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Wszystko jest lekcją
Anna Baracz Dyrektor PCDZN w Puławach
W okresie dynamicznych przemian współczesnego świata, gdy postęp nauki i techniki zmienia
nasze spojrzenie na rzeczywistośd, nieuchronne zmiany wkraczają do oświaty. Rola
nauczycieli, osób przekazujących wiedzę i umiejętności młodemu pokoleniu, także podlega
zmianom. Współcześni nauczyciele nie mogą zakooczyd własnej edukacji po uzyskaniu
uprawnieo do nauczania, bądź wychowywania dzieci i młodzieży. Rozwój i doskonalenie
zawodowe nauczycieli, zarówno jako obowiązek, ale i jako prawo, staje się trwałym
elementem zawodu. Współczesne nauczanie wymaga, aby nauczyciele angażowali się
w ciągły, trwający przez całą ich karierę, rozwój zawodowy.
Pojęcie ciągłego rozwoju zawodowego obejmuje wszystkie rodzaje uczenia się,
a w szczególności doskonalenie ustawiczne. Doskonalenie zawodowe, poprzez nabywanie
nowej wiedzy i umiejętności, polepsza jakośd pracy nauczycieli, a poprzez to podwyższa
jakośd pracy szkół/placówek.
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach proponuje udział
w licznych formach doradztwa metodycznego, warsztatach metodycznych, kursach
kwalifikacyjnych i doskonalących warsztat pracy nauczyciela. Wypracowuje konkretne
rozwiązania prowadzące do zwiększenia efektywności działao nauczycieli, rodziców
i uczniów. Zapewnia doskonalenie pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
oraz pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Służy pomocą
podmiotom edukacyjnym i wspiera ich w rozwoju. Dba o nowoczesne wyposażenie bazy
szkoleniowej, o sprawną i życzliwą obsługę administracyjną oraz o przyjazną atmosferę
oferowanych usług. Dąży do bycia w środowisku liderem nieustannie uczącym się
i doskonalącym.
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego nauczycieli w Puławach poleca także bogatą
ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany nauczyciel poszerzy swoje
przygotowanie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej. Daje Paostwu możliwośd
podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnieo, uzupełnienia posiadanej wiedzy
merytorycznej oraz umiejętności w realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuoczych.
Nasza oferta uwzględnia jak zawsze zarówno zmiany w systemie oświaty, wymagania
stawiane w ramach ewaluacji zewnętrznej, kierunki polityki oświatowej paostwa. Otwarci
jesteśmy na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów szkół i placówek oraz samych nauczycieli.
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Nasze wrażenia po szkoleniu…

Danuta Wójcik, doradca metodyczny PCDZN w Puławach

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 szkolenia: „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."
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(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.”
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…
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Ewaluacja pracy nauczyciela

Barbara Okleja, doradca metodyczny PCDZN

( ……) o profesjonalnym i skutecznym działaniu nauczyciela
decydują jego różnorodne kompetencje, które powinny mied
charakter dynamiczny, a wiec byd ciągłe rozwijane
i doskonalone.
W Strykowski.
CZYM JEST EWALUACJA?

Ewaluacja sama w sobie nie jest rzeczą nową. Powstała przeszło 80 lat temu w USA, jednak
w Europie zaczęto ją stosowad dopiero w latach osiemdziesiątych. Rozumie się ją jako
narzędzie zarządzania organizacją i sposób wspierania rozwoju organizacyjnego.
Gwałtowny rozwój teorii zarządzania i organizacji, idące za tym sukcesy w dziedzinie
gospodarczej stały się inspiracją dla obszarów życia społecznego, w tym oświaty na całym
świecie.
Ewaluacja nie stanowi odrębnej nauki, chod czerpie z różnych nauk, np. socjologii,
psychologii, ekonomii, matematyki.
Etymologia słowa ewaluacja odsyła do pojęcia wartości czy wartościowania. Jednak nie
należy kojarzyd ewaluacji z zewnętrzną oceną, a tym bardziej z kontrolą.
Proces ewaluacji jest bowiem dialogiem, podczas którego następuje wspólne dochodzenie
do rozwoju.
DEFINICJE EWALUACJI

Dla wyjaśnienie pojęcia ewaluacji można przytoczyd kilka definicji sformułowanych przez
autorytety w dziedzinie ewaluacji.
Ewaluacja próbuje opisad rezultaty (wyniki) koocowe zaistnienia ocenianych faktów
zarówno z pozytywnej, jak i negatywnej strony. Szuka wyjaśnienia związków pomiędzy
nakładami i koocowym rezultatem; porównuje rezultaty ze wstępnymi zamierzeniami
(H. Radnor)
Ewaluacja to systematyczne badanie wartości lub zalet jakiegoś obiektu
(Jon Comittee)
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Ewaluacja to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji
(Ch. Galloway)
Ewaluacja to proces systematycznego gromadzenia informacji na temat działania,
właściwości i rezultatów programów, personelu oraz produktów.
(M. Q. Patron)
Ewaluacja to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji
(w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających
podejmowanie decyzji.
(H. Mizerak)
Ewaluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub
obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów w celu jej usprawnienia, rozwoju
lub lepszego rozumienia.
(L. Korporowicz)
Ewaluacja w edukacji – proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu założone cele
edukacyjne są rzeczywiści realizowane.
(Tyler)
Ewaluacja w edukacji – zaplanowane i systematyczne działanie, uwidaczniające w jaki
stopniu zostały osiągnięte cele kształcenia; proces diagnostyczno – oceniający, zawierający
w sobie elementy pomiaru, osądu i decyzji.
(J. J. Guilbert)
Ewaluacja w dydaktyce nastawiona byd powinna na systematyczne zbieranie informacji
o warunkach, przebiegu i wynikach dydaktycznych w celu ulepszenia tych działao lub
podjęcia decyzji o ich prowadzeniu.
(B. Niemiecko)
Ewaluacja w edukacji - celowe i zaplanowane pozyskiwanie informacji w trakcie (ewaluacja
okresowa) lub po zakooczeniu wdrażania (ewaluacja koocowa) konkretnych programów
pracy szkoły na temat zmiany społecznej jaka została wywołana w konsekwencji realizacji
zapisanych w tych programach celów i zadao. Ewaluacja służy badaniu i oszacowaniu
osiągniętego rozwoju po to, by móc podjąd najlepsze z możliwych decyzje dotyczące
przyszłych działao szkoły
(M. Kalinowska)
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Definicje powyższe różnią się między sobą przede wszystkim stopniem ogólności.
W zależności od tego, jakiego ewaluowanego obiektu dotyczą, ich autorzy stosują nieco
odmienne słowa i różnie akcentują poszczególne aspekty badania wartości. Wszystkie one
jednak mają szereg cech wspólnych – opisują pewien proces i powstały w jego wyniku
produkt, na który składają się:


zbieranie danych,



analizę zebranych danych,



wyciąganie wniosków,



formułowanie rekomendacji co do decyzji, jakie powinny byd podjęte.



udostępnienie wyników

Istotą ewaluacji jest wnioskowanie o wartości danego przedsięwzięcia na podstawie
uzyskanej informacji zwrotnej od osób bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację.
Zasadnicza różnica pomiędzy tradycyjnym ocenianiem a ewaluacją polega na tym, że
w pierwszym przypadku mamy do czynienia z oglądem zewnętrznym, oglądem
jednoznacznie (i najczęściej jednoosobowo) wartościującym, w drugim zaś z oglądem od
wewnątrz, którego interpretacja pozwala dopiero na wnioskowanie o zaletach i wadach
badanego programu.
O ile ocenianie nastawione jest na jednoznaczne i zamykające wartościowanie (np. program
może byd: zły, słaby, dobry, bardzo dobry, uczniowie osiągają słabe lub dobre wyniki
nauczania), o tyle ewaluacja pozwala na prowadzenie ciągłego dialogu pomiędzy twórcą,
wykonawcami i uczestnikami programu, ponieważ jej nadrzędnym celem zawsze jest
służenie jakości.
Jakośd natomiast jest wartością nieustannie określaną na nowo, bo przecież - zgodnie
z definicją W. E. Deminga - jest to „to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta”.
Ewaluacja różni się do audytu, kontroli czy monitoringu, tym, że wykracza poza obszar
bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności realizatorów danego przedsięwzięcia,
pokazując zamierzone, ale i niespodziewane efekty podejmowanych działao. Bierze pod
uwagę kontekst, szeroko rozumiane środowiskowe uwarunkowania działao oraz wpływ
społeczny realizowanych przedsięwzięd. W obszarze jej zainteresowania leżą także
bezpośrednie oraz pośrednie efekty przedsięwzięcia czyli np. sposób wykorzystania przez
odbiorców wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie trwania programu (rozumiany jako
zmiana świadomości czy postaw).
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Ważne jest, iż informacje zbierane są z różnych źródeł, pochodzą zarówno od osób
wdrażających przedsięwzięcie na różnych szczeblach, jego odbiorców bezpośrednich, ale
także od odbiorców pośrednich (np. społeczności lokalnej).
Informacje zbierane są także różnymi metodami, zarówno jakościowymi (np. wywiad), jak
i ilościowymi (np. ankieta), w sposób bezpośredni i pośredni (np. dane statystyczne).
Definicję ewaluacji można również znaleźd w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania
nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecad prowadzenie badao
i opracowywanie ekspertyz. Przez ewaluację należy rozumied ocenę przydatności
i skuteczności podejmowanych działao edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów,
służącą doskonaleniu tych działao.
EWALUACJA – CZY TO TYLKO WYMÓG PRAWA, CZY SZANSA NA
PROFESJONALNY ROZWÓJ NAUCZYCIELI I SZKOŁY JAKO ORGANIZACJI?
Jest zaproszeniem do rozwoju osobistego nauczyciela i szkoły jako organizacji. Jest
zorganizowaną refleksją nad wartością działao – moich – nauczycielskich, naszych jako
zespołu. Ewaluacja do polskiej oświaty, wchodzi późno. Już dawno instytucje, które
nastawione są na efektywnośd swojej pracy badają, reflektują nad własnymi działaniami, aby
je kontynuowad, modyfikowad zmieniad w sposób świadomy, profesjonalny, a nie tylko
intuicyjny.
Człowiek, nauczyciel, ale także instytucja rozwija się reflektując nad własna pracą. Jeśli ma
to byd refleksja profesjonalna, prowadząca do rozwoju, to powinna byd zorganizowana
wg zasad, które wypracowano dla ewaluacji na całym świecie.
Kto więc przeprowadza ewaluację?
Nauczyciel, który chce zbadad wartośd swoich działao – wtedy służy to jego profesjonalnemu
rozwojowi. Zespół, który chce się dowidzied o wartości działao , systemów ,zasad
funkcjonujących w szkole – wtedy służy rozwojowi całej organizacji.
Wyznacz przedmiot badania.
Co może byd tym przedmiotem?
Wszystkie działania, które przeprowadzasz w szkole jako nauczyciel, systemy, zasady, które
wypracowała szkoła. Pamiętaj, że ewaluacja jest wartościowaniem własnych działao, chcesz
dowiedzied się, czy coś co robisz ma wartośd, czy robid to dalej, czy może coś zmienid?
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Wyznaczając przedmiot badania pamiętaj, że warto badad to czego nie wiesz o swojej pracy
– tyko wtedy ma to sens, przyniesie nowe informacje, pomoże Ci zaplanowad własne
działania. Nie ma potrzeby badad tego co już wiemy.
Postaw pytania, na które w badanym obszarze będziesz szukał odpowiedzi? Zastanów się
jakie wartości są dla ciebie/ zespołu ważne w tym działaniu- badając będziesz szukał
odpowiedzi czy występują one w twoich/ szkoły działaniach? Może jest to skutecznośd
stosowanych metod, a może zespołowośd działania?
Zastanów się kto może udzielid ci informacji na postawione pytania? Zwykle są to inni
nauczyciele, uczniowie, rodzice, czasami inni pracownicy szkoły.
Zapytaj ich - zbierz informacje, które pomogą ci odpowiedzied na zadane pytania. Nie
musisz stosowad skomplikowanych i często zdewaluowanych narzędzi badawczych np.
ankiety. Możesz np. poprosid uczniów o podzielenie kartki na pół i wypisanie po jednej
stronie czynników, które pomagają im się uczyd na twojej lekcji, a po drugiej tych, które
przeszkadzają. Możesz zaprosid reprezentację uczniów, rodziców, nauczycieli na rozmowę
i w tej rozmowie uzyskad interesujące cię/was informacje( zorganizuj grupę fokusową). Są
takie techniki badao, w których uczniowie występują w roli badacza.
Dokonaj analizy zebranych informacji, zobacz jaka jest odpowiedź na zadane pytania,
wyciągnij wnioski w jakim stopniu wartości dla ciebie/dla was ważne występują
w twoich/waszych działaniach. Podejmij decyzje , co zmienid , zmodyfikowad, zaplanuj nowe
EWALUACJA
Ewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą
planowania i rozwoju. Cechą szczególną tej formy jest to, że zasady, na których opiera się
proces ewaluacyjny są określone przez samych zainteresowanych. Oni też definiują kryteria
sukcesów i standardy. Chod metody i techniki mogą byd zapożyczone z badao, to wyniki są
podstawą dla wprowadzenia zmian i poprawy konkretnej sytuacji w szkole.
Ewaluacja, to jest refleksja nad tym, co robimy, dlaczego to robimy i jaka jest wartośd tego co
robimy.
Odpowiedzialny nauczyciel musi regularnie ewaluowad jakośd swojej pracy. Czasem to co
sami uważamy za rewelacyjne po praktycznej weryfikacji okazuje się nie raz zupełnie inne dla
uczniów.
Wyciągnięte wnioski pozwalają wtedy wyeliminowad błędy i poprawid jakośd pracy
nauczyciela i wyniki uczniów.
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EWALUACJA WEWNĘTRZNA A AUTOEWALUACJA
Ewaluacja w szkole rozumiana jest jako wydawanie opinii o wartości pracy szkoły poprzez
systematyczne, jawne, zbieranie i analizowanie informacji o tej pracy w odniesieniu do
znanych kryteriów i wartości.
Proces autoewaluacji nie jest tożsamy z ewaluacją wewnętrzną. Autoewaluacja zachodzi
wówczas, gdy ewaluator ( w tym przypadku nauczyciel) dokonuje ewaluacji własnej pracy,
kiedy podmiot i przedmiot ewaluacji jest w jednej osobie. Ewaluacja wewnętrzna
prowadzona jest z reguły przez zespół nauczycieli i dotyczy wybranego aspektu pracy.
ISTOTA AUTOEWALUACJI
Cechą odróżniająca autoewaluację od ewaluacji jest fakt, iż w toku tej pierwszej
podejmujemy trud określenia wartości własnych działao. Powstaje wówczas koniecznośd
występowania jednocześnie w dwu rolach – ewaluatora i decydenta. Dla niektórych
połączenie obu ról wydaje się nie do pogodzenia. Wielu, zwłaszcza tych, którzy utożsamiają
ewaluację z ocenianiem, twierdzi, że autoewaluacja nie jest obiektywna.


Czyż można byd „sędzią we własnej sprawie”?

Przytoczone pytanie jest sensowne. Tyle tylko, że ich stawianie może świadczy o kłopotach
z rozumieniem istoty autoewaluacji oraz braku świadomości celów i zadao, jakim służy. Jeśli
pojawiają się na szerszą skalę, to trudno byłoby z zapałem rzucad się w wir ewaluacyjnych
zadao. Wcześniej trzeba doprowadzid do uzgodnienia w całym zespole pedagogicznym, o co,
tak naprawdę, w przypadku autoewaluacji może chodzi.
Czego możemy się po niej spodziewad? Jest to niezbędny punkt wyjścia.
Nie muszę nikogo przekonywad, że nie wystarczy posłużenie się, mniej lub bardziej „zgrabną”
definicją. Trzeba czegoś znacznie więcej – najczęściej będzie to koniecznośd prze-łamanie
głęboko zakorzenionych stereotypów i rozwiania wielu wątpliwości.
Działaj, działaj…..
Dokonaj ewaluacji nowych działao
Tylko tak pracując staniesz się prawdziwym profesjonalistą, a twoja szkoła organizacją
rozwijająca się. I nie jest to dodatkowa praca i nowy obowiązek , obok uczenia, które
przecież jest w szkole najważniejsze. Ewaluacja musi stad się częścią twojej / szkoły pracy, bo
służy uczniowi – lepszemu, efektywniejszemu uczeniu!
Jeśli w szkole zagości na stałe kultura ewaluacji, to przeniesie się ona na uczniów, którzy
będą potrafili dokonywad samooceny czyli odpowiadad na pytanie co już umiem, nad czym
powinienem popracowad, a tym samym wziąd odpowiedzialnośd za własny rozwój.
11
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Problem, czyli coś nie idzie tak jak byśmy chcieli, jak sobie to wymarzyliśmy (uczniowie
rozmawiają na lekcji, albo zupełnie się nie odzywają, nawet zachęcani postokrod). Wiemy, jak
chcemy, niestety widzimy, ze tak nie jest
Badania muszą byd skoncentrowane na podstawowej działalności oraz muszą dotyczyd
czegoś na co mamy wpływ
Prowadzone przez osoby, które chcą zrobid „coś”, aby poprawid swoją sytuację (poprzez
badania)
Przedmiot badania definiowany przez praktyków
Próba naukowego poszukiwania odpowiedzi –
zrozumienie

opisania problemu, który umożliwi jego

Badanie (w działaniu) = (mój/ nasz) problem do rozwiązania
+ proces zdobywania informacji
+ wyjaśnienia, które pozwolą (mnie/nam) lepiej zrozumied naturę problemu
+ działanie, które doprowadzi (mnie/nas) do zmiany na lepsze
+ refleksja (ewaluacja)
DOSKONALENIE PROCESU AUTO/EWALUACJI

Zaplanowani
e ewaluacji
Refleksja
(autoewalua
cja
nauczyciela)

Zbieranie
danych

Zaplanowani
e i realizacja
działao

Analiza
danych
Wnioski,
rekomendacj
e
12

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Ewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą
planowania i rozwoju. Cechą szczególną tej formy jest to, że zasady, na których opiera się
proces ewaluacyjny są określone przez samych zainteresowanych. Oni też definiują kryteria
sukcesów i standardy. Chod metody i techniki mogą byd zapożyczone z badao, to wyniki są
podstawą dla wprowadzenia zmian i poprawy konkretnej sytuacji w szkole.
Ewaluacja, to jest refleksja nad tym, co robimy, dlaczego to robimy i jaka jest wartośd tego co
robimy. Odpowiedzialny nauczyciel musi regularnie ewaluowad jakośd swojej pracy. Czasem
to co sami uważamy za rewelacyjne po praktycznej weryfikacji okazuje się nie raz zupełnie
inne dla uczniów. Wyciągnięte wnioski pozwalają wtedy wyeliminowad błędy i poprawid
jakośd pracy nauczyciela i wyniki uczniów.
Nauczyciele prowadzący badania swojej pracy wskazują na trzy obszary wpływu – badania
dostarczają użytecznej wiedzy dotyczącej tak zwanych nie wynikowych efektów pracy szkoły.
Te obszary to:
• Relacje z uczniami. Efektem badao jest zebranie danych, a co za tym, idzie podjęcie działao
służących wzmocnieniu identyfikacji w ramach zespołu klasowego, zwiększenie
zaangażowania i poczucia wartości przez uczniów poprzez to, że nauczyciele zbierają ich
opinie i biorą je pod uwagę, prowadząc lekcje.
• Relacje z rodzicami. Efektem badao jest nie tylko poznanie opinii pewnych grup (uczniów,
rodziców), ale przełożenie ich na lepsze rozumienie i lepsze relacje z sobą.
• Kolejny wymiar to planowanie, organizowanie własnej pracy i dobór elementów do
warsztatu. Badania własnego warsztatu pracy umożliwiają weryfikację stosowanych metod,
pozwalają określid użytecznośd, atrakcyjnośd, efektywnośd stosowanych podejśd w pracy
z uczniami
SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA
Po co stosujemy samoocenę?
Samooceny dokonujemy aby wyeliminowad z własnej dydaktyki nieefektywne metody
nauczania, ciągle doskonalid proces kształcenia, podejmowad skuteczne działania
zapobiegające niepowodzeniom uczniów.
Czym jest samoocena?
Samoocena to celowe i systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach własnej
pracy w celu planowania własnego rozwoju.
Jeżeli wynik samooceny odbiega od oczekiwao szkoły, uczniów czy rodziców, należy
zastanowid się nad swoją pracą, umiejętnościami i dotychczasową wiedzą. Wymaga to
13
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sporządzenia planu własnego rozwoju i podjęcia działao, które będą prowadzid do zmian na
lepsze.
Jak dokonad autoewaluacji?
Rozpoczynając projekt samooceny nauczyciel powinien określid, z jakich źródeł może zdobyd
informacje o swojej pracy i w jaki sposób je pozyska.
Każdy nauczyciel posiada już doświadczenie w dokonywaniu samooceny, chociażby
z rozmowy przed i po obserwacji zajęd. Jednak ze względu, że forma ta zachodzi rzadko
należy bardziej systematycznie obserwowad własne poczynania edukacyjne. Odpowiadad
sobie na pytania:


co będę doskonalił?



jak to zrobię?



kiedy zamierzam to wykonad?

PO CO PODEJMOWAD TRUD EWALUACJI?
1. Nauczyciel uzyskuje wiarygodną informację o tym, jak odbierane są jego działania
i jakie są ich efekty (te oczekiwane, ale też niepożądane). Dzięki temu może
wyeliminowad takie czynniki, które nie sprzyjają efektywnej pracy oraz rozwinąd te
twórcze, wartościowe.
2. Nauczyciel usprawnia komunikację i współpracę między uczniami, rodzicami i innymi
nauczycielami. Uwzględniając w swej pracy opinie i poglądy uczniów, nauczyciel
wykazuje swoją otwartośd, co sprzyja wzajemnemu zaufaniu i życzliwości. Uczeo
czuje się wtedy ważnym podmiotem, a nie tylko przedmiotem oddziaływao
edukacyjnych. Ewaluacja stwarza możliwośd wymiany doświadczeo między
nauczycielami, sprzyja współpracy i wzajemnemu wspieraniu się.
3. Nauczyciel uzyskuje informacje o trafności doboru treści i metod nauczania do
potrzeb i oczekiwao uczniów. Ewaluacji możemy poddad poszczególne fragmenty
programu, jednostki lekcyjnej, poszczególne metody lub środki dydaktyczne.
Powstanie w ten sposób bank informacji o ich przydatności.
4. Ewaluacja pozwala określid efekty procesu nauczania; ustalid jaką wiedzę
i umiejętności posiadają uczniowie, jakie doświadczenia im towarzyszą.
5. Dzięki ewaluacji nauczyciel może planowad strategię swojego rozwoju zawodowego,
uzyskując wiedzę o tym, co robi cała szkoła oraz jakie są potrzeby uczniów i całej
szkoły.
14
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6. Nauczyciel może promowad swoją pracę, a szczególnie te elementy, które stanowią
jej mocne strony.
SPOSOBY EWALUACJI
Nie istnieje jeden uniwersalny sposób przeprowadzania ewaluacji. Dobór metod zależy
przede wszystkim od tego, co poddajemy badaniu oraz od funkcji, jakie ma pełnid ewaluacja.
O tym jakie zastosowad metody i techniki zbierania, a potem analizowania informacji
decyduje wyłącznie ten kto przeprowadza ewaluację.
Najczęściej stosowanymi technikami zbierania danych są: wywiady indywidualne, wywiady
grupowe, swobodne rozmowy, omówienia lekcji w zespole, wywiady kwestionariuszowe,
ankiety, obserwacja, analiza treści prac uczniowskich i dokumentów (np. wypracowao, prac
plastycznych, gazetek ściennych, twórczości uczniów).
Narzędzia samooceny
Arkusz służący do autodiagnozy mogą przygotowad zespoły nauczycieli, pytania muszą
również odnosid się do zbadanych wcześniej oczekiwao i potrzeb uczniów, rodziców a także
do programu szkoły.
Ciekawą formą może byd również propozycja pytao od uczniów, na jakie nauczyciel
dokonujący samooceny powinien sobie odpowiedzied. Pytania te będą zarazem zawierały
oczekiwania uczniów wobec nauczyciela
Do konstrukcji odpowiedniego narzędzia mogą posłużyd przykłady zagadnieo:


W planowaniu swojej pracy dydaktycznej uwzględniam zadania szkoły przyjęte do
realizacji na dany rok szkolny Mam opracowany i uzgodniony z uczniami
przedmiotowy system oceniania



Przestrzegam ustaleo zawartych w przedmiotowym systemie oceniania i
wewnątrzszkolnym systemie oceniania



Zapoznaję uczniów z wymaganiami edukacyjnymi



Daję możliwośd uczniom ich indywidualnego rozwoju



Poszukuję i stosuję nowe pomysły mogące pomóc uczniom w osobistym rozwoju



Dostosowuję zadania przydzielane uczniom do ich indywidualnych predyspozycji
i możliwości/potrzeb edukacyjnych/



Sprawdzam osiągnięcia uczniów różnymi sposobami
15
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Kontrolują postępy uczniów



Ocena osiągnięd uczniów zawiera informację zwrotną nakierowana na postęp w ich
pracy



Stosuję samoocenę pracy uczniów



Stosuje różne metody i techniki pracy z uczniem



Stwarzam sytuacje umożliwiające uczniom uczenie się



Modyfikuję proces uczenia się



Współpracuję z innymi nauczycielami i chętne dzielę się z nimi własnymi
doświadczeniami



Dbam o własny rozwój zawodowy



Korzystam z zorganizowanych form doskonalenia zawodowego



Mam dobre relacje z moimi uczniami



Uczniowie mają do mnie zaufanie



Do pracy z młodymi ludźmi podchodzę z entuzjazmem



Zwracam uwagę na aspekty wychowawcze towarzyszące procesowi kształcenia



Punktualnie rozpoczynam i kooczę zajęcia



Efektywnie wykorzystuję czas na zajęciach



Wykorzystuję posiadaną bazę dydaktyczną



Uczestniczę w akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę



Dobrze przygotowuję się do spotkao z rodzicami



Moja praca i postawa jest dobrze odbierana przez rodziców



Dbam o dobre relacje z wszystkimi pracownikami szkoły

16
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Wnioski z ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela
Po przeprowadzeniu analizy obszarów pracy nauczyciela można wysunąd uzasadniony
wniosek, że ewaluacja pozytywnie wpływa na pracę nauczyciela w następujących aspektach:


Poprawa profesjonalizmu nauczyciela



Poprawa komunikacji i współpracy z uczniami, ich rodzicami oraz innymi
nauczycielami



Nauczyciel uzyskuje informacje o trafności doboru treści i metod kształcenia do
potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów



Ewaluacja pozwala rzetelnie określid efekty procesu nauczania i uczenia się, określid ,
jaką wiedze i umiejętności posiadają uczniowie, jakie doświadczenia im towarzyszą



Dzięki ewaluacji nauczyciel może planowad strategie swojego dalszego rozwoju
zawodowego, uzyskując wiedzę o tym ,co robi cała szkoła i jakie są potrzeby uczniów,
ale również całej szkoły/placówki



Nauczyciel może promowad swoją pracę a szczególnie te elementy, które stanowią jej
mocne strony

Nie bez znaczenia są tu też umiejętności nauczyciela dokonywania obiektywnej oceny
skuteczności własnej pracy, wprowadzenie jej korekty oraz zaplanowanie koncepcji
własnego doskonalenia zawodowego.
Jako przykład można wskazad kompetencje u nauczycieli ,które pozwalają na prowadzenie
ewaluacji własnej pracy :


Kompetencje komunikacyjne /Przejawiają się w poprawnym i skutecznym
operowaniu językiem i terminologią w sytuacjach edukacyjnych oraz w umiejętności
interpersonalnego komunikowania się/.



Kompetencje współdziałania Wyrażają się skutecznością zachowao prospołecznych
i sprawnością działao integracyjnych/



Kompetencje kreatywne/ Przejawiają się u nauczyciela poprzez, nieszablonowe,
innowacyjne i twórcze działania/



Kompetencje informatyczne/wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy/



Kompetencje pedagogiczne /Wyrażają się w trafnym diagnozowaniu, umiejętnym
i skutecznym programowaniu, planowaniu i organizowaniu działao pedagogicznych –
lekcyjnych i pozalekcyjnych, kontrolowaniu i ocenianiu efektów pracy ucznia
17
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w procesie wychowania, są one związane z procesem dydaktycznym/zbiór wiedzy,
umiejętności, dyspozycji sprawnościowych oraz postaw i uznawanych wartości,
niezbędnych dla skutecznej realizacji przez działający podmiot założonych zadao/
Ważne w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczyciela jest monitorowanie i modyfikowanie
działao; – to działania mające na celu zmianę sytuacji na lepsze, śledzenie działao,
obserwowanie przebiegu, zbieranie informacji, gromadzenie danych, służy efektywnej pracy
z uczniem.
DLACZEGO EWALUACJI JEST POTRZEBNA


Ewaluacja w pracy nauczyciela jest konieczna, aby ten mógł stwierdzid, że działa w
sposób profesjonalny.



Zdobywając wiedzę na temat swojego działania i jego efektów, chce polepszenia
wyników.



W ten sposób przejmuje odpowiedzialnośd za własny rozwój.
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15. Mizerek H., Po co szkole ewaluacja? „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2009 nr 1
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Karta dodatkowych wzorów matematycznych nieobecnych w Karcie
wzorów CKE
Jolanta Chadaj, doradca metodyczny PCDZN
1. LICZBY RZECZYWISTE
Błędy

𝑥 – liczba rzeczywista
𝑝 – przybliżenie liczby 𝑥

 Błąd bezwzględny

𝒙−𝒑

 Błąd względny

𝒙−𝒑
𝒙
𝒙−𝒑

Błąd względny wyrażony w procentach

𝒙

∙ 𝟏𝟎𝟎%

2. FUNKCJA KWADRATOWA
a. p =

x 1 +x 2
2

𝑊(𝑝, 𝑞) - wierzchołek paraboli

b. 𝑞 = 𝑓 𝑝
c. 𝑥 = 𝑝 − równanie osi symetrii paraboli
d. Własności funkcji kwadratowej
𝒂<𝟎

𝑍𝑤 =< 𝑞, ∞)
𝑍𝑤 = (−∞, 𝑞 >

𝑓 ↓ 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (−∞, 𝑝 >

𝑓 ↑ 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (−∞, 𝑝 >

𝑓 ↑ 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝜖 < 𝑝, ∞)

𝑓 ↓ 𝑑𝑙𝑎 𝑥𝜖 < 𝑝, ∞ >
𝒂>𝟎
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3. GEOMETRIA ANALITYCZNA

𝐴 𝑥𝐴 , 𝑦𝐴 ,

𝐵 𝑥𝐵 , 𝑦𝐵

𝑦 −𝑦

𝑎𝐴𝐵 = 𝑥 𝐵 − 𝑥𝐴 , gdy 𝑥𝐴 ≠ 𝑥𝐵 − współczynnik kierunkowy prostej AB
𝐵

𝐴

4. PLANIMETRIA
a. Trójkąt prostokątny
 O kątach 𝟑𝟎°, 𝟔𝟎°, 𝟗𝟎°

 O kątach 45°, 𝟒𝟓°, 𝟗𝟎°

b. Środkowe w trójkącie
 punkt przecięcia środkowych trójkąta nazywamy środkiem ciężkości
 W dowolnym trójkącie trzy środkowe przecinają się w jednym punkcie, który dzieli
każdą z nich w stosunku 1:2, licząc od środka boku.
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c. Pole dowolnego czworokąta
 𝑃 = 𝑝𝑟

𝑝 – połowa obwodu czworokąta, 𝑟 - promieo okręgu

wpisanego
1

 𝑃 = 2 𝑑1 𝑑2 𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑑1 , 𝑑2 - długości przekątnych, 𝜑 - kąt między przekątnymi

d. Kwadrat o boku 𝒂 i przekątnej 𝒅
𝑑=𝑎 2

𝑃=

𝑑2
2

b

e. Trapez
𝑎

 ∆4 ~∆3 , 𝑘 = 𝑏

4

 𝑃1 = 𝑃2



𝑃3
𝑃4

1

𝑎 2

=

2
3

𝑏

a

f. Sześciokąt foremny o boku 𝒂
 𝑑1 = 2𝑎 − dłuższa przekątna
 𝑑2 = 𝑎 3 − krótsza przekątna
 𝑃 =6∙

𝑎2 3
4

g. Wielokąt wypukły o n bokach


𝑛 𝑛 −3
2

− liczba przekątnych

 𝑛 − 2 ∙ 180° −suma kątów wewnętrznych


𝑛−2 ∙180°
𝑛

− miara kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym
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h. Figury podobne
𝑎

𝑂

 𝑘 = 𝑎 1 = 𝑂1 ,
2

2

𝑎1 , 𝑂1 − długośd boku i obwód figury 𝑓1 podobnej do

figury 𝑓2 .
𝑃

 𝑘 2 = 𝑃1 ,

𝑃1 − pole figury 𝑓1 podobnej do figury 𝑓2 .

2

5. STEREOMETRIA
a. 𝑎 3 przekątna sześcianu
b. 𝑑 = 𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2 przekątna prostopadłościanu o wymiarach 𝑎, b, c.
c. Objętości brył podobnych
𝑉

𝑘 3 = 𝑉1

𝑉1 − objętośd bryły 𝐵1 podobnej do bryły 𝐵2 .

2

6. PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI
a. Przesunięcie wykresu funkcji 𝒚 = 𝒇(𝒙) o 𝒑 jednostek wzdłuż osi OX
i q jednostek wzdłuż osi OY :
𝑦 = 𝑓(𝑥)

𝑝,𝑞

𝑦 =𝑓 𝑥−𝑝 +𝑞

b. Symetria osiowa względem osi OX wykresu funkcji 𝒚 = 𝒇 𝒙 :
𝑦 = 𝑓(𝑥)

𝑆𝑂𝑋

𝑦 = −𝑓(𝑥)

c. Symetria osiowa względem osi OY wykresu funkcji 𝒚 = 𝒇 𝒙 :
𝑦 = 𝑓(𝑥)

𝑆𝑂𝑌

𝑦 = 𝑓(−𝑥)

d. Symetria środkowa względem początku układu wykresu funkcji 𝒚 = 𝒇 𝒙 :
𝑦 = 𝑓(𝑥)

𝑆𝑂

𝑦 = −𝑓(−𝑥)
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7. CIĄGI
a. Dowolny wyraz ciągu, gdy znamy wzór na 𝑺𝒏
𝒂𝟏 = 𝑺𝟏
𝒂𝒏 = 𝑺𝒏 − 𝑺𝒏−𝟏 dla 𝒏 ≥ 𝟐

b. Procent składany
Jeżeli przez K oznaczymy złożony kapitał, p - oprocentowanie (w stosunku
rocznym), m - ilośd okresów kapitalizacji w roku, n - ilośd lat, to wykorzystując
wzór:
K 1+

p
m ∙ 100

n∙m

otrzymamy kwotę, która będzie znajdowad się na naszym koncie po 𝑛 latach.
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Jak powinna wyglądać dobra prezentacja?
Jolanta Chadaj, doradca metodyczny PCDZN

Prezentacja ekranowa jest odmianą plakatu, a więc chodby dlatego rządzi sie swoimi
prawami.
Najważniejsze cechy dobrej prezentacji:
 Czytelnośd
To podstawa każdej publikacji, ale w przypadku prezentacji – która pokazywana jest
zwykle w specyficznych warunkach, i ma od razu trafid do odbiorcy – jest jeszcze
ważniejsza. Wszystkie kolejne punkty w istocie odnoszą się do czytelności.
 Jeden slajd na jeden temat
Nie można zacząd nowego tematu w połowie slajdu – nawet, gdy jest krótki i zajmuje
tylko mały fragment następnego.
 Tytuły
Powinny byd na każdym slajdzie (oczywiście bez kropek na koocu). Na kolejnych
slajdach na ten sam temat trzeba tytuł powtórzyd.
 Grafika
Jak najwięcej, ale wszystko na temat. W prezentacji powinno byd dużo schematów
i wykresów oraz innej łatwo przyswajalnej i prostej w formie grafiki.
 Równoważniki zdao
Gdy używamy słów, to krótko i hasłowo – więc najlepsze są równoważniki zdao
i wypunktowania. Nigdy nie pokazujemy w prezentacji tekstu, którego odbiorca nie
zdąży przeczytad i przyswoid przez krótki czas wyświetlania danego slajdu.
 Interpunkcja
Ponieważ wypunktowania są właściwie hasłami lub tytułami (które w rozwinięciu
ustnym objaśniamy) można zrezygnowad z niektórych znaków interpunkcyjnych
(na przykład kooczących każdy punkt). Ale z tym ostrożnie. . . :)
 Lewy górny róg
Najważniejsze treści na każdym slajdzie zamieszczamy właśnie tam – po lewej i na
górze koncentruje sie uwaga patrzącego.
 Barwy
Kilka (3–5) na jednym slajdzie, a właściwie te same w całej prezentacji. Uwaga
dotyczy wszystkich barw (włącznie z tłem), poza ilustracjami, które mogą byd nieco
barwniejsze, ale w tonacji odpowiadającej całości prezentacji. Na różnych slajdach
ten sam kolor musi mied to samo znaczenia – to znaczy, jeśli w pewnym slajdzie na
niebiesko wyróżniamy nowe pojęcia, a na czerwono ważne ostrzeżenia, nie możemy
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na którymś z kolejnych slajdów wyróżniad ostrzeżeo na niebiesko, a nowych pojęd na
zielono.
 Pięd elementów
Na slajdzie nie należy umieszczad więcej niż pięd elementów, a lepiej zwykle mniej
(szczególnie, jeśli chcemy na coś zwrócid uwagę – wtedy to coś powinno byd
samotne).
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Sprawozdanie z V edycji konkursu: „Kreatywny nauczyciel”.
Małgorzata Pawlik, doradca metodyczny PCDZN

W miesiącu czerwcu 2015 roku w Puławach odbyła się uroczystośd wręczenia nagród
w ramach konkursu: „ Kreatywny nauczyciel” zorganizowanego przez doradcę metodycznego
mgr Małgorzatę Pawlik pod patronatem dyrektora PCDZN w Puławach mgr Anny Baracz. Na
spotkanie zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu wraz z dyrektorami placówek.
Celem piątej edycji konkursu było rozwijanie kreatywności nauczycieli poprzez
upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie wychowania przez
sztukę dzieci w wieku przedszkolnym.
Do konkursu przystąpiły 4 placówki przedszkolne reprezentowane przez 9 nauczycieli.
Nauczyciele opisali przedsięwzięcia edukacyjne, które były zrealizowane w ostatnich trzech
latach, jednak nie później niż do IV 2015 r.
Nagrodzeni uhonorowani zostali nagrodami i dyplomami, które ufundowały: PCDZN
w Puławach oraz współpracujące z nami wydawnictwo GRUPA EDUKACYJNA S.A. /MAC/
Już drugi rok z rzędu laureatką konkursu została Pani Joanna Gąska, nauczycielka
z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Rykach za przedsięwzięcie edukacyjne prowadzone
w ramach zajęd dodatkowych pod hasłem: "Ekspresja twórcza".
Miejsce II zajęły Panie Anna Podsiadła i Anna Matraszek z Miejskiego Przedszkola nr 7
w Puławach za przedsięwzięcie edukacyjne pod hasłem: "Zarażając sztuką pomagamy
innym".
Miejsce III zajęła Pani Iwona Krawczak z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Puławach za realizację
projektu edukacyjnego: "Teatr - sztuka widziana oczami dziecka".
Wyróżnienia otrzymały:




Pani Małgorzata Pisarek z Przedszkola w Bobrownikach za przedsięwzięcia
edukacyjne: "Przez pokolenia";
Panie Jolanta Kowalczyk, Anna Różycka z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Puławach projekt: "Snuj się snuj bajeczko";
Panie Anna Mostowska, Agnieszka Ścibior-Kowalczyk z Miejskiego Przedszkola nr 16
w Puławach za działania edukacyjne pod hasłem: "Sprawne ręce".
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Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej
PCDZN (za zgodą właściciela/właścicieli autorskich praw do zgłoszonego działania
edukacyjnego).
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a dyrektorom, którzy swoją obecnością uświetnili
uroczyste wręczenie nagród, składamy serdeczne podziękowania.
Mamy nadzieję, iż tradycja propagowania kreatywnych działao będzie kontynuowana
i w przyszłym roku nauczyciele z równie dużym zaangażowaniem przystąpią do konkursu.
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Zarażając sztuką pomagamy innym - działania edukacyjne realizowane
w ramach konkursu „Kreatywny Nauczyciel”

Anna Matraszek Anna Podsiadła, Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach

1. Wycieczka do biblioteki

2. „Dziewczynka z zapałkami” dostarczyła wielu wzruszeo
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3. Leroy Merlin- sadzimy kwiaty, przyszłe pola nadziei

4. Malujemy domy i mamy plany na przyszłośd
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5. Wizyta Zosi i Antosi zwykłe, niezwykłe…

6. Trudne origami – pomoc starszych kolegów bezcenna
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7. Tworzymy sztukę w Młodzieżowym Domu Kultury

Marsz nadziei – zrobiło się niebiesko
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Zajęcia ekspresji twórczej - działania edukacyjne realizowane w ramach
konkursu „Kreatywny Nauczyciel”
Joanna Gąska, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Marii Kownackiej w Rykach

CELE OGÓLNE DZIAŁANIA EUKACYJNEGO
 Rozbudzanie kreatywnej postawy wobec sztuki plastycznej, muzycznej, tanecznej
i kulinarnej Tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działao twórczych
w wyżej wymienionym zakresie
 Rozwój wyobraźni twórczej, ruchowej i muzycznej Kształtowanie kreatywnej postawy
wobec otoczenia

 Umożliwienie ekspresji plastycznej, technicznej, muzycznej, tanecznej i kulinarnej
PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA EKSPRESJI TWÓRCZEJ PROWADZONE RAZ W TYGODNIU
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT:

 Kiszenie kapusty z udziałem Koła Gospodyo Wiejskich z Rososzy
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 Origami z kółek

 Piernikowe Ozdoby Świąteczne
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 Zimowe dekoracje

 Z piratami w świat
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 Siejemy zboże



Twórcze zabawy z masą cukrową
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Sprawne ręce - działania edukacyjne realizowane w ramach konkursu
„Kreatywny Nauczyciel”

Anna Mostowska, Agnieszka Ścibior – Kowalczyk, Miejskie Przedszkole nr 16 w Puławach

Cele ogólne:
 Odkrywanie i rozwijanie uzdolnieo artystycznych dziecka.
 Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej.
 Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do
eksperymentowania różnym materiałem.
 Wyrażanie swojej wiedzy, przeżyd i doświadczeo za pomocą plastycznych środków
wyrazu. Kształtowanie twórczej postawy, kreatywności.
 Kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi - dziełami sztuki poprzez
obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki
ludowej, fotografią.
 Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
 Doskonalenie sprawności manualnej.
 Uwrażliwienie na piękno otoczenia.

 Odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności.
Kluczowe etapy realizacji:

 Spotkania z twórcami ludowymi
o „Jesienne bukiety” - Dzieci zaprosiły Panie – Twórczynie Ludowe do
wspólnego wykonania jesiennych bukietów. Wykonane bukiety przyozdobiły
przedszkolną szatnię
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o

„Palmy wielkanocne” Twórczynie Ludowe pokazały dzieciom jak można

samodzielnie wykonad palmę wielkanocną.

o

„Bystrzacy w przedszkolu” – sztuka ludowa, to także taniec. Przedszkolaki miały
okazję poznad taoce ludowe z regionu lubelskiego prezentowane przez zespół
ludowy z Wąwolnicy.

 Udział w konkursach
Dzieci zdolne miały okazję wyrazid swoją wiedzę, przeżycia za pomocą środków
plastycznych, wykazad swoje uzdolnienia, promowad siebie, grupę oraz placówkę.
W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki brały udział w następujących konkursach
plastycznych:
„Moje wakacje w gminie Puławy”- konkurs plastyczny zorganizowany przez Centrum
Informacji Turystycznej w Puławach.
„Jan Paweł II - Świętymi bądźcie”- udział jednej dziewczynki w konkursie plastycznym
organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzina oraz Urząd Miasta Puławy.
„Mój ulubiony bohater wierszy Jana Brzechwy” konkurs plastyczny zorganizowany
przez Szkołę Podstawową nr 3 w Puławach.
„Kartka bożonarodzeniowa”- konkurs plastyczny organizowany przez Miejskie
Przedszkole nr 18 w Puławach.
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„Papież o dzieciach, dzieci o Papieżu”- konkurs plastyczny organizowany przez
Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach i parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
w Puławach.
 Oglądanie wystaw

 Organizowanie wystaw
Dzieci, rodzice i personel byli organizatorami wystaw, które powstały w różnych
częściach naszej placówki i przy okazji różnych imprez czy uroczystości. Dzieci
wykazywały się swoją pomysłowością, kreatywnością tworząc prace z różnorodnych
materiałów.
o „Cztery pory roku”- nauczycielki z chętnymi dziedmi wykonywały cyklicznie
oryginalne prace plastyczne, które wyeksponowane zostały w holu
przedszkola.

o „Jesienne kąciki”- dzieci i personel miały za zadanie zorganizowanie
jesiennego kącika przyrody i wyeksponowanie go w naszej placówce.
Wspólnie z przedszkolakami zbierałyśmy jesienne dary. Wykonałyśmy z nich
ozdoby, stroiki, bukiety, kapelusze. Pani Dyrektor nagrodziła wkład dzieci w
wykonanie pięknych kącików książkami oraz słodyczami.
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o

„Moje zdjęcie z misiem"- zorganizowałyśmy wystawę zdjęd dzieci z różnymi
misiami.

o

„Puławy widziane okiem obiektywu fotograficznego” – czyli dzieci pozują na
tle zabytków Puław, w różnych porach roku – wystawa zdjęd.

o

„Bożonarodzeniowe szopki„ -pokonkursowa wystawa prac -wykonanych przez
dzieci i ich rodziców. W ramach konkursu zostało wykonanych wiele
oryginalnych szopek.
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Prowadzenie zajęd otwartych warsztatów z rodzicami

o „Entliczek-pentliczek czerwony stoliczek” czyli zabawy logopedyczne wesołe
i praktyczne podczas czerwonego dnia w przedszkolu. Zajęcie dla nauczycielek
i rodziców zorganizowała Agnieszka Ścibior- Kowalczyk. Podczas zajęd dzieci
wspólnie z rodzicami wykonywali gąsienicę, z której powstała oryginalna
zbiorowa praca.

o „Ozdoby choinkowe”- warsztaty plastyczne. Wspólne wykonanie zabawek
choinkowych z dziedmi i ich rodzicami według pomysłów dzieci, rodziców
i nauczycielek. Wykonane prace ozdobiły naszą grupową choinkę.
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o „Wielkanocne zwyczaje - baranki, pisanki i inne niespodzianki” Zajęcie dla
rodziców i koleżanek zorganizowane przez Annę Mostowską. Finałem zajęcia
o wielkanocnych tradycjach było wykonanie wielkanocnego mazurka z
przygotowanych akcesoriów (wafle, nutella, wiórki kokosowe, słodkie
posypki, cukiereczki...)

 Pokazy multimedialne
Opracowane pokazy multimedialne przybliżyły dzieciom świat sztuki. Przedszkolaki
oglądały i podziwiały reprodukcje, poznały ich twórców. Kształtowały swoje
zainteresowania.

o „Oglądanie wytworów twórców ludowych” (Działania inspirowane sztuką
ludową) - pokaz multimedialny i spotkanie z gościem. Poznawanie elementów
dawnego wyposażenia domów i chat wiejskich.

o „Sztuka muzealna i pozamuzealna” - wirtualna wizyta w muzeum. Poznanie
różnych dziedzin sztuki - malarstwa, architektury, fotografii, rzeźby…
Utworzenie kącika „Dzieła sztuki”.

o „Malownicza przyroda - malarstwo krajobrazowe” Przybliżenie wybranych
dzieł i artystów malujących krajobrazy. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki
poprzez oglądanie reprodukcji.

o „Kolory pani Jesieni” - prasowanka kredkami świecowymi. Wykonanie rysunku
pastelami olejnymi na kalce technicznej, składanie kartki na pół, prasowane
żelazkiem.
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 Teatrzyki
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez spotkania teatralne przyniosło im wiele
korzyści: rozwijały wyobraźnię, doskonaliły mowę, sprzyjały umuzykalnieniu,
rozwijały płynnośd ruchów oraz zwiększały poczucie własnej wartości. Przełamywały
również nieśmiałośd podczas wyrażania własnych sądów i opinii. Uczestniczenie
w przedstawieniach i koncertach służyło podpatrywaniu pracy aktorów. Było okazją
do poszerzania wiadomości o teatrze. Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie
wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

o „Kaprysy Królewny Klarysy”- oglądanie teatrzyku w wykonaniu aktorów z
warszawskiego teatru.

o „Wielkie sprawy Małej żaby” - oglądanie teatrzyku w wykonaniu aktorów
sceny krakowskiej

o „Na wiosennej łące” – teatrzyk z cyklu: „dzieci – dzieciom”

 Imprezy i uroczystości
Organizowane imprezy i uroczystości były okazją do wspaniałej zabawy. Do
obdarowywania się wykonanymi prezentami, kultywowania tradycji.







„Święto pieczonego ziemniaka”
„Dzieo Chłopaka”
„Dzieo pluszowego misia”
„Jasełka”
„Dzieo Babci i Dziadka”
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„Dzieo Kobiet”
„Pożegnanie zimy - powitanie wiosny”
„Dzieo Rodziców”
„Dzieo Dziecka”
„Uroczyste zakooczenie roku”
„Kolorowe dni w przedszkolu”

Znaczenie zrealizowanych działao dla adresatów przedsięwzięcia:
Przedszkolaki:













Uwrażliwiły się na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych.
Wzbogaciły przeżycia w kontakcie z naturą i wytworami człowieka.
Rozwinęły wyobraźnię i aktywnośd twórczą w dziedzinie plastyki.
Zdobyły umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi.
Wzbogaciły swoje wiadomości o sztuce.
Podejmowały działania z własnej inicjatywy.
Rozwinęły swobodę w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na
płaszczyźnie i w przestrzeni - w różnych technikach plastycznych.
Rozwinęły różne formy myślenia i postrzegania.
Rozwinęły zdolności emocjonalnego przeżywania wartości estetycznych.
Przestrzegały zasad i norm współżycia w zespołowej działalnościplastycznej.
Rozwijały swoje talenty i uzdolnienia oraz umiejętności artystyczne.
Wykazywały się własną kreatywnością, pomysłowością i inwencją twórczą.

Nauczycielki:









Rozwinęły swoją kreatywnośd.
Samorealizowały się co dawało poczucie satysfakcji.
Inspirowały do twórczych rozwiązao.
Zapewniały atrakcyjnośd oferty edukacyjnej.
Promowały grupę, placówkę oraz swoich wychowanków.
Miały możliwośd nawiązania nowych kontaktów z różnymi instytucjami.
Miały możliwośd wymiany doświadczeo.
Aktywizowały dzieci i ich rodziców poprzez wspólne działania w ramach projektu.
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„Snuj się, snuj bajeczko” - projekt edukacyjny dla dzieci 3-4-letnich
realizowany w ramach konkursu „Kreatywny Nauczyciel”
Jolanta Kowalczyk, Anna Różycka, Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach

CELEM PROJEKTU BYŁO:
• poznawanie utworów literatury dziecięcej
• budzenie zainteresowania książką
• stwarzanie okazji do działao twórczych
• integrowanie grup przedszkolaków
• stwarzanie serdecznej, radosnej atmosfery
REALIZACJA PROJEKTU





GROMADKA KUBUSIA PUCHATKA
Po wysłuchaniu bajki dzieci bawiły się ze swoimi misiami przy muzyce i piosenkach

RZEPKA J. Tuwima
Dzieci aktywnie słuchały wiersza manipulując sylwetami postaci występującymi
w wierszu. „Rzepka” była też inspiracją do zrobienia przepysznej surówki z jabłka
i marchewki oraz do wspólnych zabaw z rodzicami przy robieniu „jarzynowych
stworków”.
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OTWÓRZ OKIENKO H. Bechlerowa
Po wysłuchaniu bajki i obejrzeniu teatrzyku dzieci wykonały prace plastyczne.
 DOMECZEK A. Tołstoj
Słuchając tej bajki dzieci miały okazję wcielid się w postacie w niej występujące,
a także samodzielnie tworzyd muzykę.

 BAJKA O SŁONIU W. Chotomska
Bajka ta była okazją do spotkania z kolegami ze szkoły podstawowej nr 11 i ich
wychowawczynią- panią Bożeną Krygier. Pani Bożenka przeczytała nam bajkę,
a następnie razem bawiliśmy się w konwencji pedagogiki zabawy i wykonaliśmy
ilustracje do książeczki.



WIOSNA J.Radyserb – Wjela
Treśd książeczki była inspiracją do poszukiwao wiosny
EFEKTY PROWADZONYCH ZAJĘD DLA DZIECI:
• poznały literaturę dziecięcą
• zainteresowały się książką
• rozwinęły wyobraźnię
• poznały nowe techniki plastyczne
• zintegrowały się w grupach
KORZYŚCI DLA AUTOREK PROJEKTU:
• pogłębiłyśmy wiedzę pedagogiczną
• wzbogaciłyśmy warsztat pracy
• poznałyśmy nowe techniki plastyczne
• zintegrowałyśmy się.
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Uczeń zdolny – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Marianna Szpakowska, doradca metodyczny PCDZN

Nadszedł czas, aby poszerzyd nasze rozumienie talentów. Najważniejszym wkładem, jaki
może wnieśd oświata do rozwoju dziecka jest dopomożenie mu w znalezieniu dziedziny, która
najbardziej odpowiada jego talentom, w której będzie kompetentnym fachowcem, w której
praca będzie dawała mu zadowolenie. Zupełnie straciliśmy to z pola widzenia.
Howard Gardner

Praca z uczniem zdolnym nabiera obecnie coraz większego znaczenia w działalności
nauczyciela i szkoły. Zwiększa się bowiem zapotrzebowanie na wysoko
wyspecjalizowane kadry naukowe, techniczne i kierownicze.
Wiele badao wskazuje, że wysoki procent uczniów zdolnych nie wykorzystuje swoich
możliwości umysłowych w nauce szkolnej. Uczniowie ci mogą nie byd zidentyfikowani
jako zdolni. Wymaga to bowiem rozpoznania specyficznych właściwości ich myślenia
i uczenia się, skutecznych rozwiązao w indywidualizacji pracy dydaktyczno wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowao, wdrażaniu do samodzielnej
pracy.
O uczniach zdolnych mówimy w odniesieniu do jednostek przejawiających wysoki
poziom zdolności ogólnych (inteligencji) lub posiadających jakąś zdolnośd specjalną
w sferze działalności umysłowej.
Do wykrywania zdolności intelektualnych służą testy inteligencji, zdolności
i osobowości. Najlepiej jednak poznaje się zdolności przez obserwację procesów
i wyników działania jednostki. Takie możliwości mają przede wszystkim rodzice
i nauczyciele. Oni w pierwsi mogą zwrócid uwagę na dzieci wyróżniające się wysokimi
lub wybitnymi zdolnościami w jakimś kierunku. Utrudniają to stereotypy ucznia
zdolnego. Dzieci zdolne, uczniowie zdolni wykazują znaczne różnice indywidualne.
Ważne jest rozróżnienie zdolności potencjalnych od tych, które wiążą się
z osiągnięciami w nauce szkolnej.
Wnikliwa obserwacja sposobów uczenia i myślenia oraz zachowania się dzieci może
stanowid bardzo dobrą podstawę do wyodrębnienia uczniów zdolnych.
Proces rozpoznawania utalentowanych dzieci w szkole jest długą i żmudną
wędrówką, pełną niespodzianek i tajemnic. Najprościej zdiagnozowad ucznia, którego
zdolności zostały już ujawnione w przedszkolu, czy Poradni. Znacznie trudniej
rozpoznawad zdolności uczniów, którzy je posiadają, a które nie ujawniły się jeszcze
w sposób czytelny.
W tym przypadku praca nauczyciela wymaga zaplanowania i organizacji działao
mających na celu stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, które mogą ujawnid
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szczególne zdolności uczniów. Istnieje wiele metod, które pomogą ujawnid
uzdolnienia:
 obserwacja pracy ucznia na lekcjach
 obserwacja relacji uczeo – grupa
 ankieta
 pomiar dydaktyczny
 informacja zwrotna po przeprowadzonych zajęciach
 rozmowa z rodzicami
 testy osiągnięd
 testy inteligencji
 nominacje rodziców
 nominacje nauczycieli
 nominacje ekspertów
 nominacje rówieśników
 wybitne osiągnięcia (w konkursach, olimpiadach, oryginalne wytwory...)
Metody te nie zawsze są jednoznaczne i posiadają wady. Na wynik testów czy
olimpiad poza zdolnościami wpływ maja czynniki zewnętrzne, chociażby stres,
szczęście czy pech. W nominacjach trudno zupełnie wyeliminowad subiektywizm.
Wynik testów uzależniony jest od postawy ucznia, jego motywacji, chęci rozwiązania
zadao. Nominacja nauczyciela ma duże znaczenie w identyfikacji zdolności, stwarza
takie warunki obserwacji, których brakuje w pozostałych metodach.

Uczniowie zdolni charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami:
1 – ponadprzeciętnymi osiągnięciami
lub
2 – potencjalnymi zdolnościami do takich osiągnięd.
Cechę pierwszą możemy stwierdzid obserwując rezultaty aktywności ucznia, cechę
drugą – badając go instrumentami psychologicznymi, np. testami.
Pojęcie uczeo zdolny służy do określenia jednostek, które pod względem zdolności
intelektualnych przewyższają swoich rówieśników.
Pod uwagę bierze się takie zdolności, jak:







zdolnośd do efektywnego uczenia się rzeczy nowych
wybitne, stale wyróżniające się wyniki w jakiejś aktywności
oryginalnośd w myśleniu i działaniu, nasilenie dążeo poznawczych
wysoki poziom myślenia analitycznego
łatwośd rozumienia i przyswajania treści i symboli abstrakcyjnych i stosunków
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symbolicznych, właściwego posługiwania się nimi w swoim działaniu
wrażliwośd na problemy i wytrwałośd w ich rozwiązywaniu
pokonywanie trudności intelektualnych i przeżywanie satysfakcji

Za ludzi zdolnych uważa się tych, którzy mają inteligencję bardzo wysoką (130, 140
i więcej). Niekiedy przyjmuje się też granicę niższą 120 i więcej. Tak wyróżnia się ludzi
zdolnych, bardzo zdolnych, wybitnie zdolnych, geniuszy, talenty.
Wysoka inteligencja może zaznaczad się we wszystkich lub w wielu dziedzinach
działalności, jak również tylko w pewnych, określonych, np. do matematyki
i przedmiotów ścisłych, do języków, humanistyki, przedmiotów artystycznych itp.
Ponadprzeciętne zdolności uczeo może przejawiad w szkole w kilku obszarach







uczeniu się przedmiotów szkolnych, „akademickim” (potrafi wynajdowad
oryginalne dowody i sposoby rozwiązao problemów matematycznych)
artystycznym
technicznym
sportowym
społecznym (wykazuje talent przywódczy lub umiejętnośd skutecznego
rozwiązywania problemów społecznych)

O efektach tej działalności współdecydują – obok zdolności - osobowośd, stopieo
zaangażowania w działalnośd oraz lepsze warunki życia i aktywnośd jednostki.
Wyodrębnienie uczniów zdolnych nie jest w pełni możliwe tylko na podstawie
testowego pomiaru inteligencji. Wynik pomiaru wskazuje jedynie potencjalne
zdolności, które w połączeniu z innymi cechami identyfikują jednostki wybitnie
zdolne.
Reforma systemu oświaty, nowe programy - nowa koncepcja kształcenia ogólnego,
byd może przyczyni się do pełnego rozwoju zainteresowao i zdolności uczniów, do
kształcenia twórczego myślenia, wytrwałości i pracowitości.
Obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest takie zorganizowanie pracy z tymi uczniami, by
mogli we właściwy sposób rozwijad swoje zainteresowania i zdolności.
Tradycyjne metody nauczania nie sprzyjają indywidualizacji w procesie
dydaktycznowychowawczym. Uczeo zdolny pracuje w szybszym tempie, jest bardziej
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dociekliwy, często przeszkadza, jest rzadko wyróżniany i nagradzany, a niekiedy
nawet karany za nietypowe przejawy swojej aktywności.
Rozwój i kształcenie dzieci zdolnych wymaga działao różnorodnych,
nieschematycznych, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji ucznia.
Indywidualny program lub tok nauki jest jedną z najszybszych dróg przygotowania
ucznia szczególnie uzdolnionego do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Uczeo uzdolniony to ten, który szybciej opanowuje dany poziom
umiejętności, uzyskuje szczególnie dobre wyniki w jakiejś działalności. Jest to także
uczeo, który posiada umiejętności twórcze (np. daje oryginalne rozwiązania).
Rozpoznanie takich uczniów i rozwijanie ich zdolności jest obowiązkiem nauczycieli i
szkoły. Ucznia uzdolnionego w przedmiotach ścisłych charakteryzuje szczególna
umiejętnośd postrzegania, przyswajania, przetwarzania i przechowywania wiedzy.
Charakterystyczne cechy tych uczniów to:








umiejętnośd dostrzegania problemów i zależności matematyczno-fizycznych
oraz elastycznego,
niestereotypowego myślenia rozwiązywanie problemów drogą stawiania
hipotez i sprawdzania ich, jak również dostrzegania swojej niewiedzy wysoko
rozwinięta pamięd logiczna oraz mechaniczna, a więc możliwośd
przechowywania związków i zależności
zdolnośd szybkiego przejścia z rozumowania konkretno-obrazowego do
myślenia abstrakcyjnego
tendencja do poszukiwao prostych, jasnych rozwiązao-czasami błyskotliwych
i zaskakujących krytyczne spojrzenie na rozumowanie własne i cudze
dobrze rozwinięta wyobraźnia i łatwośd koncentrowania uwagi przez dłuższy
czas

Zdolności specjalne (kierunkowe) występują również w różnym stopniu. Osoby
wyróżniające się wysokim poziomem zdolności specjalnych (jednej lub więcej) uważa
się za uzdolnione.
Charakterystyczne cechy tych uczniów
inteligencji (IQ 120 i więcej)




Wysoki poziom zdolności ogólnych =

Wysoki poziom zdolności specjalnych = uzdolnieo
Wysokie osiągnięcia lub możliwości takich osiągnięd w nauce bądź innych
dziedzinach działalności
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Osiągnięcia oryginalne i twórcze lub możliwości takich osiągnięd

Każda z tych cech wyróżnia uczniów zdolnych, ale nie muszą oni mied ich wszystkich.
Uczniów uzdolnionych charakteryzują też inne cechy, które pozostają w określonych
związkach ze zdolnościami i warunkują zarówno ujawnienie się i rozwój zdolności, jak
i osiągnięd.
Są to:







Wielostronne i silne zainteresowania
Silna motywacja do zajmowania się wybranymi dziedzinami działalności
Określona postawa wobec szkoły, nauczycieli, treści kształcenia (duży
krytycyzm wobec treści lub metod kształcenia)
Właściwości temperamentu sprzyjające uczeniu się tzw. szybki styl uczenia
się, duża siła procesów nerwowych i ruchliwości tych procesów (czyli
skłonności introwertyczne)
Cechy osobowości, głównie cechy charakterologiczne , ale też emotywne
(stosunkowo łatwo znoszą niepewnośd i konflikty), są wytrwali w swych
dążeniach, samodzielni, maja poczucie własnej wartości, przejawiają
skłonności do dominacji, niekiedy są agresywni, wyróżniają się też zwiększona
wrażliwością, dużym poczuciem sprawiedliwości społecznej

Niektóre z tych cech powodują, że uczniowie zdolni nie zawsze dobrze funkcjonują
w grupach rówieśniczych. Zdarza się, że są oni wyobcowani, odizolowani od grupy
kolegów – nie znajdują wśród nich partnerów o podobnym poziomie intelektualnym.
Często popadają w konflikty z otoczeniem, bywają agresywni i nerwowi, wyróżniają
się skłonnością do rywalizacji w grupie, brak im zrównoważenia emocjonalnego,
równie często bywają skryci i osamotnieni.
Nauczyciel pracujący z takimi uczniami powinien rozumied ich poszukiwawczy
i twórczy niepokój, a także bezkompromisowośd. Musi byd otwarty na ucznia.
Posiadad duży autorytet. Wspierad, wskazywad źródła wiedzy, służyd pomocą, niczego
nie narzucad. Często obserwuje się chętne przebywanie tych uczniów z dorosłymi.
Stan ten sprawia, że wielu uczniów zdolnych niezbyt dobrze się czuje w szkołach,
w których nie indywidualizuje się kształcenia, panuje zbyt autokratyczny styl
nauczania. Uczeo zdolny, to ten, który szybciej opanowuje dany poziom umiejętności,
uzyskuje szczególnie dobre wyniki w jakiejś działalności, posiada umiejętności
twórcze, ale też może mied problemy lub sprawiad problemy.
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Zdolności niektórych dzieci są maskowane, celowo lub na skutek trudności
emocjonalnych. Uczniowie zdolni są często nadpobudliwi.
Formy nadpobudliwości typowe dla zdolnych dzieci:






intelektualna,
wyobrażeniowa,
emocjonalna,
zmysłowo-sensoryczna,
psychomotoryczna

Inne cechy:







egocentryzm, koncentracja na sobie;
zarozumiałośd, okazywanie lekceważenia rówieśnikom i nauczycielom;
trudności z przystosowaniem do funkcjonowania w grupie;
przyswajanie wiedzy encyklopedycznej, trudności w wiązaniu posiadanych
wiadomości z umiejętnościami;
w późniejszym wieku często lenistwo.

Dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona to grupa o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Cztery główne dziedziny specjalnych potrzeb edukacyjnych:






Komunikacja i kontakty międzyludzkie,
Procesy myślowe i przyswajanie informacji Zachowanie, emocje i rozwój
społeczny,
Rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny.
Specjalne potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych powinny byd w porę
rozpoznane i uwzględniane w toku kształcenia oraz wychowania przez
wszystkie placówki edukacyjne.

Niezbędne jest również wsparcie psychologiczno – pedagogiczne. Specjalne potrzeby
edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają ze zróżnicowanego indywidualnie sposobu
nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego zróżnicowanym
ich funkcjonowaniem poznawczo-percepcyjnym.

53

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się zarówno do dzieci i młodzieży mającej 
trudności w uczeniu się, jak i uczniów zdolnych Rozpoznanie specjalnych potrzeb
edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływao
dydaktyczno- wychowawczych prowadzący do zaspokojenia potrzeb, a tym samym
stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego.
Specjalne potrzeby mogą dotyczyd:




rozwiązao organizacyjnych
rozwiązao programowych
rozwiązao metodycznych

Literatura:
Bieluga Krystyna: Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia
twórczego
Eby, Judy W., Smutny, Joan F.: Jak kształcid uzdolnienia dzieci i młodzieży
Krupioski Leszek: Praca z uczniem zdolnym: konkursy fizyczne
Lewis, Geoff: Jak wychowywad utalentowane dziecko
Modele opieki nad dzieckiem zdolnym: materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeo
Osób Pracujących z Dziedmi Zdolnymi.
O uczniu zdolnym / MEN / red. Książek Wojciech. Gloton R., Clero C. (1985).
Twórcza aktywnośd dziecka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.
Partyka Mirosława: Zdolni: utalentowani: twórczy: poradnik dla pedagogów,
psychologów, nauczycieli i rodziców
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Limont W. Modele zdolności, "Kultura i edukacja" nr 2/1992

54

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Limont W. Synektyka a zdolności twórcze, UMK Toruo
Maslow A.H. Motywacja i osobowośd, Instytut Wydawniczy PAX Warszawa
Nakoneczna D. Uczniowie zdolni i ich nauczyciele., CODN Warszawa
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Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy
efektywności kształcenia”
Barbara Okleja, Marianna Szpakowska, doradcy metodyczni PCDZN
WSTĘP
Współczesna szkoła ma przygotowad uczniów do w funkcjonowania w przyszłym świecie.
Dokąd zmierzamy w edukacji progu XXI wieku określa Nowa Podstawa Programowa
Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego wprowadzona ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół. http://www.men.gov.pl/
Nowa podstawa programowa określa, co uczeo o przeciętnych uzdolnieniach ma umied po
zakooczeniu każdego etapu kształcenia. Formułuje treści nauczania w języku efektów
kształcenia. Taki opis jest zbieżny z ideą europejskich ram kwalifikacji.
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia. Szkoła
łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój
intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Cele kształcenia sformułowane
są w języku wymagao ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów
sformułowane są w języku wymagao szczegółowych
Innowacyjny charakter podstawy programowej polega na tym, że kładzie nacisk na
praktyczne umiejętności. Obliguje też do rozwijania uzdolnieo i wyrównywania szans
edukacyjnych.
Nowa podstawa programowa zakłada ciągłośd i spójnośd programową. W celu właściwej
jej realizacji i osiągnięcia zaplanowanych celów, nauczyciele zobowiązani są do znajomości
Podstawy programowej wcześniejszego i następnego etapu kształcenia.
Nowoczesna edukacja wspomaga rozwój ucznia, bierze pod uwagę jego potrzeby,
możliwości i aspiracje.
Jednym z głównych założeo reformy edukacji było zapewnienie nauczycielom autonomii
w wyborze realizowanych programów nauczania. W trosce o jakośd edukacji ustawodawca
określił ramy tej swobody, ogłaszając podstawy programowe i przeprowadzając egzaminy
zewnętrzne. Wyniki egzaminów dają informację o efektywności kształcenia.
Nieodłączną czynnością związaną z realizacją podstawy programowej jest stała, ciągła,
wnikliwa obserwacja, czyli monitorowanie sposobów jej realizacji.
Nowa podstawa przywiązuje też bardzo dużą wagę do wychowania, a w szczególności do
kształtowania właściwych postaw uczniów. Zawiera również Zalecane warunki i sposób
realizacji, których należy przestrzegad planując jej realizację. Projektowanie i wdrażanie
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koncepcji programowej szkoły wymaga pracy zespołowej nauczycieli. To obowiązek
wynikający z podstawy programowej. Podkreśla to również wymaganie wobec szkół
określone w nadzorze pedagogicznym.
Podstawa programowa określa, czego mamy uczyd, jaki przyświeca nam cel, ale także
mówi, w jaki sposób i w jakich warunkach powinna odbywad się realizacja podstawy
programowej.
Dokąd zmierzamy, co przekazad (Cel) określa Nowa Podstawa Programowa.
Jak to zrobid (zaplanowad, zrealizowad)? Sposób realizacji określa nauczyciel.
Nowa podstawa programowa wskazuje obraz absolwenta opisany wymaganiami, nie
wskazuje drogi dochodzenia do efektu. Tę drogę wyznacza nauczyciel podejmując decyzje
i organizując zgodnie z nimi proces dydaktyczny.
Drogę dochodzenia do określonych poziomów wykształcenia, opis wkładu w ten proces ma
znaleźd szkoła i pracujący w niej nauczyciele. Opisane w podstawie programowej rezultaty,
jakie powinny byd uzyskane na zakooczenie procesu uczenia się na danym etapie
kształcenia maja byd pomocne w znalezieniu właściwej drogi do efektywnego kształcenia
każdego ucznia.
Podstawa programowa określa zapis „mety”, do której mamy obowiązek doprowadzid
uczniów. Efekty wyznaczają metę. Drogę do mety wyznacza nauczyciel. To od niego zależy,
w jaki sposób poprowadzi uczniów.
Oznacza to również, ze ponosi odpowiedzialnośd.
Na „Starcie” - podstawa programowa, do biegu do „mety” przygotowują wszyscy
nauczyciele. Wszyscy też odpowiadają, jak wyszło – wyniki - efektywnośd kształcenia.
POMIAR I OCENIANIE OSIĄGNIĘD EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
Procesowi kształcenia towarzyszy proces pomiaru i oceniania osiągnięd edukacyjnych
uczniów.
Reforma systemu oświaty wprowadziła dwa sposoby oceniania: wewnątrzszkolne
ocenianie i zewnętrzny system oceniania.
DLACZEGO WARTO ANALIZOWAD OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE/ EGZAMINACYJNE
UCZNIÓW?
Wyniki edukacyjne i egzaminacyjne zawierają informację o funkcjonowaniu wielu
obszarów pracy szkoły:
 stopniu spełnienia celów kształcenia – czyli pośrednio o realizacji podstawy
programowej
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kształceniu umiejętności podstawowych i złożonych, pojęd…
motywowaniu uczniów do nauki
wymaganiach nauczycielskich
kompetencjach dydaktycznych nauczycieli, np. sztuce precyzyjnego
formułowania celów lekcji, planowania…
spójności programu nauczania i wychowania ….
trafności organizacyjnej…

zatem stanowią one istotne czynniki wpływające na poziom wyników
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE A SYSTEM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH (SEZ)

OCENIANIE OSIĄGNIĘD EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

W założeniach reformy systemu edukacji nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest
wszechstronny rozwój ucznia, wspomagany przez integralnie pojmowane nauczanie,
kształcenie umiejętności i wychowanie.
Tradycyjne ocenianie postrzegane jest jako represyjne, polegające raczej na stwierdzaniu, że
uczeo czegoś nie umie i sprawdzaniu czysto formalnych wymagao, stwierdzeniu braków,
a nie osiągnięd.
Brak ujednoliconych kryteriów oceny prowadził do wielu nieporozumieo i zakłócał relacje
między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Niespójnośd ta uniemożliwiała porównywalnośd
wyników kształcenia w skali mikro (nauczyciele, szkoły) i makro (na terenie całego kraju),
a tym samym miarodajną ocenę osiągnięd w naszym systemie edukacji. W konsekwencji brak
było wiarygodnego układu odniesienia, który pozwalałby na weryfikowanie prób
wprowadzania bardziej efektywnych sposobów wspomagania rozwoju uczniów
i podnoszenia jakości pracy szkół.
Reforma programowo-organizacyjna obejmuje również wprowadzenie nowego spójnego
i bardziej zobiektywizowanego systemu oceniania.
Ustawa o systemie oświaty (tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzenia MEN ustalają owe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz ustanawiają
system oceniania zewnętrznego.
Jak oceniad uczniów i jakich błędów w ocenie unikad?
Metody kontrolowania i oceniania uczniów są związane z systemem nauczania i z ustrojem
szkolnym. Nauczyciel zbiera obserwacje dotyczące uczniów w całym procesie nauczania.
Obserwacje te są raczej doraźne. Spostrzeżenia nauczyciela mogą, ale nie muszą dotyczyd,
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rozwoju umysłowego i zdolności ucznia, jego postępów, pilności, uwagi, zainteresowania,
zamiłowania, wkładu pracy, trudności w nauce, warunków pracy ucznia, zachowania,
niejednokrotnie też charakteru, osobowości ucznia oraz zdobytej wiedzy i umiejętności.
Te obserwacje wiąże nauczyciel z wynikami mniej lub więcej systematycznej kontroli –
w formie klasówek czy odpytywao. Zadanie kontrolne układa najczęściej sam nauczyciel.
Podobnie sprawa przedstawia się ze sposobami korekty i kryteriami oceny, ustala je
nauczyciel. Oceny okresowe i roczne są pewną wypadkową spostrzeżeo i ocen
szczegółowych. W klasyfikacji rocznej i na egzaminach koocowych obok tych składników
niejednokrotnie uwzględnia się zamiary i przyszłe losy absolwenta (idzie do pracy, szkoły
średniej lub wyższej).
W metodzie tradycyjnej przedmiotem oceny są głównie, a czasem jedynie, wiadomości
uczniów, umiejętności - na drugim planie.
J. Brzdąk i J. Miazgowicz przedstawiają dekalog oceniania, który może pomóc nauczycielowi
w tym bardzo trudnym procesie:
Dekalog oceniania:
 Ocenianie powinno brad pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierad je.
 W ocenianiu należy uwzględnid różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami.
Ocenianie powinno zachęcad ich do zaprezentowania swej kreatywności
i oryginalności.
 Cel oceniania należy jasno sprecyzowad.
 Ocenianie powinno byd trafne. Wybrana metoda powinna sprawdzad dokładnie to,
co podlega ocenie.
 Ocenianie powinno byd rzetelne.
 Wszystkie formy oceniania muszą zapewniad uczniowi otrzymanie informacji
zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz stymulowad rozwój ucznia,
wskazując mu kierunek poprawy.
 Ocenianie powinno skłaniad zarówno ucznia, jak i nauczyciela do refleksji na temat
ich dotychczasowej pracy.
 Ocenianie jest integralną częścią planu nauczania.
 Ocenianie wymaga rozsądnego wyważenia.
 Kryteria oceniania powinny byd zrozumiałe, jasne i znane.
 Ocenianie jest takim środkiem, który sięga do najgłębszych emocjonalnych warstw
psychiki, zaburza je i "buduje".
 Dobre ocenianie to takie, które:
 Daje uczniowi i rodzicowi informacje o tym, co dziecko umie.
 Uwzględnia możliwości ucznia.
 Bierze pod uwagę wysiłek, jaki uczeo wkłada w wykonanie jakiegoś zadania.
 Nie klasyfikuje uczniów.
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Mobilizuje do dalszej pracy.
Nie pełni funkcji kary lub nagrody.
Nie krytykuje osoby.
Uwzględnia postęp, jaki dokonał się w uczniu.

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE
System oświaty, jeżeli ma sprawnie funkcjonowad i byd zdolny do rozwoju, musi zawierad
w sobie stale działające procedury ewaluacyjne. Ewaluacja ta jest rozumiana jako badanie
jakości w celu korygowania działao oraz rozwiązao strukturalnych i programowych
w systemie edukacji.
Aby sprawnie funkcjonowad, system oceniania zewnętrznego potrzebuje rzetelnego
przepływu informacji na temat wyników kształcenia.
Proces ewaluacji, który jest zarazem procesem komunikacji, wymaga otwartości i gotowości
wszystkich stron do dialogu. Angażując różne osoby, grupy oraz instytucje, ewaluacja może
przyczynid się do stworzenia - w ramach systemu oceniania zewnętrznego -obiegu
informacji, sieci połączeo między wszystkimi zainteresowanymi poprawą osiągnięd uczniów
na wszystkich etapach kształcenia.
Same procedury ewaluacji procesu kształcenia powinny podlegad ewaluacji, gdyż
prawidłowe i efektywne funkcjonowanie systemu oceniania może zapewnid jedynie
zaplanowana w jego
ramach ewaluacja procedur oceniania, która polega na
systematycznym badaniu jakości tych działao.
Ewaluacja ma charakter praktyczny i zawsze jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wyrażone
przez określonego odbiorcę. Praktyczny charakter ewaluacji wymaga, aby proces ten
uwzględniał następujące standardy:
 przydatnośd - ewaluacja nie ma sensu, jeśli nie będzie użyteczna,
 wykonalnośd – ewaluację należy przeprowadzad tylko wtedy, gdy jest to możliwe ze
względów merytorycznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych,
 etycznośd- ewaluacji powinno się dokonywad wówczas, gdy można sądzid, że zostanie
przeprowadzona uczciwie,
 rzetelnośd – ewaluację należy przeprowadzid w oparciu o procedury i narzędzia
gwarantujące odpowiedni stopieo miarodajnych wyników.
Efektem ewaluacji powinien byd czytelny opis sytuacji przeznaczony dla konkretnych
odbiorców, co pozwoli na pogłębioną analizę prowadzonych działao, a tym samym zwiększy
szansę ulepszenia ich w przyszłości.
Ewaluacja nie ma charakteru restrykcyjnego, kontrolnego i nadzorczego; jej funkcją jest
wspomaganie procesu zmian o charakterze rozwojowym.
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Ocenianie zewnętrzne powinno zapewnid lepszą kontrolę jakości edukacji, ułatwid
diagnozowanie osiągnięd i braków edukacyjnych uczniów, umożliwid bardziej
zobiektywizowaną ocenę oddziaływao dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli i obranej
przez poszczególne szkoły drogi kształcenia. Analiza osiągnięd uczniów da informację
zwrotną o jakości programów stosowanych w szkole.
Rola nauczycieli w ocenianiu zewnętrznym
Nauczyciel jest i będzie najważniejszą osobą w ocenianiu ucznia. Stały kontakt
z wychowankiem i systematycznośd codziennej obserwacji daje nauczycielowi najbardziej
miarodajną podstawę do oceniania pracy i postępów ucznia.
Także w procesie oceniania zewnętrznego egzaminatorami są nauczyciele powołani na czas
egzaminów i sprawdzianów przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Dwie dopełniające się perspektywy w spojrzeniu na ucznia: wewnętrzna i zewnętrzna winny
wpłynąd na poszerzenie i zobiektywizowanie informacji, które wynikając z dwóch
niezależnych źródeł, wzajemnie się uzupełniad i doskonalid. Byd komplementarne.
Sprawdzanie osiągnięd uczniów
Sprawdzając osiągnięcia uczniów upewniamy się, czy uczniowie uzyskali oczekiwane
osiągnięcia, to jest czy opanowali przewidziane czynności.
Jakośd sprawdzania osiągnięd uczniów zależy od tego, jak dokładnie potrafiliśmy
sformułowad uzasadnione oczekiwania co do tych osiągnięd.
Dlaczego musimy się upewnid, że uczniowie uzyskali określone osiągnięcia?
Uczeo potrzebuje informacji o wyniku uczenia się. Aczkolwiek jego własna aktywnośd jest
w sprawdzaniu najcenniejsza i niezastąpiona, takiej informacji nie jest w stanie sam
zdobyd, bo nie ogarnia przedmiotu kształcenia jako całości i nie panuje nad nim
metodycznie. Gdy sprawdzanie osiągnięd potraktujemy przede wszystkim jako źródło
informacji dla ucznia i wzmocnienie jego motywacji, przyjmujemy postawę humanistyczną.
Nauczyciel potrzebuje stałego dopływu informacji o wynikach swoich działao, by
skutecznie kierowad przebiegiem uczenia się danego przedmiotu przez uczniów. Nie ma
innego sposobu ustalenia, czy uczniowie opanowali określone czynności, niż sprawdzenie,
czy w odpowiednich warunkach umieją te czynności wykonad. Nauczyciel
o technologicznym systemie kształcenia traktuje sprawdzanie osiągnięd uczniów jako
podstawę warsztatu pracy.
Społeczeostwo potrzebuje wykształconych kadr pracowniczych o dokładnie sprawdzonych
kwalifikacjach.
Jakie osiągnięcia sprawdzamy?
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Czynności są opanowywane przez uczniów poznawczo i emocjonalnie, ale to nie znaczy, że
te dwa aspekty osiągnięd uczniów powinny byd sprawdzane równolegle.
Istnieją powody głębsze niż metodyczne, by oszczędzid uczniom sprawdzania ich osiągnięd
emocjonalnych: zainteresowao, zamiłowao, gustów, wartości, przeżyd, motywacji, postaw.
Dziedzinę emocjonalną i dziedzinę światopoglądową celów kształcenia powinniśmy
traktowad jako sferę osobistą, zastrzeżoną do własnych analiz każdego ucznia. Wkraczanie
w te dziedziny dokonuje w nich wielkich spustoszeo i często zamienia prawdziwe uczucia
w gołosłowne deklaracje uczud. Nie powinniśmy stawiad ucznia w sytuacji wyboru: „albo
powiem prawdę, albo uzyskam punkty”. Obok własnej cenzury wewnętrznej i kontroli ze
strony zespołu klasowego byłaby to trzecia linia barykad, najgroźniejsza dla rozwoju
emocjonalnego.
Planowe i systematyczne sprawdzanie osiągnięd oraz wyrażanie wyniku sprawdzania
w punktach i stopniach szkolnych ograniczamy do dwóch dziedzin – praktycznej
i poznawczej, a w pozostałych dziedzinach musimy zadowolid się tym, co sam uczeo zechce
nam – ewentualnie swojej klasie – ujawnid.
SEZ dostarcza informacji o:
- poziomie osiągnięd uczniów
- efektywności nauczania
Dlaczego należy analizowad wyniki egzaminów zewnętrznych?
Są:
- oceną zewnętrzną określonych wymaganiami egzaminacyjnymi osiągnięd edukacyjnych
uczniów
- jednym ze wskaźników efektywności nauczania
- celem i środkiem pracy nauczyciela i szkoły.
Tak rozumiany wynik egzaminu zewnętrznego powinien pełnid ważne funkcje:
– informacyjną – informuje o określonych wymaganiami egzaminacyjnymi osiągnięciach
uczniów i szkoły;
– diagnostyczną – stanowi jeden ze wskaźników efektywności kształcenia;
– prognostyczną – dostarcza wiedzy umożliwiającej prognozowanie i planowanie osiągnięd
uczniów i szkoły;
– wartościującą – stanowi podstawę do wyrażania opinii i ocen o osiągnięciach uczniów,
pracy nauczycieli i procesie kształcenia w szkole;
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– motywującą – może byd czynnikiem wyzwalającym większe zaangażowanie w pracę;
– korekcyjną – wnioski z analizy i interpretacji wyników sprawdzianu/egzaminów
zewnętrznych winny byd podstawą do modyfikowania i korygowania procesu kształcenia.
Wyniki dostarczają wielu istotnych danych nie tylko dla konkretnej szkoły i ucznia, ale
- także dla całego systemu oświaty, gdyż ich analiza pozwala odpowiedzied na pytanie,
w jakiej mierze szkoły wywiązują się ze zobowiązao wobec paostwa, jak bardzo skuteczny
jest ich proces dydaktyczny.
- dla organów prowadzących szkoły, gdyż jego spełnianie dostarcza informacji wyjściowych
niezbędnych do kreowania strategii oświatowych.
Czynniki te pomagają budowad tak istotny dla egzaminów zewnętrznych prestiż społeczny.
Wynik egzaminu stanowi szansę rozwoju uczniów, nauczycieli i szkoły. Jak tę szansę
wykorzystad?
- Zaangażowad w proces analizy i interpretacji zespoły nauczycielskie,
- Zainspirowad ich do refleksji nad efektami nauczania – uczenia się
- Spowodowad zwiększenie odpowiedzialności za wyniki
- Włączyd analizę wyników egzaminów zewnętrznych do samooceny pracy szkoły służącej jej
rozwojowi
- Dokonywad analizy uwarunkowao kontekstowych uzyskiwanych wyników, co przyczynia się
do lepszego poznania ucznia i jego środowiska oraz powoduje większe zainteresowanie
uczniami mającymi trudności.
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
- Jak analizowad wyniki egzaminów zewnętrznych?
Zespoły nauczycielskie corocznie dokonują analizy uzyskanych wyników.
Jej rezultatem są wnioski dotyczące efektów kształcenia, przyczyn sukcesów i porażek
uczniów oraz konkretne propozycje zmian w szkolnym systemie kształcenia.
Stanowią one źródło zmian w doskonaleniu pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli,
w szczególności w zakresie:
– organizacji procesu kształcenia, w tym na przykład: przydziału godzin do dyspozycji
dyrektora i oferty zajęd wspierających proces nauczania – uczenia się;
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– jakości procesu nauczania, w tym na przykład: wyboru celów nauczania, doboru
programów, treści, metod, form i środków nauczania;
– wewnętrznego systemu oceniania;
– jakości procesu uczenia się, w tym na przykład: świadomości celów uczenia się, motywacji
i zaangażowania uczniów, współpracy z rodzicami w obszarze osiągania celów kształcenia;
– organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
– wyposażenia szkoły;
– jakości zarządzania, w tym na przykład: ewaluacji programów, oceny pracy nauczycieli,
obserwacji lekcji.
Analizuje się najczęściej:
– średnie wyniki punktowe porównywane z publikowanymi w raportach OKE wynikami kraju,
okręgu, województwa, powiatu, miasta czy gminy;
– współczynniki łatwości arkusza oraz poszczególnych standardów dla szkoły i klas oraz
porównywanie ich z wynikami szerszej populacji;
– współczynniki łatwości kolejnych zadao i porównywanie ich z danymi szerszej populacji;
– wyniki szkoły i uczniów w skali staninowej.
Rzadkością bywają pogłębione analizy statystyczne, interpretacja wyników. Wnioskowanie
o skuteczności kształcenia przysparza nauczycielom trudności.
Zdarza się, że szkoły i nauczyciele nie potrafią wykorzystad wyników egzaminów.
Przyczyny trudności i dylematy szkolnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych:
– brak kompetencji w zakresie oceniania, pomiaru dydaktycznego, tworzenia narzędzi
diagnostycznych, planowania pracy czy komunikowania wyników;
– koncentracja na obronie, gdy niski wynik staje się zagrożeniem, a nie szansą rozwoju;
– brak umiejętności wartościowania uzyskanych wyników;
– brak umiejętności integrowania podmiotów szkoły wokół wspólnych priorytetowych celów
i zadao;
– nieefektywna współpraca zespołów nauczycielskich;
– jednostronnośd i wybiórczośd prowadzonych analiz – często bywa niestety tak, że
w informacji o wyniku egzaminów zewnętrznych każdy widzi to, co chce zobaczyd; niektóre
samorządy zachwycają się, że ich szkoły są w czołówce województwa, ale już niewielu
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dostrzega, że województwo zajmuje przedostatnie lub ostatnie miejsce w kraju;
porównywanie się więc w grupie najsłabszych i stwierdzenie, że jest się zwycięzcą, zaciera
ostrośd spojrzenia na braki; trzeba jasno powiedzied – wynik poniżej 28 punktów ze
sprawdzianu i poniżej 35 punktów z każdej części egzaminu gimnazjalnego nie jest
zadowalający;
Założenia szkolnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych
Jak analizowad wyniki egzaminów zewnętrznych, aby prowadzone analizy spełniły swoją
rolę?
Można przyjąd następujące założenia:
– analizując wyniki, wnioskujemy o skuteczności kształcenia oraz wartościujemy
i interpretujemy osiągnięcia uczniów;
– istotny jest tu optymalny poziom szczegółowości analizy oraz jej wieloaspektowośd;
– sam surowy wynik nie może byd podstawą do wnioskowania o skuteczności szkolnego
systemu kształcenia;
– konieczna jest analiza pogłębiona, w której nie dominuje opis ilościowy; bardziej
wartościowa jest bowiem analiza jakościowa, czyli interpretacja treści wyników, stanowiąca
odpowiedź na pytanie, jakie umiejętności opanowali uczniowie, jeśli uzyskali konkretny
wynik na egzaminie;
– istotne jest także podawanie wyników w skali staninowej, co umożliwia odpowiedź na
pytanie, jak moja szkoła wypadła na tle pozostałych szkół w Polsce;
– skala staninowa ułatwia też porównywanie wyników na przestrzeni kilku lat, co pozwala
dostrzec dominujące tendencje rozwojowe i opracowad trafne programy doskonalące czy
naprawcze;
– zasadne jest też porównywanie swoich wyników w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, co
świadczy o lepszym lub gorszym wykorzystaniu istniejących możliwości;
– analiza wyników uczniów danej szkoły z najniższych staninów oraz porównanie ich
z wynikami grupy z najwyższych staninów pozwoli w miarę obiektywnieustalid silne i słabe
strony pracy szkoły oraz przyczyny warunkujące wyniki najniższe i najwyższe;
– przyjęcie edukacyjnej wartości dodanej jako miary rozwoju osiągnięd uczniów i postępu
w edukacji oraz trafnego wskaźnika jakości pracy ucznia i szkoły, obliczonego dla każdej
szkoły, który wskaże, w jakim stopniu proces kształcenia wpłynął na przyrost osiągnięd jej
uczniów;
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– wartościując wyniki, można odnieśd je do wyników szerszej populacji, ale
z uwzględnieniem wybranych czynników kontekstowych, takich jak: wielkośd szkoły,
liczebnośd klas, kwalifikacje nauczycieli, liczba zajęd dodatkowych czy dostępnośd źródeł
informacji;
– interpretując wyniki, należy wziąd pod uwagę uwarunkowania kontekstowe, w jakich
przebiegało kształcenie uczniów.
Cele szkolnych analiz, interpretacji oraz wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych.
- Jakimi celami szczegółowymi i operacyjnymi kierują się dyrektorzy szkół i zespoły
nauczycieli analizujący wyniki egzaminów zewnętrznych?
- W jaki sposób, jakimi metodami, z użyciem jakich wskaźników przekonad się, czy i jak
skutecznie cele te zostały osiągnięte?

Podstawowym pytaniem jest pytanie o cel wykonywanych analiz.
Czy wyniki egzaminów zewnętrznych analizujemy tylko w celu eksploracji zgromadzonych
danych?
Czy celem analizy wyników egzaminów zewnętrznych jest diagnoza stanu?
Czy celem analizy wyników egzaminów zewnętrznych jest identyfikacja obszarów do
zmiany?
Czy celem jest ocena skuteczności podejmowanych działao?
Takie myślenie wpisuje analizę wyników w pełny cykl ewaluacyjny, służący doskonaleniu
pracy szkoły: identyfikacja kluczowych dla danej szkoły problemów – działania naprawcze –
kontrola efektów.
Jak zidentyfikowad problem?
Czy niskie EWD jest objawem, czy problemem?
Przy analizowaniu wyników – znajdujemy pewne niepokojące elementy (np. niskie EWD,
nieoczekiwaną zmianę wartości EWD miedzy latami, wyjątkowe zróżnicowanie klas, duża
różnice w efektywności w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematycznoprzyrodniczych) i planujemy dodatkowe badania (analizy), które pozwolą nam ustalid, co jest
przyczyną danego stanu rzeczy. Takie planowanie opiera się na zadawaniu kolejnych pytao
i znajdowaniu dowodów, które maja nas przybliżyd do odpowiedzi na pytania: Dlaczego tak
jest? Jakie czynniki są odpowiedzialne za taki stan rzeczy?
66

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Próbując zidentyfikowad problem (obszar do zmiany) warto połączyd ze sobą dane
z różnych analiz oraz uwzględnid dodatkowe źródła informacji o szkole: np. o środowisku,
w którym pracuje, czy o zmianach organizacyjnych, które zaszły w szkole.
Metody analizy wyników egzaminów zewnętrznych:
- Badanie ilościowe – dane mają postad liczb
- Badanie jakościowe – dane mają postad tekstu)
Elementy analizy wyników egzaminów zewnętrznych
- Analiza ilościowa
- Analiza jakościowa
- EWD (dla gimnazjum)
- Analiza kontekstowa
Analizując i interpretując wynik egzamin u zewnętrznego szkoła powinna szukad odpowiedzi
na pytania:
- Jakie wyniki egzaminu osiągnęliśmy?
- Jak radzili sobie z zadaniami uczniowie? (które zadania okazały się łatwe, a które trudne dla
uczniów?) Jakie są mocne strony procesu nauczania – uczenia się w szkole (naszej), a jakie
słabe?
- Co złożyło się na uzyskany przez szkołę wynik?
- Jakie są uwarunkowania sukcesów, a jakie przyczyny niepowodzeo uczniów i szkoły?
- Jakie są zależności pomiędzy szkolnymi ocenami uczniów, a wynikami egzaminów
zewnętrznych?
- Co sprzyja, a co przeszkadza wprowadzaniu zmian podnoszących jakośd procesu nauczania?
Weryfikatorem efektywności i sprawności pracy dydaktycznej szkoły jest ocenianie
zewnętrzne, czyli system egzaminów zewnętrznych.
Wyniki uzyskiwane przez uczniów podczas egzaminów zewnętrznych stanowią podstawę do
oceny efektywności pracy nauczycieli i całej szkoły.
By w pełni wykorzystad informacje o wynikach egzaminu zewnętrznego, na podstawie ich
analiz trzeba ustalid, które szkolne działania dydaktyczne oraz w jaki sposób wpłynęły na
osiągnięcia uczniów. Logika metodologiczna nakazuje dokonanie analizy ogólnego wyniku
szkoły w porównaniu do wyników uzyskanych przez uczniów za pojedyncze zadania oraz
czynności. Spojrzenie ogólne daje nam możliwośd dostrzeżenia pewnych prawidłowości –
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przyjrzenie się szczegółom może wskazad konkretne problemy oraz sugerowad sposoby ich
rozwiązania. W analizie wyników obie perspektywy są niezwykle istotne i wzajemnie się
uzupełniają.
Najwięcej informacji o pracy uczniów i szkoły możemy zdobyd, przyglądając się wynikom
poszczególnych uczniów za kolejne zadania lub czynności. Wtedy widad wyraźnie, które
elementy w pracy dydaktycznej szkoły są zadowalające, a które należałoby poprawid.
Podstawowe parametry statystyczne i kolejnośd działao
Każdy z nauczycieli, który przystępuje do analizy danych zawierających wyniki egzaminacyjne
powinien dokładnie zapoznad się z podstawowymi wskaźnikami statystycznymi: wynik
średni, wynik minimalny, wynik maksymalny, mediana, wariancja, odchylenie standardowe,
miary tendencji centralnej, modalna (inaczej dominanta), miara rozrzutu oraz przedział
wyników typowych.
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Zajęcia otwarte w przedszkolu

Monika Prokop, Miejskie Przedszkole nr 3 w Puławach

Każde dziecko przychodzące do przedszkola to dla mnie osobiście wielki podarek. Staram się
pielęgnowad, szanowad i odkrywad w każdym z nich to co najlepsze. W przedszkolu czuję, że
jestem potrzebna, że te dzieciaki czekają na mnie. W pracy mojej najważniejsze jest to, aby
dzieci czuły się dobrze, aby to co ja robię dla dzieci i przedszkola dawało mi poczucie
spełnienia, a tak właśnie jest!
Snud refleksje na temat własnych zajęd nie jest łatwo. Brakuje tu „spojrzenia z boku”,
dystansu, więc trudno powiedzied, czy moja opinia jest obiektywna. Zadowolenie
prowadzącego nie zawsze pokrywa się z tym, co myślą o zajęciach dzieci czy też osoby
obserwujące. Spróbuję podjąd się tego trudnego dla mnie zadania.
Dnia 23 marca 2015 w grupie dzieci 3-4 letnich opracowałam i przeprowadziłam zajęcia
koleżeoskie oraz zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem zajęd
było zapoznanie z budową tulipana, oraz wyjaśnienie co jest potrzebne roślinom do wzrostu.
Dzieci z entuzjazmem rozwiązywały zadania, które przygotowała dla nich pani Wiosna.
Potrafiły w grupach ułożyd tulipana oraz wybrad spośród ilustracji te, które potrzebne są by
tulipan urósł. Z ogromnym zaangażowaniem dzieci śpiewały piosenkę o wiośnie, taoczyły
przy utworze Vivalldiego ,,Wiosna” jak i świetnie wczuły się w rolę tulipanka podczas
opowieści ruchowej.
Jednak największe zainteresowanie wzbudził teatrzyk sylwet, który dzieci oglądały
z zaciekawieniem a wręcz domagały się jego powtórzenia. Również element tajemniczości
i niespodzianki, który wprowadziłam do zajęd spowodował pozytywne emocje u dzieci.
Zajęcia uważam za ciekawe i udane, ponieważ dzieci chętnie słuchały, bardzo chętnie brały
aktywny udział w proponowanych zadaniach. Ponadto uważam że, zajecie to było okazją do
podpatrywania przez gości sposobów postępowania nauczyciela z dzieckiem jak
i nauczycielki miały okazję zobaczyd, iż forma zabawowa i humorystyczne podejście do
tematu, dają oczekiwane efekty.
Zdaję sobie sprawę iż można mi zarzucid, że proponowane treści mogłyby starczyd na kilka
zajęd, ale cóż, takie są moje dzieciaki, chcą więcej i więcej, a ja kierując się ich potrzebami po
prostu realizuję ich oczekiwania.
Wielką nagrodą po przeprowadzonych zajęciach był uśmiech na twarzy moich”
Biedroneczek”, oraz pozytywne opinie zebranych na zajęciu gości.
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Prowadzid zajęcie otwarte nie jest łatwo, wie to każdy kto kiedykolwiek podjął się tego
zadania. Ja cieszę się wszystkimi moimi osiągnięciami i staram się tak pracowad, by wciąż
nowe zadnia były z moim udziałem.
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