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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 8 stycznia 2015 r.do 14 stycznia 2015 r. przez

zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Artur Pawłowski, Janusz Zuń.

Badaniem objęto 64 uczniów (ankieta) i 22 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).

Przeprowadzono też wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, a także obserwacje lekcji,

szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport,

który obejmuje podstawowe obszary działania Gimnazjum Nr 12.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji 

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz szkoły

Zapraszamy Państwa do lektury raportu z zewnętrznej ewaluacji problemowej,

przeprowadzonej w dniach 8 - 14 stycznia 2014 roku w Gimnazjum Nr 12 w Lublinie

w zakresie dwóch wymagań: 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

2. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, płynące z badań, informacje o szkole. Wszystkie

zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach badań.

Prowadzone przez Gminę Lublin Gimnazjum Nr 12 tworzy wraz z VII Liceum Ogólnokształcącym

Zespół Szkół Nr 11 w Lublinie. W bieżącym roku szkolnym do 6 oddziałów gimnazjum uczęszcza ok.

120 uczniów. Cechą charakterystyczną szkoły jest efektywna praca wychowawcza z młodzieżą

gimnazjalną, wywodzącą się głównie z kilku szkół podstawowych lubelskiego Śródmieścia. Dużym

osiągnięciem nauczycieli gimnazjum jest wychowywanie uczniów na świadomych uczestników życia

społecznego poprzez integrację i zaangażowanie w przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Innym

wyróżnikiem tegoż gimnazjum jest bogata oferta zajęć językowych. Uczniowie mają możliwość

nauki oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się nie tylko w języku angielskim

i niemieckim, lecz także w języku hiszpańskim, włoskim i francuskim. Szkoła jest również

Certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL, zaś gimnazjaliści chętnie zdają z sukcesem

egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

W ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła realizowała i nadal

planuje realizację projektów edukacyjnych, które wpływają na wyrównywanie szans edukacyjnych

uczniów pochodzących z różnych środowisk oraz podnoszenie efektywności kształcenia. Dzięki

skutecznej pracy z uczniem wymagającym wsparcia oraz w/w inicjatywom szkoła,

przy utrzymujących się na niezmiennym poziomie niskich wynikach egzaminów zewnętrznych,

systematycznie odnotowuje minimalny wzrost efektywności nauczania. Gimnazjum jest również

aktywnym uczestnikiem projektu "Szkoła Dobrze Wychowana", w którym dzieli się wiedzą

i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych i opracowywanie scenariuszy lekcji

wychowawczych. Uczniowie gimnazjum chętnie uczestniczą w różnorodnych akcjach społecznych

i charytatywnych oraz podejmują działania w ramach wolontariatu.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki GIMNAZJUM NR 12
Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Lublin

Ulica Farbiarska

Numer 8

Kod pocztowy 20-107

Urząd pocztowy Lublin

Telefon 0815326512

Fax 0815326512

Www www.zs11.pl

Regon 43103026600000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 111

Oddziały 6

Nauczyciele pełnozatrudnieni 5.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 23.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 9.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 18.5

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 22.2

Województwo LUBELSKIE

Powiat Lublin

Gmina Lublin

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej C

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów,
w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych (B)

Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B

Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych (D)

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja,
analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D)

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B)

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B)
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Wnioski

1. Nauczyciele realizując podstawę programową wykorzystują z różną systematycznością

zalecane sposoby i warunki jej realizacji oraz wnioski z analizy osiągnięć uczniów

z wcześniejszego etapu kształcenia, ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

2. Działania podejmowane przez nauczycieli na podstawie monitorowania i analizowania

osiągnięć uczących się mają pozytywny wpływ na osiąganie przez uczniów różnych

sukcesów edukacyjnych, zaś w niewielkim stopniu podnoszą efektywność egzaminu

gimnazjalnego.

3. Nauczyciele współpracują i wspierają się w organizowaniu i realizacji oraz modyfikowaniu

procesów edukacyjnych, co przekłada się na powszechne stosowanie konkretnych form

pomocy i wzajemnego współdziałania, jak również doskonalenie własnej pracy i wysoką

skuteczność oddziaływań wychowawczych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Stan oczekiwany:

Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do

nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice

powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one

nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o

osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. 

Poziom spełnienia wymagania: C

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W procesie edukacyjnym, w celu realizacji podstawy programowej, nauczyciele wykorzystują nie

tylko zalecane warunki i sposoby jej realizacji ustalone dla danego przedmiotu i zajęć, ale również

wyniki diagnoz osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu kształcenia i analizy ich możliwości

rozwojowych. Wnioski z tych analiz, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

monitorowanie i analizowanie bieżących osiągnięć uczniów służą podejmowaniu różnorodnych

działań dydaktyczno-wychowawczych, w tym organizacyjnych. Uczniowie gimnazjum osiągają różne

sukcesy edukacyjne, na miarę swoich możliwości i uwarunkowań środowiskowych, zaś ich wyniki

z egzaminu gimnazjalnego utrzymują się na niskim poziomie. Szkoła przygotowuje gimnazjalistów

do kształcenia na wyższym etapie edukacyjnym i do funkcjonowania na rynku pracy. 

Gimnazjum spełnia wymaganie na poziomie średnim.

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

Gimnazjum Nr 12 w Lublinie systematycznie przeprowadza rozpoznanie osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu

kształcenia i wykorzystuje wnioski z tych analiz w trakcie realizacji podstawy programowej. Według dyrektora

oraz na podstawie analizy danych zastanych szkoła zdobywa informacje dotyczące nabytych przez uczących się

umiejętności i wiadomości w wyniku:

● analizy wyników sprawdzianu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

● badania dokumentów ucznia (świadectwa ukończenia szkoły, opinie, orzeczenia poradni

psychologiczno - pedagogicznej); 
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● przeprowadzania testów diagnozujących;

● ankietowania; 

● prowadzenia obserwacji;

● wywiadów z rodzicami, nauczycielami ze szkoły podstawowej.

Wnioski z prowadzonych diagnoz i analiz umiejętności uczniów mają w szczególności odzwierciedlenie

w planowaniu przez uczących pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz organizowaniu różnorodnych zajęć,

zgodnych z indywidualnymi potrzebami uczniów.

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele z różną intensywnością kształtują u uczniów podczas zajęć, kluczowe kompetencje opisane

w podstawie programowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (porównaj wykresy

od 1j do 8j). W trakcie obserwowanych zajęć można było również stwierdzić rozwijanie u uczniów

najważniejszych umiejętności, które zostały opisane w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia,

w szczególności czytanie oraz umiejętność uczenia się (porównaj tab. 1).Uczący odnieśli się w badaniu

ankietowym oraz w rozmowach po obserwowanych zajęciach, do stosowanych najczęściej podczas lekcji

zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej (porównaj wykres 1o i tab. 2).  Powyższe

odpowiedzi znalazły także swoje odbicie podczas obserwowanych zajęć lekcyjnych (zob. tab. 3).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j
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Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (9788)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 8 / 0 100 / 0

2 myślenie matematyczne 3 / 5 37.5 / 62.5

3 myślenie naukowe 5 / 3 62.5 / 37.5

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

5 / 3 62.5 / 37.5

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

3 / 5 37.5 / 62.5

6 umiejętność uczenia się 7 / 1 87.5 / 12.5

7 umiejętność pracy zespołowej 4 / 4 50 / 50

8 inne, jakie? 2 / 6 25 / 75

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i

podczas tej lekcji? [WNPO] (7650)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 wykorzystanie mediów edukacyjnych

2 indywidualizowanie pracy z uczniami

3 wykonywanie doświadczeń

4 wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce

5 przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie

informacyjnym

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy

programowej. [OZ] (7563)

Tab.3

Numer Analiza

1 Wykorzystywanie mediów edukacyjnych. Wykonywanie

doświadczeń i eksperymentów. Indywidualizowanie

pracy z uczniami. Przygotowanie do odbioru kultury.

Rozwijanie aktywności uczniów. Doskonalenie

umiejętności komunikacyjnych uczniów.
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Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,

uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz

Nauczyciele monitorują nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz osiągnięcia uczących

się. Znajduje to odzwierciedlenie w odpowiedziach udzielonych przez uczących, a także podczas obserwowanych

zajęć. Nauczyciele zaznaczyli w ankiecie następujące sposoby monitorowania osiągnięć swoich uczniów (zob.

wykres 1w). Dane płynące z obserwacji lekcji wskazują, że nauczyciele upewniają się podczas zajęć

co do efektywności podejmowanych przez siebie działań dydaktycznych (zob. tab. 1). Uczący zwracali też

podczas lekcji uwagę na poprawność udzielonych przez uczniów odpowiedzi. Nauczyciele wykorzystują ponadto

w różnorodny sposób wnioski sformułowane na podstawie analizy osiągnięć uczących się (porównaj wykres 1o

i tab. 2).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 8 / 0 100 / 0

2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 7 / 1 87.5 / 12.5

3 zadaje pytania 8 / 0 100 / 0

4 prosi uczniów o podsumowanie 6 / 2 75 / 25

5 wykorzystuje techniki badawcze 0 / 8 0 / 100

6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 1 / 7 12.5 / 87.5

7 stwarza uczniom możliwość zadania pytania 4 / 4 50 / 50

8 inne, jakie? 3 / 5 37.5 / 62.5

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo osiągnięcia uczniów w tej klasie? [WNO] (9903)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 wykorzystanie oceniania bieżącego

2 prowadzenie konsultacji z innymi nauczycielami

3 stosowanie oceniania podsumowującego

4 prowadzenie obserwacji

5 wywiady z rodzicami

6 ankietowanie

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Działania dydaktyczne i wychowawcze podejmowane przez szkołę na podstawie monitorowania i analizowania

osiągnięć uczniów mają wpływ na osiąganie przez nich różnych sukcesów edukacyjnych związanych częściowo

z podnoszeniem kompetencji opisanych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia, na miarę ich

potrzeb rozwojowych i możliwości. Jednocześnie działania te w niewielkim stopniu wpływają na wzrost efektów

kształcenia mierzonych wynikami egzaminu zewnętrznego oraz Edukacyjnej Wartości Dodanej.Dyrektor

stwierdził, że w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz bieżącą analizę osiągnięć uczniów

prowadzono różne działania służące poprawie efektów kształcenia oraz osiąganiu przez uczących się sukcesów
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edukacyjnych (porównaj tab. 1). Według dyrektora i nauczycieli pozwoliło to uczniom tej szkoły częściowo

poprawić swoje wyniki edukacyjne oraz osiągnąć powodzenie szkolne na innych polach (zob. tab. 2). Znajduje

to również odzwierciedlenie w odpowiedziach ankietowanych uczniów (porównaj wykres 1o).

Wyniki osiągane przez uczniów Gimnazjum Nr 12 w Lublinie wyrażone w skali staninowej w ostatnich trzech

latach przedstawiają się w sposób następujący:2012: język polski - 2, historia i wos - 2, matematyka - 2,

przedmioty przyrodnicze - 2;2013: język polski - 2, historia i wos - 2, matematyka - 2, przedmioty

przyrodnicze - 2;2014: język polski - 3, historia i wos - 2, matematyka - 2, przedmioty przyrodnicze

- 2, język angielski - 2, język niemiecki - 1. 

Trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej z lat 2012-2014 plasują szkołę jako wymagającą pomocy

w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Należy jednak

odnotować dostrzegalną minimalną tendencję wzrostową we wszystkich przedmiotach egzaminacyjnych,

w szczególności z języka polskiego. 

W świetle analizy powyższych danych nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny wzrostu efektów kształcenia

w szkole w ostatnich trzech latach.

 

Wykres 1o
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę podać w jaki sposób wdrażanie wniosków z nadzoru wpłynęło na efekty uczenia się

uczniów? [WD] (7063)

Tab.1

Numer Analiza

1 Nauczyciele i uczniowie chętniej korzystają z

multimediów zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i w

pracy własnej, prawie na wszystkich zajęciach

wykorzystywane są multimedia, działanie wielozmysłowe

wpływa na lepsze zapamiętywanie i przyswajanie

wiedzy. Zwiększenie frekwencji pod wpływem lepszej

komunikacji z rodzicami wpływa na poprawę wyników w

nauce. Wielu nauczycieli podniosło kwalifikacje do pracy

z uczniem z dysfunkcjami, uczniowie podnieśli poziom

wyników. Realizacja projektu "Kuźnia Talentów"

przyniosła częściowo przyrost efektów z przedmiotów

humanistycznych na egzaminie gimnazjalnym.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy związane z podnoszeniem kompetencji

opisanych w podstawie programowej. Które z Państwa działań pozwoliły osiągnąć uczniom te sukcesy? [WNO]

(7658)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 sukcesy w konkursach i zawodach sportowych

2 udział uczniów w imprezach i uroczystościach

3 sukcesy w zakresie uspołecznienia

4 podwyższenie wyników edukacyjnych

Obszar badania:  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Gimnazjum Nr 12 w Lublinie realizuje działania, które przyczyniają się do powodzenia uczniów kontynuujących

swoje kształcenie, na miarę ich możliwości oraz pozwala im osiągnąć sukces na rynku pracy. Wynika to

z wypowiedzi nauczycieli, dyrektora oraz obserwacji zajęć i szkoły. Szkoła rozwija w szczególności poniższe

umiejętności przydatne w dalszej edukacji oraz na rynku pracy (zob. tab. 1). Za najbardziej efektywne starania

w zakresie rozwijania tych umiejętności wskazani powyżej rozmówcy uznali:

● motywowanie i wzmacnianie pozytywne;

● pracę indywidualną z uczniami;



GIMNAZJUM NR 12 19/29

      

● tworzenie małych grup zadaniowych;

● budowanie pozytywnej atmosfery;

● realizację pozalekcyjnych form nauki;

● wdrażanie uczniów do praktycznego działania;

● organizację imprez, konkursów.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u

uczniów Państwa szkoła? [WN] (7069)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 poznawcze

2 koncepcyjne

3 działania zespołowego

4 społeczne

5 emocjonalne

6 posługiwania się technologią informacyjną

7 etyczne

8 prozdrowotne
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Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Stan oczekiwany:

O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć,

nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy,

prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia

się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Poprzez zaangażowanie w pracę różnych zespołów szkolnych nauczyciele gimnazjum

współpracują ze sobą przy planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Zmiany

w realizacji tych procesów wynikają ze wspólnych ustaleń między uczącymi. Współpraca

nauczycieli w szkole koncentruje się na zadaniach organizacyjno-planistycznych oraz

wspólnym poszukiwaniu skutecznych sposobów rozwiązywania problemów

dydaktycznych i wychowawczych. Uczący wspierają się w ewaluacji i doskonaleniu

własnej pracy.

Szkoła spełniła wymaganie na poziomie wysokim.

Obszar badania:  Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w

organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Wszyscy nauczyciele zadeklarowali w ankiecie angażowanie się w pracę różnych zespołów działających

w gimnazjum (wykres 1w). Dyrektor i nauczyciele stwierdzili w wywiadzie, że w ramach zespołów

nauczycielskich współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych na różnych etapach

i płaszczyznach (np. prowadzenie analiz i formułowanie wniosków, organizowanie lekcji otwartych i szkoleń,

planowanie korelacji, opracowanie scenariuszy, realizacja projektów interdyscyplinarnych, organizacja

konkursów i imprez, ustalanie i wprowadzanie zmian statutowych, rozwiązywanie problemów dydaktycznych

i wychowawczych, indywidualizacja). Z uzyskanych informacji wynika, iż proces ten odbywa się w sposób

zorganizowany i systemowy, co sprzyja powszechnemu uczestniczeniu nauczycieli we współpracy oraz przynosi

pożądane efekty, szczególnie w sferze wychowawczej. Powyższe stwierdzenia znajdują również odzwierciedlenie

w wypowiedziach nauczycieli odnoszących się do obserwowanych zajęć (tabela 1).
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z elementów lekcji wynikają z ustaleń z innymi nauczycielami uczącymi w tym

oddziale/klasie? [WNPO] (6497)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 sposób usadzenia uczniów w klasie

2 regulowanie tempa pracy w grupie klasowej

3 ustalenie sposobu postępowania wobec uczniów z

dysfunkcjami

4 realizacja projektu międzyprzedmiotowego

5 tworzenie atmosfery akceptacji

6 dostosowanie zadań, metod i form pracy do możliwości

uczniów

7 indywidualizowanie oddziaływań wobec uczniów zdolnych

i wymagających wsparcia

8 prowadzenie zeszytów do kontaktów z rodzicami

9 ustalenie zasad korelacji

Obszar badania:  Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych

(planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między

nauczycielami

Zmiany dokonywane w obrębie realizowanych procesów edukacyjnych wynikają ze wspólnych ustaleń między

nauczycielami. Dyrektor stwierdził, że decyzje dotyczące zmian w organizacji i przebiegu procesów

edukacyjnych zapadają w zespołach nauczycielskich. Nauczyciele zapewnili, iż wspólnie planują działania

doskonalące proces nauczania i wychowania w szkole. Dyrektor i nauczyciele podali różnorodne, a zarazem

spójne przykłady wprowadzonych zmian w rezultacie współpracy pomiędzy uczącymi. Zdaniem dyrektora,

powołano zespół przewodniczących zespołów przedmiotowych podejmujący ustalenia realizowane przez

poszczególne zespoły przedmiotowe, np. w celu ujednolicenia kryteriów oceniania, wprowadzenia

porównywalnej skali oceniania na różnych przedmiotach (tzw. wagi ocen), wprowadzono zeszyty indywidualne

uczniów, podjęto ustalenia dotyczące usadzenia uczniów w klasie, sposobu postępowania wobec uczniów

z dysfunkcjami (porównaj - tabela 1). Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali konkretne przykłady zmian

w pracy dydaktycznej i wychowawczej z daną grupą klasową oraz wykazali znaczną ich skuteczność (tabele

2-3). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Jakie zmiany w procesie edukacyjnym i wychowawczym zostały wprowadzone przez Pana/ią w

wyniku wspólnych ustaleń z innymi pracownikami placówki w tym lub poprzednim roku szkolnym? [AN] (6494)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 22

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 zmiany w programie wychowawczym i programie

profilaktyki

2 zmiany związane z warsztatem pracy

3 przygotowanie zmian w statucie i/lub regulaminach

4 urozmaicenie formy zajęć i materiałów dydaktycznych (w

tym interaktywnych)

5 ujednolicenie sposobu prowadzenia diagnozy wstępnej i

analizy wyników egzaminu

6 różne formy pracy wychowawczej, ujednolicenie

postępowania

7 dokonanie zmian w systemie oceniania, ujednolicenie

wag ocen

8 opracowanie narzędzi diagnostycznych

9 zwiększanie bezpieczeństwa uczniów

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: W jaki sposób wspólnie doskonalą Państwo proces edukacyjny prowadzony w tej klasie? [WNO]

(7711)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 wymiana doświadczeń w przypadku problemów dydaktycznych i

wychowawczych, pracy z dzieckiem przewlekle chorym,

nieopanowania danej umiejętności, uzgadnianie tematyki

zajęć

2 dobieranie skutecznych metod pracy omawianie w zespole sposobów wykorzystania

skutecznych metod pracy, motywowania uczniów

3 przekazanie wiedzy ze szkoleń wykorzystanie tablicy interaktywnej, stosowanie

technologii informatycznej w nauczaniu

4 przeprowadzenie konkursu realizacja konkursu przez nauczycieli przedmiotów

ścisłych

5 wspólne przygotowanie lekcji opracowanie lekcji z elementami multimedialnymi

6 wymiana informacji, konsultacje nadzorowanie realizacji zobowiązań ustalonych z

rodzicami

7 ustalanie skoordynowanych działań planowanie i wdrażanie działań pomocnych w

rozwiązaniu problemu, powoływanie grupy nauczycieli,

ocena skuteczności
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Prosimy o podanie przykładów zmian wprowadzonych w efekcie wspólnych ustaleń pomiędzy

Państwem. [WNO] (7713)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 sposób usadzenia uczniów każdy uczeń siedzi w osobnej ławce na wszystkich

lekcjach

2 wprowadzenie indywidualnych zeszytów monitorowanie postępów, frekwencji, ułatwienie

kontaktu szkoła-rodzice-świetlica środowiskowa

3 prowadzenie indywidualnych kart monitorowanie postępów w nauce, ocen, każdy

nauczyciel wpisuje notatki o konkursach, zajęciach

dodatkowych

4 zmiany w ocenianiu zachowania procedura usprawiedliwiania nieobecności, ustalenie

wspólnej wagi ocen na różnych przedmiotach,

wpisywanie uwag negatywnych i pozytywnych

5 zmiany w dokumentowaniu sposób dokumentowania udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, karty ewaluacyjnej w

pracy wychowawczej szkoły

Obszar badania:  Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy

współpracy

Nauczyciele konsolidują swoje wysiłki współdziałając w rozstrzyganiu i łagodzeniu konfliktów oraz

rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych. Poczesne miejsce w zakresie współpracy

nauczycieli zajmują również zagadnienia dydaktyczne, metodyczne i organizacyjne. Nieodłączny element pracy

zespołowej nauczycieli gimnazjum stanowi także sfera planowania, wymiany informacji i doświadczeń,

organizacja wycieczek, konkursów i imprez (wykresy 1o, 1w). Podanie przez nauczycieli jednego oddziału

przykładów różnorodnych działań w kontekście wzajemnej pomocy w pracy z uczniami pozwala stwierdzić, iż

wzajemne wspieranie się uczących jest efektywne i użyteczne. Charakteryzuje się powszechnością

i pomysłowością oraz dążeniem do skuteczności.
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Wykres 1o
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Wykres 1w

Obszar badania:  Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej

pracy

Wszyscy nauczyciele zadeklarowali w badaniu ankietowym fakt dokonywania ewaluacji własnej pracy,

zaznaczając które jej elementy poddają analizie jakościowej (wykres 1o). Jednocześnie wszyscy respondenci

uznali, że działania ewaluacyjne są realizowane we współpracy z innymi uczącymi i przynoszą, w ich

przekonaniu, zdecydowanie pozytywne efekty. Należy stwierdzić, iż opisując obszary tej współpracy ankietowani

nauczyciele odwoływali się do konkretnych przykładów (wykres 2o).
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Wykres 1o
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Wykres 2o
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