Koncepcja doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wytyczne dla trenerów
Niniejsze wytyczne winny być pomocne trenerom w planowaniu i realizacji treningów adresowanych
do nauczycieli, w trakcie których nauczyciele, w oparciu o koncepcję ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW zostają zapoznani z metodyką pracy w ramach zarządzania projektem.
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Wprowadzenie
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW jest całościową, powstałą w oparciu o
aktualne standardy koncepcją, służącą implementacji podstawowych metod i pojęć z zakresu
zarządzania projektem w obszarze szkoły. Obok pomocy naukowych i dydaktycznych (przewodnik
dotyczący realizacji zajęć lekcyjnych i plakat edukacyjny) istotną rolę w realizacji koncepcji odgrywają
również inne koncepcje ramowe, służące wspieraniu wprowadzenia zasad zarządzania projektem
oraz późniejszej pracy w szkole i na zajęciach. KONCEPCJA DYDAKTYCZNA opisuje podstawowe
zasady dydaktyczne, na których opiera się przewodnik ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE
NAŚLADOWCÓW. Co więcej, KONCPEPCJA DYDAKTYCZNA służy ukierunkowaniu na pracę z tymże
przewodnikiem. Dokument OCENA OSIĄGNIĘĆ W PROJEKTACH jest koncepcją, służącą ocenie pracy
w projekcie. W odróżnieniu od niego KONCEPCJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
zawiera wskazówki dotyczące realizacji działań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Dokument ten bazuje na ww. dokumentach i łączy je wszystkie w sobie. Celem koncepcji
doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wspieranie trenerów przy wprowadzaniu uczniów do
pracy w oparciu o przewodnik „Zarządzanie projektem znajduje naśladowców”.
Oprócz warunków i ram organizacyjnych poniżej przedstawiona zostanie zarówno struktura treningu
jaki i jego przykładowy przebieg. Uzupełnieniem będzie załączona lista kontrolna, ujmująca pomoce
lekcyjne potrzebne do realizacji treningu.
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Warunki wstępne i ramowe treningu
Grupa docelowa i trener
Koncepcja ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW powstała z myślą o uczniach szkół
zawodowych i ogólnokształcących, niemniej może być ona wykorzystywana również w innych
obszarach pedagogicznych, jak na przykład w projektach realizowanych w ramach pracy z młodzieżą,
w których to dąży się do przyuczenia młodzieży do samodzielnej pracy zespołowej i ugruntowania
takiego typu zajęć.
Realizacja treningu wymaga od trenera dokładnej znajomości przewodnika „Zarządzanie projektem
znajduje naśladowców“ jak również umiejętności dydaktycznych i doświadczenia w zakresie
doskonalenia zawodowego osób dorosłych. W oparciu o przewodnik trenerzy powinni zaplanować i
zrealizować przynajmniej jeden własny projekt. Zaletą może być fakt posiadania przez nich wiedzy na
temat lekcyjnych uwarunkowań ramowych, co może być pomocne w lepszym zrozumieniu
zainteresowań i problemów uczniów w szkołach.
Wskazówki organizacyjne
Z praktyki trenerskiej wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest przyporządkowanie do grupy
składającej się z maksymalnie 3 zespołów po 3-4 nauczycieli. W przypadku udziału więcej niż 12
uczestników zaleca się zaangażowanie drugiego trenera.
Zespoły mogą być tworzone w różnorodny sposób: przypadkowo, przez uczestników kierujących się
sympatiami bądź też podług treściowego przyporządkowania uczestników do projektu. Projekty,
zajęcia realizowane w formie projektu jak i zarządzanie projektem umocowane i realizowane są w
szkołach w bardzo różnych kontekstach i po części w bardzo różnych warunkach ramowych. Wiele
scenariuszy istnieje bądź jest wyobrażalnych. Warunki ramowe wpływają na to, jaką rolę zarządzanie
projektem odgrywa w fazie planowania (wstępnego) przez nauczycieli, w fazie planowania z
uczniami, w trakcie realizacji projektów i szczególnie podczas oceny osiągnięć pracy w projekcie.
Warunki ramowe powinny być uwzględniane również podczas tworzenia zespołów nauczycieli.
Pomieszczenia i pomoce
W trakcie treningu wymiennie stosowane są różne formy pracy:
•
•
•

forma lekcji frontalnych stosowana jest przykładowo w celu wprowadzenia w przebieg
procesu planowania (poszczególne kroki pracy opisane zostały szczegółowo w przewodniku)
praca w plenum np. w celach wymiany, dyskusji i refleksji
praca samodzielna w grupach

Przejście pomiędzy fazami, w trakcie których podejmowane są dyskusje na forum plenum i fazami, w
których uczestnicy projektu pracują w zespołach, wymaga dostępności odpowiedniego
pomieszczenia, dającego możliwość pracy w grupach jak również sensownego zajmowania miejsc w
trakcie pracy w plenum.

Struktura treningu
Poniżej przedstawiona jest koncepcja treningu dla nauczycieli ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE
NAŚLADOWCÓW jak również wytyczne dotyczące celów, treści, przebiegu i warunków ramowych.
Cele treningu
Celem treningu jest przygotowanie osób uczących w szkołach do pracy z przewodnikiem pomocnym
w realizacji zajęć „Zarządzanie projektem znajduje naśladowców“. Osoby uczące winny przy tym z
jednej strony poznać treści przewodnika, z drugiej zaś strony otrzymać impulsy dotyczące
prowadzenia i doskonalenia zajęć w oparciu o wspomnianą koncepcję:
•
•

zasady dydaktyczne (opisane w koncepcji dydaktycznej) – są zintegrowane i powinny być
refleksyjnie powiązane z doświadczeniami osób uczących
nauka metod ukierunkowana na działanie i wypróbowywanie poszczególnych kroków
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•
•

wskazówki dotyczące planowania i prowadzenia zajęć w oparciu o przewodnik
znajomość wzajemna osób uczących, które znają koncepcję „Zarządzanie projektem znajduje
naśladowców“, stosują ją i są zainteresowani realizacją zasad zarządzenia projektem w
kontekście szkoły.

Treści treningu
Na treści treningu składa się (1) wprowadzenie do podstawowych metod i pojęć zarządzania
projektem, ujętych w formie przewodnika ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW.
Treści uzupełniają (2) zasady dydaktyczne (patrz KONCEPCJA DYDAKTYCZNA) jak również (3)
opracowanie przygotowane w oparciu o zasady zarządzania projektem i przewodnik najistotniejszych
warunków ramowych, w których realizowane są zajęcia.
(1) Nauczyciele opracowują i planują w grupach składających się z 3 do 6 osób oraz w oparciu o
przewodnik wybrany przez siebie projekt. Tworzą przy tym dokumenty dotyczące planowania zajęć.
Uczestnicy pracują w oparciu o przewodnik początkowo tak, jak ich przyszli uczniowie, poznając
podstawowe metody i pojęcia z zakresu zarządzania projektem jak również pracę w oparciu o
przewodnik.
(2) W poszczególnych fazach i krokach opisanych w przewodniku nauczyciele wspólnie dyskutują i
zastanawiają się w kontekście zasad dydaktycznych 1, na których opiera się koncepcja, nad własną
rolą i opcjami działania jako nauczyciel.
(3) Wskazówki dotyczące przygotowania i (wstępnego) zaplanowania projektu lekcyjnego w oparciu o
koncepcję ZARZĄDZANIE PROJEKEM ZNAJDUJE NAŚLADOWCÓW przez nauczyciela dotyczą:
•
•
•
•

przygotowania pomocy
przygotowania do odgrywanych ról
celu pedagogicznego (wprowadzenie do metod zarządzania projektem a problem merytoryczny)
przyznawania ocen

Projekt (planowania) a trening
Projekty, których celem jest rozwiązanie istniejącego problemu 2, podobnie jak w przypadku pracy z
uczniami, również w trakcie szkolenia nauczycieli znajdują się w centrum zainteresowania (w
idealnym przypadku projekty mają formę zlecenia). Możliwe zlecenia mogą być sformułowane
wspólnie przez uczestników treningu, np. w trakcie tzw. burzy mózgów. Przy wyborze zleceń
dotyczących realizacji projektu istotne jest uwzględnianie całej kompleksowości danego projektu 3. W
celu efektywnego wprowadzenia w podstawowe pojęcia i metody zarządzania projektem zlecenia
dotyczące realizacji projektów winny być uczestnikom znane zarówno na płaszczyźnie treściowej jak i
merytorycznej 4.
Projekty realizowane w formie zajęć lekcyjnych wymagają odpowiednich ram realizacyjnych, które to
powinny zostać zaplanowane i przygotowane przez nauczycieli już na etapie wstępnym. W tzw.
metaprojektach nauczyciele w oparciu o przewodnik ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE
NAŚLADOWCÓW
planują
przygotowanie
i
realizację
tychże
ram.

1

Zasady dydaktyczne opisane zostały szczegółowo w „Koncepcji dydaktycznej“, w związku z czym w tym miejscu wymienione zostaną
jedynie hasłowo: nowe role na lekcjach; samodzielne uczenie się, praca interdyscyplinarna; zlecenie i problem istotą projektów; praca w
zespołach i nauka kooperatywna.
2

Rozgraniczenie pomiędzy problemem a zadaniem wyjaśnione zostało dokładnie w „Koncepcji dydaktycznej“.

3

Chodzi tu o współdziałanie kompleksowości treściowej i organizacyjnej w danym projekcie.

4

Np. wycieczka klasowa, impreza szkolna, bal na zakończenie roku wzgl. nauki.
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Propozycja przebiegu treningu (ok. 2,5 dni) – scenariusz
Proponowany schemat przebiegu treningu zorientowany jest ściśle na kroki fazy planowania opisane w przewodniku. Poszczególne kroki dyskutowane i
omawiane są w trakcie realizacji treningu z punktu widzenia nauczycieli pod katem realizacji i kierowania. Przedstawić należy czas przeznaczony na stawianie
dalszych pytań i wykorzystania pomocy lekcyjnych (np. plakaty edukacyjne, karteczki służące moderacji, karteczki samoprzylepne post-Its).
Dla dalszych procesów nauki istotna jest tzw. dokumentacja fotograficzna wszystkich materiałów opracowanych przez uczestników i trenera.
1 dzień

Czas
trwania

Treści

Metoda

Przygotowanie

09:00

5

Powitanie

09:05

20

Przedstawienie się jak również własnych obaw i oczekiwań

Karteczki

09:25

5

Przedstawienie agendy

Zapowiedź z użyciem tablicy typu Agenda na FC
flipchart (FC)

Ołówki i kartki na zapisanie nazwisk

Wprowadzenie w temat zarządzania projektem
09:30

5

Przedstawienie definicji: Czym
projektem? Czym jest projekt?

09:35

jest

zarządzanie PowerPoint

Folie

5

Zasady planowania w zarządzaniu projektem

09:40

10

Przebieg i kroki opisane w koncepcji „Zarządzanie PowerPoint
projektem znajduje naśladowców“

Folie

09:50

5

Znalezienie i podanie tematów projektu

Brainstorming,
określenie zlecenia

Karteczki służące do moderacji

09:55

5

Przedstawienie przewodnika

Rozdanie przewodników

12 przewodników

Krok Prace wstępne – określenie celu i działania w Prezentacja i
trakcie zajęć lekcyjnych
przewodniku

przedstawienie

w

przedstawienie

w

10:00

5

Dziennik projektu - cel i forma

Prezentacja i
przewodniku

10:05

5

Dziennik nauki - cel i forma

Wykład
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i

przedstawienie

w

1 dzień

Czas
trwania

Treści

Metoda

Przygotowanie

podręczniku
10:10

5

Nauka w oparciu o przykład projektu „Wycieczka klasowa Wykład
i
do Londynu“
podręczniku

przedstawienie

10:15

5

Tworzenie zespołów

10:20

5

Podstawy zarządzania projektem i praca w zespole - reguły Objaśnienie celów i przykładów
i role w zespole – cel

10:25

10

Analiza zespołu w oparciu o METAPLAN - wprowadzenie i Wykład i praca w grupach
realizacja indywidualna jak i grupowa

w

Wydrukowanie
METAplanu

12

formularzy

PRZERWA

10:35
11:00

15

Prezentacja profili zespołów

Porównanie tablic FC poszczególnych Tablica typu FC z naniesioną osią
grup w plenum i dyskusja

11:15

10

Opis sytuacji/zlecenie realizacji projektu

Rozdanie i prośba o przeczytanie

11:25

5

Rozróżnienie pomiędzy celami projektu a celami Prezentacja PowerPoint
merytorycznymi, pozamerytorycznymi i pedagogicznymi

11:30

15

Krótki opis projektu

Praca w grupach z użyciem tablic typu
FC

11:45

5

Analiza otoczenia projektu i interesariuszy - wprowadzenie

Zapowiedź i przeczytanie

11:50

15

Analiza otoczenia projektu

Praca w grupach z użyciem tablic typu
FC

12:05

15

Portfolio interesariuszy

Praca w grupach z użyciem tablic typu
FC

12:20

15

Tabela z interesariuszami i działaniami

Praca w grupach z użyciem tablic typu
FC

12:35

15

Prezentacja wyników

Porównanie tablic FC poszczególnych
grup w plenum i dyskusja
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Wydrukować 20 razy
Folie

1 dzień

Czas
trwania

Treści

Metoda

Przygotowanie

12:50

10

Matryca celowa - wprowadzenie i postępowanie

13:00

60

PRZERWA

14:00

45

Matryca celowa - określenie celów

Gruppenarbeit mit FC

14:45

30

Przedstawienie celów i dyskusja

Praca w grupach z użyciem tablic typu
FC

15:15

30

PRZERWA na kawę

15:45

5

Plan przedstawiający cele - wprowadzenie i postępowanie

Zapowiedź i przeczytanie

15:50

30

Opracowanie planu określającego fazy realizacyjne

Praca w grupach z użyciem tablic typu
FC

16:20

10

Przedstawienie planu ujmującego fazy

Porównanie tablic FC poszczególnych
grup w plenum

16:30

20

FLESZ

Pytania kluczowe: Jak się czuję? Czego
się nauczyłem? Nad czym się jeszcze
zastanawiam?

2 dzień

Czas
trwania

09:00

5

Krótka powtórka

Wykład
na
podstawie
zrealizowanych w grupach

09:05

5

Agenda

Wykład

09:10

5

Zlecenie realizacji projektu - cel i forma

Zapowiedź
podręcznika

i

odniesienie

do

09:15

5

Planowanie szczegółowe - cel i kroki

Zapowiedź
podręcznika

i

odniesienie

do

Zapowiedź i przeczytanie

Treści

Post Its

Metoda
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Przygotowanie
prac
Agenda na tablicy typu FC

2 dzień

Czas
trwania

Treści

Metoda

09:20

10

Plan struktury projektu - wprowadzenie

09:30

5

Brainstorming - wyjaśnienie celu i znaczenia jak również Wykład z użyciem tablicy typu FC
wprowadzenia reguł

Reguły na tablicy typu FC

09:35

40

Brainstorming - struktura projektu

Praca w grupach o materiał służący
celom moderacji

Rozdanie
moderacji

10:15

15

Uporządkowanie kart - działanie

Odniesienie do podręcznika

10:30

15

PRZERWA

10:45

15

Sprawdzenie struktury - cel i działanie

Wykład z użyciem tablicy, na której
umieszczony jest meta plan jednej
grupy

11:00

30

Prezentacja planu struktury projektu

Przedstawienie wybranych prac grup Śledzenie pracy w grupach i
w plenum wraz z komentarzem
wyłapywanie istotnych różnic

11:30

5

Pakiety pracy - cel i postępowanie

Zapowiedź
podręcznika

11:35

15

Pakiety pracy - realizacja przykładowego opisu

Praca w grupach, każdy uczestnik Zidentyfikowanie
sporządza opis
przykładów

11:50

10

Częściowa realizacja opisu pakietów pracy w planie
struktury projektu:

Zapowiedź
podręcznika

i

i

odniesienie

odniesienie

Przygotowanie
do

materiału

służącego

do
dobrych

* ponumerowanie pakietów pracy
* przygotowanie rogów karteczek pomocnych
moderacji

w

12:00

30

Szacunkowe określenie czasu trwania poszczególnych Praca w grupach (dyskusja
pakietów (alternatywnie projektu częściowego)
wyjaśnienie rozbieżności)

12:30

90

PRZERWA
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i Obserwowanie działania w grupach

2 dzień

Czas
trwania

Treści

Metoda

14:00

10

Plan przebiegu projektu - cel

14:10

30

Plan przebiegu projektu - określenie i wizualizacja Praca w grupach
harmonogramu

14:40

30

Określenie poprzedników i udokumentowanie
karteczkach ujmujących plan struktury projektu

15:10

10

Określenie przedziałów czasowych

15:20

30

PRZERWA

15:50

30

Wizualizacja czasu realizacji

16:20

20

FLESZ

Zapowiedź
i
wskazanie
na
postępowanie opisane w podręczniku

na Praca w grupach
Praca w grupach

Pytania kluczowe
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Przygotowanie

3 dzień

Czas
trwania

09:00

5

Krótka powtórka

09:05

5

Agenda

09:10

60

Wizualizacja przebiegu projektu

Praca w grupach

10:10

10

Dostosowanie pakietów pracy

Praca w grupach

10:20

15

PRZERWA

10:35

30

Plan przebiegu projektu – prezentacja - jak było?

11:05

5

Plan ujmujący kamienie milowe (istotne momenty) w Zapowiedzenie
realizacji projektu – wprowadzenie i postępowanie
przewodnik

11:10

15

Opracowanie planu milowego

11:25

15

Prezentacja

11:40

10

Organizacja projektu - krótko

Krótkie przedstawienie

11:50

5

Analiza ryzyka - wprowadzenie

Zapowiedź

•

Przedstawienie atlasu zagrożenia ryzykiem

Wprowadzenie

•

Lista z działaniami

Wprowadzenie

11:55

15

Treści

Metoda

Przygotowanie

Wykład

Tablica typu FC i plakat edukacyjny

Prezentacja i dyskusja w plenum
i

wskazanie

na

Praca w grupach

Realizacja projektu

Zapowiedź

•

Plan ujmujący tzw. kamienie milowe w realizacji
projektu

•

Przykłady dokumentacji dot. planowania

PowerPoint
planowania

z

dokumentacją

12:10

5

Ocena projektu

Wskazanie na dokument
osiągnięć w projektach“

12:15

5

OPTIONALNIE: software-tools – przedstawienie freeware

Wykład

TEACHER TRAINING CONCEPT

dot. PowerPoint

„Ocena

•
•

Mind Mapping (Freemind, Xmind)
Przedstawienie
aplikacji
Gantt
Openproj)

(Ganttproject,

12:20

60

PRZERWA

13:20

40

Runda dyskusyjna nt. projektów, zadań i możliwości Dyskusja i moderacja
swobodnego działania i samoorganizacji (opcjonalnie)
•

Dobre zlecenia projektowe

•

Rola nauczyciela i uczniów

•

Metody, możliwości
samoorganizacja

swobodnego

działania

Tablica
typu
FC
udokumentowania wyników

dla

i

Runda końcowa
14:00

15

•

Podsumowanie

Wykład

Agenda z ostatnich dni

14:15

30

•

Feedback

Pytania kluczowe i moderacja

Tablica typu FC z
kluczowym
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pytaniem

Aneks
Listy kontrolne pomocy wykorzystywanych w trakcie treningu
1. Projektor komputerowy i laptop
2. Tablica, do której można przymocować arkusz z metaplanem (zaleca się: 2 na grupę)
3. Arkusz papieru na którym można zapisać metaplan (zaleca się 2-3 arkusze na grupę)
4. Pomoce służące moderacji (kuferek z pomocami):
•

Karteczki służące moderacji w 3-4 kolorach

•

Kilka tubek kleju do papieru;

•

Dostatecznie grube flamastry (zaleca się: kolor czarny dla każdego uczestnika,
czerwony, zielony po 2 na grupę)

•

Kilka par nożyczek

•

Taśma krepowa

•

Przynajmniej jedna poduszka na igły na grupę

•

Wystarczająca ilość szpilek (zaleca się 30-50 na grupę)

•

Karteczki samoprzylepne post-Its (ok. 100 na grupę, najlepiej różnej wielkości)

5. Tablice typu flipchart oraz arkusze papieru przeznaczone do tablicy typu flipchart dla
moderatora (20-30 arkuszy)
6. Przewodniki ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE NASLADOWCÓW dla każdego
uczestnika
7. Plakat edukacyjny ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZNAJDUJE NASLADOWCÓW
8. Aparat fotograficzny w celu dokumentacji fotograficznej
9. Opcjonalnie: prezentacja PowerPoint w celu wprowadzenia w kolejne kroki realizacji
projektu, dokumentacją dot. planowania, aplikacji służącej zarządzaniu projektem
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