
Certyfikat - Szkoła Pięknych Umysłów – SPU – propozycja  
 Adresat:  

szkoły wszystkich typów 
 Sposób realizacji (jak to robić?) 

Wybór przez szkołę do realizacji działań z minimum jednego modułu na okres jednego roku.  
 Kto realizuje? 

Zadania realizowane będą przez minimum 20% nauczycieli pracujących w szkole i obejmować będą minimum 20% uczniów. 
 Inny wariant 

W przypadku, gdy działania prowadzone będą tylko przez jednego nauczyciela w odniesieniu do jednej lub kilku klas, wtedy nauczyciel 
otrzymuje certyfikat – Piękny Umysł - PU, a klasa otrzymuje certyfikat – Klasa Pięknych Umysłów – KPU. 

 Warunki uzyskania certyfikatu: 
- udział nauczycieli w projekcie pn. „Taki jak Mozart” 
- podpisanie deklaracji realizacji wybranych modułów 
- dokumentowanie prowadzonych działań 
- uczestnictwo w działaniach monitorujących projekt i w ewaluacji końcowej 

 
Zadania dla komisji przyznającej certyfikat: 

- opracowanie ankiety ewaluacyjnej   
- monitorowanie działań prowadzonych przez nauczycieli / szkołę dotyczących wzrostu oczekiwanych rezultatów – diagnoza „na 

wejściu”, „w środku” i „na wyjściu” 
- organizowanie szkoleń wspierających merytorycznie nauczycieli 
- organizowanie grup wsparcia dla nauczycieli 
- organizowanie szkoleń dla dyrektorów szkół biorących udział w przedsięwzięciu oraz dla jednostek samorządu terytorialnego  
-  organizowanie wsparcia dla rodziców uczniów objętych projektem 
- organizowanie szkoleń w zakresie pozyskiwania sojuszników wspierających ideę 

Skład komisji: 
- przedstawiciele Kuratorium 
- przedstawiciele MZPPP 
- przedstawiciele ŚCDN 
- przedstawiciele uczelni (WSU i inne) 
- przedstawiciele świata biznesu, przemysłu i kultury 
- osoby zainteresowane 

Instytucje współpracujące: 
- ŚCDN, KO, Wszechnica Świętokrzyska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, instytucje kultury, przedsiębiorstwa i instytucje różnego 
typu poszukujące osobowości twórczych, i..... 



 
Jeśli chcesz ukształtować Zeusa, to: 
 
Propozycje działań  Przykładowe sposoby realizacji Sposoby dokumentowania 

działań 
Oczekiwany rezultat: 

1. Stosuj techniki komunikacji; 
zwłaszcza mówienie w języku 
„Ja” i nazywanie własnych 
emocji 

 Ciekawie i wielostronnie 
dokonuj diagnozy ucznia; 
pozwól mu poznać jego mocne i 
słabe strony, ukierunkuj na 
rozwijanie mocnych stron – 
RBS (pozwól mu odnieść 
sukces) 

 Przybliżaj biografie 
interesujących osobowości oraz 
myśli wielkich ludzi – pozwól 
uczniowi odkryć „swojego 
Kopernika”, aby nabrał odwagi 
do dokonywania zmian 

 

 Stosowanie technik 
komunikacji 
międzyludzkiej, ze 
szczególnym naciskiem na 
kształtowanie asertywności. 

Diagnoza uczniów w zakresie: 
 Stylów myślenia 
 Stylów działania  
 Stylów przetwarzania 

informacji 
 Stylów uczenia się 
 Systemu VAK 
 Dominacji półkul 

mózgowych  
 
 Interesujące studia 

przypadków – pogłębiona, 
wielostronna refleksja 

 Informacje zwrotne 
uzyskane od uczniów w 
różnorodnej formie – 
różnorodna wizualizacja,  
krótkie wywiady, małe ankiety 
nt . zdobywania umiejętności 
bycia asertywnym 
 Ciekawie zaprezentowane 
wyniki z przeprowadzonej 
diagnozy oraz analiza ankiet i 
kwestionariuszy. Wnioski do 
dalszych działań. 
 Scenariusz lekcji o 
najciekawszej dla uczniów 
postaci z grupy „wielkich 
ludzi” 
 Zebrane przez uczniów 
„świadectwa” własnych odkryć 
na swój temat – RBS  w postaci 
niekonwencjonalnych notatek.  
 Dowolna forma 
dokumentacji fotograficznej 
(pokaz zdjęć, krótkie filmy, 
prezentacje multimedilne, itp...)

 
 

Nauczyciel/uczeń mówi o sobie: 
 
Jestem asertywny.  
Stale pracuję nad adekwatną 
samooceną. 
Lubię eksperymentować.  
Nie obawiam się czegoś, co jest 
nieznane. 
 

 

 
 
 
 
 



Jeśli chcesz ukształtować Odysa, to: 
 
Propozycje działań  Przykładowe sposoby realizacji Sposoby dokumentowania 

działań 
Oczekiwany rezultat: 

 Stosuj techniki i metody 
twórczego nauczania, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
myślenia dywergencyjnego. 

 Stosuj strategie efektywnego 
nauczania, uczenia się. 

 Organizuj działania o 
charakterze 
interdyscyplinarnym, tzn. łącz 
różne dziedziny w jednym 
przedsięwzięciu.   

Metody nauczania i uczenia się: 
 Mapy mentalne 
 Myślenie równoległe 
 Kreatywne rozwiązywanie 

problemów 
 Techniki zapamiętywania 
 Wizualizacje  
 Czytanie ze zrozumieniem 

wg ram tekstowych 
 Drama 

 Scenariusz zajęć z 
najciekawszej lekcji 
„twórczej od początku do 
końca” 

 Scenariusz zajęć z 
najciekawszej lekcji o 
charakterze 
interdyscypilinarnym 

 Interesująca pomoc 
dydaktyczna do zajęć 

 Informacja zwrotna ze 
strony rodziców uczniów nt 
rozwijania ciekawości 
poznawczej uczniów 

 Dowolna forma 
prezentująca efekt myślenia 
dywergencyjnego uczniów 

 Promowanie działań w 
mediach (artykuły,  
zapowiedzi, itp..) 

 Dowolna forma 
dokumentacji 
fotograficznej (np. nagrana 
lekcja z wykorzystaniem 
dramy) 

Nauczyciel /uczeń 
Mówi o sobie:  
 
Posiadam bogatą wyobraźnię. 
Często wymyślam coś 
oryginalnego. 
Poszukuję różnych rozwiązań. 
Posiadam swoje pasje i 
zainteresowania. 

 

 
 
 
 
 
 



Jeśli chcesz ukształtować Ikara, to: 
 
Propozycje działań  Przykładowe sposoby realizacji Sposoby dokumentowania 

działań 
Oczekiwany rezultat: 

 Odkrywaj z uczniem takie 
obszary, które go fascynują – 
wprowadzaj go w stan 
uniesienia, pokazując mu 
zaskakujące teorie naukowe i 
życiowe. 

 Ucz strategicznego planowania, 
ukierunkowanego na osiąganie 
celów i własnej kariery 

 Motywuj uczniów skutecznie i 
ciekawie do działania 

 Ukierunkuj uczniów na 
odkrywanie swych pasji (efekt 
Kolumba)  

 Uczenie metodą webquest 
 Stosowanie elementów 

oceniania kształtującego 
 Praca metodą projektów 
 Stosowanie technik 

planowania 
 Wykorzystywanie 

skutecznych metod 
motywacji 

 Studia przypadków 
osobowości twórczych – 
pasjonatów z krwi i kości. 

 

 Prezentacja w dowolnej 
formie zagadnień lub 
problemów będących 
obiektem fascynacji ze 
strony uczniów. 

 Opracowany webquest jako 
odbicie skutecznego 
rozwiązywania problemów 

 Zebrane efekty stosowania 
elementów oceniania 
kształtującego – wybranego 
elementu, np. celów w 
języku ucznia. 

 Scenariusz zajęć z 
wykorzystaniem metod 
skutecznego motywowania, 

 opracowany projekt 
uczniowski dotyczący 
własnej pasji  

 prezentacja efektu Kolumba 
w humorystycznej formie 

 

Nauczyciel/uczeń mówi o sobie: 
 
Interesuje mnie wiele problemów. 
Są takie dziedziny, które mnie 
fascynują i ciekawią. 
Często odczuwam radość i zapał. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeśli chcesz ukształtować Dedala, to: 
 
Propozycje działań  Sposoby realizacji Sposoby dokumentowania 

działań 
Oczekiwany rezultat: 

 Ucz myślenia pytajnego oraz 
sztuki formułowania i stawiania 
pytań 

 Jak najczęściej wyjaśniaj 
różnice miedzy umysłem 
sztywnym i otwartym, 
tolerancyjnym i 
ksenofobicznym 

 Gimnastykuj wytrwałość i 
wysiłek w dążeniu do celu 

 Różne typy dyskusji i debat 
 Techniki gwiazdy pytań  
 Konkursy dotyczące sztuki 

zadawania pytań 
 Studia przypadków – 

ciekawe przypadki z 
przeszłości 

 Promowanie działań 
poszczególnych osób 

 Systematyczna diagnoza 
przyrostu wiedzy i 
umiejętności uczniów 

 Scenariusz zajęć nt sztuki 
zadawania i formułowania 
pytań 

 Zebrane w dowolnej formie 
„świadectwa”  myślenia 
pytajnego, refleksyjnego 

 Jak poszerzyłem przestrzeń 
swojego umysłu? –
wypowiedzi uczniów  

 Tak blisko, a równocześnie 
daleko. Moja gimnastyka w 
dążeniu do celu - 
prezentacja prac 
uczniowskich 

  Dokumentacja 
fotograficzna lub  filmowa 
z wybranego ciekawego 
spotkania lub z 
przeprowadzonej  dyskusji, 
lub konkursu 

 Wykaz ciekawych tematów, 
zagadnień i pytań 
problemowych 

 Wyniki samooceny 
uczniów 

Nauczyciel/uczeń mówi o sobie:  
 
Posiadam otwarty, „tolerancyjny” 
umysł. 
Potrafię łamać schematy.   
Stać mnie na wysiłek w dążeniu 
do celu. 

 

 
 

Opracowali: Lidia Pasich i Krzysztof  Łysak 
 
 
 



Szczególne podziękowania za cenne wskazówki 
i konsultacje dla 

prof. dr hab. Teresy Gizy 
dr Marty Bucholc 
dr Danuty Kossak 
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dr Grażyny Okły 


