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SIEĆ współpracy i samokształcenia  
to  

 forma pracy, która pozwala dzielić  
się wiedzą, wymieniać doświadczeniami,  

wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane  

w przedszkolnej i szkolnej praktyce. 
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Edukacja 
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Cele pracy sieci współpracy i samokształcenia 
 

•Poszerzenie kompetencji nauczycielek i nauczycieli 
 

 

•Analiza dobrych praktyk stosowanych przez członków sieci 
 

 

• Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy przedszkolami/ 
szkołami 
 

• Wymiana doświadczeń między uczestniczkami i uczestnikami sieci 

 

• Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby przedszkoli/szkół 
uczestniczących w projekcie 
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Formy pracy sieci współpracy i samokształcenia 

szkolenia  stacjonarne/ warsztaty  
z trenerami (20 godzin) 

 

konsultacje stacjonarne z ekspertami  
(20 godzin) 

 
aktywność na platformie 
www.dosknaleniewsieci.pl   

 

spotkania, wymiana doświadczeń, 
kontakty indywidualne ,... 
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Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 
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Tematyka szkoleń i konsultacji 

szkolenia   
                                      Czym jest kreatywność? 
              Narzędzia i techniki pracy kreatywnej 
              Kreatywność na zajęciach przedmiotowych 
              Kreatywność – specjalne potrzeby edukacyjne 
              Kreatywność na zajęciach pozalekcyjnych 
konsultacje  
              Co to jest myślenie twórcze i jak je rozwijać?  
                                          Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń   
              Jak pracować gdy zawodzą aktywne metody pracy? 
              Wykorzystanie mocnych stron ucznia 
                                          Uczniowie ze specjalnymi potrzebami problemami 
              Spadek kreatywności uczniów 
              Kreatywność na godzinie wychowawczej 
              Kreatywność poza szkołą 
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Wypracowane materiały podczas szkoleń i konsultacji, 
przykłady: 
• Metody inspirujące twórczą aktywność dziecka: ćwiczenia plastyczne, 

ćwiczenia językowe i literackie, ćwiczenia muzyczne, ćwiczenia teatralne 
• Scenariusze godzin wychowawczych np. Bajka o kreatywności, Inny nie 

znaczy gorszy, Połówkowy wiersz, Nieznany kontynent, Właśnie odkryłeś, 
Co można zamknąć, Piramida skojarzeń, Technika „Bazgroły Leonardo da 
Vinci” 

• Energizery jako przerywniki na lekcjach przedmiotowych 
• Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH 
• Bank ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie. 
• Gry rozwijające twórcze myślenie: Dixit, Karty kreatywne – żywioły ogień i 

woda,  
• Scenariusze lekcji z języka polskiego np. „Kreatywne myślenie na języku 

polskim” 
• Kreatywna matematyka – rebusy, puzzle, domino, prawda-fałsz, wstęga 

Möbiusa 
• Prace biblioteki szkolnej – projekt „Odyseja umysłu” 
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Nauczyciele pracują zespołowo 
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Tematyka szkoleń i konsultacji  

 

szkolenia   
                         Zasady organizacji pracy zespołowej 
          Efektywna komunikacja w zespole 
          Innowacyjne metody pracy zespołu 
          Rozwiązywanie konfliktów  
          Negocjacje i mediacje jako formy rozwiązywania konfliktów 
 

konsultacje  
           Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich 
           Radzenie sobie w sytuacji oporu w grupie 
           Różne formy komunikacji w motywowaniu do zmiany  
           Innowacyjne metody pracy zespołów  
           Jak pozyskiwać fundusze celem realizacji projektów edukacyjnych?  
           Symulacja sytuacji konfliktowych – ćwiczenia mediacji  
           Studium przypadku - konflikty 
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Wypracowane materiały podczas szkoleń i konsultacji  
przykłady:  

• Dzień Edukacji Narodowej w SP 12 wraz z plebiscytem „Mój 
ulubiony nauczyciel”  

• Projekt Gimnazjum Nr 3 „From Romans to common 
European Union: Ptuj – Kalisz” (Od Rzymian do 
współczesnej Unii Europejskiej: Ptuj – Kalisz) będącego 
częścią programu „Młodzi w Działaniu”. 

• Projekt edukacyjny SP nr 1 „Bezpieczna i przyjazna jedynka”  
• V LO - obóz dyscyplinarny dla klas mundurowych z 

Sobieskiego oraz związku Strzelecki 'Strzelec" - obwód 
wielkopolski w Luboniu k. Poznania.  

• Tydzień zdrowia w Gimnazjum 
 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 



Edukacja teatralna w pracy z dzieckiem  
w  wieku przedszkolnym 
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Tematyka szkoleń i konsultacji  

szkolenia   

                      Formy teatru i ich zastosowanie w pracy z dziećmi 
         Artystyczne środki wyrazu w teatrze dziecięcym 
         Drama jako metoda wychowania i nauczania  
         Teatr cieni, kukiełkowy, lalkowy 
         Teatr muzyczny, pantomima 
 
konsultacje  
                Formy, komunikacji małego artysty z widzem 
            Jak stworzyć spektakl z udziałem dzieci/ uczniów 
            Etiudy  teatralne w pracy z dziećmi 
          Dobór zabaw dramowych do potrzeb i możliwości dziecka 
          Spektakle – teatrzyki cieni, kukiełkowe, lalkowe 
          Ścieżki dźwiękowe, piosenki, przykłady spektakli muzycznych 
          „Śnieżka” - scenariusze, kostiumy, scenografia - nagranie filmu. 
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Wypracowane materiały podczas szkoleń i konsultacji, 
przykłady: 

 • dwie etiudy teatralne „Śnieżka” – film 

•  kostiumy i scenografia do spektaklu 

•  scenariusze etiud teatralnych Śnieżka 1 i Śnieżka 2                                                         

• przykłady zabaw teatralnym dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym 

•  scenariusze uroczystości – spektakle teatralne 

• ćwiczenia i zabawy dramowe 

•  kukiełki, lalki do teatru lalkowego 

•  przykłady  kostiumów i scenografii  do spektakli 
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Promocja i budowa wizerunku szkoły  
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Tematyka szkoleń i konsultacji  

 
szkolenia   
                       

           Mediacje i negocjacje 
          Tworzenie filmów i folderów o szkole/przedszkolu 
          Zasady współpracy z mediami 
          Techniki wystąpień publicznych 
          Prezentacja multimedialna narzędziem promocji szkoły/przedszkola 
           
konsultacje  
           Konflikty – studium przypadku 
           Zasady mówienia do kamery 
           Rola motywacji w pracy dyrektora placówki oświatowej 
           Skuteczna komunikacja z otoczeniem – rola mediów  
           Sztuka autoprezentacji, tworzenie wizerunku  
           Metody i narzędzia promocji szkoły 
           Prezentacja multimedialna – teksty, obrazy, filmy, ... 
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Wypracowane materiały podczas szkoleń i konsultacji, 
przykłady: 

• właściwa dla danej placówki strategia promocji szkoły 
(usług edukacyjnych) w środowisku lokalnym, 

• cechy dobrej prezentacji multimedialnej placówki 
oświatowej w aspekcie technicznym i merytorycznym, 
spójność grafiki z tekstem…, 

• Prezentacja multimedialna szkoły – V Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, 

• 7 numerów gazetki osiedlowej z własnymi materiałami 
nauczycielki -  promocja Szkoły Podstawowej nr 17  
w materiał na platformie, 

• filmiki realizowane przez uczestniczki sieci przy okazji 
różnych uroczystości szkolnych. 
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Działania na platformie cyfrowej  

www.doskonaleniewsieci.pl  

 Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących 
tematyki sieci – forum dyskusyjne 

 Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie 
tworzonymi rozwiązaniami 

 Publikacja przykładów dobrej praktyki (np. wypracowane 
narzędzia, scenariusze, przykłady zabaw, ćwiczeń), 

 Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci 
(zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć), 

 Kontakty indywidualne z uczestniczkami i uczestnikami sieci 
– Moje wiadomości 
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Kompetencje uczestników i uczestniczek sieci  

• nowa wiedza i umiejętności w zakresie tematyki pracy sieci, 

• wiedza i doświadczenie w korzystaniu z TIK, platformy edukacyjnej ORE 
www.doskonaleniewsieci.pl  

• umiejętność pracy w zespole 

• umiejętność zespołowego uczenia się  

• tworzenie materiałów/ plików i upowszechnianie ich na platformie 

• umiejętność przenoszenie sprawdzonych rozwiązań do innych placówek 

• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami  

• doświadczenie w pracy sieci współpracy i samokształcenia 
jako nowej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 
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Jeśli chcesz coś otrzymać w sieci musisz coś  do tej sieci 

dać od siebie 
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                                                                         dziękuję za uwagę 
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