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WYKORZYSTANIE WYBRANYCH NARZĘDZI 

PRZEKSZTAŁCEŃ W PROCESIE DIAGNOSTYCZNO-

ROZWOJOWYM SZKOŁY/PLACÓWKI 

Warsztaty dla dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli 

 

Cele kształcenia  

Cel główny: 

 przygotowanie dyrektorów szkół i placówek lub nauczycieli do wykorzystania 

wybranych narzędzi przekształceń w procesie diagnostyczno-rozwojowym 

szkoły/placówki. 

Cele szczegółowe: 

uczestnicy: 

 charakteryzują narzędzia przekształceń, 

 wskazują na kolejne etapy pracy poszczególnymi narzędziami, 

 wymieniają „plusy” i „minusy” pracy każdym narzędziem, 

 wskazują na możliwości wykorzystania każdego z narzędzi w pracy, 

 pełniąc funkcję członka zespołu lub moderatora, w grupach, pracują z wykorzystaniem 

omawianych narzędzi nad pogłębieniem wybranego obszaru rozwojowego 

szkoły/placówki, 

 formułują informację zwrotną 

odpowiadają na zadane pytania i podają argumenty za przyjętym stanowiskiem. 

Czas pracy: 5 godzin dydaktycznych 

 

Opis 

(treści, aktywności) 

Metody 

kształcenia 

Formy 

pracy 

Środki 

dydaktyczne 

i materiały 

1. Wprowadzenie: 

– przedstawienie tematu, celów 

i planowanego przebiegu 

spotkania 

 

– mini 

wykład 

  

– zbiorowa 

 

– prezentacja 

multi- 

medialna 

– komputer 

z oprogramo-

waniem  



– rzutnik multi- 

medialny 

– rozpoznanie wiedzy 

i umiejętności uczestników 

w obszarze stosowania: SWOT, 

metaplanu, rybiego szkieletu, pola 

sił, odwróconego celu, 5 Q 

w procesie diagnostyczno – 

rozwojowym szkoły/placówki 

– dyskusja – zbiorowa  

2. Analiza SWOT  

– trener wyświetla slajd i wyjaśnia: 

co to jest analiza SWOT, skąd 

wzięła się taka nazwa, co należy 

rozumieć pod pojęciem mocnych 

stron, słabych stron, szans 

i zagrożeń 

 

– mini 

wykład 

  

– zbiorowa 

 

– prezentacja 

multi- 

medialny 

komputer 

z oprogramo-

waniem 

– rzutnik multi- 

medialny 

Materiały dla 

uczestników 

– analiza 

SWOT – 

podstawowe 

informacje 

– trener dzieli zespół na 5 – 

osobowe grupy, zadaniem każdej 

grupy jest wybranie tematu oraz 

przeprowadzenie analizy SWOT, 

podczas pracy grup trener 

aktywnie wspiera udzielając 

wskazówek oraz wyjaśniając 

niezrozumiałe kwestie 

– ćwiczenie 

praktyczne 

– burza 

mózgów 

 

– praca w 

grupach  

5 – 

osobo-

wych 

– flipchart dla 

każdej grupy 

– mazaki 

– prezentacja efektów pracy – prezentacja  – plakaty 

wypracowane 

przez grupy 

– możliwości wykorzystania 

analizy SWOT w pracy, 

uczestnicy uzupełniają 

wypowiedź Analizę SWOT 

wykorzystam …  

– kończenie 

rozpoczętej 

wypowie-

dzi 

– zbiorowa – plakat 

z niedo- 

kończonym 

zdaniem 

Analizę 

SWOT 

wykorzystam 

… 



– trener podsumowuje tę część 

zajęć zwraca szczególną uwagę 

na fakt, że SWOT będzie 

użyteczne jeśli poddamy cztery 

pozornie niezależne grupy 

czynników analizie wzajemnych 

powiązań np. odpowiadając na 

pytania: Czy dana mocna strona 

pozwoli nam wykorzystać daną 

szansę? Czy dana mocna strona 

pozwoli nam zniwelować dane 

zagrożenie? Czy dana słaba 

strona ogranicza możliwość 

wykorzystania danej szansy? Czy 

dana słaba strona potęguje ryzyko 

związane z danym zagrożeniem? 

Czy dana szansa wzmacnia daną 

silną stronę? Czy dana szansa 

pozwala zniwelować daną 

słabość? Czy dane zagrożenie 

niweluje daną silną stronę? Czy 

dane zagrożenie uwypukla daną 

słabość? 

– dyskusja – zbiorowa – prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogramo-

waniem  

– rzutnik multi- 

medialny 

3. Metaplan 

– trener wyświetla slajd i wyjaśnia: 

co to jest METAPLAN, 

 

– mini 

wykład 

  

– zbiorowa 

 

– prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogramo-

waniem 

– rzutnik multi- 

medialny 

Materiały dla 

uczestników 

– METAPLAN  

podstawowe 

informacje 

– trener dzieli zespół na 5 – 

osobowe grupy, wybiera 

z uczestnikami albo sam 

wskazuje, taki sam dla wszystkich 

grup, temat do dyskusji (np. Rola 

rodziców w procesie rozwoju 

szkoły lub placówki), temat 

zostaje zapisany w widocznym 

miejscu; uczestnicy dyskutują  

w grupach na zadany temat 

tworząc jednocześnie graficzny 

zapis dyskusji na plakacie (plakat 

ma ściśle określoną formę 

– ćwiczenie 

praktyczne 

– burza 

mózgów 

 

– praca 

w grupach  

5 – 

osobo-

wych 

– flipchart dla 

każdej grupy 

– mazaki dla 

każdej grupy 

– 4 zestawy 

karteczek  

(5 karteczek 

niebieskich 

w kształcie 

koła, 

5 karteczek 

zielonych 

w kształcie 



plastyczną, która została 

przedstawiona uczestnikom 

podczas mini wykładu); 

prowadzone przez uczestników 

rozważania na zadany temat mają 

charakter ukierunkowany na 

udzielenie odpowiedzi na pytania: 

Jak jest? Jak być powinno? 

Dlaczego nie jest tak, jak 

powinno być? oraz 

sformułowanie wniosków 

z dyskusji; podczas pracy grup 

trener aktywnie wspiera 

udzielając wskazówek oraz 

wyjaśniając niezrozumiałe 

kwestie 

prostokąta, 

5 karteczek 

szarych 

w kształcie 

trójkąta, 

5 karteczek 

białych 

w kształcie 

chmurki 

– „glutki” 

– jedna z grup przedstawia efekty 

swojej pracy; pozostałe grupy 

uzupełniają wypowiedź, 

przyklejając jednocześnie 

karteczki na plakacie zespołu 

prezentującego się; trener pełni 

funkcję moderatora dyskusji; 

zbiorczy plakat zostaje 

umieszczony na ”wystawce” tak, 

aby podczas przerwy wszyscy 

mieli do niego dostęp 

– prezentacja 

– dyskusja 

 – plakaty 

wypracowane 

przez grupy 

– możliwości wykorzystania 

METAPLANU w pracy, 

uczestnicy uzupełniają 

wypowiedź METAPLAN 

wykorzystam …  

– kończenie 

rozpoczętej 

wypowie-

dzi 

– zbiorowa – plakat 

z niedokoń-

czonym 

zdaniem 

METAPLAN 

wykorzystam 

… 

– trener podsumowuje tę część 

zajęć zwracając szczególną 

uwagę na zalety i wady 

METAPLANU oraz umiejętności, 

jakie powinien mieć moderator 

– dyskusja – zbiorowa – prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogramo-

waniem  

– rzutnik multi- 

medialny 

4. Diagram Ishikawy (znany także jako 

rybi szkielet, diagram rybi, diagram 

rybiej ości, diagram drzewa błędów) 

– trener wyświetla slajdy 

wyjaśniając istotę diagramu (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

możliwości jego wykorzystania 

do ilustrowania związków 

 

 

 

– mini 

wykład 

  

 

 

– zbiorowa 

 

 

 

– prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogramo-



przyczynowo – skutkowych, co 

pomaga oddzielić przyczyny od 

skutków danej sytuacji i dostrzec 

złożoność problemu) oraz etapy 

jego tworzenia 

waniem 

– rzutnik multi- 

medialny 

Materiały dla 

uczestników 

– DIAGRAM 

ISHIKAWY  

podstawowe 

informacje 

– trener w widocznym miejscu 

umieszcza plakat z narysowanym 

rybim szkieletem, z wpisanym 

w głowę ryby problemem 

np. wysoka absencja uczniów na 

zajęciach oraz wyodrębnionymi  

głównymi kategoriami przyczyn 

(szkoła, wychowawca, 

nauczyciele, rodzice, uczniowie); 

trener dzieli zespół na 4 – 

osobowe grupy, zadaniem każdej 

grupy jest wskazanie 

potencjalnych przyczyn i 

podprzyczyn  mających wpływ na 

omawiany problem; każda z grup 

zajmuje się jedną kategorią 

przyczyn (szkoła, wychowawca, 

nauczyciele, rodzice, uczniowie); 

uczestnicy generują przyczyny 

i podprzyczyny problemu 

wpisując każdą z nich na 

oddzielnej karteczce, które 

zostają przyklejone do plakatu, 

trener aktywnie wspiera 

udzielając wskazówek oraz 

wyjaśniając niezrozumiałe 

kwestie 

– ćwiczenie 

praktyczne 

– burza 

mózgów 

 

– praca 

w grupach 

4 – 

osobo-

wych 

– flipchart 

z narysowany

m rybim 

szkieletem 

z wpisanym 

w głowę ryby 

problemem 

oraz 

wyodrębnion

ymi głównym 

kategoriami 

przyczyn 

– pięć 

kompletów 

karteczek 

(dla każdej 

grupy jeden 

komplet, 

każdy 

komplet 

innego 

koloru) 

– mazaki 

– „glutki” 

– przedstawiciele grup prezentują 

zidentyfikowane przyczyny 

i podprzyczyny; trener 

podsumowuje pracę zwracając 

uwagę, że końcowym etapem 

budowy diagramu Ishikawy jest 

analiza treści, która na ogół 

polega na wyborze kilku (2 - 4) 

przyczyn, które mogą mieć 

największy wpływ na skutek 

(analizowany problem),  

a ostatnim etapem prac, 

niezwiązanym bezpośrednio 

z samym diagramem Ishikawy, 

– prezentacja  – plakaty 

wypracowane 

przez grupy 



jest wprowadzanie zmian 

polegających na naprawie błędów 

i skutków źle funkcjonujących 

elementów 

– możliwości wykorzystania 

diagramu Ishikawy w pracy, 

uczestnicy uzupełniają 

wypowiedź Diagram Ishikawy 

wykorzystam …  

– kończenie 

rozpoczętej 

wypowie-

dzi 

– zbiorowa – plakat 

z niedokoń-

czonym 

zdaniem 

Diagram 

Ishikawy 

wykorzystam 

… 

– trener podsumowuje tę część 

zajęć zwraca szczególną uwagę 

na fakt, że przygotowanie 

diagramu wymaga 

zaangażowania wielu osób, 

a najczęściej stosowaną metodą 

jego konstrukcji jest burza 

mózgów – w ten sposób można 

uzyskać jak najszerszy obraz 

problemu, gdyż jego przyczyny 

tkwią najczęściej w różnych 

dziedzinach, a wypracowane 

zespołowo sugestie mają większą 

szansę na wprowadzenie w życie 

niż propozycje pojedynczych 

osób  

– dyskusja – zbiorowa – prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogramo-

waniem  

– rzutnik multi- 

medialny 

5. Pole sił 

– trener dzieli zespół na 5 – 

osobowe grupy, każdemu 

uczestnikowi rozdaje pierwszą 

część tekstu Szkoła pod żaglami  

i prosi o zapoznanie się z nim, 

każda z grup otrzymuję tabelę  

i na podstawie informacji z tekstu 

uzupełnia ją; trener wiesza w 

widocznym miejscu wykres oraz 

rozkłada na stoliku koła i strzałki; 

trener prowadzi dyskusję z grupą 

na temat wpływu osób, 

instytucji/organizacji na 

powodzenie projektu, uczestnicy 

wieszają koła na wykresie oraz 

dokładają strzałki obrazujące 

 

– ćwiczenie 

praktyczne 

– burza 

mózgów 

– dyskusja 

 

 

– praca 

indywidu-

alna 

– praca 

w gru-

pach 5 – 

osobo-

wych 

– praca 

zbiorowa 

 

– część 1 i 2 

tekstu Szkoła 

pod żaglami 

dla każdego 

uczestnika 

– tabela – jedna 

dla każdej 

grupy 

– wykres – 

jeden dla 

całego 

zespołu 

– 12 kół 

w różnych 

kolorach 

z imionami 



możliwość pozyskania albo 

zneutralizowania przeciwników 

projektu oraz wzmocnienia 

sprzymierzeńców; trener zadaje 

pytanie jak to się stało, że projekt 

skończył się powodzeniem skoro 

potężny aparat urzędniczy 

i bezinteresowna zawiść 

stanowiły mocną przeszkodę jego 

realizacji? Uczestnicy wraz z 

trenerem dyskutują na ten temat; 

trener rozdaje drugą część tekstu 

Szkoła pod żaglami, który jest 

podsumowaniem ćwiczenia 

i nazwiskami 

osób oraz 

nazwami 

instytucji/or-

ganizacji  

– strzałki 

– możliwości wykorzystania pola 

sił w pracy, uczestnicy 

uzupełniają wypowiedź POLE 

SIŁ wykorzystam …  

– kończenie 

rozpoczętej 

wypowie-

dzi 

– zbiorowa – plakat 

z niedokoń-

czonym 

zdaniem 

METAPLAN 

wykorzystam 

… 

– trener podsumowuje tę część 

zajęć zwracając szczególną 

uwagę na fakt, że analiza pola sił 

pozwala przeprowadzić 

symulację następstw podjęcia 

określonych działań, pomaga 

rozważyć wiele alternatywnych 

rozwiązań w sposób przemyślany 

i systematyczny 

– dyskusja – zbiorowa – prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogra-

mowaniem  

– rzutnik multi- 

medialny 

6. Odwrócenie celu 

– trener rozdaje uczestnikom kartki 

z tabelami i wyjaśnia, że 

zadaniem każdej osoby jest 

wpisanie wyznaczonego sobie 

celu oraz rozważenie 

konsekwencji jego 

nieosiągnięcia; po zakończeniu 

pracy indywidualnej trener zadaje 

pytanie Czy rzeczywiście cel jest 

wart osiągnięcia?; jeden 

z uczestników prezentuje efekty 

swojej pracy 

 

– ćwiczenie 

praktyczne 

 

– praca 

indywidu-

alna 

– praca 

zbiorowa 

 

– tabela – jedna 

dla każdego 

uczestnika 

– możliwości wykorzystania 

odwrócenia celu w pracy, 

uczestnicy uzupełniają 

wypowiedź odwrócenie celu 

– kończenie 

rozpoczętej 

wypowie-

dzi 

– zbiorowa – plakat 

z niedokoń-

czonym 

zdaniem 



wykorzystam …  odwrócenie 

celu 

wykorzysta… 

– trener podsumowuje tę część 

zajęć zwracając szczególną 

uwagę na fakt, że z pozoru ważne 

do osiągnięcia cele po 

przeanalizowaniu konsekwencji 

ich nieosiągnięcia mogą stać się 

błahe i odwrotnie 

– dyskusja – zbiorowa – prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogramo-

waniem  

– rzutnik multi- 

medialny 

7. Metoda 5 Q  

– trener rozdaje uczestnikom kartki 

z tabelami i wyjaśnia, że 

zadaniem każdej osoby jest 

wpisanie wyznaczonego sobie 

celu (może być ten rozważany 

podczas omawiania narzędzia 

odwrócenia celu, jeśli okazał się 

rzeczywiście istotny) oraz próba 

odpowiedzi na pytania Co 

możemy zrobić już dziś aby 

osiągnąć cel? Czego możemy 

robić więcej aby osiągnąć cel? 

Czego możemy robić mniej aby 

osiągnąć cel? Co możemy 

przestać robić aby osiągnąć cel? 

Co możemy robić inaczej aby 

osiągnąć cel?; jeden  

z uczestników prezentuje efekty 

swojej pracy; pozostałe osoby 

zadają pytania, wyciągają 

wnioski, dyskutują 

 

– ćwiczenie 

praktyczne 

 

– praca 

indywidu- 

alna 

– praca 

zbiorowa 

 

– tabela – jedna 

dla każdego 

uczestnika 

– możliwości wykorzystania 5Q 

w pracy, uczestnicy uzupełniają 

wypowiedź 5 Q  wykorzystam …  

– kończenie 

rozpoczętej 

wypowie-

dzi 

– zbiorowa – plakat 

z niedokoń-

czonym 

zdaniem 5 Q 

wykorzystam 

… 

– trener podsumowuje tę część 

zajęć zwracając szczególną 

uwagę na fakt, że odpowiedzi na 

podane w załączeniu pytania 

wskazują i porządkują drogę 

dojścia do celu. 

– dyskusja – zbiorowa – prezentacja 

multimedia-

na 

– komputer 

z oprogramo-

waniem  



– rzutnik multi- 

medialny 

8. trener dyskutuje z uczestnikami na 

temat omawianych narzędzi 

pomocnych w generowaniu rozwiązań 

oraz zachęca do zapoznania się 

z innymi, nie omawianymi podczas 

zajęć np. diagram Pareto – Lorenza, 

FMEA, koło decyzji, cykl Deminga 

– dyskusja – zbiorowa – prezentacja 

multi- 

medialny 

– komputer 

z oprogramo-

waniem  

– rzutnik multi- 

medialny 

 
 


