadzenie dla pozostałych członków 

grupy szkoleniowej fragmentu zajęć na podstawie opracowanego 
scenariusza . 

2. Zadaniem uczestników – odbiorców szkolenia jest udzielenie osobie 
prowadzącej informacji zwrotnej według poniższego schematu: 
• co zostało dobrze przeprowadzone, wykonane (wskazanie mocnych 

stron); 

100/0 minut rzutnik, komputery 
z dostępem 
do Internetu 

TW doskonali warsztat trenerski 
w zakresie wykorzystywania 
nowoczesnych technologii 
we wspomaganiu szkół. 

http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html
http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html
http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas : całość / 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza, (cele działania) 

• gdzie został popełniony błąd i jak go poprawić, np. co było 
niezrozumiałe itp. (wskazanie słabych stron); 

• nad czym warto dalej pracować w warsztacie trenerskim 
i w obszarze TIK (jeżeli będzie można to określić). 

 
Uwaga dla trenera: 
W ramach kursu w trakcie III i IV zjazdu zaplanowany czas 
na przeprowadzenie etiud trenerskich to łącznie 2 x 3 h. Postaraj się, by 
w ciągu 6 h wystąpił każdy uczestnik. Czas przypadający na wystąpienie 
jednej osoby i udzielenie jej informacji zwrotnej to ok. 15 minut. 

VI 8 Podsumowanie III zjazdu  
Rundka zdań niedokończonych. 
Poproś, aby każdy z uczestników dokończył jedno wybrane zdanie. 
Na tym zjeździe: 
• najważniejsze dla mnie było… 
• najbardziej inspirujące… 
• chciałabym/-ałbym więcej dowiedzieć się o…. 

10/0 minut  TW podejmuje refleksję nad 
wartościami III zjazdu. 

 

Załączniki dla uczestników: 

1. VI1: scenariusz szkolenia rady pedagogicznej z wykorzystaniem dysku Google 

2. VI2: spis stron internetowych, aplikacji i miejsc w Internecie, przydatnych w pracy nauczyciela 

3. VI3: scenariusz szkolenia rady pedagogicznej 

 
Załącznik dla trenera:  

1. TVI1: wykaz stron internetowych 
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Zjazd IV (15 h) 

Temat: Moduł VII: Współpraca i komunikacja z wykorzystaniem TIK 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

  Rozpoczęcie zajęć – rundka wprowadzająca (nastrój i oczekiwania). 
Cele zjazdu, harmonogram zajęć. 

10/0 minut  TW wyraża swoje oczekiwania 
wobec IV zjazdu. 

VII 1 TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/ uczenia 
się – narzędzia na II etapie edukacyjnym: tablica interaktywna. 
Wstęp 
Zakończeniem poprzedniego modułu było wprowadzenie do tablic 
interaktywnych. Podczas bieżącej sesji uczestnicy poszerzą wiedzę 
i umiejętności z zakresu ich wykorzystania. 
1. Dokonaj wprowadzenia do tematu, zadając pytanie, czy uczestnicy 

szkolenia stosują w pracy tablice multimedialne i w jaki sposób 
wykorzystują ich możliwości. Zapisuj na flipcharcie pomysły 
uczestników na wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas 
prowadzenia zajęć dydaktycznych.  Pamiętaj o modelu SAMR 
i zastosowaniu tablic interaktywnych na poziomie wyższych kategorii. 

2. Zaprezentuj różne technologie tablic interaktywnych oraz wybrane 
strony www producentów tablic np.: 
− Smart Notebook 

Strona: http://www.tablice.net.pl/do-pobrania/oprogramowanie-
smart/ 
Zasoby: 
http://www.tablice.net.pl/lekcje/ 
http://exchange.smarttech.com/#tab=0 

− Workspace dla tablic interaktywnych DualBoard, Touch Board,  
Touch Board Plus oraz tabletów Mobi i MobiView 
Strona: 
http://www.interwrite.pl/ 
Zasoby: 
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=rozwiazania&main= 
solutions 

80/10 minut 
 
 
 
 
 

flipchart, pisaki; 
rzutnik, dostęp 
do Internetu, tablica 
interaktywna (tablety) 
 

TW określa rolę nowoczesnych 
technologii we wspomaganiu 
procesu nauczania/uczenia się 
TW zna zasoby na tablice 
interaktywne.  
TW potrafi zaplanować pracę 
z tablicą interaktywną. 

http://www.tablice.net.pl/do-pobrania/oprogramowanie-smart/
http://www.tablice.net.pl/do-pobrania/oprogramowanie-smart/
http://www.tablice.net.pl/lekcje/%0bhttp:/exchange.smarttech.com/#tab=0
http://www.tablice.net.pl/lekcje/%0bhttp:/exchange.smarttech.com/#tab=0
http://www.interwrite.pl/
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=rozwiazania&main=%0bsolutions
http://www.interwrite.pl/index.php?menu=rozwiazania&main=%0bsolutions
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

Poproś uczestników szkolenia, żeby śledzili prezentowane strony 
w Internecie i analizowali je pod kątem: łatwości obsługi; wsparcia 
technicznego i merytorycznego oraz gotowych zasobów dydaktycznych. 
1. Podsumuj prezentację, odwołując się do analizy, której dokonali 

uczestnicy szkolenia podczas przeglądu stron producentów 
oprogramowania do tablic interaktywnych, i modelu SAMR.  

2. Zapytaj uczestników, czym różni się oprogramowanie prezentowane 
do tej pory od oprogramowania, które było prezentowane na ostatnim 
zjeździe (Smart Notebook, Workspace – oprogramowanie komercyjne; 
Open sankore – open source). Ponieważ Open Sankore jest 
oprogramowaniem open source, kolejne działania będą się skupiały 
na pracy z nim (wcześniej zapoznaj się ze stroną: 
http://www.edukator.pl/OPEN-SANKORE,9464.html i przedstaw 
korzyści płynące z wykorzystania tego typu oprogramowania).  

3. Poinstruuj uczestników szkolenia, aby pobrali oprogramowanie Open 
Sankore na swoje urządzenia – strona: http://open-sankore.org/pl 
(wariant nr 2: oprogramowanie jest wcześniej zainstalowane 
na komputerach.) .  

4. Po pobraniu oprogramowania wskaż uczestnikom szkolenia główne 
zasady pracy z Open Sankore i zaproponuj, aby każdy opracował 
co najmniej cztery ćwiczenia na swoje zajęcia z nauczycielami/lekcje 
w oparciu o zasoby oprogramowania. Wskaż na możliwości, jakie dają 
otwarte oprogramowanie i licencje CC w tworzeniu interaktywnych 
materiałów dydaktycznych – więcej na ten temat w kursie e-
learningowym. 

5. Zaproś chętne osoby do prezentacji swojej pracy –- jako 
podsumowanie zajęć; w przypadku braku chętnych zaproponuj, 
aby uczestnicy opowiedzieli o swoim pomyśle na opracowanie 
ćwiczenia interaktywnego. 

 

  Przerwa kawowa 15 minut   

VII 2 TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się 
Miniwykład  
TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się 
w kontekście modelu SAMR – prezentacja ppt. 
 

90/10 minut 
 
 

flipchart, pisaki; 
rzutnik, komputery 
z dostępem 
do Internetu, załącznik 
VII1 dla uczestnika: 

TW określa rolę nowoczesnych 
technologii we wspomaganiu 
procesu nauczania/uczenia się. 
TW identyfikuje sytuacje 
edukacyjne zakładające 

http://www.edukator.pl/OPEN-SANKORE,9464.html
http://open-sankore.org/pl
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

Czynniki warunkujące efektywną współpracę i komunikację 
z wykorzystaniem nowych technologii oraz korzyści wynikające 
ze stosowania nowoczesnych technologii we współpracy i komunikacji 
uczniów. 
 
Uwaga dla trenera: 
Miniwykład powinien stanowić podsumowanie, refleksję na temat 
poznanych do tej pory podczas kursu narzędzi/programów.. 
 
TIK na każdym etapie lekcji/zajęć dydaktycznych 
1. Za pomocą puzzli podziel zespół na cztery grupy (przygotuj wcześniej 

karty albo zdjęcia, albo inny materiał i potnij każdy element na cztery 
części – puzzle). Praca w grupach: określenie, co jest ważne 
w planowaniu lekcji. Na tej podstawie buduje się schemat na plakacie, 
który zostanie uwzględniony podczas opracowywania scenariusza zajęć 
z wykorzystaniem TIK (wśród odpowiedzi mogą pojawić się: wymagania 
podstawy programowej, cele, dotychczasowa wiedza uczniów itp.). 

2. Zaprezentuj zasady opracowywania scenariuszy zajęć  
z wykorzystaniem TIK na etapie: planowania, realizacji i ewaluacji. 
Zwróć uwagę na planowanie lekcji w kontekście postawionych celów 
przedmiotowych oraz celów związanych z wykorzystywaniem TIK 
na lekcjach. Zwróć uwagę na rolę TIK w procesie dydaktycznym 
w kontekście modelu SAMR. 

3. Odwołaj się programów, aplikacji typu: LearningApps, Kahoot, Voki. 
Wybierz  do pracy ten program, który jest znany najmniejszej liczbie 
osób w danej grupie. Poleć uczestnikom samodzielne zapoznanie się 
z programem lub poinstruuj ich w zakresie korzystania z wybranego 
programu: LearningApps, Kahoot, Voki, a następnie wyjaśnij, że celem 
ćwiczenia jest opracowanie konkretnych ćwiczeń, testów oraz awatara. 
Będzie je można umieścić w szablonie scenariusza lekcji/zajęć 
dydaktycznych. 

4. Zadaniem uczestników szkolenia jest uzupełnienie formatki 
scenariusza lekcji (najlepiej w wersji elektronicznej) – należy wybrać 
jeden z programów/aplikacji i opracować scenariusz lekcji. 

5. Zaproś przedstawicieli grup do prezentacji wypracowanych materiałów 
oraz podsumuj sesję. 

 

formatka lekcji (w 
wersji drukowanej oraz 
na dysku Google jako 
dokument 
elektroniczny), 
prezentacja ppt: TIK 
w budowaniu 
środowiska 
sprzyjającego 
nauczaniu/uczeniu się 
– slajdy 1-4 
 
 

współpracę i wymianę informacji 
z wykorzystaniem TIK na II etapie 
edukacyjnym. 
TW wskazuje wybrane narzędzia 
TIK wspomagające komunikację 
i współpracę online uczniów 
i nauczycieli. 
TW planuje lekcję/zajęcia 
dydaktyczne z wykorzystaniem 
TIK. 
TW opracowuje interaktywne 
materiały dydaktyczne. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

Uwaga dla trenera: 
Wszyscy trenerzy powinni opracować scenariusz lekcji, mimo że nie uczą 
w szkole, ponieważ mają uczyć efektywnej metodyki wykorzystania TIK 
na II etapie edukacyjnym. 

  Przerwa obiadowa 60 minut   

VII 3 TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się 
Współpraca i komunikacja z wykorzystaniem TIK – komunikacja 
i współpraca uczniów na II etapie edukacyjnym z wykorzystaniem TIK. 
1. W ramach wprowadzenia powiąż tematykę programowania 

z wcześniejszymi sesjami oraz zagadnieniami realizowanymi na kursie 
online w module IV: Programowanie. Następnie zadaj pytanie: W jaki 
sposób można uczyć programowania? Propozycje uczestników spisuj 
na flipcharcie. Jeśli nie zostały wymienione puzzle ani aplikacja dopisz 
ten element. Jeśli były wymienione – podkreśl je i odnieś się do gry 
Scottie Go! (https://scottiego.pl/). Omów sposób pobierania aplikacji, 
schemat gry, odczytywanie wyników. Chociaż gra jest przeznaczona 
dla dzieci, to jednak wyższe poziomy są dla uczniów starszych 
ze względu na stopień skomplikowania procesów dedukcyjnych. 

2. Rozdaj uczestnikom grę Scottie Go! (w zależności od ilości gry 
do dyspozycji uczestnicy będą pracować w grupach) i określ zadania 
dla uczestników: 
• samodzielne poznanie zasad gry oraz przećwiczenie kilku 

jej poziomów;  
• określenie, jak gra kształtuje u uczniów umiejętność współpracy 

i komunikacji; 
• określenie, jakie umiejętności programistyczne są kształtowane 

podczas gry; 
• znalezienie pomysłu na naukę programowania za pomocą gry 

(informacja dla trenera: nauka poprzez historię kosmity – tworzenie 
narracji). 

3. Podsumuj pracę z grą Scottie Go!, odnosząc elementy opracowane 
przez grupy do pracy z programami wizualnymi, które wspierają naukę 
programowania uczniów. Swoją wypowiedź zilustruj aplikacjami 
na code.org (wskaż na pewien schemat nauki programowania 
z wykorzystaniem TIK). 
 

90/10 minut 
 
 

flipchart; rzutnik 
tablety lub inne 
urządzenia mobilne, 
gra Scottie Go! 

TW określa rolę nowoczesnych 
technologii we wspomaganiu 
procesu nauczania/uczenia się, 
w tym myślenia algorytmicznego 
i programowania. 
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

4. Podsumuj sesję za pomocą polecenia napisania instrukcji nauki 
programowania, kodowania przez uczestników. Rozpoczyna pierwsza 
osoba, zapisując na flipcharcie pierwszy krok; następne osoby dopisują 
kolejne elementy. W przypadku wyczerpania pomysłów pozostałe 
osoby zapisują nazwy poznanych aplikacji, które służą do nauki 
programowania, i inne elementy wspomagające naukę 
programowania. 

 
Uwaga dla trenera: 
Programowanie powinno na zajęciach pojawić się jedynie sygnalnie (poza 
programem SCOTIE GO, ponieważ moduł IV kursu e-learningowego jest 
poświęcony w całości programowaniu.) 

X X Przerwa kawowa 15 minut X X 

VII 4 Współpraca i komunikacja z wykorzystaniem TIK – blogi 
przedmiotowe 
1. Rozpocznij sesję od omówienia i prezentacji w Internecie serwisów 

social media. Przedstaw różnicę między sieciami social media 
a tradycyjnym jednokierunkowym medium kontaktu oraz strategię 
działania w social media. Zainicjuj dyskusję na temat blogów, jakie 
znają uczestnicy (może ktoś sam prowadzi blog). Następnie zadaj 
pytanie do dyskusji w parach: Jakie są możliwości wykorzystania 
blogów w edukacji i jak można je podzielić ze względów edukacyjnych – 
pomysły spisz na flipcharcie. 

2. Zorganizuj pracę przy komputerze – poprzez Padlet lub dokumenty 
Google. Udostępnij linki do różnych blogów nauczycielskich, 
prowdzonych przez osoby, które uczą na różnych etapach 
edukacyjnych (chodzi o przegląd możliwości i inspirację, nie o etap 
edukacyjny). 
• Zbiór linków do nauczycielskich blogów edukacyjnych grupy 

Superbelfrzy: http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-
prowadzone-przez-superbelfrow/ 

• http://instrukcjaobslugijezykapolskiego.blogspot.de/ 
• http://tableciaki.blogspot.de/ 
• http://www.hojnacka.net/ 
• https://padlet.com/marcin_tlumacz/qbkgw5bz38ca 
• https://jokookun.jimdo.com/ 

20/0 minut 
 
 

flipchart, pisaki; 
rzutnik, komputery 
z dostępem 
do Internetu, załącznik 
TVII1 dla trenera: 
Padlet 
 
 

TIK wspomagające komunikację 
i współpracę online uczniów 
i nauczycieli. 
TW identyfikuje sytuacje 
edukacyjne zakładające 
współpracę i wymianę informacji 
z wykorzystaniem TIK na II etapie 
edukacyjnym. 
TW stosuje wybrane narzędzia TIK 
do współpracy i komunikacji przy 
realizacji zadań jako osoba 
wspomagająca szkołę w procesie 
kształtowania kompetencji 
informatycznych uczniów. 
 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/
http://instrukcjaobslugijezykapolskiego.blogspot.de/
http://tableciaki.blogspot.de/
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

• http://www.paninformatyk.com.pl/ 
• http://www.mapymysli.edu.pl/ 
• http://blogodydaktyka.blogspot.com/ 
• http://www.nauczanka.edu.pl/ 
• http://www.zamiastkserowki.edu.pl/ 
• http://lubiematematyke.blog.pl/ 
• http://deutschfun-pielgrzymowice.blogspot.com/ 
• http://kodowanienadywanie.blogspot.com/ 
• http://www.szkolneinspiracje.pl/ 
• https://mojaklasapila.jimdo.com/ 
• http://gazetkaspb.blogspot.com/ 
• http://uczniowskieeportfolio.blogspot.com/ 

3. Następnie poleć uczestnikom szkolenia, aby zastanowili się, który 
z zaprezentowanych powyżej blogów mogą wykorzystać w swojej 
pracy? Co ich zainspirowało w danym serwisie? 

 

 5 Blog jako narzędzie w edukacji 
 
1. Podziel grupę na zespoły dwuosobowe lub zezwól na pracę 

indywidualną. Zaprezentuj na forum grupy instrukcję dotyczącą 
zakładania bloga na Bloggerze lub w serwisie 
https://education.weebly.com/, jeżeli będzie to konieczne. Uczestnicy 
powinni samodzielnie lub współpracując ze sobą założyć bloga. Poleć, 
aby uczestnicy samodzielnie lub w parach ustalili: obszar tematyczny 
bloga, który będą tworzyli; zaplanowali jego układ techniczny; 
rozpoczęli proces zakładania bloga oraz zamieścili co najmniej jedną 
treść na blogu. 

2. Podsumowanie – zaproś uczestników, aby zaprezentowali swoją pracę 
nad tworzeniem bloga i opowiedzieli o swoim pomyśle na edukacyjne 
zastosowanie blogosfery. 

 
Uwaga dla trenera: 
Wybor serwisu, w którym należy założyć blogi należy do trenera po ocenie 
umiejętności uczestników grupy. Serwis weebly jest łatwiejszy w obsłudze, 
serwis Blogger daje więcej możliwości, natomiast jest trudniejszy 
dla użytkownika. 

70/0 flipchart, pisaki, 
rzutnik, komputery 
z dostępem 
do Internetu, załącznik 
TVII2 dla trenera: 
zakładanie bloga 
 

TW stosuje wybrane narzędzia TIK 
do współpracy i komunikacji przy 
realizacji zadań jako osoba 
wspomagająca szkołę w procesie 
kształtowania kompetencji 
informatycznych uczniów. 
 

https://education.weebly.com/
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

II dzień 

VI 6 Kompetencje trenerskie w zakresie planowania scenariuszy zajęć 
z radą pedagogiczną nakierowane na efektywną współpracę 
i komunikację z wykorzystaniem nowych technologii 
Zaplanuj indywidualną pracę uczestników lub w parach przy stanowiskach 
komputerowych z dostępem do Interenetu. 
Każdy uczestnik szkolenia niech wybierze jeden program 
komputerowy/aplikację mobilną, której wykorzystania chciałby nauczyć 
nauczycieli, np. w radzie pedagogicznej lub na kursie. Mogą to być 
programy poznane na zajęciach lub inne przydatne w szkole, niemniej 
powinny być one darmowe i ogólnodostępne. Pomocna w wyszukiwaniu 
programów/narzędzi TIK do opracowania scenariusza może okazać się 
strona http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html.  
Po wybraniu programu należy zaplanować na jego temat 3 h (1 h = 45 
minut) szkolenia dla nauczycieli. W tym celu należy opracować scenariusz 
zajęć wg udostępnionego wzoru. Prowadzenie zajęć na podstawie 
fragmentów scenariuszy jest przewidziane w dalszej części kursu (kolejna 
sesja). 
  
Uwaga dla trenera:  
Każdy z uczestników zajęć powinien wypracować 1 scenariusz szkolenia. 
Jeżeli uczestnicy zechcą pracować w parach czy w zespołach o większej 
liczbie osób, każdy z nich powinien stworzyć własny scenariusz szkolenia 
dla rady pedagogicznej. 
Na stronie http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html znajdują się 
zebrane w poszczególnych kategoriach zastosowania narzędzia TIK. 
Uczestnicy szkolenia bardziej zaawansowani w posługiwaniu się TIK 
powinni wybrać program nowy, natomiast pozostali uczestnicy mogą 
opracować scenariusz dotyczący programu poznanego na zajęciach.  

90/0 minut wzór scenariusza zajęć 
(załącznik do zjazdu III), 
komputery z dostępem 
do Internetu, tablety 

TW planuje scenariusze zajęć 
z radą pedagogiczną. 
TW stosuje wiedzę o trendach 
i możliwościach wykorzystywania 
nowoczesnych technologii 
w procesie nauczania/uczenia się 
we wspomaganiu szkół. 
 

  Przerwa 15 minut   

VII 7 Kompetencje trenerskie w zakresie prowadzenia zajęć z radą 
pedagogiczną – efektywna współpraca i komunikacja 
z wykorzystaniem nowych technologii 
Stwórz bezpieczną dla uczestników szkolenia atmosferę 
dla przeprowadzenia tzw. etiud trenerskich.  

110/0 minut rzutnik, komputery 
z dostępem 
do Internetu, tablet 

TW doskonali warsztat trenerski 
w zakresie wykorzystywania 
nowoczesnych technologii 
we wspomaganiu szkół. 

http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html
http://www.edukator.pl/TIK-EDUKATOR,9432.html
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Moduł Lp Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania). 

1. Zadaniem uczestnika jest przeprowadzenie dla pozostałych członków 
grupy szkoleniowej, czyli trenerów,,, fragmentu zajęć na podstawie 
opracowanego przez siebie scenariusza. 

2. Zadaniem uczestników – odbiorców szkolenia jest udzielenie osobie 
prowadzącej informacji zwrotnej według podanego poniżej schematu: 
• co dobrze zostało przeprowadzone, wykonane (wskazanie mocnych 

stron); 
• gdzie został popełniony błąd i jak go poprawić, np. co było 

niezrozumiałe itp. (wskazanie słabych stron); 
• nad czym warto dalej pracować w warsztacie trenerskim 

i w obszarze TIK (jeżeli będzie można to określić). 
3. Podsumowanie dnia: Rundka – walizka i kosz – co zabieram 

na przyszłość, co zostawiam 
Uwaga dla trenera: 
W ramach kursu w trakcie III i IV zjazdu zaplanowany czas 
na przeprowadzenie etiud trenerskich to łącznie 2 x 3 h. Postaraj się, by 
wszyscy uczestnicy wystąpili raz w trakcie 6 h. Czas przypadający 
na wystąpienie i udzielenie osobie prowadzącej informacji zwrotnej 
dla jednego uczestnika to ok. 15 minut. 

VII 8 Podsumowanie III zjazdu  
Rundka zdań niedokończonych. 
Poproś , aby każdy z uczestników dokończył jedno wybrane zdanie.  
Na tym zjeździe: 
• najważniejsze dla mnie było… 
• najbardziej inspirujące… 
• chciałabym/-ałbym więcej dowiedzieć się o…. 

10/0 minut  TW podejmuje refleksję nad 
wartościami IV zjazdu. 

 
Załącznik dla uczestnika:  
VII1 – Formatka lekcji (w wersji drukowanej oraz na dysku Google jako dokument elektroniczny):  
 
Załącznik dla trenera: 
TVII1 – Padlet 
TVII2 – Zakładanie bloga 
Prezentacja ppt 
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Zjazd V (10 h) 

Temat: Moduł VII – Współpraca i komunikacja z wykorzystaniem TIK 
Moduł VIII – Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie wspomagania szkół 

Przebieg szkolenia 

Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania) 

  Rozpoczęcie zajęć – rundka wprowadzająca (nastrój i oczekiwania). 
Cele zjazu, harmonogram zajęć. 

10/0 minut  TW wyraża swoje oczekiwania 
wobec V zjazdu. 

VII 1 Komunikacja i współpraca nauczycieli z wykorzystaniem TIK 
 
Wstęp  
Ze względu na to, że jest to ostatni zjazd, będzie on miał charakter 
sumujący i jego celem będzie, oprócz pokazania nowych zasobów 
i narzędzi, wskazanie pewnych trendów w zakresie kształcenia cyfrowego. 
Dlatego spojrzeniu na system interaktywnych multimediów będzie 
towarzyszyła refleksja z metapoziomu, aby uzmysłowić uczestnikom 
szkolenia, że pewne narzędzia wypadają z rynku (z różnych powodów), 
co nie oznacza, że to, co oferowały, jest już niedostępne, ponieważ 
pojawiają się inne produkty, które spełniają podobną rolę. Nauczyciel 
musi mieć pewną świadomość cyfrową – wiedzieć, co jest mu potrzebne, 
aby mógł uzyskać określony efekt, zrealizować zakładany cel dydaktyczny, 
edukacyjny. Zatem ostatni zjazd będzie zakładał dużą samodzielność 
uczestników szkolenia w zakresie pracy z narzędziami, aplikacjami 
i programami. 
1. Zainicjuj dyskusję na temat komunikacji dawniej i dziś – jak to się 

zmieniało na przestrzeni lat; jakie są widoczne trendy i jaki ma to 
wpływ na stosunki i relacje międzyludzkie. 

2. Zainicjuj dyskusję -  jak zmiany w komunikowaniu się ludzi mają wpływ 
na nauczanie/uczenie się. 

3. Zaprezentuj cele i zadania zamkniętych grup zadaniowych na portalach 
społecznościowych, np. Facebook lub Google+. 

Uczestnik szkolenia jako trener musi być świadomy, że on sam, 
jak i nauczyciele nie powinni być uczeni obsługi konkretnych programów. 
Należy kształtować umiejętność samodzielnego uczenia się posługiwania 
nowymi, pojawiającymi sie na rynku programami.  

80/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flipchart, rzutnik, 
komputery z dostępem 
do Internetu, tablety 
 

TW określa uwarunkowania 
efektywnej współpracy 
i komunikacji z wykorzystaniem 
nowych technologii. 
TW wskazuje wybrane narzędzia 
TIK wspomagające komunikację 
i współpracę online uczniów 
i nauczycieli. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania) 

Uwaga dla trenera: Zorientuj się, jaki typ portalu społecznościowego jest 
mniej znany, i pracuj z nim. 
1. Zaproś uczestników szkolenia do przetestowania zakładania 

zamkniętej grupy na wybranym portalu; dodawania nowych członków 
oraz inicjowania/moderowaniu pracy grupy – jakie warunki powinny 
być spełnione, aby grupa wspierała realizację konkretnych celów, np. 
w kontekście rozwoju osobistego (jest to nawiązanie do ostatniego 
modułu na temat rozwoju osobistego trenera w zakresie rozwijania 
kompetencji cyfrowych). 

2. Przetestujcie z uczestnikami szkolenia wybrane komunikatory 
tekstowe, głosowe i wideo, np. Snapchat, WhatsApp, Skype, Google 
Hangouts lub Messenger FB. 

3. Podsumuj sesję, wykorzystując np. ankiety Faceboooka lub ankietę 
opracowaną na dysku Google; ankieta powinna zostać udostępniona 
grupie zamkniętej na wybranym portalu. Pytania postawione 
w ankiecie: Czy widzisz możliwość wykorzystania portali 
społecznościowych w rozwoju własnym?; Jakie zagrożenia występują 
przy korzystaniu z ww.?; Jakie możliwości daje edukacji rozwój 
społeczeństwa sieciowego? 

  Przerwa kawowa 15 minut   

VII 2 Współpraca i komunikacja z wykorzystaniem TIK 
1. Zaproś grupę do udziału w ćwiczeniu, które nazwiesz „pisanie głuchym 

telefonem” (jest to też rodzaj burzy mózgów). Polega ono na tym, 
że wszyscy siedzą w kręgu. Pierwsza osoba dostaje kartkę, na której 
zapisuje odpowiedź na pytania (od góry strony): W jaki sposób 
współpraca online wpływa na usprawnienie pracy podczas lekcji/zajęć 
dydaktycznych, jakie są jej cechy? Po napisaniu odpowiedzi osoba zawija 
fragment kartki zapisany przez siebie i podaje ją kolejnej osobie. W ten 
sposób kartka musi trafić do wszystkich uczestników. Jednocześnie 
w przeciwnym kierunku  wędruje kartka z pytaniem nr 2: Jakie zadania 
może spełniać współpraca online podczas lekcji/zajęć dydaktycznych oraz 
czego uczy uczniów – jakie kompetencje są kształtowane podczas tego typu 
działań?  
Opis techniczny: do kartek, na których będą zapisywane odpowiedzi, 
podklej pytania, tak aby były one widoczne przez cały czas trwania 
ćwiczenia (najlepiej u dołu strony). Uczestnicy po zapisaniu odpowiedzi 

90/10 
 
 
 
 
 
 

kartki A4, pisaki, kartki 
do losowania 
z zapisanymi nazwami 
aplikacji 
 

TW określa uwarunkowania 
efektywnej współpracy 
i komunikacji z wykorzystaniem 
nowych technologii. 
TW wskazuje wybrane narzędzia 
TIK wspomagające komunikację 
i współpracę online uczniów 
i nauczycieli. 
TW kształtuje umiejętności 
samodzielnego poszukiwania 
rozwiązań technologicznych, 
będących odpowiedzią 
na konkretne potrzeby 
edukacyjne. 
TW stosuje wiedzę o trendach 
i możliwościach wykorzystania 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania) 

na górze kartki zawijają ją i podają kolejnej osobie. Taki system pracy 
wymusza zwięzłość w formułowaniu myśli, ponieważ powierzchnia 
kartki jest ograniczona, a muszą znaleźć się na niej zapisy wszystkich 
uczestników. 

2. Podsumuj ćwiczenie, odczytując odpowiedzi. Jeżeli będą się powtarzały, 
prawdopodobnie oznacza to, że te elementy są szczególnie istotne 
dla uczestników szkolenia, dlatego podkreśl to w swojej wypowiedzi.  

3. Podziel grupę na zespoły dwuosobowe. Zadaniem każdej pary będzie 
zapoznanie się z wylosowaną aplikacją (wirtualną tablicą) oraz 
wynotowanie możliwości jej zastosowania podczas lekcji/zajęć 
dydaktycznych. 
  

Uwaga dla trenera: 
Przygotuj przed szkoleniem karteczki z wymienionymi aplikacjami np.: 
Pinterest, Scriblink, Realtime Board, ClassBadges, Join me. 
 
Podsumuj ćwiczenie – poproś pary o prezentację efektów pracy (krótkie 
omówienie aplikacji oraz możliwości jej zastosowania). Zwróć uwagę 
na system pracy podczas sesji – najpierw uczestnicy określili potrzeby 
(ćwiczenie z głuchym telefonem), a następnie przetestowali narzędzia 
pod kątem tych potrzeb. Nie skupiali się tylko na jednym, co dało szeroką 
perspektywę działań edukacyjnych. Reasumując: uświadomienie potrzeby 
generuje wyszukanie odpowiedniego narzędzia. 

nowoczesnych technologii 
w procesie nauczania/ uczenia się 
we wspomaganiu szkół. 

  Przerwa kawowa 15 minut   

VII 3 TIK w budowaniu środowiska sprzyjającego nauczaniu/uczeniu się: 
metody nauczania wspomagane nowymi technologiami – WebQuest 
(WQ) 
 
Wstęp 
Odwołaj się do poprzedniego ćwiczenia w kontekście tworzenia 
wirtualnego środowiska współpracy oraz do kursu online, w którym 
poruszana była tematyka WQ.  
Celem sesji jest podsumowanie działań w zakresie: współpracy online 
oraz zastosowania narzędzia umożliwiającego wdrożenie tego działania 
w praktyce – WQ. 
 

90/10 
 
 

flipchart, rzutnik, 
komputery z dostępem 
do Internetu 
 

TW wskazuje wybrane narzędzia 
TIK wspomagające komunikację 
i współpracę online uczniów 
i nauczycieli. 
TW kształtuje umiejętności 
samodzielnego poszukiwania 
rozwiązań technologicznych 
będących odpowiedzią 
na konkretne potrzeby 
edukacyjne. 
TW stosuje wiedzę o trendach 
i możliwościach wykorzystania 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania) 

Przypomnij uczestnikom, że w module II kursu e-learningowego zapoznali 
sie z metodą WebQuest.  
Zaproś uczestników do ćwiczenia w parach: przypomnienie sobie, czym 
jest WQ, skorzystaj z linków: 
• http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm/ 
• http://e-future.orzesze.pl/temat3.htm 
• http://e-future.orzesze.pl/temat4.htm 
• http://webquestyhumanitas3.blogspot.de/ 
• http://webquestyhumanitas2.blogspot.de/ 
• http://belferonline003.blogspot.de/ 
 
Opierając się na strukturze WebQuestu, zaprojektuj swój własny 
WebQuest. Pamiętaj o strukturze WQ, zawierającej następujące części 
(podstrony): 
• Wprowadzenie/temat – ogólny, motywujący opis projektu.  
• Zadanie – polecenia dla poszczególnych grup, opis produktu, który należy 

stworzyć. Zadanie jest kluczową częścią tej metody i musi być właściwie 
zaprojektowane. Przykłady kreatywnych zadań: praca dziennikarska, 
zadanie detektywistyczne, projektowe, eksperymentalne itp. 

• Proces – opis kroków, jakie należy wykonać, aby rozwiązać zadania 
(szczegółowe wskazówki na temat wykonania pracy).  

• Źródła (zasoby) – lista linków do zasobów dostępnych w sieci, 
potrzebnych do rozwiązania poszczególnych zadań. 

• Ewaluacja (kryteria ocen) – punktacja i sposób oceny wykonania zadań. 
• Konkluzja (podsumowanie) – podsumowanie projektu, czasem 

zawierające prezentację gotowych materiałów będących efektem pracy 
uczniów.  

Użyj dowolnego narzędzia, np. Bloggera, Weebly. 
 
Uwaga dla trenera: 
W tym ćwiczeniu pozostawiasz możliwość wykorzystania dowolnego 
narzędzia do tworzenia WQ. 
Podsumuj ćwiczenie w formie prezentacji opracowanych zasobów oraz 
pomysłów na wykorzystanie WQ podczas lekcji i zajęć dydaktycznych. 
 

nowoczesnych technologii 
w procesie nauczania/uczenia się 
we wspomaganiu szkół. 
 

  Przerwa obiadowa 60 minut   

http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm/
http://e-future.orzesze.pl/temat3.htm
http://e-future.orzesze.pl/temat4.htm
http://webquestyhumanitas3.blogspot.de/
http://webquestyhumanitas2.blogspot.de/
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania) 

VII 4 Wykorzystanie TIK w indywidualizacji nauczania oraz w procesie 
uczenia się dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 
Wstęp 
Sesja łączy w sobie obszar TIK w procesie indywidualizacji oraz szkolenie 
online z zakresu edukacji włączającej. 
 
1. Podziel grupę na cztery zespoły zadaniowe (sposób podziału np. 

poprzez losowanie spośród czterech kształtów). Zadaniem zespołów 
będzie praca za pomocą latających dywanów na temat:  
• osłabionej zdolności rozumienia omawianych problemów przez 

uczniów; 
• słabej koncentracji i trudności z nauką w dużej grupie; 
• zaburzeń percepcji słuchowej i wzrokowej; 
• problemów z motoryką małą (dysgrafia). 

Zadanie dla grup polega na odpowiedzi na pytania: Jak te zaburzenia 
wpływają na proces nauczania/uczenia się?; jJk widzicie możliwość 
zastosowania TIK w niwelowaniu ww.? 
Każda grupa ma 7 minut na pracę przy swoim plakacie; następnie plakaty 
są zamieniane i kolejna grupa dopisuje swoje spostrzeżenia dotyczące 
danego tematu (każda kolejna grupa pracuje o minutę krócej nad 
kolejnym plakatem niż jej poprzednicy). 
Po powrocie plakatu do grupy wyjściowej reprezentant grupy przedstawia 
wyniki pracy. 
2. W kontekście poprzedniego ćwiczenia zaproś uczestników 

do samodzielnego wyszukania w Internecie co najmniej trzech 
narzędzi, aplikacji, które byłyby odpowiedzią na opracowywany temat 
(to zagadnienie wiąże się z wyszukiwaniem i selekcją informacji 
w Internecie – zagadnienie ze szkolenia online). Wyszukane narzędzia 
uczestnicy umieszczają we wspólnym dokumencie na dysku Google. 
 

Uwaga dla trenera: załóż i udostępnij uczestnikom szkolenia dokument, 
podziel go na cztery obszary (z pierwszego ćwiczenia).  
3. Zaproś uczestników do prezentacji wyników swojej pracy i w ramach 

podsumowania zaprezentuj blog http://www.specjalni.pl/; 
http://autismteachingstrategies.com/polski-2/ (odwołaj się 
do poprzedniego zjazdu, gdzie była mowa o blogach).  

90/10 
 
 

flipchart, pisaki, 
komputery, tablety 

TW stosuje wiedzę o trendach 
i możliwościach wykorzystania 
nowoczesnych technologii 
w procesie nauczania/uczenia się 
we wspomaganiu szkół. 
TW określa możliwości 
wykorzystania TIK w pracy 
z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz 
w indywidualizacji nauczania. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania) 

II dzień 

VIII 1 Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie 
wspomagania szkół 
Podziel grupę szkoleniową na 4 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); 
• ocena przebiegu procesu wspomagania i jego efektów (monitoring 

i ewaluacja). 
 

Każdy zespół określa kompetencje potrzebne TW do prowadzenia 
wylosowanego etapu procesu wspomagania (każda kompetencja 
na oddzielnej karcie A4; niektóre kompetencje będą się powtarzać, 
prowadzący je porządkuje). Następnie grupy prezentują na forum wyniki 
pracy. Moderuj dyskusję w trakcie prezentacji, tak by wszystkie 
potencjalne kompetencje TW zostały uwzględnione. 

20/0 minut flipchart, pisaki, 
karty A4 

TW charakteryzuje kompetencje, 
które powinna posiadać i rozwijać 
osoba odpowiedzialna 
za wspomaganie szkół. 

VIII 2 Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie 
wspomagania szkół 
Kompetencje, które zostały rozpisane na kartach, umieść w różnych 
miejscach sali. Uczestnicy zapoznają się z nimi, zapisują na karteczkach 
samoprzylepnych swoje imię i przyklejają je przy dwóch kompetencjach, 
które mają najlepiej rozwinięte – w ten sposób tworzy się mapa zasobów 
grupy. Uczestnicy, poznawszy nawzajem swoje mocne strony, wiedzą, 
do kogo zwrócić się w przyszłości o wsparcie ich osobistego rozwoju. 
Następnie każdy z uczestników indywidualnie dokonuje analizy własnych 
zasobów i ograniczeń (określa swoje 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). 

20 minut materiał 
dla uczestników: 
arkusz własnych 
kompetencji (załącznik 
VIII1) lub koło 
kompetencji (załącznik 
VIII2) 
 

TW określa swoje mocne strony, 
które wykorzysta, wspomagając 
szkoły. 
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Moduł Lp. Opis sposobu realizacji, zastosowanych narzędzi, metod itd. Czas: całość/ 
w tym teoria Pomoce dydaktyczne Nabywane umiejętności 

i wiedza (cele działania) 

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

VIII 3 Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie 
wspomagania szkół 
Wykorzystaj arkusz hierarchizacji deficytów: na podstawie 
zidentyfikowanych deficytów w arkuszu własnych kompetencji lub kole 
kompetencji uczestnicy poddają je indywidualnej analizie. Ich zadaniem 
jest dokonanie hierarchizacji swoich deficytów zgodnie z zasadą Pareto 
20/80. Uczestnicy powinni zastanowić się, co chcą osiągnąć dzięki redukcji 
deficytu.  
Uwaga dla trenera: należy wyjaśnić zasadę Pareto, jeżeli uczestnicy zajęć 
jej nie znają. 
Chętni uczestnicy przedstawią na forum grupy wyniki swojej pracy.   

10 minut arkusz hierarchizacji 
deficytów (załącznik 
VIII3) 

TW identyfikuje swoje deficyty, 
które utrudniają prowadzenie 
wspomagania szkół. 
 

VIII 4 Planowanie rozwoju zawodowego uczestników szkolenia w zakresie 
wspomagania szkół 
Rozdaj uczestnikom arkusz z siatką celów i poinformuj ich, 
że podsumowaniem całego spotkania jest wyznaczenie swojego kierunku 
rozwoju zawodowego. W realizacji tego zadania pomoże indywidualne 
uzupełnienie siatki celów poszerzone o plan działania. 

20 minut Siatka celów 
z rozpisaniem 
szczegółówym 
Załącznik VIII4 

TW wyznacza kierunek rozwoju 
zawodowego i przygotowuje plan 
działania. 

VIII 5 Ewaluacja i zakończenie kursu. 
Rundka podsumowująca cały kurs – pytanie dla uczestnika: 
– Co mi dało uczestnictwo w kursie?; Czego się nauczyłam/-em w trakcie 
kursu?   

20 minut  TW ocenia uczestnictwo w kursie. 

 
Załączniki dla uczestnika: 

VIII1 – Arkusz własnych kompetencji 

ZVIII2 – Koło kompetencji 

VIII3 – Arkusz hierarchizacji deficytów 

VIII4 – Siatka celów z rozpisaniem szczegółowym 


