
   
 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLEŃ DLA KADRY W PROJEKCIE 

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” 

 

 

SZKOLENIE: "Lider zespołu w dziedzinie edukacji" 

 

Kurs ten dotyczy tematyki budowania zespołu i przywództwa. To praktyczne warsztaty 

poświęcone wszystkim kompetencjom związanym z przywództwem, zarządzaniem 

i budowaniem zespołu. Kurs będzie również powiązany z motywacją i coachingiem, które są 

integralną częścią kierowania zespołem. Dzięki tym praktycznym warsztatom uczestnicy 

zyskają możliwość podniesienia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia zespołu 

klasowego, przedmiotowego, zadaniowego (np. realizacja różnorodnych projektów) oraz 

skutecznego radzenia sobie z własnymi wyzwaniami zawodowymi. 

 

 

Dzień 1 (5 godzin) 

WPROWADZENIE DO PROWADZENIA ZESPOŁU 
- Wprowadzenie: wzajemne poznanie się. 

- Przywództwo a budowanie zespołu zgodnie z wykształceniem. 

- Zagadnienia dotyczące motywacji grupowej i komunikacji: praca w grupach. 

- Opis profilu lidera w stosunku do różnych podejść: praca w małych grupach. 

- Ćwiczenie coachingowe: 

Jakie style przywództwa najbardziej mi odpowiadają? Jak chciałbym zbudować swój zespół? 

- Jak liderzy się komunikują? Język korzyści. 

- Twój styl przywództwa i budowania zespołu: Prezentacja. 

 

Dzień 2  (5 godzin) 

ZARZĄDZANIE GRUPĄ - LIDERZY ZESPOŁU 
- Metody zarządzania grupą:  wprowadzenie. 

- Metody Belbina: prezentacja. 

- Rola w zespole: quiz, indywidualna praca w skoroszycie, wnioski. 

- Jak moderować rozmowy w prowadzeniu zespołu? ćwiczenie. 

- Coaching w zarządzaniu grupą. 

- Moja pasja : ćwiczenia, moc pytań. 

- Ta sama wiadomość inerpretowana przez dwóch różnych menedżerów: quiz. 
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- Style przywództwa Golemana: prezentacja. 

- Jaki styl komunikacji przedstawiam naturalnie?  

Czy jest to bardziej komunikacja własna czy komunikacja grupowa? Gra. 

- Moderuj dyskusję. Jaką rolę musimy odgrywać w określonych sytuacjach? 

- Jak daleko posuwa się moja elastyczność? Skala: indywidualna praca w notatniku. 

 

Dzień 3  (5 godzin) 

MOTYWACJA I 
- Zwinne zarządzanie:  wprowadzenie. Poszukiwanie potencjału. 

- Cztery rodzaje motywacji . Jak wpłynąć na tych w zespole, którzy nie chcą się zmieniać? 

- Trudna komunikacja vs miękka komunikacja: w odniesieniu do motywacji grupy. 

- Modulacja głosu jako ważne narzędzie. 

- Moving motivators: Exercise. 

- Klucz do motywacji .  

Co jest ważne przy wyborze metody motywacji zgodnie z budowaniem zespołu? 

- Mój własny świat motywacji: ćwiczenia. 

- Jak wpłynąć na grupę? Gra. 

- Czego potrzebuję, aby skutecznie motywować? 

- Motywacja finansowa a niefinansowa . Pytanie „Otwarcie drzwi”. Cel w pytaniu. 

- Co będzie najlepsze dla mojego zespołu? Burza mózgów. 

 

Dzień 4  (5 godzin) 

MOTYWACJA II 
- Prowadzenie zespołu: ogólne wnioski. 

- „ Krąg życia”: nauka i pogłębianie technik, praktyczne zastosowanie. 

- Zarządzanie nawykami. Jaką pełni rolę w kierowaniu zespołem? 

- Motywacja w grupie: studium przypadku. 

- Wywiad motywacyjny: studium przypadku, praca w małych grupach. 

- Gdzie są moje potrzeby na mapie motywowania innych? Wnioski 

- Jak dostosować rodzaj narzędzi motywacyjnych do różnych sytuacji? 

- Jaką motywację wybiorę, jeśli nie znam swojego zespołu ? Praca grupowa. 

 

Dzień 5  (5 godzin) 

COACHING CZĘŚĆ II 
- Metody informacji zwrotnej. Do czego służy informacja zwrotna? Wprowadzenie. 

- Różnice między czystym sprzężeniem zwrotnym, coachingiem i wywiadem 

motywacyjnym: według liderów grup. 

- Ćwiczenie zwrotne . Studium przypadku. 

- Jak przygotować się do dyskusji . Jak wyrazić opinię w trudnych sytuacjach? 

- Nawyk a opinia (przekonanie): praca w małych grupach. 

- Lodołamacz. Gra tabu. 

 

 

 

 



   
 

SZKOLENIE: "ICT: uczenie się przez działanie". 

 

Kurs ten obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem urządzeń takich jak tablety, 

laptopy, smartfony oraz systemów operacyjnych i aplikacji, które pomogą uatrakcyjnić 

zajęcia lekcyjne.  Podczas kursu nauczyciele nauczą się wielu przydatnych narzędzi do pracy 

takich jak przygotowanie, edytowanie i prezentowanie na lekcjach materiałów 

audiowizualnych.  

 

 

Dzień 1 (5 godzin) 

Przygotowanie narzędzi 

 Wprowadzenie do kursu: utworzenie konta Google. 

 Ocena wstępna 

 Warsztat 1: Przygotowanie klasy. Przeszukiwanie i zbieranie informacji o projekcie za 

pomocą narzędzi Google (Dysk, Keep) i Evernote. 

 Dyskusja grupowa: Jak planujemy lekcję PBL? 

 Warsztat 2: Utworzenie blogu w Bloggerze. 

 

Dzień 2  (5 godzin) 

Przygotowanie lekcji 

 Wspólne narzędzia pracy, takie jak Dysk Google, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. 

 Dyskusja grupowa: Czego nasi uczniowie oczekują od nauki? 

 Warsztat 3: Narzędzia do modyfikowania naszych zasobów: Picasa (Photo Editor), 

PicCollage i PhotoGrid (kolaż), Skitch (zintegrowane narzędzie z Evernote). 

 

Dzień 3  (5 godzin) 

Tworzenie 

 Audio: Audacity (edytor audio). 

 Wideo: VideoPad i iMovie (edytor wideo). 

 Poszukiwanie materiałów na lekcję: interaktywne filmy z YouTube, Khan Academy i TedEd. 

 Warsztat 4: Tworzenie wideo do lekcji Flipped Classroom. 

 

Dzień 4  (5 godzin) 

Tworzenie 2 

 Wiki: narzędzie współpracy dla projektów (wiki). 

 Witryny: tworzenie Witryny Google dla uczniów. 

 Warsztat 5: tworzenie eBook za pomocą Book Creator. 

 Dyskusja grupowa: Jak zaangażować rodziców w naszą klasę: ClassDojo (zarządzanie klasą) 

i EdModo (prywatna sieć społecznościowa). 



   
 

 

Dzień 5  (5 godzin) 

Ocena i informacje zwrotne 

 Dyskusja grupowa: Jak stworzyć skuteczną i angażującą ocenę? 

 Showbie: rozwiązanie do przechowywania w chmurze zadań domowych i udostępniania 

plików. 

 Interaktywne narzędzia oceny: Kahoot (ocena grywalizacji). 

 Warsztat 6: Tworzenie oceny za pomocą Socrative (oceny formatywne w czasie 

rzeczywistym). 

 

 


