
 

 

Ramowy plan szkolenia dla nauczycieli szkół średnich 
 

Moduł 1. Projekt Path2Integrity i rzetelność badawcza 

Czas 
realizacji: 
dowolny 
etap kursu 

 

Temat 

  
Aktywność lub materiał  
do pracy własnej  
 

 
Czas  
trwania 

  
Wprowadzenie do projektu 

Materiał przedstawiający projekt 
Nagranie+ prezentacja  
w formacie pdf 

  
15 min 

 Czym jest rzetelność 
badawcza 

Materiał przedstawiający 
znaczenie rzetelności badawczej 
dla społeczeństwa (dla uczniów) 
(nagranie+ prezentacja) 

 
20 min 

Praca własna - dodatkowe nagrania dla chętnych 30 min 

 Informacja o  
- kursie Path2Integrity 
- Europejskim Kodeksie 
postępowania w kwestiach 
rzetelności badawczej. 
- Embassy of Good Science 

Materiał przedstawiający kurs – 
prezentacja koncepcji warsztatów  
i poszczególnych materiałów 
szkoleniowych – strona 
międzynarodowa, materiały w j. 
angielskim,(w tym podręcznik i 
kurs online. 
(nagranie+ prezentacja) 

 
20 min 

 Doświadczenie  
i oczekiwania 

Krótka ankieta, pozwalająca 
kursantom na napisanie kilku 
zdań o sobie i swoich uczniach 
 

30 min 
 

Praca własna – przegląd załączonych stron i materiałów dodatkowych 30 min 

 Przewodnik po materiałach 
w j. polskim 

Prezentacja wybranych tematów 
 i przygotowanych materiałów. 
(nagranie+ prezentacja) 

20 min 

 Rola wzorców osobowych w 
edukacji młodzieży 

Prezentacja sylwetek wybranych 
naukowców i ich dokonań w 
kontekście materiałów projektu  
(nagranie+ prezentacja) 

20 min 



 

 

Praca własna – ankieta zwrotna  30 min 

 

 

Moduł 2: Dialog, odgrywanie ról, storytelling. 

Metody dialogowe w uczeniu rzetelności badawczej [4h] 

Dzień 
Godzina 
 

Temat  Aktywność  Czas trwania 

 Powitanie i zapoznanie się uczestników 
 

Integracja, przedstawienie się 
uczestników 
Przedstawienie tematyki i 
harmonogramu szkolenia 

30 min  
– 45 min 
 

 Przerwa na kawę (15 min) - (do uzgodnienia z grupą) 

 Podejście badawcze w edukacji. 
Wprowadzenie w tematykę metod 
dialogowych. 
Przegląd metod dialogowych, 
storytelling i odgrywanie ról 

Prezentacja o metodach 
dialogowych 

1h 
 

Przerwa dłuższa (do uzgodnienia z grupą) 

 Warsztat w oparciu o Kartę 
Path2Integrity S05: Cechy 
wiarygodnego źródła – ćwiczenie na 
bazie artykułów on-line 

Warsztat 1h 

 Przerwa na kawę (15 min)- (do uzgodnienia z grupą) 

 Podsumowanie warsztatu, refleksje i 
pytania. 
 

Dyskusja grupowa 
Podsumowanie 
Odpowiedzi na pytania 
 

30 min  
– 45 min 
 

 

Moduł 3: Ściąganie i uczniowskie praktyki nieuczciwości [4h] 
 



 

 

Dzień 
Godzina 

 

Temat  Aktywność  Czas trwania 

 Wprowadzenie i dyskusja na temat 
szkolnych praktyk związanych  
z uczciwością 

Dyskusja o uczciwości 
 i nieuczciwości w szkole - 
diagnoza stanu rzeczy 

30 min  
– 45 min 

 

Przerwa na kawę (15 min) (do uzgodnienia z grupą) 

 Praktyki uczciwości i nieuczciwości 
podczas lekcji zdalnych - przegląd 
doświadczeń 

 

Prezentacja nt. zdalnych lekcji i 
praktyk nieuczciwości 
Dyskusja 

30 min 

 

 Przerwa dłuższa (do uzgodnienia z grupą) 

 Warsztat w oparciu o wybrane 
scenariusze zajęć Path2Integrity - S02: 
Szkolny regulamin uczciwego 
postępowania – jak go opracować 
wspólnie z uczniami? 

Warsztat 90 min 

 Przerwa na kawę (15 min) (do uzgodnienia z grupą) 

 Dyskusja podsumowująca i ewaluacja 
szkolenia 

 

Dyskusja grupowa 
Podsumowanie 
Odpowiedzi na pytania 
Ankieta ewaluacyjna 

30 min  
– 45 min 

 

 

 

 


