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Tematy zajęć: 
Kształtowanie postawy innowacyjności u uczniów na I i II etapie edukacyjnym. 
Wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności 
pracy zespołowej. 
 
Cel ogólny: 
Przygotowanie do procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem 
kompetencji kluczowych uczniów 
 
Cele szczegółowe: 
Uczestnik szkolenia: 
  wyjaśnia znaczenie postawy innowacyjnej w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka na I 

etapie edukacyjnym;  
 charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie postawy innowacyjności, w tym 

bariery rozwoju tej postawy wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym;  
 wskazuje strategie, metody i techniki stymulowania innowacyjności u dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym;  
 stosuje metody i techniki stymulowania innowacyjności u nauczycieli;  
 identyfikuje potrzeby szkoły i nauczycieli w zakresie kształtowania postawy innowacyjności 

u dzieci w wieku wczesnoszkolnym;  
 wykorzystuje wiedzę na temat kształtowania innowacyjności uczniów w procesie 

wspomagania szkół;  
 wyjaśnia pojęcie zmiany oraz jej znaczenie w rozwoju szkoły;  
 wskazuje i definiuje czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany i wykorzystuje je w 

procesie wspomagania szkół;  
 wspiera szkołę w przeprowadzeniu diagnozy jej pracy w zakresie wychowania i 

kształtowania postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej uczniów;  



 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu dot. projektu WND-POWR.02.10.00-00-7007/17 „Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji” Konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 stosuje metody i narzędzia służące pogłębionej diagnozie i dostosowuje je do obszarów 
związanych z wychowaniem i kształtowaniem postaw uczniów;  

 wyznacza cele i tworzy propozycje rozwiązań, które służą wychowaniu oraz kształtowaniu 
postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej uczniów;  

 monitoruje i ocenia działania wspierające nauczycieli w zakresie wychowania i 
kształtowania postaw, w tym projektuje i wykorzystuje narzędzia ewaluacyjne służące 
ocenie działań;  

 współpracuje z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły przy tworzeniu i realizacji planu 
wspomagania;  

 identyfikuje typowe reakcje ludzi na zmianę i wykorzystuje strategie radzenia sobie z nimi;  
 wyjaśnia rolę i zadania osoby wspomagającej szkołę w rozwoju; 
 wyjaśnia znaczenie postawy innowacyjnej w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka na II 

etapie edukacyjnym;  
 charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie postawy innowacyjności, w tym 

bariery rozwoju tej postawy wśród uczniów II etapu edukacyjnego;  
 wskazuje strategie, metody oraz techniki kształtowania innowacyjności u uczniów II etapu 

edukacyjnego;  
 stosuje metody i techniki stymulowania innowacyjności u nauczycieli;  
 identyfikuje potrzeby szkoły i nauczycieli w zakresie kształtowania postawy innowacyjności 

u dzieci w średnim wieku szkolnym oraz w fazie wczesnego dorastania;  
 wykorzystuje wiedzę na temat kształtowania innowacyjności u uczniów w procesie 

wspomagania szkół.  
 zna i rozumie pojęcie zmiany;  
 zna czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany i wykorzystuje je w procesie wspomagania 

szkół;  
 wspiera szkołę w przeprowadzeniu diagnozy jej pracy w zakresie wychowania i 

kształtowania postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej uczniów;  
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 zna metody i narzędzia służące pogłębionej diagnozie i dostosowuje je do obszarów 
związanych z wychowaniem i kształtowaniem postaw uczniów;  

 wyznacza cele i tworzy propozycje rozwiązań, które służą wychowaniu i kształtowaniu 
postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej uczniów;  

 monitoruje i ocenia działania wspierające nauczycieli w zakresie wychowania i 
kształtowania postaw, w tym projektuje i wykorzystuje narzędzia ewaluacyjne służące 
ocenie działań;  

 współpracuje z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły przy tworzeniu i realizacji planu 
wspomagania;  

 identyfikuje typowe reakcje ludzi na zmianę i zna strategie radzenia sobie z nimi;  
 rozumie rolę i zadania osoby wspomagającej szkołę w rozwoju.  

 
 

 
Szczegółowe treści szkolenia: 
 

 Wyznaczniki innowacyjności i sposoby ich identyfikacji w kontekście potrzeb rozwojowych 
dziecka na I etapie edukacyjnym.  

 Bariery innowacyjności i sposoby ich redukowania ze szczególnym uwzględnieniem:  
– procesów rozwojowych uczniów na I etapie edukacyjnym (potrzeba bezpieczeństwa w 
nowej sytuacji, potrzeba uznania, relacje z uczestnikami);  
– specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;  
– kultury mentalnej i organizacyjnej danej szkoły.  

 Strategie sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu postawy innowacyjności (innowacyjnego 
myślenia) u uczniów w wieku wczesnoszkolnym, np.  
– uczenie przez doświadczenia i eksperymentowanie;  
– wycofywanie wsparcia aż do osiągnięcia przez dziecko samodzielności w działaniu;  
– wykorzystanie aktualnie rozwijających się procesów poznawczych dziecka;  
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– stwarzanie warunków do eksploracji środowiska;  
– stwarzanie warunków do popełniania błędów – ocenianie kształtujące.  

 Metody i techniki wspierające i stymulujące rozwój innowacyjnego myślenia u dzieci:  
– pytania kluczowe, dyskusja w parach nad zadanym pytaniem;  
– burza mózgów – spontaniczne przedstawianie rozwiązań wybranego problemu;  
– mapy skojarzeń – prezentowanie przez dzieci skojarzeń z wybranym przedmiotem lub 
obrazkiem;  
– analogie symboliczne – szukanie symboli do zobrazowania zjawisk, uczuć i nastrojów;  
- drama – zabawa polegająca na stworzeniu fikcyjnej sytuacji, w trakcie której dzieci mają 
możliwość zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności oraz dokonania własnych 
wyborów;  
– kreatywne rysowanie;  
– praca z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;  
– miniprojekty mające na celu podjęcie przez dzieci próby rozwiązania problemów.  

 Metody i techniki rozwijania postaw innowacyjności nauczycieli (myślenie pytajne, listy 
atrybutów, katalog potrzeb, indywidualne plany działania, macierze ryzyka).  

 Poznawcze i osobowościowe wyznaczniki innowacyjności adekwatne do rozwoju dzieci na 
II etapie edukacyjnym.  

 Czynniki sprzyjające kształtowaniu postawy innowacyjności wśród uczniów, np.  
– klimat klasy sprzyjający otwartości na zmiany i uczeniu się; gotowość do popełniania 
błędów, podejmowania wyzwań;  
– klimat szkoły sprzyjający nauce: uczenie się w środowisku wirtualnym, otwartość na 
zewnętrzne otoczenie szkoły (osiągnięcia nauki, techniki, potrzeby środowiska), współpraca 
szkoły z zewnętrznymi instytucjami/organizacjami.  

 Bariery innowacyjności i sposoby ich redukowania ze szczególnym uwzględnieniem:  
– procesów rozwojowych uczniów na II etapie edukacyjnym (w średnim wieku szkolnym – 
brak wytrwałości w działaniu, potrzeba przynależności do grupy, aprobata społeczna, lęk 
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przed oceną, uległość wobec autorytetów; w późniejszym okresie – ocena i skupienie na 
błędach, rywalizacja);  
– specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;  
– kultury mentalnej i organizacyjnej danej szkoły.  

 Strategie, metody i techniki rozwijania postawy innowacyjności wśród uczniów na II etapie 
edukacyjnym, np.:  
– strategie: uczenie przez doświadczenia i eksperymentowanie, uczenie w środowisku 
wirtualnym, kształcenie wyprzedzające, ocenianie kształtujące;  
– metody i techniki: metoda projektu (planowanie, realizowanie, ocenianie), drzewko 
ambitnego celu, metody oparte na wykorzystaniu technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wirtualne spacery edukacyjne, gry dydaktyczne, transformacje, bionika, 
kategoryzowanie pojęć, szacowanie ryzyka, strategie działania, metoda kroków w 
kształtowaniu orientacji celowej, myślenie pytajne, listy atrybutów, katalog potrzeb, 
indywidualne plany działania, macierze ryzyka.  

 Metody i techniki rozwijania postaw innowacyjności wśród nauczycieli (wychowawców, 
nauczycieli przedmiotów): planowanie pracy z uczniami z wykorzystaniem metody 
projektu; metoda odwróconego celu; wykorzystanie narzędzi coachingowych (np. siatki 
pytań lub pytań kartezjańskich); spacer edukacyjny; praca z technologiami komunikacyjno-
informacyjnymi;  

 Jak przekonać do rozwijania innowacyjności – praktyczne korzyści dla ucznia i szkoły 
wynikające z kształtowania postawy innowacyjnej, np.  
– rozwijanie u uczniów umiejętności skutecznego działania (stawiania sobie celów 
adekwatnych do możliwości; akceptacji ryzyka poznawczego);  
– kształtowanie poczucia kompetencji, odpowiedzialności i sprawczości („jestem zdolny 
do…”);  
– kształtowanie otwartości na nowe wyzwania oraz rozwijanie umiejętności adaptacji 
(przystosowania się do nowych warunków/otoczenia;  
– uświadomienie i doświadczenie w praktyce znaczenia innowacji w życiu;  
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– kształtowanie kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej.  

 Przykłady zastosowania wiedzy na temat innowacyjności uczniów w procesie wspomagania 
pracy szkoły w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów – 
metody wspierania nauczycieli we wprowadzaniu zmian. 

 Czym jest zmiana? Zmiana jako element rozwoju szkoły. Typowe reakcje na zmianę i 
sposoby radzenia sobie z nimi.  

 Diagnoza pracy szkoły w obszarze kształtowania postaw innowacyjności, kreatywności i 
umiejętności pracy zespołowej (etapy diagnozy, źródła informacji, metody i narzędzia).  

 Analiza i wykorzystanie zasobów szkoły oraz potencjału rozwojowego nauczycieli w 
zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów: współpraca nauczycieli w 
zespołach; współpraca z osobami zaangażowanymi w kształcenie i wychowanie uczniów na 
I etapie edukacyjnym (wychowawcy świetlic, zespół wychowawczy, pracownicy biblioteki, 
nauczyciele przedmiotowi – języki obce, informatyka, religia, etyka, WF); współpraca z 
rodzicami; uczenie się wzajemne nauczycieli (m.in. wymiana dobrych praktyk, materiałów, 
narzędzi, obserwacje koleżeńskie pod kątem strategii i metod kształtowania kompetencji 
kluczowych).  

 Coaching zewnętrzny i mentoring wewnątrzszkolny jako sposoby doskonalenia 
umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.  

 Planowanie działań szkoły na rzecz rozwijania postaw innowacyjności, kreatywności i pracy 
zespołowej (zasady określania celów, metody planowania).  

 Realizacja działań szkoły, których celem jest rozwijanie postaw innowacyjności, 
kreatywności i pracy zespołowej (formy doskonalenia i metody wspierania nauczycieli).  

 Formy wspierania we wdrażaniu zmiany.  
 Kooperatywne uczenie się pracowników szkoły w procesie wspomagania.  
 Wdrażanie innowacji pedagogicznych w szkole:  

– działania formalne, zgodne z zapisami prawa;  
– działania nieformalne inicjowane i realizowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców;  
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– współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli w podejmowaniu innowacji w szkole.  
 Podsumowanie działań realizowanych w szkołach, których celem jest rozwijanie postaw 

innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej (metody i narzędzia 
ewaluacji). Świętowanie wprowadzonej zmiany i przeprowadzonych działań.  

 Rola i zadania osoby wspomagającej pracę szkoły w rozwoju postaw innowacyjności, 
kreatywności i pracy zespołowej (relacje z dyrekcją, nauczycielami i ekspertami na 
poszczególnych etapach wspomagania). Pułapki i błędy.  

 
 
 
 
 
Metody pracy: 
Metody podające: wykład konwersatoryjny, prezentacja.  
Metody warsztatowe: analiza dokumentów, dyskusja, quiz, piramida priorytetów, burza mózgów 
635, burza mózgów, stacje zadaniowe, dyskusja, analiza dokumentów,  mapa mentalna, tworzenie 
profilu szkoły,  metody uczenia się we współpracy: praca w parach, grupy eksperckie, mapa myśli, 
zespół rozwiązujący problem, zadania w grupach (różne warianty: prezentacje, grupy wsparcia), 
analiza przypadku, dyskusja, burza mózgów, metaplan,  analogie twórcze, metoda kruszenia, 
strategie myślenia twórczego, transformacje (znanych myśli, frazeologizmów, słów, pojęć), skale 
obserwacyjne. 
 
Pomoce dydaktyczne: 
Flipchart, markery, projektor, komputer, karty pracy, karteczki, długopisy 
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Tok metodyczny: 
 
LP. Zadania Metody realizacji Środki 

dydaktyczne 
Formy 
pracy Uwagi  

Czas 
1. Powitanie — — — — 20 

min 

2. 

Wyznaczniki 
innowacyjności i 

sposoby ich 
identyfikacji w 

kontekście potrzeb 
rozwojowych dziecka 

na I i II etapie 
edukacyjnym 

Wykład 
konwersatoryjny Prezentacja Zbiorowa — 

60 
min 

3. 
Czynniki sprzyjające 

kształtowaniu postawy 
innowacyjności wśród 

uczniów 

Burza mózgów, 
dyskusja, wykład 
konwersatoryjny 

Prezentacja, 
flipcharty, 
markery 

Zbiorowa, 
grupowa — 

115 
min 

4. 
Bariery 

innowacyjności i 
sposoby ich 
redukowania 

Dyskusja, sytuacja 
problemowa, 

metaplan 
— 

Zbiorowa, 
grupowa, 

jednostkowa 
— 

115 
min 

5. 
Strategie sprzyjające 

kształtowaniu i 
rozwijaniu postawy 

innowacyjności 

Wykład 
konwersatoryjny Prezentacja Zbiorowa — 

40 
min 

6. Metody i techniki 
wspierające i 

Wykład 
konwersatoryjny Prezentacja Zbiorowa — 60 

min 
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stymulujące rozwój 
innowacyjnego 

myślenia u dzieci 

7. 
Metody i techniki 
rozwijania postaw 

innowacyjności 
nauczycieli 

Wykład 
konwersatoryjny, 

diagnoza 
Prezentacja, 
karta pracy Zbiorowa — 

60 
min 

8. 

Koncepcja pracy i 
rozwoju szkoły – 

zmiana jako element 
rozwoju, formy 

wspomagania zmian w 
szkole, planowanie 

działań na rzecz 
rozwoju 

innowacyjności 

Dyskusja, analiza 
dokumentów — Zbiorowa, 

grupowa — 

120 
min 

9. 
Diagnoza pracy szkoły 

- analiza zasobów 
szkoły 

Dyskusja, analiza 
dokumentów, 
analiza SWOT 

Karty pracy Zbiorowa, 
grupowa — 

120 
min 

10. 

Wdrażanie 
innowacyjności w 

szkole a zadania osoby 
wspomagającej pracę 

w szkole 

Wykład 
konwersatoryjny — Zbiorowa — 

45 
min 

11. Podsumowanie — — — — 20 
min 
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Przebieg szkolenia: 
 

1. Powitanie. Prowadzący przedstawia cele szkolenia oraz przebieg zajęć. 
2. Wyznaczniki innowacyjności i sposoby ich identyfikacji w kontekście potrzeb rozwojowych 

dziecka na I i II etapie edukacyjnym. Prowadzący przedstawia jak można zidentyfikować i 
zaplanować proces innowacyjności w kontekście potrzeb dziecka. W szczególności porusza 
problematykę związaną z potrzebą bezpieczeństwa dziecka.  

3. Czynniki sprzyjające kształtowaniu postawy innowacyjności wśród uczniów. Następnie 
uczestnicy zastanawiają się jakie czynniki mogą sprzyjać kształtowaniu postaw 
innowacyjności wśród uczniów. W szczególności zastanawiają się nad czynnikami w 
środowisku szkolnym i rodzinnym. W środowisku szkolnym zwraca uwagę na klimat szkoły 
i klimat klasy. Przedstawia jak zaangażowanie rodziców i ich decyzyjność wpływają na 
rozwój innowacyjności w szkole. 

4. Bariery innowacyjności i sposoby ich redukowania. Bariery wewnątrzorganizacyjne. . 
Prowadzący rozmawia z uczestnikami o barierach jakie mogą wystąpić w szkole podczas 
wprowadzania innowacji. Następnie dzieli uczestników na mniejsze grupy i każda z nich ma 
przygotować metaplan dotyczący barier związanych z wprowadzaniem innowacji w szkole. 
Po opracowaniu metaplanu uczestnicy dzielą się na małe grupy i korzystając z metody 6-ciu 
kapeluszy myślowych E. de Bono próbują zastanowić się czy można zniwelować bariery 
związane z wprowadzaniem innowacji w szkole, w szczególności w nauczaniu. 

5. Strategie sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu postawy innowacyjności. Prowadzący 
przestawia strategie, które mogą pomóc w wprowadzaniu innowacji w szkole. Opisuje w 
jaki sposób uczenie się przez doświadczanie i eksperymentowanie, wykorzystanie nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, wiedzy o procesach rozwojowych dziecka, a 
także oceniania kształtującego może wpłynąć na rozwój postaw innowacyjnych. 

6. Metody i techniki wspierające i stymulujące rozwój innowacyjnego myślenia u dzieci. 
Prowadzący przedstawia formy, metody i techniki, które można wykorzystać w 
stymulowaniu innowacyjnego myślenia u dzieci m.in. takie jak miniprojekty, projekty, 
dyskusje, burzę mózgów, mapy skojarzeń, analogie symboliczne, trening kreatywności, 
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technologie informacyjno-komunikacyjne, gry dydaktyczne, indywidualne plany działania, 
czy też macierze ryzyka. 

7. Metody i techniki rozwijania postaw innowacyjności nauczycieli. Następnie prowadzący 
przedstawia z jakich metod i technik można korzystać podczas rozwijania postaw 
innowacyjności nauczycieli m.in.: metody projektu, treningu kreatywności, coachingu, 
mentoringu, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnicy też zapoznają się z 
narzędziem diagnostycznym. 

8. Koncepcja pracy i rozwoju szkoły – zmiana jako element rozwoju, formy wspomagania 
zmian w szkole, planowanie działań na rzecz rozwoju innowacyjności. Grupa zastanawia się 
w jaki sposób odbierana jest zmiana w szkole przez grono pedagogiczne. W szczególności 
skupia się na tym, jak przekonać nauczycieli do zmiany. Następnie uczestnicy wypracowują 
plan działań na rzecz rozwoju innowacyjności w szkole. 

9. Diagnoza pracy szkoły - analiza zasobów szkoły. Uczestnicy zastanawiają się jaki jest 
potencjał szkoły w zakresie innowacyjności i jak można go wykorzystać. Prowadzący 
przedstawia przykładową analizę SWOT. Następnie tworzą diagnozę pozytywną skupiającą 
się na mocnych stronach środowiska szkolnego, mogących być bazą do dalszych działań na 
rzecz rozwoju innowacyjności. 

10. Wdrażanie innowacyjności w szkole a zadania osoby wspomagającej pracę w szkole. 
Prowadzący przedstawia jakie zadania posiada osoba wspomagająca szkołę w zakresie 
innowacyjności. Omawia też jak powinny wyglądać i jaki zakres mieć relacje z kadrą 
pedagogiczną. 

11. Podsumowanie. 
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Metaplan 
1. Jak jest? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jak powinno być? 
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3. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wnioski i rozwiązania 
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Kontrakt Nauczyciel-Rodzic-Dziecko (refleksja nauczyciela) w opracowaniu 
M. Taraszkiewicz 

  

REFLEKSJA WSTĘPNA:   
Zastanów się w jaki sposób szkoła odpowiada za produkt, który sprzedaje, czyli „edukację”?   
W zasadzie na każdy kupowany produkt otrzymujemy gwarancję. Gwarancja zawsze ma treść, opisane 
są reguły postępowania korzystnego dla „produktu” i lista niewłaściwych czynności użytkownika , 
które zdejmują odpowiedzialność za działanie produktu z gwaranta.   
Czy uczeń i jego rodzice mogliby otrzymać taką gwarancję na edukację, którą „kupują” od szkoły, od 
Ciebie?   
Rozgrzewka do opracowania kontraktu   
Pamiętając o języku „atrakcyjnych i zrozumiałych korzyści”, zastanów się co możesz zagwarantować 
uczniom i/lub rodzicom w zakresie:   
a) wiedzy   
b) umiejętności i kompetencji  
 
c) klimatu uczenia się  
 
d) innych spraw związanych z rozwojem umiejętności życiowych, społecznych, bezpieczeństwem itp.?  
 
Co zrobisz, aby zrealizować własne zobowiązania?  
Na co mogą liczyć uczniowie? Na jaka pomoc, wsparcie od Ciebie?  
 
Co uczniowie mają zrobić, wykonać, aby „działała” Twoja gwarancja? Jakie są Twoje wymagania, 
warunki, oczekiwania?  
 
Jakiego wsparcia oczekujesz od rodziców?  
Co konkretnie mają zrobić?  
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Diagnoza potencjału szkoły w opracowaniu S. Śliwy 
1 – zdecydowanie tak, 2 – raczej tak, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej nie, 5 – zdecydowanie nie 
1. Czy w szkole stworzono efektywny system motywacyjny? 
1 2 3 4 5 
2. Czy nauczyciele moją umożliwiony rozwój? 
1 2 3 4 5 
3. Czy nauczyciele dążą do samorozwoju? 
1 2 3 4 5 
4. Czy w szkole panuje klimat sprzyjający rozwojowi innowacji? 
1 2 3 4 5 
5. Czy w szkole opracowany jest odpowiedni system związany z rozwojem innowacji i kreatywności. 
1 2 3 4 5 
6. Czy w szkole organizowane są badanie przez zewnętrznych ekspertów? 
1 2 3 4 5 
7. Czy w szkole wdraża się innowacje? 
1 2 3 4 5 
8. Czy w szkole korzysta się z TiK? 
1 2 3 4 5 
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Kwestionariusz ankiety z zakresu postaw proinnowacyjnych1 
 
  

                                                           1 R. Drozodwski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010, s. 155-158. 
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Koncepcja pracy i rozwoju szkoły2 

                                                           2 J. Kordziński, Koncepcja pracy i rozwoju szkoły, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2010, s.13. 
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Myślenie programowe związane z projektowaniem prac nad rozwojem 
szkoły3 
 

 
 
 
  

                                                           3 J. Kordziński, Koncepcja pracy i rozwoju szkoły, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2010, s.15. 
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Pytania przydatne w diagnozie pracy szkoły4 
 

 
 

  

                                                           4 J. Kordziński, Koncepcja pracy i rozwoju szkoły, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2010, s.19-20. 
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Nasza szkoła – analiza SWOT5 
 
 

  

                                                           5 J. Kordziński, Koncepcja pracy i rozwoju szkoły, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2010, s.30-31. 
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ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY ZMIAN W SZKOLE6 
 

  

                                                           6 J. Kordziński, Koncepcja pracy i rozwoju szkoły, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2010, s.38-40. 
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Ocena oferty edukacyjnej szkoły7 
 

  

                                                           7 J. Kordziński, Koncepcja pracy i rozwoju szkoły, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2010, s.60-61. 
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