Nasze wrażenia po szkoleniu…
W październiku i listopadzie br. w Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Puławach odbywały się szkolenia w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych skierowane do
nauczycieli języków obcych. Temat szkoleo: „Planowanie procesu dydaktycznego na lekcji języka obcego
z uwzględnieniem nowej podstawy programowej”.
W warsztatach wzięło udział 100 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, a także
francuskiego i hiszpaoskiego uczących na terenie województwa lubelskiego w szkołach podstawowych,
gimnazjach i placówkach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele pracowali w 25 – osobowych grupach, przez
cztery kolejne dni, włączając weekend. Przedsięwzięcie było więc intensywne, ale przyniosło zarówno
organizatorom i prowadzącym, jak też uczestnikom dużo satysfakcji. Zawiązały się nowe znajomości,
a nawet przyjaźnie. Nauczyciele chętnie i z wielkim zapałem pracowali na zajęciach, przywiązując dużo
wagi do praktycznych rozwiązao. Chętnie wymieniali się doświadczeniami ze swojej pracy. Poruszano
różne tematy, również niezwykle emocjonujące, związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej.
Warsztatowa forma szkoleo pozwalała uczestnikom głęboko przeżyd istotę niektórych zagadnieo, wczud
się w rolę i sytuację ucznia, zrozumied jego codzienne problemy.
Szkolenie poruszało różnorodne zagadnienia związane z wprowadzaniem nowej podstawy programowej,
np.: analiza przepisów prawnych, planowanie pracy, rodzaje dokumentacji, sposoby oceniania, w tym
ocenianie kształtujące, metody pracy na lekcji języka obcego, planowanie lekcji, egzaminy zewnętrzne,
technologia informacyjna i komunikacyjna, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Użytecznośd tematów została wysoko oceniona przez nauczycieli; każdy z nich znalazł coś ciekawego, co
go szczególnie zainteresowało.
Warsztaty były przygotowane przez metodyków PCDZN (Barbara Okleja, Magdalena Piechota, Danuta
Wójcik), ale też przez zaproszonych do współpracy pracowników UMCS (Iwona Filip) oraz nauczycieli
(Grzegorz Jabłooski).
Oto wypowiedzi prowadzących zajęcia:
"Znakomita organizacja szkoleo grantowych, fachowa i życzliwa pomoc ze strony administracji PZCDN,
twórczy i inspirujący wkład uczestników warsztatów, niezapomniana atmosfera i klimat miasta książąt
Czartoryskich." (Iwona Filip)
"Jestem bardzo zadowolona, że mogłam przekazad garśd wiadomości o dobrym nauczaniu. Ocenianie
kształtujące jest bowiem także nauczaniem kształtującym i to jest jego najważniejszą cechą.
Nauczyciele byli bardzo aktywni, zaangażowani, a przy tym panowała bardzo miła atmosfera pracy."
(Barbara Okleja)

„To mój pierwszy projekt, byłam więc niezmiernie zaskoczona wiadomością, że został wybrany
w przetargu. Okres przygotowao – tworzenia harmonogramów, przydziału zadao, planowania zajęd – był
bardzo absorbujący i stresujący. Spotkałam się jednak z wielką życzliwością współpracowników, a ich
pełna zapału postawa dodawała mi otuchy.
Miłym doświadczeniem były zajęcia w Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie; czuliśmy się tam wszyscy, jak
u siebie, otoczeni życzliwością i ciepłem.
Po spotkaniu tak wielu pedagogów i wysłuchaniu ich relacji nasuwa mi się wniosek, iż nauczyciele języków
obcych pracują w sposób niezwykle kreatywny, odnoszą szereg sukcesów i są żądni nowych pomysłów
i rozwiązao. To bardzo motywuje do pracy.” (Danuta Wójcik)
Wypowiedzi nauczycieli – uczestników grantów
Na pytanie: Jak wykorzystam wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu? - odpowiadano m. in. tak:

„Przeprowadzę lekcję z komputerem i postaram się stworzyd elektroniczne materiały dla uczniów.”
„Już planuję w głowie lekcje z wykorzystaniem nowo poznanych dwiczeo.”
„Wykorzystam pomysły do polepszenia jakości pracy na lekcji, do przeprowadzenia zajęd projektowych.”
„Mam zamiar więcej zajęd prowadzid z użyciem TI, może założę blog w szkole, na pewno częściej będę
stosowała multimedia na zajęciach.”
„Pomyślę jeszcze raz, w jaki sposób realizuję podstawę programową, wprowadzę modyfikacje do moich
metod pracy, zastosuję nowe techniki pracy, wykorzystam ocenianie kształtujące.”
Na pytanie: Jak oceniasz prowadzących? – odpowiadano:
„Wysoko cenię kulturę osobistą, asertywnośd, cierpliwośd osób prowadzących; uczenie nauczycieli to
naprawdę trudne zadanie.”
„Wyjaśniali wszelkie wątpliwości, jakie pojawiały się w trakcie kursu - są to osoby, które są ekspertami nie
tylko w teorii, ale i w praktyce.”
„Wszechstronnie zorientowani w tematach i bardzo dobrze wyposażeni w sprzęt i materiały dydaktyczne.
Mieli bardzo dobry kontakt z grupą.”
Nauczyciele podzielili się też swoimi wrażeniami po szkoleniu. Pisali m. in.:
„Mimo zmęczenia cieszę się, że mogłam uczestniczyd w tym szkoleniu.”
„Zajęcia interesujące, więc musiały byd solidnie przygotowane - dowiedziałam się wielu nowych rzeczy
i powtórzyłam wcześniej przyswojone.”
„Proszę o więcej tak dobrze zaplanowanych szkoleo”.
Szkolenia organizowane na tak dużą skalę przynoszą, niewątpliwie, wiele korzyści. Szkoda, że nie wszyscy
chętni (było około 200 zgłoszeo) mogli w nich uczestniczyd. Miejmy jednak nadzieję, że to nie ostatnie
nasze spotkanie…
Danuta Wójcik, doradca metodyczny PCDZN w Puławach
Galeria zdjęd ze szkoleo

