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Tworzenie programu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  
(Scenariusz przeznaczony do realizacji  na dwóch  radach szkoleniowych) 

 
WDN ( wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli) jest prowadzeniem szkoleń dla rady 
pedagogicznej przez osoby, które uczestniczyły w różnego rodzaju kursach czy studiach 
podyplomowych i mogą , a nawet powinny, podzielić się nabytą wiedzą. WDN jest więc 
ukierunkowany na rozwój szkoły, zmierza do lepszej szkoły i uczynienia życia szkolnego 
bardziej wartościowym. WDN jest zorganizowanym doskonaleniem nauczycieli.  
 
II CELE:   

- utworzenie programu WDN,  
- polepszenie rzeczywistości szkolnej,  
- pokonanie problemów i trudności,  
- opracowanie koncepcji kształcenia i wychowania w szkole,  
- refleksja nad procesem uczenia się i nauczania,  
- wspieranie rozwoju nauczycieli. 

  
III CZAS: 4 godz.  
  
IV.LICZBA UCZESTNIKÓW: 20 osób.  
 
V. ŚRODKI  DYDAKTYCZNE: arkusze papieru, pisaki, taśma papierowa samoprzylepna, 
foliogramy , kolorowe kartki.   
 
VI. Zawarcie kontraktu z zespołem.   
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ:  
I . Filozofia WDN.  

1. Cel zajęć:  
- uczestnicy znają pojęcie WDN,  
- zapoznanie z filozofią WDN.  

    
2. Realizacja zadania:   

a) forma :  praca w grupach,  
b) metoda: ,, burza mózgów ’’,  
c) sformułowanie zadania: wyjaśnić następujące pojęcia:   

                                wewnątrzszkolne   
                                doskonalenie    
                                 nauczycieli   

d) cel: jw.  
e) polecenie dla grupy: na otrzymanych arkuszach papieru proszę wyjaśnić trzy 

ważne terminy, a mianowicie  wewnątrzszkolne, doskonalenie, nauczycieli,  
należy zaznaczyć, że każdą część hasła należy wyjaśnić oddzielnie.   

f) prezentacja: każda grupa odczytuje swoje propozycje,  
g) wnioski:   



               wewnątrzszkolne -   w szkole i wszędzie gdzie można rozwiązać problem, ważne aby 
problem wychodził od ludzi, od wewnątrz, a ich rodzaj decyduje gdzie będzie realizowane 
szkolenie   
               doskonalenie -  ciąg wzajemnie powiązanych do siebie działań, w których istnieje 
wewnętrzna spójność, oznacza to, że nie jest doskonaleniem od przypadku do przypadku, w 
którym uczestniczy nauczyciel    
               nauczycieli – czy tylko, co z innymi którzy wpływają na jakość szkoły.  
  
II  Zdiagnozowanie sytuacji w szkole.       

1. Cele zajęć:      
- uczestnicy znają ,,mocne’’ i  ,, słabe” strony szkoły,  
- uczestnicy ustalą wspólną listę problemów,  
- ustalenie hierarchii ważności potrzeb i problemów,  
- poznanie opinii o aktualnej kondycji naszej szkoły.                                         
2. Wprowadzenie : 
WDN wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli . W związku z tym należy wspólnie 
ustalić hierarchię problemów i potrzeb, a następnie program wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli.   
3. Realizacja zadania:  

a) forma: indywidualna, praca w grupach, podział uczestników na następujące 
grupy: nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji,    

b) metoda: technika ,,kuli śniegu”( załącznik nr 1 )   
c) sformułowanie zadania: proszę utworzyć listę ,,słabych” i ,,mocnych” stron 

szkoły z punktu widzenia wyznaczonej roli,  
d) cel: jw.  
e) polecenie dla grupy: proszę opracować listę odpowiedzi na postawione zadanie 

czyli napisać ,,mocne” i ,, słabe” strony szkoły, 
f) prezentacja wypracowanego materiału: zapisanie propozycji na wspólnej 

liście,  
g) wnioski( przykładowe):  
       
,,Słaba” strona szkoły     ,,Mocna” strona szkoły     
Brak odpowiedniej bazy, 
Niedostateczna ilość 
środków na zakup pomocy 
dydaktycznych,  
Niewłaściwa atmosfera 
pracy,    

Właściwe kwalifikacje 
nauczycieli,  

 
 
 
          nauczyciele 

Przeładowany program,  
Brak zajęć otwartych,  

Fachowość nauczycieli,              rodzice  

Nierównomierny rozkład 
zajęć w ciągu tygodnia 

Bogata oferta zajęć 
pozalekcyjnych,  

            uczniowie       

(na tym etapie można zakończyć pierwszą część rady )  
 
 

 
 
 
 
 
III Zbudowanie listy problemów do rozwiązania.  



1. Cel zajęć:  
- ustalenie listy problemów do rozwiązania związanych z procesem nauczania , bazą 

oraz komunikacją między społecznością szkolną,  
- ustalenie ważności problemów. 
2. Wprowadzenie do tematu:  

Ustalenie hierarchii problemów i ich rozwiązanie pozwoli na polepszenie jakości 
pracy naszej szkoły , stworzenie właściwych warunków do pracy oraz prawidłowy 
rozwój uczniów.  

3. Realizacja zadania:   
a) forma : praca w grupach,  
b) metoda: warsztatowa,  
c) sformułowanie zadania: proszę zbudować listę problemów do rozwiązania na 

podstawie wcześniej opracowanych ,, słabych” i ,, mocnych” stron szkoły,  
d) cel: jw.  
e) polecenie dla grupy: w grupach utwórzcie hierarchię  ważności problemów , 

waszym zdaniem do rozwiązania w szkole,  
f) prezentacja: lider każdej grypy prezentuje wypracowany materiał, a następnie 

prowadzący zapisuje je na ,, plakacie ważnych priorytetów „   
g) wnioski: ( przykładowe)  

1. Doskonalenie procesu nauczania i wychowania. 
2. Doskonalenie warsztatu nauczyciela.  
3. Wdrażanie reformy systemu oświaty (zmiany Karty Nauczyciela).  
4. Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakości pracy 

szkoły.  
IV. Utworzenie programu WDN oraz ramowego planu doskonalenia w ramach WDN.   

1. Cel zajęć:  
- utworzenie programu i planu WDN zgodnie z potrzebami szkoły.  

2. Wprowadzenie do tematu: po przeprowadzeniu diagnozy w szkole i określeniu 
potrzeb szkoleniowych nauczycieli potrzebnych do rozwiązania najważniejszych 
problemów wspólnie utworzymy program WDN.  

3. Realizacja zadania:  
a) forma: praca w 4-5 osobowych grupach,  
b) metoda : warsztatowa,  
c) sformułowanie zadania: utworzenie programu oraz ramowego planu WDN,  
d) cel: jw.  
e) polecenie : pracując w grupach , proszę utworzyć propozycje tematyki rad 

szkoleniowych, które będą realizowane w ramach WDN ,  
f) każda grupa przedstawia swoje propozycje na forum,  
g) wnioski: utworzenie programu oraz planu WDN   
 
PROGRAM  WDN 

Zadania  
ogólne   

Obszary tematyczne  
do realizacji w ramach WDN 
 

 
Cele 
 

 
Termin 

    

 
RAMOWY PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w ramach WDN  
Zagadnienia 
programowe  

Temat Termin  Forma  Odpowiedzialny Realizacja  

      
 



TECHNIKA ,, KULI ŚNIEŻNEJ” 
 

polega na 
 

przechodzeniu od pracy indywidualnej do pracy w całej grupie – umożliwia uzgadnianie 
wspólnego stanowiska 

IV etapy 
 
I .     każdy indywidualnie, po przemyśleniu problemu opracowuje listę odpowiedzi na zadany  
       temat,   
II.  rozwiązania są przedyskutowane i porównane w parach – wybiera się wspólne elementy,  
III. pary łączą się w ,, czwórki” – praca w grupach 4 – osobowych: wymiana poglądów ,           
wspólne ustalenia,    
IV. praca w grupach 8- osobowych, 16- osobowych i na forum całej grupy : wyciągnięcie 
wspólnych wniosków. Zanotowanie wyniku pracy na plakacie lub tablicy.   
 
Załącznik nr 1  
 


