
Edit the text 
with your own 
short phrases.  

To change the 
sample image, 
select the 
picture and 
delete it. Now 
click the 
Pictures icon 
in the 
placeholder to 
insert your 
own image. 

The animation 
is already 
done for you; 
just copy and 
paste the slide 
into your 
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presentation.  

 

 

Jak być nauczycielem – coachem,  jak indywidualizować pracę z 

uczniem  i rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży 
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Zarys struktury wykładu 

• Nowoczesna szkoła – czyli jaka?  

• Szkoła jako organizacja ucząca się 

• Rozwój w szkole jako organizacji uczącej się  

• Nauczyciel w różnych rolach 

• Nauczyciel przywódcą, nauczyciel coachem  
w indywidualnym rozwoju ucznia - wyzwania 
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Szkoła nowoczesna – czyli jaka? 

  
• Filozofia 

• Ideologia 

• Cel kształcenia 

• Uczenie się 

• Program 

• Model nauczania  

• Model oceniania 

• Model wychowania  

• Model motywowania 

• Zmiana 



 

Szkoła nowoczesna – czyli jaka? 

 
• Filozofia – zmiana, proces i względność świata i ludzkiego 

poznania 

• Cel kształcenia – poprawa jakości życia, wspomaganie 
demokracji 

• Uczenie się – kooperatywne, rozwiązywanie problemów 

• Program – interdyscyplinarny, opierający się na 
doświadczeniach i zainteresowaniach ucznia 

• Model nauczania – bezpośrednie, poprzez działanie   

• Model oceniania – formujące, kształtujące  

• Model wychowania – podmiotowe traktowanie ucznia 

• Model motywowania wspieranie motywacji wewnętrznej  



 

Szkoła nowoczesna – czyli jaka? 

  
Nowoczesne metody nauczania 
 
1. Metoda wyprzedzająca – wcześniejsze przygotowanie się uczniów 

do zajęć. 
2. Metoda pracy projektowej – oparta o analizę problemu, 

opracowanie i praktyczne uczenie się rozwiązania danego problemu. 
3. Metoda pracy indywidualnej z uczniem – uwzględniająca jego 

potencjał, sposób i tempo pracy. 
4. Metoda uczestnicząca – wpływ ucznia na zawartość treści 

lekcyjnych. 
5. Narzędzia komunikacji internetowej oparte o platformę edukacyjną 

– twórcze wykorzystanie Internetu jako narzędzia do komunikacji 
nauczyciel-uczeń.  

 



Szkoła jako organizacja ucząca się  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwój w szkole 
 jako organizacji uczącej się  

Rozwój ucznia i nauczyciela nie może być wyłącznie 
traktowany jako kwestia subiektywna 

 

Formuła skuteczności:  

WIEDZIEĆ - CHCIEĆ - MÓC 

 



Nauczyciel w różnych rolach 

• Dydaktyk, Wychowawca, przewodnik 

• Opiekun (+ opiekun stażu wobec nauczycieli),  

Doradca 

• Tutor, lider, coach 



 

 
Nauczyciel w różnych rolach - lider/przywódca 

Słowo lider/przywódca mieści 
w sobie spory ładunek 
emocjonalnej aprobaty.  



Przywództwo na różnych poziomach 

 

 

 

 



Nauczyciel coachem 

 



 
Nauczyciel przywódcą, nauczyciel coachem w 

indywidualnym rozwoju ucznia - wyzwania 
 

 
Najważniejszym narzędziem w pracy nauczyciela jest on sam  

 

Sukces ucznia sukcesem nauczyciela 

 

 



Cele, dążenia zawodowe, wartości 

• Wysokie wymagania 

• Wydobywać z uczniów to, co najlepsze 

• Orientacja na wynik – orientacja na proces 

• Praca z uczniem zdolnym 

 

 

Motywacja do pracy, samoocena  

• Orientacja na osiąganie mistrzostwa zawodowego 

  Praca jako pasja  

  Praca jako wyzwanie: umiłowanie 

 doskonałości pracy 

• Przekonanie o własnej skuteczności  

  Poczucie umiejscowienia kontroli 

  Poczucie własnej wartości: wiara w sukces 

  Wytrwałość  

 

 

 



Kilka uwag podsumowujących 
 

 

Istnieje potrzeba… 

 

Wartości, rozwój zawodowy: 

Autonomia, Odpowiedzialność, Twórczość, Wiedza, N-l – badaczem praktyki 
edukacyjnej, Odpowiadanie na potrzeby uczniowskie, radzenie sobie z 
różnymi sytuacjami, ciągłe uczenie się 

 

Szkoła: 

Redukcja biurokracji, pozyskiwanie najlepszych, promowanie idei 
przywództwa, wzmacnianie pracy w grupach, sieciach, promowanie 
nowoczesnych metod pracy z uczniem (nauczyciel w różnych rolach)  

 

Społeczeństwo: 

Wspomaganie atrakcyjności zawodu nauczyciela, wzrost prestiżu zawodu 
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By developing competencies of teaching staff,   
we develop the creativity in children and youth 
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