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Część pierwsza

1. Wprowadzenie

Szkoła Podstawowa W Zespole Szkoł w Chludowie jest niewielką wiejską szkołą,

noszącą od 2OO2 roku imię ojca MarianaŻelazka.

Jest to szkoła otwańa na nowe Wyzwania, o czym świadczy udział w konkursie

na projekt unijny,'Szkoła Marzen" (EFS). Szkoła realizuje tez program wyrownywania

szans edukacyjnych dzieci i młodzieŻy ze szkoł wiejskich.

Bardzo duzy nacisk kładzie się w szkole na wychowanie wrazliwego, wszechstronnie

wykształconego młodego obywatela nowoczesnej Europy' dostrzegającego potrzeby

innych, potrafiącego gospodarowaÓ swoim wolnym czasem.

Klasy sportowe, w ktorych uczniowie rozwijają swoje pasje spońowe, szkolne koło

wolontariatu' zĄęcia zespołu ludowego ,,Chludowianie'' sprzyjają tworzeniu

odpowiedniej atmosfery wychowawczej i łączą szkołę ze Środowiskiem'

Uczniowie i pracownicy szkoły ściŚle wspołpracują z działającymi na terenie

miejscowości organizacjami, ktore jak Koło Gospodyń Wiejskich, Sołectwo,

ochotnicza Straz PoŻarna czy probostwo i zgromadzenia zakonne wielokrotnie

wspierały szkołę w jej działaniach. Kilku nauczycieli aktywnie pracuje w działającej

W gminie organizacji pozarządowej - Sucholeskim Stowarzyszeniu Pomocy

Dzieciom. Dzięki temu na pomoc i wsparcie finansowe mogą liczyc WSzyScy

potrzebujący pomocy uczniowie.

W szkole stawia się na wiedzę praktyczną i kształtowanie u uczniÓw samodzielnoŚci,

ktora pozwoli im poradzic sobie we wspołczesnym świecie pełnym informacji.

Nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy na lekcjach i poza nimi.

Chętnie pracują z młodzieŻą W zespołach, tworczo rozwiązując problemy, stosują

nowoczesne metody aktywizujące oraz projekty. Kadra pedagogiczna doskonali

swoje kompetencje na kursach, szkoleniach i konferencjach.
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W szkole organizowane Są roznorodne konkursy i imprezy kulturalne, m.in.: konkursy

przedmiotowe (np. z języka angielskiego, czytelnicze), olimpiady (lęzyk polski,

matematyka), ańystyczne (np. Spiewu i Tańca)'Tradycyjny jest czenłcowy turniej

,,Zelazne Neru/y'' sprawdzający wiadomoŚci z roznych dziedzin'

(Żrodło. strona internetowa szkoły)

Rapo11 z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej W Szkole Podstawowej

w Chludowie w Zespole Szkoł im' o. Mariana Żelazka w roku szkolnym 2o18l19

wskazuje, Że duŻy akcent szkoła stawia na bezpieczeństwo w szkole oraz dobrą

atmosferę. Potwierdzeniem tego są sformułowane prawa i obowiązki uczniow,

a takŻe normy zachowań zawańe w Statucie Szkoły, Programie Wychowaw:zym

i WSo. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji na temat

poczucia bezpieczenstwa wśród uczniow oraz skali i typu zagroŻen występujących

na terenie szkoły oraz opralowanie planu działan mających na celu zwiększenie

poziomu respektowania norm społecznych w szkole i zmniejszenia/wyeliminowania

zachowań niezgodnych z normami społecznymi. Ustalono, Że dzieci czują się w

szkole bezpiecznie, a najczęstsze Żrodła poczucia zagroŻenia uczniow to głownie

formy agresji werbalnej, jak oŚmieszanie, obmawianie Czy izolai1a towarzyska'

W szkole w wyniku skutecznej pracy pedagogicznej nauczycieli i dobrze

Sprawowanego nadzoru nad dzieÓmi kształtowane Są właŚciwe zachowania,

a uczniowie stosują się do obowiązujących w roznych sytuacjach norm zachowania'

Szkoła skutecznie oddziałuje na postawy i zachowania uczniów, a takŻe aby

przeciwdziałac Ąawiskom przemocy i agresji, co potwierdza1ą rodzice, podejmuje

Szereg roznych działan, takich jak: pełnienie dyzurow przez nauczycieli, monitoring

szkolny, rozmowy dyscyplinujące i za1ęcia wychowaw;ze z dzieĆmi sprawiającymi

problemy wychowawcze' poruszanie na lekcjach wychowawczych tematÓw

związanych z zachowaniem uczniow, kreowanie właŚciwych postaw podczas lekcji'

Przestrzeganiu norm społecznych sprzyjają ponadto rozmowy indywidualne

z dyrektorem szkoły oraz pedagogiem i psychologiem, a takŻe wprowadzane

programy profilaktyki. Praca wychowawcza nauczycieli jest ceniona przez rodzicow.

Bardzo skuteczne Zarowno W ocenie rodzicow, jak i nauczycieli Są działania

diagnozujące przestrzeganie norm zachowań w szkole, takie jak spotkania zespołow
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wychowawczych oraz wymiana doświadczeń i wnioskow z obserwacji uczniow.

Nauczyciele na lekcjach wychowawczych, objaŚniając prawa i obowiązki ucznia,

zwracająuwagę na ich rozroŻnienie iwłaściwe rozumienie. Przeprowadzają rozmowy

z uczniami na temat kulturalnego zachowania się wobec innych, wskazują sposoby

radzenia sobie z agresją. PodkreŚlają, Że przemoc słowna jest tak samo naganna

i moze być karana, jak przemoc fizyczna' Przypominają o konsekwencjach

postępowania krzywdzącego innych. lnformują o odpowiedzialności prawnej

za rozpowszechnianie oszczerstw w lnternecie oraz uczulają na kwestie związane

z poszanowaniem prawa do zachowania prywatnoŚci w sieci. Podczas zebran

przypominają rodzicom, Że W Środowisku rodzinnym rÓwniez powinny byÓ

promowane właściwe postawy i normy zachowań. Starają się aktywizować rodziców

do zaangazowania się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniow

w szkole. Nauczyciele stale uświadamiają uczniom konsekwencje nieprzestrzegania

norm społecznych oraz nieustannie przypominają im zasady obowiązujące w szkole.

Szkoła W ramach ewaluacji wewnętrznej prowadziła analizę wynikow

egzaminów gimnazjalnych. lnterpretacja wykresow w perspektywie długoletniej, bo

od 2009 do 2017 roku, pozwata stwierdzic, ze Szkoła Podstawowa w Chludowie

im. o. Mariana Zelazka, systematycznie podnosząc efektywnoŚć nauczania,

na co wskazują rosnące wyniki osiągane przez uczniow na egzaminach, stała się

ze wspierającej (a dla części przyrodniczo - matematycznej nawet wymagającej

pomocy) szkołą sukcesu zarÓwno w części humanistycznej' jak i matematyczno

- przyrodniczej. Podniesienie średniej wynikÓw z egzaminu gimnazjalnego wskazuje

na wzrost efektywnoŚci pracy zespołów przedmiotowych.

We wnioskaeh z nadzoru wewnętrznego (201812019) określone zostały zarówno

mocne, jak i słabe strony szkoły.

WŚrod mocnych stron wymienia się, co następuje:

1' Nauczyciele rozpoznają potrzeby, mozliwości edukacyjne i sposoby uczenia się

oraz sytuację społeczną uczniow, a wyniki wykorzystują do udzielania im

adekwatnego Wsparcia, co przyczynia się do osiągania większej skutecznoŚci

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rzeczpospotita
W Polska
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Nauczyciele na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych słuzą dzieciom pomocą

w przezwycięzaniu trudnoŚci W nauce, roznicują metody i formy, respektują

zróznicowane tempo pracy uczniow, co pozytywnie wpływa na motywacje

uczniów do nauki i ich poczucie bezpieczeństwa.

Aktywizując uczniów, zachęcĄąc ich do szerokiego udziału W konkursach,

festiwalach i innych działaniach dla Środowiska lokalnego, szkoła uczy

pokonywać społeczną biernoŚc i przygotowuje do odpowiedzialnego

funkcjonowania w dorosłym Życiu'

Celowe i przemyŚlane działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze

ukierunkowane na wspieranie dzieci potrzebujących pomocy Są pozytywnie

odbierane przez uczniÓw, rodziców i środowisko lokalne.

ZĄęcia dydaktyczno-Wyrownawcze, specjalistyczne i rewalidacyjne organizowane

w szkole są adekwatne do potrzeb uczniów, co przekłada się m.in. na rozwój

zdolności, poprawę wyników W nauce oraz podniesienie samooceny i wzrost

motywacji ich dzieci.

lntegrowanie działan nauczycieli z działaniami nauczycieli specjalistow

(psycholog, pedagog, logopeda), podnosi skutecznoŚć wspomagania.

Z kolei wśrÓd słabych stron podkreśla się, iz.

1' Pom|mo, Że nauczyciele systematycznie i celowo (na miarę swoich mozliwości)

rozpoznają potrzeby rozwojowe' mozliwości psychofizyczne oraz sytuację

społeczną kazdego dziecka, W odczuciu częŚci uczniow, nauczyciele

W mniejszym zakresie rozmawia1ą z nimi o ich zainteresowaniach

oraz preferowanych sposobach uczenia się.

2. Pomimo stosowania indywidualizacji nauczania, sposob prowadzenia części

zajęc nie uruchamia wewnętrznej motywacji uczniow inie prowadzi do pełnego

ich zaangazowania, przez co ogranicza efektywnoŚÓ pracy nauczycieli.

3. Zaobsenłowana podczas zajęc tendencja nauczycieli do narzucania, podawania

dzieciom sposobu rozwiązywania problemow powoduje tłumienie ich aktywnoŚci

i kreatywnoŚci.

4' CzęŚc oferty zajęc pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniow nie

spełnia oczekiwań uczniow i ich rodzicow oraz sprawia' Że dzieci rzadko z niej

korzystają.

5.

6.
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2. Gele diagnozy (problemy badawcze)

Szkoła Podstawowa w Chludowie W Zespole Szkoł im. o. Mariana Żelazka

w Chludowie, ktÓra będzie brała udział w Projekcie ,,Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE' POWR.02.10.00-1P.02-00-005/'18. jest

szkołą podstawową, wiejską, publiczną i nie jest szkołą specjalną.

W listopadzie 2019 roku przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych

nauczycieli oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Chludowie w Zespole Szkoł im. o.

Mariana Żelazka w Chludowie. Badaną grupę respondentow (9 osob- 8 nauczycieli i

dyrektor szkoły) stanowili nauczyciele mianowani i dyplomowani, z ktÓrych 2 osoby

odbywały staz na kolejny stopień awansu zawodowego. Staz pracy pedagogicznej

respondentów był z przedziału od 9 - 28 lat. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są

dokładnie w jednej placÓwce oŚwiatowej jednoczeŚnie, dla ktorych wymiar czasu

pracy w większości wynosi dokładnie 1 etat pracy nauczyciela.

Zawarte w ankietach pytania zostały tak dobrane, zeby z jednej strony zapoznac

się z profilem grupy badanych nauczycieli a z drugiej - okreŚliĆ w sposob jak

najbardziej trafny ich potrzeby szkoleniowe. określenie potrzeb szkoleniowych

nauczycieli oraz potrzeb szkoleniowych istotnych w rozwoju zawodowym kadry

nauczycielskiej z punktu widzenia kadry zarządzającej placowką szkoleniową

umozliwiło badanie ankietowe z wykorzystaniem Formularza Google zawierającego

pytania zamknięte i otwarte. Na potrzeby tego badania przygotowano 2 rodzaje

ankiet: ankietę potrzeb szkoleniowych dla Dyrektora i ankietę potrzeb szkoleniowych

dla Nauczyciela po jednej dla kazdego uczestnika badania (8 ankiet dla nauczycieli

oraz 1 ankietę dla dyrektora szkoły, co stanowi 100% grupy respondentow). Zawańe

w ankietach pytania zostały tak dobrane, zeby z jednej strony zapoznac się z

profilem grupy badanych nauczycieli a z drugiej określiÓ w sposob jak najbardziej

trafny ich potrzeby szkoleniowe. Ankieta zawierała metryczkę (informacje o

kwalifikacjach zawodowych i dodatkowych, ukończonych formach doskonalenia

zawodowego z3 ostatnich lat, przeprowadzonych formach szkoleniowych, o awansie

zawodowym) oraz 17 pytań (15 pytań zamkniętych oraz 2 pytania otwańe)

obejmujące następujące obszary tematyczne:

Metryczka - informacje o respondentach w tym rowniez kompetencje zawodowe;
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lnformacje o miejscu i charakterze pracy;

Ocena potrzeb szkoleniowych

PrzynaleŻnośÓ do danej grupy lub grup szkoleniowych;

ocena Własnego rozwoju;

P ropozy Ąa term i nów szkolen iowych ;

Propozycja obszarow tematycznych w zakresie szkoleń;

Preferencje odnoŚnie metod iformy nauki'

3. Opis metod/technik zbierania informacji ankiety

Na potrzeby badania przygotowano 2 rodzĄe ankiet:

. Ankieta potrzeb szkoleniowych dla dyrektora;

o Ankieta potrzeb szkoleniowych dla nauczyciela.

W tak sformułowanym kształcie badania ankietowego przyjęto mozliwośc

wypełnienia tylko jednej ankiety przez kazdego uczestnika badania.

Celem ankiety skierowanej do nauczycieli było przede wszystkim okreŚlenie ich

potrzeb szkoleniowych. W szczegolności zebrano dane dotyczące posiadanych

kompetencji zawodowych, miejsca pracy oraz oczekiwań wobec projektu. Celem

ankiety skierowanej do dyrektora było okreŚlenie potrzeb szkoleniowych istotnych

w rozwoju zawodowym kadry nauczycielskiej z punktu widzenia kadry zarządzającej

placÓwką szkoleniową. KaŻdy z uczestnikow otrzymał aktywny link otwierający

ankietę, musiał wypełnić wszystkie pytania oznaczone jako wymagane, dzięki czemu

w 100% poprawnie został wypełniony materiał badawczy. Struktura kwestionariusza

uwzględniała w pytaniach o charakterze zamkniętym odpowiedz ,,inne'', ponadto

pojawiły się pytania ze skalą odpowiedzi: jestem bardzo zainteresowana/y, jestem

Średnio zainteresowana/y, brak zainteresowania W

zai nteresowan ia obsza ram i tematycznym i takim i jak:

przypadku badania

Zayęcia terenowe;

IBSE - nauczanie przez dociekanie;

l ndywid u al izaĄa pracy z uczniem ze specja l nym i potrzebam i ed u kacyj nym i ;

Wspieranie tworczej postawy uczniow - działania kreatywne na lekcji;
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Edukacja antysmogowa;

Kompetencje kluczowe w realizacji projektÓw unijnych;

Kompetencje kluczowe interdyscyplinarne - biblioteka;

Kompetencje kluczowe i nterdyscyplinarne - wolontariat;

TlK - rezyseria dŹwięku;

Multimedialne środki nauczania;

Współczesna pedagogika - praktycznie;

Nowe modele nauczania - lekcje rotacyjne, odwrócone, ocenianie kształtujące;

Drama w edukacji;

Czy dyscyplina w szkole jest potrzebna?;

Dwujęzy czność w szkole podstawowej ;

Aktywizujące metody nauczania;

Kompetencje kluczowe w bloku przyrodniczym, matematycznym, językowym,

informatycznym;

Szkolna strona www - PraktYcznie;

Coaching nauczyciela - praktycznie'

odpowiedzi respondentów mogły nie Sumowac się do 1o0% gdy nie udzielono

odpowiedzi' Wynik mogł przekroczyc wańośÓ 1o0oh, gdy udzielono więcej niz jedną

odpowiedŹ na pytanie. Dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie

statystycznej i merytorycznej przy zachowaniu anonimowości wszystkich

respondentów.

Część druga:

charakterystyka badanej 9ruPY, określenie problemu i sformułowanie

wniosków

Na podstawie danych ilościowych i jakościowych pozyskanych W badaniu

ankietowym, mozna zauwaŻyc, Że badaną grupę tworzyli nauczyciele edukacji

Wczesnoszkolnej, języka angielskiego, geografii' biologii, wychowania fizycznego,

matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa i pedagog. Tak zroznicowana grupa

pod kątem kompetencji jest dobrze dobraną grupą badawczą. Niemal kaŻdy

z nauczycieli nabył w trakcie pracy zawodowej dodatkowe kwalifikacje, dzięki czemu
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szkoła dysponuje nauczycielami z prawem nauczania kliku przedmiotow / obszarow,

m.in.: matematyka, przyroda, biologia, fizyka, informatyka, chemia, technika. Wyzej

wymienione kwalifikacje zawodowe wynikają z tabel 1.,2. i 6' dokumentu ,,Diagnoza

potzeb szkoleniowych szkoł wspołpracujących - Szkoła Podstawowa w Chludowie

w Zespole Szkoł im. o. Mariana Zelazka w Chludowie".

Nauczyciele w ostatnich trzech latach uczestnicząc w rÓznych formach doskonalenia,

potwierdzili swoją chęć ustawicznego kształcenia, podnoszenia kompetencji tak

dydaktyczno - przedmiotowych, jak i opiekunczo - wychowawczych. Ukończyli formy

doskonalenia takie jak. Opiekun szkolnego klubu wolontariatu Studium Prawa

Europejskiego; Ekonomia na co dzien; Ja w lnternecie; lnnowacia pedagogiczna -

Mały pnedszkolak - duŻe wyzwanie; Elementy integracji sensorycznej w pracy

nauczyciela; Trzymaj Formę; Sposoby diagnozowania oraz interpretowania rozwoju

fizycznego i aktywności fizycznej; Jak zadbać o postawę ucznia?; Zajęcia WF - jak

zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna; Bieg po zdrowie; Kongres

EDUTEC. Edukacia dla zdrowia; Budowanie programu wychowawczo

- profilakĘcznego szkoły; Zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia

z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDlJball; Zmiany w podstawie programowej

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnei; Zmiany w podstawie

programowej wychowania w szkole podstawowej; Zmiany w podstawie programowei

pnyrody w szkole podstawowej; Logopedia dla nauczycieli; Kursy taneczne

organizowane przez studio Romy Jakubowskiej; szkolenie dla instruktorow proiektu

j@ w internecie; Podstawy tworzenia ruchu i choreografii - Studio Tańca Romy

Jakubowskiej; Figurowy Zawrot głowy; Z matematyką za Pan Brat

od najmłodszych lat ; Zielone okulary - pedagogika zabawy w edukacji przyrodniczej;

Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjna prof. Jagody

Cieszyńskiej; Podsumowanie stażu W procedurze awansu zawodowego;

Wykorzystanie instrumentu Bum Bum Rurek w nauczaniu przedszkolnym

i wczesnoszkolnym - Centrum muzyczne Anuena; BoŻe Narodzenie - magiczne

święta, polskie kolędy w tancu i instrumentacji; Programowanie bez komputera.

Mimo uzyskanych nowych kompetencji jednak rzadko dzielili się swoją wiedzą,

m.in' przeprowa dzając szkolenie W ramach projektu j@ w internecie
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Wiedzó EdukaĆja Rozwój

Eu,.,I"irł'r*ourrł"*.r* ffi

10



-7r
I

!
I

I

Fundusze
EuropejsŁie
Wi€dza Edukatja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska ,",",:,:J,1;il:lj1:1i ffi

I

I
I

I
t
I
I
t
t
t
t

oraz sporadycznie prowadząc lekcje pokazowe metodą Marii Montessori

lub dla studentow z zakresu pedagogiki.

Pod względem stopnia awansu zawodowego wśród ankietowanych 4 z ośmiu

to nauczyciele mianowani, pozostali - to nauczyciele dyplomowani. WŚrod badanych

nie ma zatem nauczycieli stazystÓw ani kontraktowych.

Respondenci stanowią grupę nauczycieli ze zrÓznicowanym stazem pracy, bo

obejmującym 9, 10, 19, 20,22,27 i 28 lat pracy, co stanowi dobrze dobraną grupę

do celÓw diagnostycznych.

Dla wszystkich respondentów głownym miejscem pracy jest Szkoła Podstawowa

w Chludowie w Zespole Szkoł im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, ktÓra jest

publiczną szkołą podstawową' wiejską. Zdecydowana większość (pięÓ osob) jest

zatrudniona w tej jednej placówce dokładnie na jednym etacie, trzy zalrudnione są

w wymiarze przekracza1ącym cały etat.

Na wstępnym etapie ankiety WSzyScy respondenci wyrazili zainteresowanie

podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych' co skutkowało uwiarygodnionym

i trafnym materiałem badawczym do oceny potrzeb szkoleniowych. Ze względu

na posiadane kompetencje zawodowe określenie przynaleŻności do danej grupy

szkoleniowej (grupa przyrodnicza reprezentowana była przez wszystkich

respondentow, grupa matematyczna przez trzech oraz grupa informatyczna

i językowa - po jednym nauczycielu) pozwoliło na efektywny dobor obszarow

tematycznych. Ankietowani chcieli rozwljac w ramach Projektu osiem kompetencji

kluczowych: gradacyjnie - Kompetencje informatyczne, Kompetencje matematyczne

i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne, Porozumiewanie się w językach

obcych, Kompetencje społeczne i obywatelskie, Umiejętność uczenia się,

Swiadomosć i ekspresja kulturalna, lnicjatywnoŚc i przedsiębiorczoŚć' Respondenci

nie wyrazili chęci rozwijania kompetencji w temacie Porozumiewanie się w języku

ojczystym. Zakres zainteresowania nauczycieli edukacją Wczesnoszkolną dotyczył

aspektu przyrodniczego, matematycznego, informatycznego i językowego'

W zakresie rozwoju obszaru bibliotecznego jako multimedialnego centrum

informatycznego w szkole zdecydowana większoŚc ankietowanych nie wyraziła

zainteresowan ia tą problematyką.

il
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Respondenci wskazali za najbardziej poządany termin szkolenia . popołudnia

ciągu tygodnia, Co oznacza, Że dla n|ch terminy szkoleń nie są obojętne.

Część trzecia:

Potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych przez nauczycieli

Na podstawie badania stopnia zainteresowania ankietowanych propozycjami

szkoleniowymi planowanymi do realizacji w ramach Projektu Szkoła Ćwiczeń tak,

aby dostosować szkolenia do ich oczekiwań, wytypowano następujące obszary

tematyczne cieszące się największą popularnoŚcią.

Wspieranie twórczej postawy uczniÓw - działania kreatywne na lekcji;

Edukacja antysmogowa;

Multimedialne Środki nauczania;

Kompetencje kluczowe w bloku przyrodniczym, matematycznym, językowym,

informatycznym;

IBSE - nauczanie przez dociekanie.;

Aktywizujące metody nauczania ;

Nowe modele nauczania - lekcje rotacyjne, odwrócone, ocenianie kształtujące;

Zajęcia terenowe;

lndywidualizaĄa pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Szkolna strona www - PraktYcznie;

WspÓłczesna pedagogika - praktycznie;

Czy dyscyplina w szkole jest potrzebna?;

Coaching nauczyciela - praktycznie.

Nauczyciele najmniejsze zainteresowanie wykazali w zakresie zgłębiania obszarow

tematycznych:

TlK - rezyseria dzwięku.

DwujęzycznoŚĆ w szkole podstawowej.

Kompetencje kluczowe w realizacji projektow unijnych.

Kom peten cje kl uczowe i nterdyscypli narne - wolontariat.

L2
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Drama w edukacji.

Kompetencje kluczowe interdyscyplinarne - biblioteka.

Natomiast przedstawili następujące swoje propozycje obszarów tematycznych:

DoŚwiadczen ia przyrod nicze ;

Socjotechniki stosowane w szkole;

Psychologia dziecięca;

I ntegracja sensoryczna;

Potrzeby udziału w formach doskonalenia zawodowego wynikały z chęci aktualizacji

wiedzy, wymiany doświadczeń, nawiązania znajomości i wspołpracy oraz

podniesienia kwalifikacji zawodowych, a takŻe z chęci odbywanego właśnie awansu

zawodowego' Fakt odbywania stazu moŻe być równiez pozytywnym bodŹcem

do poszukiwania innych form doskonalenia zawodowego. Ankietowani preferują

zarówno metody e-learningowe, warsztatowe, jak i wykładowe. Najmniej popularną

formą szkoleniową wskazanąprzez 1 osobę okazała się metoda korespondencyjna.

Kompetencje kluczowe, według wskazań dyrektora, klore zjego punktu widzenia były

istotne w rozwoju zawodowym kadry nauczycielskiej to.

Porozumiewanie się w językach obcych;

Kom petencje matem aty czne i podstawowe kom petencje na u kowo -tech n iczne ;

Kom pete ncje inform aty czne',

UmiejętnoŚÓ uczenia się;

Kompetencje społeczne i obywatelskie;

l nicjatywnośc i przedsiębiorczoŚc;

SwiadomośĆ i ekspresja kulturalna.

Zestawiając wyniki ankiet nauczycieli ze wskazaniami dyrektora szkoły wynika,

ze wybrane przez obie grupy ankietowanych kompetencje kluczowe pokrywają się.

Mozna zatem wysnuć wniosek, iŻ oczekiwania dyrektora szkoły, co do rozwoju kadry,

zmierzająw tym Samym kierunku.

Dyrektor w zakresie szkoleń wskazał następujące obszary tematyczne:

a) jako bardzo waŻne

I ndywidualizaqa pracy z uczniem ze specja lnym i potrzebam i ed ukacyj nym i. ;

Wspieranie tworczej postawy uczniow - działania kreatywne na lekcji.;

Kom petencje klu czowe w bloku przyrod n iczym, m atematycznym, językowym'
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b) wazne

Za1ęcia terenowe;

IBSE - nauczanie Przez dociekanie;

Czy dyscyplina w szkole jest potrzebna?;

Edukacja antYsmogowa;

Kompetencje kluczowe w realizacji projektÓw unijnych;

Kompetencjekluczoweinterdyscyplinarne-biblioteka,

Kompetencjekluczoweinterdyscyplinarne-wolontariat;

Multimedialne srodki nauczania;

Współczesna pedagogika - praktycznie;

Nowe modele nauczania - lekcje rotacyjne, odwrocone, ocenianie kształtujące;

Czy dyscyplina w szkole jest potrzebna?;

Dwujęzy czność w szkole podstawowej ;

Aktywizujące metody nauczan ia ;

Coaching nauczyciela - praktycznie'

Zestawiając wybrane przez dyrektora szkoły obszary tematyczne z wyborem

tematów w zakresie szkoleń przez nauczycieli wynika, iz potrzeby szkoleniowe

widziane oczymadyrektora nieznacznie roŻniąsię od wskazań grupy nauczycieli'

obszary tematyczne w zakresie szkoleń zbieŻne zarówno dla grupy nauczycielskiej,

jak i dyrektora szkoły dotyczyły następujących tematów:

Wspieranie tworczej postawy uczniÓw - działania kreatywne na lekcji'

Edukacja antYsmogowa.

Multimedialne środki nauczania'

Kompetencjekluczowewblokuprzyrodniczym,matematycznym,językowym'

informatYcznYm.

IBSE - nauczanie przez dociekanie'

Aktywizujące metody nauczania'

Nowemodelenauczania-lekcjerotacyjne,odwrocone,ocenianiekształtujące.

Zajęcia terenowe.

lndywidualizaĄa pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi'

Wspołczesna pedagogika - praktycznie'
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Czy dyscyplina w szkole jest potrzebna?

Coaching nauczyciela - praktycznie.

Dyrektor poza Wymienionymi w ankiecie obszarami tematycznymi wskazał obszar,

którym byłby zai nteresowany:

P rzeciwdziała n ie ag resj i słownej.

Wnioski i rekomendacje

Biorąc pod uwagę wyniki analizy rekomenduje się następujące obszary tematyczne

w zakresie szkoleń kadry nauczycielskiej w ramach Projektu Szkoła Cwiczeń w

Suchym Lesie-WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE'

Wspieranie tworczej postawy uczniów - działania kreatywne na lekcji;

Edukacja antysmogowa.

Multimedialne środki nauczania.

Kompetencje kluczowe w bloku przyrodniczym, matematycznym, językowym,

informatycznym.

lBSE - nauczanie pŻez dociekanie.

Aktywizujące metody nauczania.

Nowe modele nauczania - lekcje rotacyjne, odwrócone, ocenianie kształtujące.

Zajęcia terenowe.

l ndywidualizaĄa pracy z uczniem ze specjal nym i potrzebami ed u kacyj nym i.

Szkolna strona www - praktycznie.

Współczesna pedagogika - praktycznie.

Czy dyscyplina w szkole jest potrzebna?

Coaching nauczyciela - praktycznie.

Poniewaz ankietowani, poza wymienionymi w ankiecie obszarami tematycznymi,

wskazali rowniez następujące obszary, ktorymi byliby zainteresowani:

P rzeciwdziałanie agresj i słownej.

DoŚwiadczen ia przyrodnicze;

Socjotechniki stosowane w szkole;
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Psychologia dziecięca ;

I nteg racja sensoryczna.

Dobrze by było W planowaniu kolejnych szkoleń rozwaŻyĆ tę tematykę.

Szkoła Podstawowa W Zespole Szkoł im. o. Mariana Żelazka w Chludowie nalezy

do szkoł realizujących politykę oŚwiatową państwa oraz spełnia priorytety

tak ministerialne, jak i kuratoryjne. Jest szkołą rozwijającą się, realizującą

kompetencje kluczowe we wszystkich powyzej wskazanych blokach tematycznych,

a ambitna kadra wraz z dyrekĄą dąŻy do rozwoju szkoły W kierunku

zindywidualizowanego rozwoju u:znia, którego mocne strony Są rozpoznane
oraz dydaktycznie, wychowawczo i konstruktywnie rozwijane w myŚl kreowania

nowoczesnego, przyszłego pokolenia ludzi twÓrczych, samodzielnie myŚlących,

Świadomych własnych mozliwości i kompetencji. Udział w ofercie szkoleniowej

przygotowanej W ramach projektu ,,Szkoła ćwiczeń W Suchym Lesie-
WOJEWODZTWO WlELKOPOLSKIE' PoWR.o2.1o.oo-lP'o2-oo-oo5/18 zwiększy

zasoby kadry pedagogicznej i pozwoli na dobre przygotowanie Się do

upowszechniania własnych doŚwiadczeń w Środowisku nauczycielskim i studentów

kieru nków pedagog iczny ch'

Autor
mgr Renata Posieczek Cierpiałek
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