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	 JAKOŚĆ,	ORIENTACJA	NA	KLIENTA	i	JEGO	POTRZEBY 

Zawsze ustanawiać i utrzymywać wysokie standardy,  
patrzeć na usługi z perspektywy wartości dodanej dla klienta,  
eliminować marnotrawstwo.

	 ROZWÓJ,	CIĄGŁE	DOSKONALENIE,	PRACA	ZESPOŁOWA 

Konsekwentnie dążyć do doskonałości we wszystkich działaniach 

i na każdym szczeblu organizacji, ciągle podnosić poprzeczkę,  
angażować siebie i innych.

	 MNIEJ	ZNACZY	WIĘCEJ,	ROZWIĄZANIA	MOŻLIWE	DO	WDROŻENIA 

Szukać prostych rozwiązań, nie czekając na idealne, wykorzystywać to,  
co mamy tu i teraz, precyzyjnie definiować problemy, na bieżąco  
korygować pomyłki, nie robić wyjątków.

Nasz ZESPÓŁ

Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu, właściciel Kailean

Kamila Bogus – dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli 

Luiza Antoszewska – specjalista ds. organizacji i administracji

Szkoleniowcy: nauczyciele i specjaliści branżowi

Małymi krokami ku doskonałościNasze MOTTO

Nazwa KAILEAN pochodzi od wyrazów

kaizen – filozofia ciągłego doskonalenia
lean – strategia szczupłego zarządzania

Nasze WARTOŚCI

kaizen	i	lean
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szkolenia zamknięte

blog ekspercki

e-kursys.4

szkolenia otwarte s.6

programy wspomaganias.22

Nasza OFERTA 

Prezentowana oferta doskonalenia 

zawodowego nauczycieli jest zgodna 

z kierunkami realizacji polityki 
oświatowej państwa na rok szkolny 
2019/2020. 

Róznorodność form i tematów jest 
odpowiedzią na potrzeby szkół 
i placówek oświatowych w zakresie 
kształcenia i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kompetencji 
matematycznych i cyfrowych, 
w zakresie profilaktyki uzależnień, 
wychowania do wartości, rozwijania 
kreatywności i przedsiębiorczości, 
a takze wdrażania nowej podstawy 
programowej w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych.

s.24

s.26
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GeoGebra	–	poziom	podstawowy		 	 	 	 autor: Ryszard Markowicz

n Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do nauczania matematyki, które może być wy-

korzystywane na każdym poziomie edukacji. Posiada przyjazny interfejs i wiele przydatnych 
funkcji. Lekcje wzbogacone GeoGebrą są dynamiczne, interaktywne i przyjemne. Korzystanie 
z GeoGebry rozwija potencjał matematyczny uczniów, umiejętności związane z nowymi tech-

nologiami oraz przygotowuje ich do pracy w gospodarce opartej na wiedzy.

Program kursu:

• Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra
• Podstawy rysowania figur i formatowania obiektów
• Proste konstrukcje geometryczne w programie GeoGebra
• Zmiana parametrów obiektów a odkrywanie zależności
• Symetria, obrót, translacja – przekształcenia geometryczne w GeoGebrze
• Tekst w widoku grafiki
• Wizualizacje pól czworokątów

Kompetencje	kluczowe	w	realizacji	podstawy	programowej	 
z	matematyki	w	szkole	podstawowej	 	 	 	 autor: Ryszard Markowicz

n Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Jak sprawić, by matematyka stała się bardziej realna i angażująca? Jak podczas realizacji podsta-

wy programowej z matematyki rozwijać kreatywność oraz kompetencje społeczne i obywatelskie 
uczniów? Jak efektywnie wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach ma-

tematyki? Jeżeli zadajesz sobie te lub podobne pytania oraz doceniasz znaczenie innowacji i per-

sonalizacji w nauczaniu matematyki, ten kurs jest dla Ciebie!

Program kursu:

• Dlaczego matematyka nie jest popularna?
• Przenoszenie realnego świata na lekcję matematyki
• Kreatywność na lekcji matematyki 
• Współpraca na lekcji matematyki
• Cyfrowe technologie na lekcji matematyki

  E-KURSY
 

• Adresaci – klienci indywidualni należący do określonych grup odbiorców
• Program e-kursu obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• Nauka we własnym tempie, w dogodnym czasie, w wybranym miejscu 
• Oszczędność czasu, redukcja kosztów 

N a  d o b r y  p o c z ą t e k . . .

e-kursy, e-szkolenia, e-konferencje, webinaria oraz inne  
e-learningowe i blend-learningowe formy doskonalenia 

1.

2.
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Uczymy	pisania	–	kreatywnie,	aktywnie,	z	humorem	 	 autor: Piotr Bachoński

n Nauczyciele j. polskiego klas 4–8 szkół podstawowych

Chcesz nauczyć uczniów redagowania egzaminacyjnych form wypowiedzi? Zamień lekcje polskie-

go w trening kreatywnego pisania! Redagowanie rozprawki połącz z rozwiązywaniem zagadki 
kryminalnej, formułowanie argumentów – z zabawą, pisanie opowiadania – z tworzeniem pory-

wających historii przy pomocy … kubka! Zaproś uczniów na zajęcia, w czasie których nauczą się  
logicznego myślenia, jasnego formułowania swoich myśli oraz zwięzłego streszczania tekstów in-

nych autorów. I co najważniejsze, nauczą się pisać!

Program kursu:

• Kryteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi
• Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i narracyjnym
• Trudności, z jakimi borykają się uczniowie, redagując wypowiedź o charakterze 

argumentacyjnym, narracyjnym, dialog
• Wykorzystywanie gotowych zadań i ćwiczeń
• Wprowadzenie rozprawki jako nowej  formy wypowiedzi
• Formułowanie tez i hipotez
• Formułowanie argumentów z wykorzystaniem gałęzi logicznej
• Ćwiczenie argumentowania na wszystkich lekcjach
• Metody ułatwiające uczniom konstruowanie fabuły: kości narracyjne, matryca narracyjna, karty
• Metody doskonalenia redagowania dialogu
• Znaczenie streszczenia w edukacji polonistycznej
• Streszczenie tekstu nieliterackiego
• Metody ułatwiające uczniom osiąganie zwięzłości – notatki Cornella
• Metody ułatwiające uczniom streszczenie tekstu literackiego
• Pisarska rozgrzewka
• Gry: opis, charakterystyka, „tezowy” chińczyk

Lekcje	dla	każdego	ucznia	–	4MAT	education   autor: Piotr Bachoński

n Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

4MAT to lekcja, w czasie której w pracę zaangażowani są uczniowie o wszystkich typach percepcji.  
To podejście, które traktuje uczniów całościowo, więc mogą się oni wykazać swoimi mocnymi stro-

nami. 4MAT integruje wiedzę z praktyką, dbając o zmotywowanie uczniów i refleksję nad podej-
mowanymi działaniami. Po lekcji 4MAT każdy uczeń ma pewność, że się czegoś nauczył. 

Program kursu:

• Nauczanie lewopółkulowe a całościowe
• Struktura lekcji 4MAT
• Lekcja dla uczniów o każdym stylu percepcji
• Angażowanie wszystkich uczniów w czasie jednej lekcji
• Korzyści ucznia i nauczyciela wynikające ze stosowania modelu lekcji 4MAT
• 4MAT – model lekcji dla każdego etapu edukacyjnego i każdego przedmiotu
• Motywacja według D. Pinka
• Proste techniki motywowania uczniów
• Przekazywanie i utrwalanie wiedzy: wykład, narracja, wizualizacja, testowanie wyprzedzające
• Rola wizualizacji
• Unikanie błędów w pracy zespołowej uczniów
• Praca w grupach, która działa
• Stawianie i weryfikowanie hipotez: pytania, metafory, narracje
• Uczniowie twórcami i weryfikatorami hipotez

3.

4.
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  SZKOLENIA	OTWARTE
 

•  Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualna oferta oraz zapisy na www.kailean.pl
•  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
• W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych kryteria dostępności 

mogą ulec modyfikacji

N a  d o b r y  p o c z ą t e k . . .

Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów

n		PRZEDMIOTY	MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

GeoGebra	–	poziom	średniozaawansowany	
n Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół  
• Pasek nawigacji, protokół konstrukcji, dwa widoki grafiki
• Wstawianie tekstu dynamicznego, tworzenie nowych narzędzi i dostosowywanie paska narzędzi
• Warunkowa widoczność obiektów, zaawansowane warunki wyświetlania obiektów
• Funkcje. Ogólne informacje o rysowaniu wykresów funkcji
• Wykonywanie konstrukcji za pomocą poleceń
• Widok Arkusza i podstawowe pojęcia statystyczne
• Wspomaganie rozwiązywania zadań z matematyki przy użyciu GeoGebry

Automatyka	i	robotyka	dla	nauczycieli	przedmiotów	ścisłych
n Nauczyciele przedmiotów ścisłych  wszystkich typów szkół
• Wprowadzenie do programowania Scratch
• Odkrywamy koła pasowe i koła zębate z LEGO
• Budujemy pierwszy łazik bez silnika elektrycznego
• Co to jest silnik elektryczny i jak zintegrować go z łazikiem?
• Jak zaprogramować łazik? Tworzymy własne programy

Nauczyciel	matematyki	w	obliczu	aktualnych	wyzwań	 
i	możliwości	edukacyjnych
n Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół 
• Realizacja podstawy programowej a zbudowanie atrakcyjnych i uwzględniających potrzeby 

uczniów zajęć 
• „Po co mi matematyka?” – jedno z najmądrzejszych pytań ucznia
• Dynamiczna matematyka – konieczność czy „lekcyjny dodatek”?
• Nowe wymagania i zadania dla nauczyciela – jak najefektywniej rozwijać swoje kompetencje 

metodyczne 
• Pokolenia XYZ – ewolucja komunikacji międzypokoleniowej na lekcjach matematyki
• Reguły wpływu społecznego oraz słowa perswazyjne jako narzędzia podnoszące skuteczność 

nauczania
• Analiza procesu zapominania i zapamiętywania, czyli jak uczyć, żeby uczeń pamiętał

1.

2.

3.
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Doświadczenie	i	obserwacja	na	lekcjach	biologii
n Nauczyciele biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
• Doświadczenia i obserwacje jako metoda badawcza
• Zastosowanie metod badawczych w nowej podstawie programowej
• Narzędzia multimedialne a dokumentacja doświadczeń i obserwacji
• Metoda IBSE

Aktywizujące	metody	nauczania	biologii	z	wykorzystaniem	 
narzędzi	multimedialnych
n Nauczyciele biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
• Aktywizujące metody nauczania biologii
• Narzędzia TIK w dydaktyce biologii
• Tworzenie WebQuestu do pracy metodą projektu
• Metoda eTwiningu

Wykorzystanie	interaktywnych	zasobów	dydaktycznych	 
na	przedmiotach	przyrodniczych
n Nauczyciele biologii, przyrody, geografii szkół podstawowych
• Czym są interaktywne zasoby edukacyjne i dlaczego ich potrzebujemy?
• Platformy edukacyjne, aplikacje i generatory interaktywne
• Eduroomy i rzeczywistość rozszerzona 

Kształcenie	i	rozwijanie	kompetencji	kluczowych	na	lekcjach	geografii	
n Nauczyciele geografii szkół podstawowych
• Czym są kompetencje kluczowe i dlaczego ich potrzebujemy?
• Geografia a problemy współczesnego świata
• Kreatywność i współpraca na lekcjach 
• Kompetencje społeczne i obywatelskie
• Technologie cyfrowe w nauczaniu geografii

Inspirujące	lekcje	chemii	w	szkole	ponadpodstawowej	
n Nauczyciele chemii w szkołach ponadpodstawowych
• Jak pomóc uczniom w zrozumieniu trudnych tematów – innowacyjne sposoby  

nauczania wybranych działów chemii nieorganicznej, tj. budowa atomu, systematyka 
związków nieorganicznych, elektrochemia, kinetyka chemiczna, reakcje w wodnych 
roztworach elektrolitów

• Jak w łatwy sposób uatrakcyjnić lekcję doświadczeniami, nie mając  
na stanie dygestorium?

• Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z chemii?

4.

5.

6.

7.

8.
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n		PRZEDMIOTY	HUMANISTYCZNE

Trudne	lektury	na	lekcjach	języka	polskiego	
n Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8 
• Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach 4-8
• Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
• Lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki
• Wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą
• Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
• Podstawy języka wizualnego
• „Obupółkulowe” odczytywanie tekstu literackiego
• Metody i techniki wizualizacji: infografika, myślografia

Potyczki	z	poezją	
n Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8 
• Poetycka rozgrzewka, czyli dlaczego nie zaczynamy od wiersza
• Słowa klucze inaczej: chmura słów, mapa semantyczna
• Szukanie analogii i metafor: karty dixit, story cubes i inne
• Interpretowanie poprzez działanie, czyli zwykły przedmiot jako punkt wyjścia
• Jak powinien wyglądać wiersz, czyli wizualizacja bez infantylności

Oswajamy	gramatykę	
n Nauczyciele języka polskiego w klasach 4–8
• Znaczenie nauczania sensorycznego: jak zaprząc dłonie do uczenia się i zapamiętywania
• Wykorzystanie prostych przedmiotów w procesie uczenia się o języku
• Rola narracji w nauce treści językowych
• Praktyczne sposoby ułatwiające rozumienie gramatyki
• Wizualizacja w nauce o języku – heksy
• Kreatywne metody na językowe zawiłości: kostki, karty, klamerki i inne
• Techniki utrwalania wiedzy 

2.

1.

3.
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n		EDUKACJA	PRZEDSZKOLNA	I	WCZESNOSZKOLNA	

Matematyka	jest	fajna.	Jak	uczyć	małe	dzieci	matematyki	w	prosty,	 
ale	niebanalny	sposób
n Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
• Efektywne rozwijanie kompetencji matematycznych w klasach młodszych 

–  Aktywność dziecka w świetle podstawy programowej
–  W Krainie Liczb – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę
–  Gry i zabawy matematyczne rozwijające myślenie matematyczne

• Bank gier i zabaw matematycznych 

–  Gry i zabawy sprawnościowe, rozwijające m.in. techniki liczenia,  
porządkowania elementów, klasyfikowania

–  Gry i zabawy strukturalne, pomagające poznać określone struktury  
matematyczne lub logiczne

–  Gry i zabawy strategiczne, umożliwiające poszukiwanie strategii wygrania
– „Smaczna matematyka” – przepisy na dobrą zabawę i szkolne sukcesy
–  Konstruowanie własnych gier dostosowanych do indywidualnych potrzeb, celów 

dydaktycznych i możliwości uczniów

Aktywny	zeszyt,	zeszyt	OK,	lapbook
n Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
•  Aktywny zeszyt, zeszyt OK, lapbook jako narzędzia pracy, które pomagają uczniowi  

w procesie uczenia się oraz zachęcają do rozwijania swoich zainteresowań
• Elementy oceniania kształtującego w zeszycie OK
• Sposoby robienia efektywnych notatek
•  Zeszyt OK jako narzędzie dobrej komunikacji: uczeń-nauczyciel/dziecko-rodzic/ 

nauczyciel-rodzic
• Zalety pracy z aktywnymi zeszytami i lapbookami

Kodowanie	i	programowanie	jako	kluczowe	kompetencje	 
uczniów	XXI	wieku
n Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
• Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
• „Warunek” – zabawy matematyczne 
• Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
• „Kolorowe kodowanie” z użyciem łatwo dostępnych produktów
• „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
• Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
• Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
• Proces optymalizacji kodu
• „Bug”, czyli błąd w kodzie
• Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

1.

2.

3.
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Nauczyciel	przedszkola	i	edukacji	wczesnoszkolnej	również	 
nauczycielem	języka	angielskiego 

n Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
• Czy jeden nauczyciel od „wszystkiego” to zaleta czy wada?
• Podstawy metodyki języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
• Różnice w nauczaniu języka polskiego oraz języka angielskiego 
• Wybrane elementy podstawy programowej dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III 
• Jak dostosować działania pedagogiczne do potrzeb dziecka 
• Przykładowe gry i zabawy w nauczaniu dzieci języka angielskiego

Rytm	i	muzyka	w	przedszkolu
n Nauczyciele przedszkola 
• Rytm i muzyka – para idealna
• Jak rozwijać u dzieci poczucie rytmu?
• Umuzykalnianie, czyli jak dzieci mogą pokochać muzykę
• Poznajcie bum bum rurki 

Od	malucha	do	starszaka	–	kształcenie	umiejętności	czytania	 
u	dzieci	w	wieku	przedszkolnym
n Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
• Nowatorskie metody wspierające proces czytania w wieku przedszkolnym
• Etapy wprowadzania nauki czytania poprzez zabawę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
• Zabawy wspierające czytanie dzieci
• Praktyczne sposoby pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu

4.

5.

6.
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1.

2.

3.

n		NAUCZANIE	Z	PASJĄ

Zmień	lekcję	na	pokój	zagadek	
n Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych (kl. 4-8)  

i szkół ponadpodstawowych
• Mechanizmy pokoju zagadek  
• Konstruowanie zadań stanowiących wyzwanie
• Utrwalanie wiedzy i kształcenie umiejętności poprzez zabawę
• Konstruowanie scenariuszy zajęć
• Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena
• TIK w pokoju zagadek

Jak	zaintrygować	ucznia,	czyli	storytelling	na	lekcji
n Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych (kl. 4-8)  

i szkół ponadpodstawowych
• Znaczenie narracji w procesie uczenia się
• Wpływ narracji na pracę mózgu
• Proste struktury narracyjne: bajka, puma
• Narracja a liczby
• Przykład, analogia, metafora w przekazywaniu treści teoretycznych i abstrakcyjnych

Kreatywni	uczniowie,	kreatywne	lekcje	
n Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych (kl. 4-8)  

i szkół ponadpodstawowych
• Fakty i mity o kreatywności. Istota kreatywności
• Trening kreatywności w 5 krokach
• Uniwersalne narzędzia kreatywnego myślenia na różnych  

przedmiotach i na każdej lekcji
• Rozwój kreatywności podczas realizacji podstawy programowej
• Kreatywność a kompetencje kluczowe



aktualna oferta oraz zapisy na www.kailean.pl12

n		WYCHOWANIE,	OPIEKA,	PROFILAKTYKA

Program	wychowawczo-profilaktyczny	szkoły	–	zadanie	 
do	wykonania,	a	nie	problem	do	rozwiązania
n Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy placówek wszystkich typów 
• Podstawy prawne związane ze zmianami  MEN w sprawie działań wychowawczo- 

profilaktycznych
• Model/konstrukcja programu
• Etapy pracy nad programem
• Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Jak	pomóc	dziecku	z	ODD?
n nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Zachowania opozycyjno-buntownicze – historia i etiologia zaburzeń
• Kryteria diagnostyczne ODD
• Funkcjonowanie poznawcze i społeczne
• Fakty, mity, ciekawostki
• Metody pracy terapeutycznej dla dzieci z ODD
• Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną

Diagnoza	zespołu	Aspergera	lub	autyzmu.	Co	dalej?
n Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
• Autyzm i zespół Aspergera – historia i etiologia zaburzeń
• Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera
• Funkcjonowanie poznawcze i społeczne
• Fakty, mity, ciekawostki
• Metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA
• Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną

2.

1.

3.
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Praca	z	uczniem	z	zaburzeniami	typu	ADHD	i	ADD	w	szkole	
n Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy 
• Kontekst psychiatryczny i psychologiczny ADHD i ADD 
• Objawy zaburzeń vs trudności w szkole – główne obszary problemów
• Objawy zaburzeń vs zachowania niepożądane – prawidłowe sposoby  

reagowania nauczycieli
• Impulsywność wynikająca z ADHD i ADD – budowanie systemu bezpieczeństwa  

w klasie 
• Metody i  techniki w pracy z uczniem z ADHD i ADD – jak pomóc uczniowi?
• Kiedy potrzebne jest włączenie pomocy zewnętrznej?
• Jak budować relacje z uczniem z ADHD i ADD?
• Włączanie rodziców do współpracy 

Kiedy	dzieci	nie	przestrzegają	norm	i	zasad?	Psychologia	dziecka	 
młodszego	(7–10	lat)
n Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele rozpoczynający  
pracę w szkole, pedagodzy 
• Norma rozwoju dziecka szkolnego – gdzie przebiega granica? Jakie zachowania powinny 

zaniepokoić nauczyciela?
• Znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka – działania nauczyciela
• Uczenie prawidłowych zachowań (wzmacnianie) w szkole
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych w szkole
• Wzmacnianie ekspresji i ciekawości dziecka oraz empatii wobec innych rówieśników
• Prawidłowe zachowania nauczyciela w sytuacji łamania norm i zasad
• Konstruowanie systemów reguł i zasad w klasie – praca z dziećmi i rodzicami
• Exposé wychowawcy klasy – „kontrakt na reguły i zasady” z rodzicami
• Wydawanie skutecznych poleceń dzieciom

Zagrożenia	w	rozwoju	nastolatka	–	depresja,	lęki,	samouszkodzenia	 
i	próby	samobójcze.	Jak	rozpoznać	zagrożenie	i	co	robić?
n Nauczyciele szkół podstawowych i średnich, pedagodzy szkolni

Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży

• Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu 
• Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży w kontekście kształtującej się 

osobowości
• Funkcje samouszkodzeń  
• Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
• Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie 

i uczenie nowych umiejętności
• Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać

5.

6.

4.
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Wychowawca	klasy	wobec	sytuacji	trudnych	i	problemowych.	 
Metody	postępowania
n Nauczyciele szkół podstawowych (wychowawcy klas), pedagodzy szkolni
• Zachowania uciążliwe i nieprawidłowe uczniów – kontekst psychologiczny
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą 

z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe)  wychowawcy na terenie klasy 
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Jak	rozwijać	kompetencje	społeczno-emocjonalne	u	dzieci?
n Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, psycholodzy pracujący  
z dziećmi
• Ćwiczenia rozwijające zdolność do nazywania i rozpoznawania emocji  

u siebie i innych
• Praktyczny warsztat radzenia sobie ze złością u dzieci
• Jak uczyć dzieci wyrażać własne zdanie?
• Lęk i strach – jak o nim rozmawiać i wspomagać dziecko  

w przeżywaniu trudnych emocji?
• Czy dziecko można nauczyć radzić sobie ze stresem? Rozwiązanie praktyczne
• Wartościowe pomoce edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój kompetencji 

społeczno-emocjonalnych

Jak	skutecznie	komunikować	się	z	dzieckiem
n Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
• Warsztat  praktyczny skutecznej komunikacji z dzieckiem
• Komunikacja otwarta versus komunikacja zamknięta; style komunikacji i ich znaczenie  

w dialogu z dzieckiem
• Bariery komunikacyjne – ćwiczenie praktyczne
• Elementy pozytywnej dyscypliny w praktyce nauczyciela
• Pozytywna komunikacja – przykłady zastosowania w kontakcie z dzieckiem

Jak	przekazać	wartości	dzieciom?	Jak	sprawić,	aby	to,	co	mówimy,	 
było	spójne	z tym,	co	robimy?
n Nauczyciele, wychowawcy
• Uniwersalizm wartości oraz  zmienność w zależności od czasów, w jakich żyjemy
• Tendencje wychowawcze w aspekcie koncepcji wartości i koncepcji człowieka
• Teoria wartości jako podstawa szkolnych i pozaszkolnych procesów wychowawczych
• Wartości a koncepcja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

8.

9.

10.

7.
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n		ZARZĄDZANIE	I	ORGANIZACJA	PRACY	SZKOŁY	

Kod	QD85.	O	wypaleniu	zawodowym	i	jego	profilaktyce
n Dyrektorzy szkół 
• Wypalenie zawodowe jako efekt naruszenia równowagi wewnętrznej człowieka
• Ciało i mózg człowieka w chronicznym stresie – rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
• Apatia, anhedonia i astenia jako konsekwencje wypalenia zawodowego (objawy wypalenia)
• Efektywność osobista vs wypalenie zawodowe
• Radzenie sobie z pierwszymi objawami wypalenia
• W poszukiwaniu równowagi życia – „antystresowa osobowość” i „antystresowe myślenie”
• Budowanie i respektowanie własnych granic w życiu zawodowym i osobistym

Autorytet	dyrektora	w	relacjach	z	nauczycielami.	Co	robić?	Czego	unikać?
n Dyrektorzy szkół 
• Jak rozpoznać potencjał zespołu i optymalnie zagospodarować zasoby i talenty swoich pracowników? 
• Jak korygować niepożądane zachowania pracowników i skutecznie nagradzać?
• Jak przekazywać informacje zwrotne i niepopularne decyzje?
• Jak komunikować preferencje i oczekiwania wobec pracowników?
• Jak zbudować ZSM (Zaangażowanie – Satysfakcja – Motywacja) w zespole?
• Jak budować wizerunek i autorytet osobisty w relacjach z podwładnymi i przełożonymi?

Jak	przejść	przez	procedury	awansu	zawodowego	nauczyciela	 
i	uzyskać	wyższy	stopień?	
n Nauczyciele odbywający staż lub planujący rozpoczęcie stażu na kolejny stopień  

awansu zawodowego 
n Nauczyciele mianowani, dyplomowani, którzy pełnią lub planują pełnić funkcję opiekuna stażu
• Analiza najnowszych zmian w przepisach o awansie zawodowym
• Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
• Powinności dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym nauczyciela
• Plan rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania – przykład
• Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej 

do zakończenia procedury awansu
• Przebieg egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

1.

2.

3.
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Programy	doskonalenia	nauczycieli	jako	forma	
wspomagania	pracy	szkół	i placówek	oświatowych
Autor: Olga Oczkowska-Fiuk

Programy doskonalenia nauczycieli – poprzedzone gruntowną diagnozą potrzeb szkoły i nauczycieli, szcze-

gółowo zaprojektowane i zsynchronizowane z innymi działaniami rozwojowymi, zrealizowane i wdrożone 
zgodnie z planem, w trakcie realizacji obudowane rzetelnymi procesami monitoringowymi, poddane uprzed-

nio zaplanowanej ewaluacji oraz odpowiednio podsumowane – to jedna z najskuteczniejszych form wspo-
magania pracy szkół i placówek oświatowych. 
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Wspomaganie jest jedną z form nadzoru pedagogicznego.
Dyrektor szkoły wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) diagnozę pracy szkoły lub placówki;
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego;
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.
Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który zawiera 
m.in. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

(Rozporządzenie MEN z dn. 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego)

Proces wspomagania nauczycieli obejmuje siedem kategorii działań (podział umowny autora artykułu). I choć 
wszystkie kategorie są ważne, a realizacja każdej z nich warunkuje sukces całości, dwóm z nich – diagnozie 
i planowaniu – warto poświęcić najwięcej uwagi. Prawidłowe określenie potrzeb szkoły i nauczycieli zapewnia 
programowi wewnętrzną spójność, sprawia, że doskonalenie nauczycieli idzie w parze z potrzebami rozwojo-

wymi szkoły. Przemyślany plan zaś jest warunkiem sprawnej realizacji programu oraz gwarantem skuteczności 
i efektywności podjętych działań.
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Co	to	jest	potrzeba?	
Potrzeba to różnica między stanem obecnym a stanem 
pożądanym (zmiana). Stan obecny umownie nazywamy 
problemem. Stan pożądany to rozwiązany lub zniwelo-

wany problem. 

Co	to	jest	potrzeba	szkoleniowa?	
Potrzeba szkoleniowa to różnica między stanem obec-

nym a pożądanym, którą można zmniejszyć za pomocą 
działań szkoleniowych. Działania szkoleniowe: szkolenia, 
warsztaty, coaching, konsultacje, doradztwo itd.

Jaka	jest	różnica	między	potrzebą	szkoleniową	
szkoły	a potrzebą	szkoleniową	nauczycieli? 

•  Potrzeba szkoleniowa szkoły – różnica między obec-

nymi a pożądanymi zachowaniami (sposobami postę-

powania) nauczycieli. 
•  Potrzeba szkoleniowa nauczycieli – różnica między 

ich obecnym a pożądanym poziomem kompetencji.

Kompetencje	
Kompetencje to zdolność realizowania pożądanych 
wzorców zachowań. Składniki kompetencji: wiedza 
(wiem co), umiejętności (wiem jak i potrafię), postawy 
(chcę i jestem gotów to robić). 

Jaka	jest	różnica	między	potrzebą	
szkoleniową	a potrzebą	rozwojową	szkoły?	
Każda róża jest kwiatem, nie każdy kwiat jest różą. Każ-

da potrzeba szkoleniowa jest potrzebą rozwojową. Nie 
każda potrzeba rozwojowa jest potrzebą szkoleniową. 
Potrzeba rozwojowa swoim zakresem może obejmować 
zarówno potrzeby szkoleniowe, jak i inne potrzeby, np. 
finansowe, materialne, kadrowe, organizacyjne.

Co	świadczy	o	skuteczności	programu	 
wspomagania	nauczycieli?	
Miarą skuteczności programu wspomagania jest sto-

pień osiągnięcia założonych celów (rezultatów). 
•  Celem procesu doskonalenia jest niwelowanie bra-

ków kompetencyjnych nauczycieli.
•  Celem procesu wdrażania nabytych kompetencji do 

praktyki jest upowszechnienie wśród nauczycieli po-

żądanych wzorców zachowań.

Na	czym	polega	efektywność	programu	
wspomagania	nauczycieli?	
Efektywność należy rozpatrywać przez pryzmat ko-

rzyści, jakie program przynosi szkole. Bezpośrednia 
korzyść – zaspokojenie potrzeby szkoleniowej szkoły, 
czyli wdrożenie przez nauczycieli pożądanych wzor-

ców zachowań. Korzyść pośrednia (zależna od podję-

cia wielu innych działań rozwojowych) to zaspokojenie 
potrzeby rozwojowej szkoły, czyli rozwiązanie lub zni-
welowanie problemu rozwojowego, który blokuje lub 
hamuje rozwój szkoły.

Z S Y N C H RO N I Z U J M Y  Z E G A R K I 

słowniczek	pojęć

Jaki jest problem rozwojowy szkoły? Jakie 
są jego przejawy? Jakie skutki rodzi brak in-

terwencji w danym obszarze? Jakiej ZMIANY 
ROZWOJOWEJ potrzebujemy? Innymi sło-

wy, jaka jest potrzeba rozwojowa szkoły?

Jakie są przyczyny stanu aktualnego? Jakie 
obecne zachowania nauczycieli uniemożli-
wiają skuteczne rozwiązanie bądź zniwe-
lowanie problemu rozwojowego? Jakiej 
ZMIANY potrzebuje szkoła W ZAKRESIE 
SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA NAUCZY-

CIELI? Innymi słowy, jaka jest potrzeba szko-
leniowa szkoły?

Jakie są przyczyny obecnych zachowań 
nauczycieli? Jeżeli przyczyny te wynikają 
z  braków kompetencyjnych, to jakich kom-
petencji – wiedzy, umiejętności, postaw – 
brakuje nauczycielom, żeby zachowywać się 

(inaczej: postępować) w sposób sprzyjający 
rozwiązaniu bądź zniwelowaniu problemu 
rozwojowego? Jakiej ZMIANY W ZAKRESIE 
POSIADANYCH KOMPETENCJI potrzebują 
nauczyciele? Innymi słowy, jaka jest potrzeba 
szkoleniowa nauczycieli?

Co się stanie, jeżeli szkoła/placówka nie roz-

wiąże problemu braków kompetencyjnych 
nauczycieli? Innymi słowy, jakie skutki (ne-
gatywne następstwa) dla szkoły wywoła 
niepodjęcie działań mających na celu uzu-
pełnienie luk kompetencyjnych nauczycieli?

Jakie są uwarunkowania społeczno-ekono-

miczne, demograficzne, środowiskowe, geo-

graficzne szkoły? Innymi słowy, jaki jest kon-
tekst zdefiniowanych potrzeb rozwojowych 
i szkoleniowych?

DIAGNOZA

Proces planowania w dużej części jest syme-
tryczny do procesu diagnozy, z tą różnicą, że 
pytania zadawane w  procesie planowania 
odnoszą się do stanu pożądanego. 

1)

2)

3)

4)

5)
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Odpowiedzi na powyższe pytania oraz inne dane 
pozyskane w procesie diagnostyczno-planistycz-

nym pomaga uporządkować matryca programu  
(s. 20-21 oferty). 

Matryca pozwala również ocenić, czy planowany pro-

gram jest spójny (stanowi zharmonizowaną całość), 
skuteczny (działania prowadzą do osiągnięcia celów), 
efektywny (przynosi wymierne korzyści dla szkoły). 

Prawidłowo skonstruowana matryca uwzględnia:

• związki przyczynowo-skutkowe zachodzące na linii 

potrzeba rozwojowa szkoły – potrzeba szkolenio-

wa szkoły – potrzeba szkoleniowa nauczycieli (tzw. 
logika pionowa: skutek – przyczyna – przyczyna 
przyczyny), 

• zależności występujące na linii problem – cel – dzia-

łanie (tzw. logika pozioma: działanie służy osiągnię-

ciu celu, cel odpowiada na problem/potrzebę).

Matryca jest punktem wyjścia do opracowania pro-

gramu wspomagania w wersji rozszerzonej (wskaź-

niki oraz sposób i częstotliwość ich pomiaru, szcze-

gółowy opis działań, harmonogram realizacji, katalog 
pożądanych zachowań w wersji rozszerzonej itd.).

Na kolejnych stronach zamieszczamy propozycje 
tematów do realizacji jako programy wspomaga-

nia w bieżącym roku szkolnym oraz przykład wy-

pełnionej matrycy do programu nr 1 „Jak kształcić 
i rozwijać u  uczniów umiejętność twórczego, sa-

modzielnego myślenia i rozumowania?”.

Proponowane tematy dotyczą typowych proble-

mów, z jakimi na co dzień stykają się szkoły i placówki 
oświatowe. Można je adaptować w całości lub mody-

fikować, dostosowując do własnych potrzeb. Istnieje 
również możliwość opracowania programu od pod-

staw (cena do uzgodnienia).



Przykład	wypełnionej	MATRYCY	PROGRAMU

Szkoła	/	przedszkole Nazwa i miejscowość 

Nazwa programu / rok 
szkolny

Jak kształcić i rozwijać u uczniów umiejętność samodziel-
nego, twórczego myślenia i rozumowania?

2019/2020

DIAGNOZA	POTRZEB SZKOŁY I NAUCZYCIELI

Potrzeba	 
rozwojowa	szkoły

Problem rozwojowy szkoły (stan obecny): niedostateczny poziom umiejętności uczniów 
samodzielnego, twórczego myślenia i rozumowania. 

Przejawy problemu: uczniowie gorzej radzą sobie z zadaniami, w których trzeba wyjść poza 
znane sobie, rutynowe sposoby postępowania; mają trudności z samodzielnym opanowaniem 
nieznanego wcześniej modelu lub kontekstu, zaprojektowaniem strategii postępowania – 
odpowiedniego ciągu działań, składającego się z dobrze znanych operacji, prowadzącego do 
rozwiązania; przeprowadzeniem rozumowania polegającego na analizie działania pewnego 
systemu i wyciągnięciu z tej analizy wniosków. 

Skutki problemu: uczniowie z niższymi kompetencjami kluczowymi mają mniejsze szanse edukacyjne na 
dalszych etapach kształcenia, w przyszłości gorzej sobie radzą w życiu zawodowym i społecznym

Potrzeba rozwojowa szkoły (stan pożądany): zwiększenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie 
samodzielnego, twórczego myślenia i rozumowania. 

Potrzeba	 
szkoleniowa	szkoły

Jedna z przyczyn problemu rozwojowego szkoły leży po stronie nauczycieli, a dotyczy ich 
sposobów postępowania wynikających z braków kompetencyjnych.

Nauczyciele:

1) prowadząc procesy dydaktyczne, nie pokazują uczniom nowoczesnych technik wizualnego 
porządkowania procesu myślowego

2) rzadko wykorzystują gry i aplikacje rozwijające u uczniów umiejętność logicznego 
i samodzielnego myślenia

3) w procesie kształcenia umiejętności rozumowania nie wykorzystują metody zadawania pytań 
opartej na taksonomii celów B. Blooma 

4) delegując odpowiedzialność za proces uczenia się na uczniów, nie wykorzystują możliwości 
metody lekcji odwróconej

Potrzebą szkoleniową szkoły jest zmiana (modyfikacja obecnych lub wdrożenie nowych) 
zachowań nauczycieli w zakresie kształcenia i rozwijania u uczniów samodzielnego, twórczego 
myślenia i rozumowania.

Potrzeba	szkoleniowa	 
nauczycieli

Przyjmując, że kompetencje to zdolność do realizowania pożądanych wzorców zachowań, będąca 
pochodną wiedzy, umiejętności i postawy, możemy wnioskować, że nieskuteczność (lub brak) 
zachowań jest skutkiem niedostatecznego poziomu (lub braku) kompetencji nauczycieli.

Braki kompetencyjne nauczycieli – niedostateczny poziom wiedzy i umiejętności w zakresie:
1) technik wizualnego porządkowania procesu myślowego 
2) gier i aplikacji rozwijających u uczniów umiejętność logicznego i samodzielnego myślenia
3) pracy metodą zadawania pytań opartą na taksonomii celów B. Blooma
4) delegowania odpowiedzialności za proces uczenia się na uczniów z wykorzystaniem metody 

lekcji odwróconej

Potrzebą szkoleniową nauczycieli jest zmiana poziomu kompetencji nauczycieli (zwiększenie 
poziomu kompetencji lub wyposażenie w kompetencje, jeżeli obecny poziom jest zerowy)  
w zakresie kształcenia i rozwijania u uczniów samodzielnego, twórczego myślenia i rozumowania.

Skutki	niepodjęcia	 
interwencji

Jeżeli szkoła nie podejmie się rozwiązania problemu braków kompetencyjnych nauczycieli, 
nie nastąpi zmiana w ich zachowaniach. Brak zmiany zachowań nauczycieli przyczyni się 
do pogłębienia problemu rozwojowego szkoły, co z kolei wywoła niekorzystne następstwa 
w przyszłym życiu zawodowym i społecznym uczniów.

Działania	 
diagnostyczne, 

źródła	informacji

Analiza dokumentacji: 
• wnioski z ewaluacji zewnętrznej / kontroli organu nadzoru 
• wnioski z audytu organu prowadzącego
• wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki
• wnioski z ewaluacji wewnętrznej 
• wnioski z analizy wyników diagnoz, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
• wnioski z pracy pedagoga/psychologa szkoły
• wnioski z pracy zespołów przedmiotowych/zadaniowych
• ……………………………………………

Badania diagnostyczne:
• wnioski z badań adresowanych do nauczycieli (np. ankiety, wywiady)
• wnioski z badań adresowanych do rodziców (np. ankiety)
• wnioski z badań adresowanych do uczniów (np. ankiety, testy)
• ……………………………………..

Kontekst	potrzeb	 Istotne informacje o szkole (liczba uczniów, środowisko, specyfika itd.)
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PLANOWANIE	PROGRAMU Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW DIAGNOZY POTRZEB

Cel	ogólny	procesu	 
doskonalenia  

(odpowiedź na potrzebę 
szkoleniową nauczycieli)

Zwiększenie poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia i rozwijania u uczniów 
umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia i rozumowania (cel należy „usmartowić” – 
osadzić w miejscu, czasie, dodać wskaźnik osiągnięcia celu – liczbę nauczycieli, u których nastąpi 
wzrost poziomu kompetencji).

Cel	ogólny	 
procesu	wdrażania 

(odpowiedź na potrzebę 
szkoleniową szkoły)

Upowszechnienie wśród nauczycieli pożądanych wzorców zachowań w zakresie kształcenia  
i rozwijania u uczniów umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia i rozumowania  

(cel należy „usmartowić”)

Cele szczegółowe  
procesu doskonalenia

Działania służące osiągnięciu 
celów doskonalenia

Działania wspierające 
wdrażanie nabytych 
kompetencji do praktyki 
szkolnej

Zachowania pożądane 
u nauczycieli po 
ukończeniu programu 
wspomagania

1) Zwiększenie poziomu 
kompetencji (wiedzy 
i umiejętności) nauczycieli 
w zakresie technik 
wizualnego porządkowania 
procesu myślowego

1) Moduł szkoleniowo-warsztatowy 
(4 h, w tym szkolenie – 2 h; 
warsztaty – 2 h) dotyczący technik 
wizualnego porządkowania 
procesu myślowego 

1) Samodoskonalenie  
na podstawie wykazu 
polecanej literatury – 2 h

1) Nauczyciele 
pokazują uczniom 
techniki wizualnego 
porządkowania procesu 
myślowego

2) Zwiększenie poziomu 
kompetencji (wiedzy 
i umiejętności) nauczycieli 
w zakresie gier i aplikacji 
rozwijających u uczniów 
umiejętność logicznego 
i samodzielnego myślenia

2) Moduł szkoleniowo-warszta-

towy (4 h, w tym szkolenie – 2 h, 
warsztaty – 2 h) dotyczący gier 
i aplikacji rozwijających u uczniów 
umiejętność logicznego i samo-
dzielnego myślenia

2) Spotkania 
samokształceniowe – 2 h

2) Nauczyciele regularnie 
stosują gry i aplikacje 
rozwijające u uczniów 
umiejętność logicznego 
i samodzielnego myślenia

3) Zwiększenie poziomu 
kompetencji (wiedzy 
i umiejętności) nauczycieli 
w zakresie pracy metodą 
zadawania pytań opartą na 
taksonomii celów B. Blooma

3) Moduł szkoleniowo-warszta-

towy (4 h, w tym szkolenie – 2 h; 
warsztaty – 2 h) dotyczący pracy 
metodą zadawania pytań opartą 
na taksonomii celów B. Blooma

3) Obserwacje  
koleżeńskie – 2 h

3) Nauczyciele 
w procesie kształcenia 
umiejętności rozumowania 
wykorzystują metodę 
zadawania pytań opartą 
na taksonomii celów  
B. Blooma

4) Zwiększenie poziomu 
kompetencji (wiedzy 
i umiejętności) nauczycieli 
w zakresie delegowania 
odpowiedzialności za 
proces uczenia się na 
uczniów z wykorzystaniem 
metody lekcji odwróconej

4) Moduł szkoleniowo-
warsztatowy (4 h, w tym szkolenie 
– 2 h; warsztaty – 2 h) dotyczący 
delegowania odpowiedzialności 
za proces uczenia się na uczniów 
z wykorzystaniem metody lekcji 
odwróconej

4) Konsultacje indywidualne 
on-line – 2 h

4) Nauczyciele delegują 
odpowiedzialność za 
proces uczenia się na 
uczniów z wykorzystaniem 
metody lekcji odwróconej

Przewidywane	efekty

Jeżeli szkoła podejmie się rozwiązania problemu braków kompetencyjnych nauczycieli w zdefi-

niowanym zakresie, a następnie zapewni nauczycielom wsparcie na etapie wdrażania nabytych 
kompetencji do praktyki szkolnej, zaistnieją warunki do realizowania przez nauczycieli pożąda-

nych wzorców zachowań. 

Trwała zmiana sposobów postępowania nauczycieli przyczyni się do zaspokojenia potrzeby 
rozwojowej szkoły: u uczniów nastąpi wzrost poziomu umiejętności twórczego, samodzielne-
go myślenia i rozumowania. 

Zaspokojenie potrzeby rozwojowej zwiększy szanse edukacyjne uczniów na dalszych etapach 
kształcenia oraz w życiu zawodowym i prywatnym.

autor narzędzia – Olga Oczkowska-Fiuk, korzystanie na zasadzie licencji CC BY-NC
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•  Wersja standardowa każdego programu obejmuje 16 godzin dyd. (4 moduły x 4 godz. dyd.)
•  Szkoła, która zamówi program doskonalenia nauczycieli, otrzyma, oprócz wypełnionej matrycy, 

obszerny zestaw sprawdzonych narzędzi do zarządzania procesem wspomagania autorstwa 
Olgi Oczkowskiej-Fiuk (narzędzia diagnostyczne, planistyczne, monitoringowe, ewaluacyjne, 
sprawozdawcze) oraz indywidualne wsparcie na każdym etapie realizacji programu

• Istnieje możliwość zbudowania programu od podstaw (cena do uzgodnienia)

  PROGRAMY	WSPOMAGANIA

N a  d o b r y  p o c z ą t e k . . .

Temat	nr	1

Jak	kształcić	i	rozwijać	u	uczniów	umiejętność	twórczego,	samodzielnego	 
myślenia	i	rozumowania?

• Techniki wizualnego porządkowania myśli (mapa myśli, sketchnoting, facylitacja graficzna, organizatory graficzne)
• Gry i aplikacje rozwijające umiejętność logicznego i samodzielnego myślenia
• Pytania rozwijające myślenie. Praca metodą opartą na taksonomii celów B. Blooma
• Jak sprawić, by uczniowie byli odpowiedzialni za własne uczenie się – lekcja odwrócona

Temat	nr	2 

Jak	przeciwdziałać	i	zapobiegać	zachowaniom	agresywnym,	w szczególności	mającym	
podłoże	w	niedostosowaniu	społecznym	i	zaburzeniach	rozwojowych	uczniów?	

• Niedostosowanie społeczne i zaburzenia rozwojowe uczniów, tj. A, ZA, ODD, CD, AI
• Jak reagować na zachowania agresywne mieszczące się w normie rozwojowej uczniów 
• Jak reagować na zachowania agresywne mające podłoże w zaburzeniach ze spektrum autyzmu,  

w niedostosowaniu społecznym lub zaburzeniach rozwojowych 
• Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych angażujących nauczycieli, specjalistów, rodziców

Temat	nr	3 

Bezpieczeństwo	uczniów	w	szkole,	poza	szkołą	i	w	Internecie
•  Uzależnienia behawioralne – samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, siecioholizm.  

Jak reagować? Gdzie szukać pomocy?
•  Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo
•  Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży – jak rozpoznać?
•  Cyberprzemoc w szkole. Profilaktyka zagrożeń z internetu 

Temat	nr	4	

Jak	utrzymać	dyscyplinę	w	klasie?
• Przyczyny naruszania dyscypliny przez uczniów
• Kiedy i jak reagować? Skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami na lekcji
• Profilaktyka naruszenia dyscypliny przez uczniów
• Autorytet własny jako skuteczne narzędzie wychowawcze nauczycieli

Temat	nr	5

Jak	zwiększyć	efektywność	kształcenia?	 
Proste	i	skuteczne	innowacje	metodyczne	i	TIK	

• Jak rozpoznać, że uczniowie się uczą? Praca z taksonomią SOLO
• O motywacji inaczej, czyli: Jak dobrze zacząć, jak z sensem zakończyć lekcję? 
• Dotrzeć do każdego ucznia. Lekcja 4MAT
• Jak sprawić, by uczniowie byli odpowiedzialni za własne uczenie się – lekcja odwrócona
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PRZEJRZYJ 
proponowane tematy 
doskonalenia

WYBIERZ	TEMAT  
odpowiadający 
bieżącym potrzebom 
szkoły/placówki

ZAMÓW	REALIZACJĘ	
programu – wypełnij 
zgłoszenie jak na szkolenie 
zamknięte

Temat	nr	6

Jak	wspomagać	ucznia	w	procesie	uczenia	się?
• Metody i techniki rozwijające pamięć i koncentrację
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i możliwości  

psychofizycznych uczniów
• Wspomaganie uczniów w procesie uczenia się metodą oceniania kształtującego
• TIK w procesie uczenia się

Temat	nr	7

Jak	skutecznie	motywować	uczniów	do	nauki?
• Mechanizmy tworzenia się motywacji. Samoświadomość jako podstawa automotywacji
• Dobieranie metod motywujących do potrzeb rozwojowych uczniów
• Coaching i tutoring jako skuteczna metoda motywowania uczniów do nauki
• Co motywuje do nauki? Podstawy neurodydaktyki

Temat	nr	8

Konstruktywne	relacje	z	rodzicami	jako	sposób	na	zwiększenie	
zaangażowania	rodziców	

• Psychologia rozwojowa uczniów, czyli o czym nauczyciel powinien pamiętać,  
kiedy przekazuje rodzicom informacje o ich dzieciach 

• Efektywna komunikacja z rodzicami według koncepcji analizy transakcyjnej 
• Nieformalny autorytet nauczyciela jako podstawa konstruktywnych relacji z rodzicami
• Prowadzenie spotkań, zebrań z rodzicami

Temat	nr	9

Jak	zwiększyć	efektywność	pracy	zespołowej	nauczycieli?
• Jeszcze przypadkowa grupa czy już efektywny zespół?
• Jak, pracując efektywnie w zespole, pozostać sobą?
• Zdrowe relacje w zespole
• Metody pracy zespołu uczącego się. Obserwacje koleżeńskie

Temat	nr	10

Dobra	promocja	–	skuteczna	rekrutacja	
• Jak stworzyć spójną i skuteczną strategię marketingową szkoły?  

Założenia, cele, adresaci, skala, zasięg, potencjał wewnętrzny/ zewnętrzny szkoły,  
kanały komunikowania się, metody, formy, narzędzia, harmonogram działań 

• Budowanie marki szkoły. Tworzenie i dobór treści promujących szkołę
• Nowoczesne narzędzia marketingowe i e-marketingowe
• Rola mediów i social mediów w kreowaniu wizerunku i promowaniu szkoły  

w środowisku lokalnym
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  SZKOLENIA	ZAMKNIĘTE
 

•  Szkolenia, warsztaty, prelekcje, lekcje otwarte i inne formy doskonalenia  
dla rad pedagogicznych, zespołów zadaniowych, grup pracowników,  
uczniów, rodziców

•  Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych lub ich organów 
prowadzących z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki 
funkcjonowania podmiotów zamawiających

•  Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia

N a  d o b r y  p o c z ą t e k . . .

1 Asertywny styl komunikacji

2 Autoprezentacja i kultura języka jako składowa budowania autorytetu

3 Emisja i higiena głosu w pracy pedagogicznej oraz innego typu pracy głosem

4 Energizery i lodołamacze – sposób na budowanie relacji

5 Jak pomóc uczniowi w okresie dorastania

6 Jak poprowadzić zebrania z rodzicami z sukcesem

7 Jak uczyć i wspierać dziecko z dysfunkcją słuchu w szkole

8 Jak zaplanować lekcje rozwijające myślenie uczniów

9 Jeszcze grupa czy już zespół? 

10 Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole 

11 Komunikacja empatyczna jako porozumiewanie się bez przemocy

12 Komunikacja interpersonalna i zasady współpracy

13 Konstruktywna informacja zwrotna w relacjach z uczniami i rodzicami

14 Mediacja, czyli pokojowe rozwiązywanie sporów

15 O motywacji inaczej, czyli jak dobrze zacząć i zakończyć lekcję

16 Ocenianie kształtujące
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17 Organizacja i efektywna realizacja zadań w ramach zarządzania sobą w czasie

18 Postawa nauczyciela a możliwości działania w sytuacji kryzysowej

19 Problematyka seksualności osób niepełnosprawnych

20 Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych uczniów

21 Pytania, które rozwijają myślenie

22 Skuteczne i trwałe zapamiętywanie – nie tylko techniki pamięciowe

23 Skuteczne strategie i techniki uczenia się

24  Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczycieli

25 Tablica multimedialna na lekcji

26 TIK – narzędzia wspierające nauczyciela i ucznia

27 Uczeń z zespołem Aspergera

28 Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych – dysleksja, dyskalkulia
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  BLOG	EKSPERCKI
 

•  Upowszechnianie dobrych praktyk
•  Promocja nowości edukacyjnych i nowatorstwa pedagogicznego 
•  Narzędzie do samodoskonalenia nauczycieli 
•  Wymiana doświadczeń 

N a  d o b r y  p o c z ą t e k . . .

Uczniowie nie mogą się doczekać kolejnej lekcji, stoją pod klasą podekscytowani, 
z wypiekami na twarzy. Dlaczego? Bo wiedzą, że będą grać! Na tym właśnie polega 
grywalizacja. Wykorzystuje mechanikę gier do zachęcenia ludzi, aby robili rzeczy, 
na które zazwyczaj nie mają ochoty lub nie wiedzą, że mogą zrobić je inaczej. Włą-

czamy do naszych działań zabawę, by osiągnąć założony wcześniej, konkretny cel. 
W naszym przypadku jest to oczywiście cel edukacyjny. Przyznajmy, uczniowie nie 
wykazują spontanicznie pragnienia poznawania zawiłych mechanizmów tworzenia 
imiesłowu przysłówkowego uprzedniego. Nie rzucają się ochoczo do rozwiązywa-

nia równań z dwiema niewiadomymi lub badania problemów egzystencjalnych pan-

tofelka. Pomimo wysiłków zapalonych pedagogów trudno przekonać przeciętnego 
ucznia, że powinien jednak pokochać imiesłów przysłówkowy uprzedni. I wtedy 
właśnie ostatnią deską ratunku może okazać się grywalizacja.

Aby w pełni zrozumieć, czym ona jest, powinniśmy określić kilka kryteriów, któ-

re muszą zostać spełnione. Po pierwsze, to cel zastosowania grywalizacji – czyli 
nabycie przez uczniów określonych kompetencji: wiedzy, umiejętności i postaw.  
Bardzo ważnym jest, by nie stracić tego właśnie celu z oczu. Dobra zabawa może 
być oczywiście jedynym powodem naszych działań, np. w czasie zajęć integracyj-
nych, wycieczki klasowej, ale na co dzień powinniśmy pamiętać o tym, że grywaliza-

cja ma prowadzić do uczenia się.
Drugim niezbędnym warunkiem są emocje – konieczne dla wzbudzenia motywacji. 

Gra ma intrygować, zaciekawiać, zaskakiwać. Dobrze włączona w proces uczenia się 
grywalizacja buduje trwałą motywację wewnętrzną uczniów. Wpływają na to czynni-
ki społeczne – poczucie przynależności do grupy i wspólnego osiągania celów. Jestem 
gorącym zwolennikiem takiej grywalizacji, gdzie zespół działa wspólnie, by wygrać. 

Szkoła	–	idealne	miejsce	do	gry
Autor: Piotr Bachoński

W każdym zadaniu, które musimy w życiu wykonać,  
znajduje się element zabawy.  

Wystarczy go znaleźć, a wtedy bum! Praca staje się zabawą.
Mary Poppins
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Co więcej, zespoły nie muszą rywalizować między sobą, cała klasa może dążyć do wy-

granej, współpracując. Taki cel osiągniemy, wykorzystując rozbudowane gry (pokój 
zagadek) lub gamifikując cały proces uczenia się (temat na odrębne opracowanie).

Warunek ostatni to wykorzystanie mechaniki gier – to takie mechanizmy, jak: 
nagradzanie, dostarczanie informacji zwrotnej (jakże pożądane w procesie uczenia 
się), rywalizowanie, zwyciężanie.

Poprzez grywalizację możemy kształtować także pożądane wychowawczo cechy: 
poczucie odpowiedzialności za sprawę, chęć bycia uczciwym wobec innych. Co wię-

cej z reguły pojawia się jakże pożądany efekt synergii. Wiedza, jaką uzyskują wszyscy 
uczniowie biorący udział w rozgrywce, jest większa niż ta, którą może wykazać się 
każdy z nich z osobna. Pamiętajmy jednak, aby grywalizacja działała, jej nieodłącz-

nym elementem musi być zabawa.

Na podstawie:
J. Huinzinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury.
P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. 
J. Siadkowski, Grywalizacja! Zrób to sam. Poradnik. 

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukoń-
czył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; 
nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty tre-
nerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia kry-
tycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy 
kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; 
publikował w „Dyrektorze szkoły”.
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Szkołę możemy porównać do przedsiębiorstwa, z tą 
różnicą, że zysków, które wypracowuje szkoła, nie 
mierzymy kwotowo, lecz w postaci wykształconych 
i przygotowanych do życia we współczesnym świe-
cie młodych ludzi. 

Jak każde przedsiębiorstwo szkoła ma swoich 
klientów. Są nimi uczniowie i ich rodzice. Załogę 
współtworzą nauczyciele, specjaliści, pracownicy 
administracyjni. Dyrektor szkoły stoi na czele załogi  
i jest odpowiedzialny za wszystkie procesy zacho-

dzące w placówce. Od sposobu, w jaki zarządza tymi 
procesami, zależy jakość pracy szkoły, stopień zado-

wolenia klienta oraz satysfakcja pracowników. 
 Widząc te podobieństwa, warto sięgać po rozwią-

zania, które od kilkudziesięciu lat z powodzeniem 
stosują menedżerowie światowych firm produkcyj-
nych i usługowych – strategię szczupłego zarządza-

nia lean oraz filozofię ciągłego doskonalenia kaizen.

Lean jest to strategia zarządzania, opierająca 
się na dostarczaniu klientom produktów/usług, 
jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z za-

chowaniem szacunku dla załogi.

Filary Lean:
•  określenie i tworzenie wartości dla klienta,
•  ciągłe doskonalenie procesu (kaizen),
•  szacunek dla załogi poprzez postawę  

przywództwa kadry zarządzającej.

Ciągłe doskonalenie (kaizen) jest jednym z filarów 
szczupłego zarządzania. Polega na permanentnym 
ulepszaniu procesów poprzez wprowadzenie pro-

stych i niewielkich zmian za pomocą małych kroków 
(małymi krokami ku doskonałości). 

Warunkiem doskonalenia każdego procesu jest 
zapewnienie jego stabilności. Jeżeli jakieś działanie 
raz się sprawdza, a raz nie, to znaczy, że proces jest 
niestabilny. Ustabilizować proces możemy poprzez 
zastosowanie cyklu standaryzuj – rób – weryfikuj 
– działaj (ang. SDCA). Jeżeli w trakcie weryfikacji 
okaże się, że nasz proces zawiera nieprawidłowości, 
najpierw musimy je wyeliminować, by ustabilizować 

proces. Efektem wdrożenia cyklu SDCA powinno być 
przestrzeganie obowiązujących standardów i wyko-

nywanie pracy przez pracowników zgodnie z przyję-

tymi normami. Dopiero po ustabilizowaniu procesu 
możemy przechodzić do ustanawiania nowych, ulep-

szonych standardów zgodnie z cyklem planuj – rób 
– weryfikuj – działaj (ang. PDCA). Po wdrożeniu no-

wych standardów, wszelkie działania osób zarządza-

jących powinny być skierowane na utrzymanie udo-

skonalonych standardów (SDCA). 
Podsumowując, cykl PDCA odnosi się do uspraw-

niania procesu, a SDCA do utrzymania stanu pożą-

danego. W obydwu tych cyklach końcowy etap (Act) 
odnosi się do ustabilizowania i zestandaryzowania 
pracy. Standaryzacja jest najlepszą znaną metodą 
wykonania jakiegoś działania skutecznie i wydajnie. 
Według filozofii Kaizen standaryzacja jest podstawą 
procesu zapewnienia jakości. 

Prawidłowo funkcjonujący system jakości nie 
może obyć się bez standardów. Standard opisuje ja-

sno określone wymagania. Standardy powinny być 
udokumentowane i zwizualizowane, tak by wszyscy 
pracownicy je poznali i mogli ich przestrzegać. Kon-

sekwentne przestrzeganie standardów jest nieroze-

rwalną częścią standaryzacji, gwarantującą jej wła-

ściwe funkcjonowanie. 

Wszelkie standardy powinny przede wszystkim: 

a) prezentować najlepszą i najkorzystniejszą me-
todę wykonywania pracy – przy opracowaniu 
standardów powinno się uwzględnić wieloletnie 
doświadczenie i wiedzę pracowników z zakresu 
wykonywanej przez nich pracy, 

b) stanowić kryterium pomiaru pracy – opierając 
się na przyjętych standardach możliwa jest obiek-

tywna ocena wykonanej pracy,
c) być obiektywne, proste i wyraźne – informacja 

przekazywana przez zestaw znaków wizualnych 
lub formę pisemną, powinna być prosta i zrozu-

miała dla każdego, 
d)  być podstawą szkoleń – po opracowaniu standar-

dów, przy pomocy szkoleń pracowników należy 
wprowadzać je w życie, 

LEAN	I	KAIZEN	W	ZARZĄDZANIU	SZKOŁĄ
Standaryzacja	jako	część	procesu	zapewnienia	jakości	
doskonalenia	zawodowego	nauczycieli

Autor: Olga Oczkowska-Fiuk Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu i właściciel Kailean sp. z o.o., certyfikowany 
trener, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; 10 lat doświadczenia w za-
rządzaniu placówką doskonalenia nauczycieli, kilkunastoletnia praktyka w tworzeniu, 
realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
w tym dla kadr systemu oświaty; autor wielu narzędzi wspomagających proces plano-
wania, monitorowania oraz dokumentowania działań szkoleniowych i rozwojowych.
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e)  pokazywać związek między przyczyną a efektem 

– nieprzestrzeganie standardów bądź ich brak 
mogą prowadzić do odchyleń od normy i marno-

trawstwa; szczególne ważne jest przestrzeganie 
standardów przez pracowników wykonujących 
daną pracę po raz pierwszy,

f)  dawać podstawę utrzymania poziomu i doskona-

lenia – przestrzeganie i podnoszenie standardów 
prowadzi do doskonalenia; w przypadku braku 
jakichkolwiek standardów nie ma możliwości 
sprawdzenia, czy osiągnięto poprawę czy też nie,

g)  być podstawą kontroli i diagnozy – zadaniem 
przełożonych jest sprawdzanie, czy wprowadzo-

ne standardy są utrzymywane oraz czy są one sys-

tematycznie doskonalone; standardy pomagają 
ocenić prawidłowość wykonywanej pracy, 

h) zapobiegać błędom – standardy opisujące kluczo-

we punkty kontrolne procesów, powinny być prze-

strzegane przez cały czas. (Imai M., Gemba Kaizen, 
Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes, 2006) 

Standaryzacja	w	organizacji	doskonalenia	
nauczycieli	–	doświadczenia	autora

DOŚWIADCZENIE	1
W artykule „Programy doskonalenia nauczycieli jako 
forma wspomagania szkół i placówek oświatowych” 
(patrz s. 16 oferty) pokazuję jeden z przykładów za-

stosowania przeze mnie koncepcji standaryzacji 
w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Przedstawiona w artykule matryca programu 
doskonalenia zawiera opis zachowań pożądanych 
u nauczycieli po ukończeniu programu doskonalenia. 
Te zachowania to nic innego jak standardy postępo-

wania nauczycieli w celu rozwiązania/zniwelowania 
problemu rozwojowego szkoły. 

Zatrzymajmy się przy zachowaniu nr 3 z matrycy: 
Nauczyciele pracują metodą zadawania pytań opar-

tą na taksonomii celów B. Blooma. 
Matryca jest fiszką programu. Program właściwy 

zawiera rozbudowaną wersję ww. zachowania, która  
prezentuje się następująco:

Nauczyciele:
•  Podają uczniom cel lekcji. 
•  Upewniają się, że cel lekcji jest zrozumiały dla 

uczniów. 
•  Monitorują stopień osiągania celu lekcji (co naj-

mniej dwa razy podczas jednostki lekcyjnej). 
•  Podsumowują lekcję, nawiązując do jej celu. 
•  Wprowadzając nowy temat lekcji, odwołują się 

do wiedzy posiadanej przez uczniów i aktywują tę 
wiedzę. 

•  Podczas lekcji dbają o to, by uczniowie wykonali 
co najmniej jedno zadanie o charakterze eduka-

cyjnym. 

•  Tworzą (lub modyfikują) zadania (pytania) niższe-

go rzędu w taksonomii Blooma tak, by rozwijać 
umiejętność rozumowania uczniów. 

•  Podczas lekcji stosują głównie zadania (pytania) 
z poziomów: zastosowanie, analiza, synteza, ewa-

luacja. 
•  Zachęcają uczniów do samodzielnego formułowa-

nia pytań.

Powyższe standardy postępowania na lekcji (opra-

cowane przez Paulinę Kuźmo-Biwan we współpracy 
z autorką artykułu na potrzeby realizacji progra-

mu wspomagania dla jednej ze szkół województwa 
zachodniopomorskiego) stanowią swego rodzaju 
„nacobezu” dla nauczycieli – dzięki precyzyjnemu 
określeniu pożądanych sposobów postępowania 
nauczyciele wiedzą, czego się od nich oczekuje po 
realizacji form doskonalenia, dzięki zastosowaniu lo-

giki pionowej podczas diagnozy i planowania wiedzą 
też, jakie skutki dla szkoły wywoła nieprzestrzeganie 
standardów. Dlatego dobrą praktyką jest zapoznanie 
nauczycieli biorących udział w programie z katalo-

giem zachowań pożądanych przed realizacją form 
doskonalenia. 

Dla dyrektora „nacobezu” to proste i skuteczne 
narzędzie nadzoru pedagogicznego – dyrektor wie, 
jakie zachowania należy włączyć do obserwacji. 
Standaryzacja umożliwia osobie sprawującej nad-

zór pedagogiczny pomiar jakości pracy wszystkich 
nauczycieli biorących udział w programie, przepro-

wadzenie analizy stanu wdrażania nabytych kompe-

tencji do praktyki szkolnej oraz opracowanie i wizu-

alizację wyników zbiorczych. 
Największe korzyści z wdrożenia standardów czer-

pią  uczniowie – ujednolicone zachowania nauczycieli 
wzmacniają siłę ich oddziaływania (efekt synergii).

Następny rok szkolny powinien się zacząć od 
weryfikacji standardów określonych i wdrożonych 
w poprzednim roku szkolnym, powinny one stanowić 
podstawę diagnozy, planowania oraz kontroli.
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DOŚWIADCZENIE	2
Drugi przykład autorskiego zastosowania koncep-

cji standaryzacji dotyczy sposobu dokumentowania 
procesu wspomagania (narzędzie przydatne w pracy 
dyrektorów, wicedyrektorów, liderów WDN, specja-

listów ds. wspomagania – korzystanie na zasadzie li-
cencji CC BY-NC).

Jest to narzędzie, które stosuję od lat w odnie-

sieniu do każdego projektu szkoleniowego. Dobrze 
przemyślane ułatwia „wytworzenie” niezbędnej do-

kumentacji, a następnie – zarządzanie nią. Dzięki 
temu wykazowi widzę, jakie dokumenty składają 
się na poszczególne procesy, co mam, czego jeszcze 
brakuje.

Dzięki strukturalnemu ujęciu całości osoby bezpo-

średnio niezaangażowane w tworzenie dokumentacji 
z łatwością mogą się po niej poruszać. 

Dokumenty są pogrupowane według kategorii 
działań, których dotyczą, a następnie według rodza-

ju dokumentu, czyli dokumenty o charakterze proce-

duralnym (wytyczne, procedury, standardy, instruk-

cje), zestandaryzowane dokumenty (wzory, szablony, 
przykłady), pozostałe dokumenty (konkretne pro-

gramy, sprawozdania, dzienniki, raporty itd.), które 
powstały na podstawie procedur z zastosowaniem 
szablonów i wzorów, a także dokumenty unikatowe, 
np. materiały szkoleniowe lub umowy z podmiotami 
realizującymi szkolenia). 

DIAGNOZA	I	PLANOWANIE	

Dokumenty o charakterze proceduralnym: 

–  Standardy przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoleniowych (np. cel diagnozy, źródła informacji; wykaz metod 
i narzędzi; osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację, uczestnicy diagnozy)

–  Wytyczne w zakresie projektowania doskonalenia (np. terminy, osoby odpowiedzialne, wykaz dokumentów,  
które należy uwzględnić w procesie planistycznym)

Zestandaryzowane dokumenty: 

Przykładowe metody i narzędzia diagnostyczne:

–  Matryca programu wg O. Oczkowskiej-Fiuk  
(cz. Diagnoza)

–  drzewo problemów / drzewo celów
–  metaplan
–  metoda czterech kroków Johna Fischera
–  profil szkoły
–  koło diagnostyczne
–  kwestionariusze wywiadów z dyrektorem  

i nauczycielami 
–  scenariusz warsztatu diagnostycznego z udziałem 

całej rady pedagogicznej
– ….

Przykładowe metody i narzędzia planistyczne:

–  Matryca programu wg Olgi Oczkowskiej-Fiuk  
(cz. Planowanie)

–  Szablon rocznego programu wspomagania 

(np. metryczka programu, wskaźniki produktów, 
wskaźniki rezultatów, opis i harmonogram działań, 
informacje organizacyjne dla uczestników)

Pozostałe dokumenty: 

– Raporty z diagnozy potrzeb 

– Roczne programy wspomagania (doskonalenia)

DIAGNOZA,	 
PLANOWANIE

DOSKONALENIE

WDRAŻANIE

MONITOROWANIE, 
EWALUACJA, 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Dokumenty  
o charakterze  

proceduralnym

Dokumenty  
o charakterze  

zestandaryzowanym

Pozostałe  
dokumentyKategoria

działań
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WDRAŻANIE

Dokumenty o charakterze proceduralnym: 

–  Kontrakt (np. katalog pożądanych zachowań wynikający z programu doskonalenia oraz deklaracje nauczycieli 
dot. transferowania nabytych kompetencji do praktyki szkolnej)

–  Standardy organizacji procesu wdrażania nabytych kompetencji do praktyki szkolnej (np. katalog form wspar-

cia nauczycieli na etapie wdrażania – konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, połączone np. z obserwa-

cjami koleżeńskimi, coaching, mentoring, tutoring, samodoskonalenie; kwestie organizacyjne, „nacobezu” dyrek-

tora dot. nadzoru pedagogicznego)

Zestandaryzowane dokumenty: 

–  Dziennik wdrażania – wzór: metryczka formy wsparcia dot. wdrażania (np. rodzaj wsparcia, zakres temat., termin, 
miejsce, liczba uczestników, liczba godzin); harmonogram (godziny realizacji, przerw, posiłków; poruszane zagad-

nienia, wnioski, zalecenia; nazwiska i czytelne podpisy  osób prowadzących); lista obecności.

Pozostałe dokumenty: 

–  Dzienniki zrealizowanych form wsparcia

	MONITOROWANIE,	EWALUACJA,	SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Dokumenty o charakterze proceduralnym: 

–  Procedury dot. monitorowania (cel, zakres, częstotliwość, osoby odpowiedzialne, narzędzia)
–  Procedury dot. ewaluacji (cel, zakres, metody, narzędzia, osoby odpowiedzialne)
–  Wytyczne w zakresie sprawozdawczości (zakres, terminy, osoby odpowiedzialne)

Zestandaryzowane dokumenty: 

–  Narzędzia monitoringowe (np. ankieta, arkusz wywiadu) – wzór
–  Narzędzia ewaluacyjne (np. testy kompetencji, ankieta samooceny) – wzór
–  Arkusz monitorowania wskaźników (produktów, rezultatów, efektów) – wzór
–  Sprawozdanie z realizacji programu doskonalenia (np. metryczka, stopień osiągnięcia celów programu  

z komentarzem i wizualizacją, przebieg działań z komentarzem, wnioski z realizacji i z nadzoru pedagogicznego, 
rekomendacje na przyszłość, wykaz uczestników) – wzór

Pozostałe dokumenty:

–  Sprawozdania z realizacji programów wspomagania (doskonalenia) 

Standaryzacja opisana w powyższym przykładzie od-

bywa się na kilku płaszczyznach:
• standaryzacja poszczególnych dokumentów 
• standaryzacja procesu tworzenia dokumentów 
• standaryzacja procesu zarządzania dokumentami
Zaprezentowany wykaz „żyje”. W trakcie tworzenia 
dokumentów nabiera on kolorów: na żółto zaznaczam 
dokumenty już znajdujące się w moim posiadaniu (to 

jest najprzyjemniejsza część procesu), na czerwono – 
fragmenty, które uległy modyfikacji. Procedury oraz 
dokumenty zestandaryzowane najczęściej powstają 
na początku projektu szkoleniowego, potem docho-

dzą tylko tzw. dokumenty pozostałe. W miarę postępu 
realizacji programu pęcznieje segregator, ale nie gło-

wa. Kiedy zbliża się czas podsumowania, wystarczy 
sprawdzić, czy kolorowanka jest kompletna.

DOSKONALENIE

Dokumenty o charakterze proceduralnym: 

–  Standardy organizacji szkoleń i innych form doskonalenia (np. preferowane dni tygodnia, godziny, miejsce 
realizacji – jaka sala, jakie ustawienie stołów, jakie wyposażenie, serwis kawowy tak/nie; sprzęt – rzutnik, tablica 
interaktywna, laptop; materiały eksploatacyjne – flipchart, mazaki, kartki ksero, długopisy itd.; oczekiwania wo-

bec podmiotów przeprowadzających szkolenia, np. merytoryczne – trzymanie się programu, stosowanie innowa-

cyjnych metod; materiały szkoleniowe, zaświadczenia, kwestie organizacyjne – dojazd itd.)

Zestandaryzowane dokumenty: 

–  Dziennik doskonalenia – wzór: metryczka / karta organizacyjna szkolenia (np. nazwa, termin, miejsce szkolenia, 
liczba uczestników, liczba godzin); harmonogram (godziny zajęć, przerw, posiłków; nazwy modułów, tematów; 
nazwiska osób prowadzących, czytelne podpisy szkoleniowców); lista obecności

Pozostałe dokumenty: 

–  Dzienniki zrealizowanych form doskonalenia
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