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SORE W SZKOLE 

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ 

 
 

 

X Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Kielce 2013  





 

Działania  

Szkolnego  

Organizatora  

Rozwoju 

Edukacji  
 

w Zespole Szkół  

Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Brzesku  

im. Bohaterów Westerplatte 

W 
RAMACH  

PROJEKTU  

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju 

szkół poprzez wdrożenie 

zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli  

w Powiecie Brzeskim”  
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ROZMOWA 

Z DYREKTOREM 



ZIELONKA 



ZIELONKA 



Czasem ratują nas prawdziwe drobiazgi: zmiana pogody,  gest dziecka, filiżanka doskonałej kawy.  

Jonathan Carroll 



POTRZEBY 

KORZYŚCI 

ZMIANA 

MOJA 

WIZJA 



Jaka jest moja wizja szkoły? 
Dzięki czemu odnoszę sukces? 
Co do tej pory okazało się skuteczne? 
Co mnie motywuje do urzeczywistniania celów? 

Czego najbardziej chcę? 
Jakie są potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli? 
Na które obszary działania szkoły zwracają szczególną uwagę? 
Co działa motywująco na uczniów, rodziców, nauczycieli? 

Jakie korzyści odnoszą obecnie uczniowie, rodzice, nauczyciele? 
Co działa w sposób zadowalający? 
Dzięki czemu szkoła odnosi sukces? 
Czym szkoła może pochwalić się w szczególności? 

Co do tej pory okazało się nieskuteczne? 
Co zmienić, aby zwiększyć korzyści? 
Jakiego rodzaju aktywności potrzeba więcej? 
Jakie działania można zainicjować, by odnieść jeszcze lepsze efekty? 

Maciej Bennewicz, Coaching i mentoring w praktyce 

MOJA 

WIZJA 

POTRZEBY 

KORZYŚCI 

ZMIANA 



SPOTKANIE 

Z RP 

Images by  



TEMAT WARSZTATU  

POTRZEBY ROZWOJOWE NASZEJ SZKOŁY 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 



     MOCNE STRONY NASZEJ SZKOŁY TO… 

SŁABE STRONY NASZEJ SZKOŁY TO… 



SZEŚĆ KAPELUSZY   

MYŚLOWYCH  DE  BONO 



SPOTKANIE 

Z ZESPOŁEM  

ZADANIOWYM 
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METODA 5Q 

 
1. CZEGO MOŻEMY ROBIĆ WIĘCEJ ABY OSIĄGNĄĆ CEL? 

2. CZEGO MOŻEMY ROBIĆ MNIEJ ABY OSIĄGNĄĆ CEL? 

3. CO MOŻEMY ROBIĆ INACZEJ ABY OSIĄGNAĆ CEL? 

4. CO MOŻEMY  PRZESTAĆ ROBIĆ ABY OSIĄGNAĆ CEL? 

5. CO MOŻEMY ZACZĄĆ ROBIĆ ABY OSIĄGNĄĆ CEL? 

 





SMART 

1. S – specyficzny, ważny, potrzebny, konkretny, dostosowany 

2. M – mierzalny, motywujący 

3. A – ambitny, aktywny, akceptowalny, osiągalny 

4. R – realny, rzeczywisty 

5. T – terminowy, określony, czasowy 

 

To cel bystry, sprytny, smartny, ustawny! 

 

  

 

Dlaczego ten cel jest dla Ciebie  

w tym momencie ważny? 

 

Co chcesz ostatecznie osiągnąć? 

 

W jaki sposób chcesz ten cel 

osiągnąć?

 

John Whitmore, Coaching – trening efektywności 



OPRACOWANIE 

SPECYFIKACJI  

SZKOLEŃ 
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TYP Szkolenie 

TEMAT Jak motywować uczniów do nauki? 

Zakres problemowy 1. Nauczyciel zmotywowany – zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 
2. Diagnoza źródeł motywacji uczniów. 
3. Model motywowania zespołów oraz indywidualnych uczniów. 
4. Motywujący sposób prowadzenia lekcji. 
5. Motywująca rola nowych technologii w kształceniu uczniów. 
6. Zasady i sposoby prowadzenia motywującej rozmowy z uwzględnieniem 

motywujących argumentów i mocnych pytań. 
7. Pozytywna motywująca informacja zwrotna budująca relacje nauczyciel – 

uczeń. 
8. Motywujące udzielanie konstruktywnej krytyki. 
9. Strategie motywacyjne względem uczniów zdolnych oraz tzw. uczniów 

trudnych. 
10. Metody budowania zaangażowania uczniów do osiągania wysokich 

wyników. 
11. Demotywacja – blokady w osiąganiu celów. 
12. Dobre praktyki – symulacja eksperckiej lekcji z młodzieżą szkolną z 

zastosowaniem określonej metody motywacyjnej. 

Czas trwania modułu 6 godz.  
(2 godz./dzień + 2 godz./dzień + 2 godz./dzień) 

Ilość uczestników Grupa średnio 20 osób. 

Dodatkowe wymagania: 
terminy w których będą 
odbywać się spotkania: 

Szkolenia w dni powszednie od poniedziałku do piątku,  
1 spotkanie / dzień, godz. 16.00-17.30. 

Opracowanie własne 



TYP Warsztat 
TEMAT Jak świadomie i efektywnie się uczyć? 
Zakres problemowy 1. Zasady efektywnego uczenia się i nauczania. 

2. Aktywizujące i motywujące metody i techniki pracy z uczniami (dostosowane do 
profilu kształcenia zawodowego). 

3. Efektywne techniki uczenia się (np. techniki pamięciowe, motywacyjne, pracy z 
celami i przekonaniami). 

4. Mnemotechniki  (np.  hak, łańcuszek, cyfra-litera, wizualizacja, skojarzenia, mapy 
mentalne, fiszki i system kartotekowy, technika budowania historii, technika 
kategorii, technika obrazowania, technika słów kluczowych, technika celowego 
czytania i inne). 

5. Techniki szybkiego czytania, strategia pracy z tekstem, nowe techniki notowania, 
metody efektywnego powtarzania materiału.  

6. Diagnoza celów i potrzeb uczniów w zakresie uczenia się. 
7. Praca zespołowa jako forma zwiększania efektywności procesów edukacyjnych. 
8. Uczenie metodą rozwiązywania problemów.  
9. Pytania jako metoda zwiększająca efektywność uczenia się uczniów. 
10. Wykorzystanie środków audiowizualnych oraz nowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lekcji. 
11. Aktywne słuchanie w procesie edukacyjnym. 
12. Koncentracja uwagi dla efektywnego słuchania i uczenia się. 
13. Rola, znaczenie i zadania zespołu ds. technik uczenia się i metod motywujących do 

nauki. 
14. Dobre praktyki – symulacja eksperckiej lekcji z młodzieżą szkolną z zastosowaniem 

określonej metody świadomego i efektywnego uczenia się. 

Czas trwania modułu 9 godz. 
(3 godz./dzień + 3 godz./dzień + 3 godz./dzień) 

Ilość uczestników Grupa średnio 20 osób. 
Dodatkowe wymagania: 
terminy w których będą 
odbywać się warsztaty: 

Warsztaty w dni powszednie od poniedziałku do piątku,  
1 spotkanie / dzień, godz. 16.00-18.15. 



OPRACOWANIE 

KONSULTACJI  

Z SORE 



TYP Konsultacje grupowe 

TEMAT Myślenie pytaniami jako forma doskonalenia 

Zakres problemowy Myślenie pytaniami drogą do wykorzystania nowych 
procedur i zasad działania w bieżącej pracy: 
1. Istota, forma i funkcja pytań. 
2. Techniki zadawania pytań. 
3. Modele konwersacji (GROW). 
4. Metoda myślenia pytaniami M. Adams. 
5. Wpływ pytań na emocje. 
6. Pytania w dyskursie szkolnym. 
7. Aktywizujące techniki myślenia pytaniami (m.in. okulary, 

pytania do eksperta, myślące kapelusze, rozwiązywanie 
problemów, ankieta aktywizująca, mapa myśli, myślenie 
pytajne, heureza). 

Czas trwania modułu 2 godz. 



OPRACOWANIE 

RPW 



ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE  

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

 Nazwa i adres 

szkoły 

 Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku m. Bohaterów Westerplatte - Technikum 
32-800 Brzesko, Piastowska 2 

1. Czas realizacji  
  

Data rozpoczęcia realizacji   Data zakończenia realizacji 

 2 stycznia 2013 r.  31 sierpnia 2013 r. 

3. Cel   Cel ogólny: zaangażowanie nauczycieli w zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez 
podniesienie ich kompetencji w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania uczniów 
do nauki. 
  
Kształtowanie postaw: do 28 czerwca 75% nauczycieli wyraża przekonanie o potrzebie sukcesywnego 
wdrażania do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się 
zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój.  
  
Nabywanie wiedzy i umiejętności: 75% nauczycieli zna i przynajmniej raz w roku szkolnym 2012/2013 
wykorzysta nowe metody motywowania uczniów do pracy oraz techniki uczenia się poznane na warsztatach.  
  
Do 28 czerwca 2013 roku zostaje wypracowany na warsztatach zespołu ds. technik uczenia się i metod 
motywujących do nauki „Szkolny katalog metod motywowania uczniów do pracy” oraz „Szkolny katalog 
technik uczenia się”.  
  
Do 28 czerwca 2013 roku przeprowadzone zostaje 2 lekcje koleżeńskie z zastosowaniem na zajęciach 
edukacyjnych innowacyjnych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się. 
  
Zapewnienie trwałości zmiany: W szkole realizowany jest skierowany do uczniów program efektywnego 
uczenia się (efekt pracy na warsztatach nauczycielskich zespołów przedmiotowych). 



ETAPY  

REALIZACJI 

RPW 



Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli  

na szkolną praktykę 

 

 konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe, 
indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli) 
 

 

 analiza trudności związanych z wykorzystaniem  
w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania 



Przygotowanie sprawozdania z RPW 

 

 przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu 
wspomagania 
 

 

 opracowanie sprawozdania z RPW, przedstawienie 
sprawozdania dyrektorowi i nauczycielom 
 

 

 przygotowanie rekomendacji do pracy w kolejnym 
roku szkolnym 

„Poradnik dla Beneficjenta” 



Tutw.pl 

SZKOLNY ORGAIZATOR  

ROZWOJU EDUKACJI 



Czego nie robi SORE? 

 

nie zmienia szkoły, nie rządzi, nie szuka problemów i słabych stron,  
nie określa priorytetów placówki, nie podejmuje decyzji za dyrektora  
i nauczycieli, nie ocenia 
 

 

Co robi SORE? 

 

prowadzi dialog, aktywnie słucha, udziela informacji zwrotnej, jest 
zaangażowany, wspiera, pomaga w diagnozie oraz we wdrażaniu nowej 
wiedzy i umiejętności do praktyki szkolnej 



Życia nie da się wyrazić przez stan, lecz przez ruch:  
jedyne, niewątpliwe zwycięstwo ziarna, w którym drzemie ukryta siła. 

                           Antoine de Saint-Exupéry 


