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WPROWADZENIE
SIGNE NEIMANE
USŁUGI INFORMACYJNE I EDUKACYJNE MIASTA RYGA
Projekt "Leading to Learn Together" (LELETO) jest realizowany w ramach partnerstw
strategicznych programu ERASMUS + (nr 2016-1-LV01-KA201-022658). Liderem projektu jest
Biuro ds. Edukacji i Informacji w Rydze (Łotwa), zaś pozostałymi partnerami: Rada Edukacji w
Ventspils (Łotwa), Uniwersytet w Tartu (Estonia), Centrum Edukacji Utena (Litwa), Fundacja
EDU-RES (Polska) i Urząd Miasta Leeds (Wielka Brytania).
Głównym celem projektu LELETO było opracowanie nowego podejścia do jakościowego
szkolnego rozwoju zawodowego nauczycieli.
B. Jonson, (2014) podkreśla, że jeśli chcemy, aby uczniowie się uczyli, najbardziej krytycznym
elementem jest nauczyciel. H. Mizell, S. Hord i inni (2011) zdefiniowali, że w skutecznym
rozwoju zawodowym zespół kierowniczy analizuje dane o osiągnięciach uczniów w celu
zidentyfikowania problemów edukacyjnych wspólnych dla uczniów w danym zespole / danej
klasie, określa, które problemy sprawiają nauczycielom najwięcej trudności, a także bada, co
powinni nauczyciele wiedzieć i zrobić, by pomagać uczniom w pokonywaniu wyzwań
edukacyjnych. Zarówno nauczyciele, jak i liderzy szkolni uważają, że rozwój zawodowy
oznacza uczestnictwo w różnego rodzaju kursach poza szkołą. Z drugiej strony, S. Bubb (2013)
w swoich badaniach podkreśla, że kursy nie są efektywną metodą w ulepszaniu nauczania i
procesu dydaktycznego. Podkreśla, że to uczenie się w miejscu pracy może służyć jako
podstawa skutecznego rozwoju zawodowego nauczycieli i liderów szkolnych. Jednocześnie
kursy, seminaria, warsztaty są przeprowadzane na większą lub mniejszą skalę we wszystkich
krajach UE. Konsorcjum projektu LELETO jest głęboko przekonane, że tradycyjne formy
rozwoju zawodowego nauczycieli nie mogą wywrzeć dużego wpływu na jakość edukacji.
Widzimy więc, że innowacja projektu LELETO jest nowym podejściem do szkolnego rozwoju
zawodowego nauczycieli, w którym główną rolę i odpowiedzialność przejmuje zespół
kierowniczy szkoły.
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By osiągnąć cel projektu LELETO, wdrożono kilka działań:
•

krótkie programy szkoleniowe w pięciu uczestniczących krajach partnerskich,
których celem była wymiana doświadczeń, związanych z tematyką projektu,
wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, a także
zebranie najlepszych praktyk w tym obszarze.

•

opracowanie

podręcznika

doświadczeniach

"Leading

edukacyjnych

to

zdobytych

learn

Together",

podczas

opartego

krótkich

na

programów

szkoleniowych.
W 2017 r. przeprowadzono 5 krótkich programów szkoleniowych - w Wielkiej Brytanii, Polsce,
na Litwie, Łotwie i w Estonii. Podczas tych programów partnerzy mieli możliwość
zaprezentowania najlepszych praktyk, dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli podczas
wizyt w różnych instytucjach: przedszkolach, szkołach (w tym zawodowych, specjalnych,
prywatnych), uniwersytetach, centrach edukacyjnych i innych instytucjach

Uczestnicy

obserwowali działania edukacyjne wzięli udział w dyskusjach i zidentyfikowali najcenniejsze
doświadczenia.
Najlepsze z nich, a także korzyści zdobyte dzięki realizacji projektu LELETO zostały wskazane
w następnej sekcji przez przedstawicieli instytucji partnerskiej - Uniwersytetu w Tartu - Prof.
Hasso Kukumelk, prof. Krista Uibu, prof. Merle Taimalu.
Bibliografia:
Bubb, S (2013) ‘Developing from within: Towards a new model of staff development’
Professional Development Today, Issue 15.1-2, s. 82-90
Jonson

B,

(2014).

How

should

Professional

Development

Change?

https://www.edutopia.org/blog/how-should-professional-development-change-ben-johnson
Mizell, H., Hord, S., Killion, J., & Hirsh, S. (2011). New standards put the spotlight on
professional learning. Journal of Staff Development, 32(4), 10–12.
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PODRĘCZNIK LELETO - UCZENIE SIĘ POPRZEZ DOŚWIADCZENIA
INGA PĀVULA
RADA EDUKACJI VENTSPILS
Umiejętność uczenia się z doświadczeń własnych i innych jest jedną z ważnych cech rozwoju
szkoły jako instytucji edukacyjnej oraz rozwoju zawodowego każdego nauczyciela. Jak uczyć
się na doświadczeniach innych i jak znaleźć wspólną podstawę do współpracy na rzecz
rozwoju? Jest to wyzwanie dla wszystkich - uczniów, nauczycieli i szkół.
Aby rozwijać i wdrażać te umiejętności w szkołach, konieczne są przykłady najlepszych
praktyk. Zaufanie, brak obaw przed popełnieniem błędów, chęć dzielenia się, otwierania drzwi
swojej klasy dla kolegów, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych na temat procesu
uczenia i uczenia się, akceptowanie konstruktywnej krytyki i dyskutowanie w sposób
profesjonalny - to niezbędne rzeczy do rozwoju zawodowego nauczyciela.
Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu dostarczenia przykładów wymiany
doświadczeń i możliwości uczenia się od innych. Czerpania z doświadczeń dotąd nie znanym
sobie instytucjom edukacyjnym z różnych systemów oświatowych i krajów.
W niniejszym podręczniku zawarto opisy doświadczeń konkretnych szkół i przedszkoli, a przez
to

zapewniono również wgląd w system edukacji wybranych krajów.

Materiały

uporządkowane zostały alfabetycznie według nazw krajów (EE, LT, LV, PL, UK).
Szkoły i przedszkola, które z radością dzieliły się swoimi doświadczeniami w ramach wizyt
studyjnych LELETO, zostały poproszone o zaprezentowanie podręcznika z przykładami ich
doświadczeń w tej dziedzinie. W podręczniku zamieszczono opisy najlepszych praktyk,
wybranych przez uczestników projektu z punktu widzenia poziomu ich użyteczności dla
pozostałych szkół. W niniejszej publikacji starano się pokazać w jaki sposób nauczyciele
współpracują w szkołach podczas; planowania lekcji, oceny procesu uczenia się, obserwacji
lekcji, profesjonalnych rozmów, organizacji pracy metodycznej w ramach jednej szkoły i
między szkołami w jednej gminie.
Dzięki temu przewodnikowi każda z instytucji edukacyjnych uczestniczących w projekcie
zaoferowała swoją wiedzę szerokiemu gronu użytkowników, aby zainspirować kolegów do
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analizy i oceny swoich doświadczeń, zachęcić do dzielenia się nimi i spróbowania czegoś
nowego np. współpracy nie tylko z sąsiednimi szkołami, ale także z tymi bardziej oddalonymi
w sensie geograficznym.
Przykłady opisów są zróżnicowane pod względem formy, ale każdy zawiera informacje o
instytucji edukacyjnej wraz z opisem konkretnych doświadczeń.
Podręcznik jest w formacie cyfrowym i może być wykorzystywany zarówno indywidualnie, jak
i grupowo podczas szkoleń dla nauczycieli w ramach jednej szkoły lub pomiędzy szkołami, a
także przez kadry zarządzające szkołami i przedszkolami.
Podręcznik powinien być pomocny zawsze tam, gdzie potrzebne są pomysły i przykłady, aby
zorganizować współpracę między nauczycielami, zapewnić jej rozwój, podnieść poziom pracy
metodologicznej oraz poziom zróżnicowania codziennego procesu nauczania.
Podczas szkoleń dla nauczycieli przykłady z tego podręcznika mogą stanowić punkt wyjścia do
dyskusji i wymiany doświadczeń. Doświadczenia opisane przez inne szkoły dają możliwość
przeanalizowania i oceny swojego doświadczenia na ich tle i powinny zachęcić do dalszego
dzielenia się nimi.
Zespoły zarządzające szkołami mogą korzystać z wiedzy specjalistycznej innych szkół w
zakresie planowania rozwoju szkoły, określania potrzeb i możliwości rozwoju nauczycieli,
znajdowania rozwiązań w zakresie organizowania lub ulepszania pracy metodycznej,
wdrażania systemu zapewniania jakości edukacji lub metod dostępnych w szkole.
Przykłady podręcznika dają okazję do refleksji nad własnym doświadczeniem, do oceny, jak i
czy uczymy się uczyć się na doświadczeniach innych, bez krytyki i komentarzy takich jak: "to
nic nowego" lub "robimy to od wieków". Przykłady mają potencjał do bycia inspiracją dla
szeroko pojętego rozwoju procesu nauczania.
Korzystając z podręcznika, warto pamiętać o zapoznaniu się z opisem kontekstów każdego
kraju i szkoły. Zachęcamy również do kontaktu ze szkołami i przedszkolami, jeśli będziecie
mieć Państwo pytania lub pomysły dotyczące współpracy. Szczegółowe kontakty znajdują się
w opisach.
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Podsumowując podręcznik LELETO jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli i kadry
zarządzającej w zakresie doskonalenia rozwoju zawodowego poprzez współpracę zarówno
pomiędzy nauczycielami jak i szkołami.
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System edukacji na Łotwie

SYSTEM EDUKACJI NA ŁOTWIE
INGA PĀVULA
Na łotewski system edukacji składa się edukacja przedszkolna, edukacja podstawowa,
szkolnictwo średnie i szkolnictwo wyższe. Edukacja na Łotwie trwa 12 lat i obejmuje 9 lat
obowiązkowej edukacji ogólnej i 3 lata szkoły średniej. Ponadto na Łotwie obowiązkowe jest
kształcenie przedszkolne dla dzieci w wieku 5-6 lat. Edukacja przedszkolna jest dostępna od 2
roku życia do ukończenia 7 lat. Obowiązkowe jest również uczestnictwo w programach
przedszkolnych dla pięcio- i sześcioletnich dzieci, które nie uczęszczają do placówek edukacji
przedszkolnej.
Podstawowy etap edukacji obejmuje kształcenie ogólne na poziomie podstawowym (klasy 19) i podstawowe kształcenie zawodowe. Podstawowe wykształcenie jest obowiązkowe na
Łotwie.
Etap szkoły średniej obejmuje kształcenie średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe i
zawodowe.
W państwowych i miejskich instytucjach edukacyjnych językiem nauczania jest język
państwowy - łotewski. Edukacja w innych językach możliwa jest w prywatnych placówkach
oświatowych, a także w państwowych i miejskich placówkach edukacyjnych, gdzie
realizowane są programy edukacyjne dla mniejszości narodowych.
Wykształcenie średnie ogólnokształcące może być zapewnione przez szkoły średnie, gimnazja,
szkoły wieczorowe i szkoły prowadzące kształcenie w trybie zaocznym. Rok szkolny w
ogólnokształcących instytucjach edukacyjnych trwa 35 tygodni. Szkoły realizują cztery profile
średnich ogólnokształcących programów edukacyjnych dla klas 10-12:
•

profil ogólny;

•

profil matematyczny, nauk przyrodniczych i profil techniczny;

•

profil nauk humanistycznych i społecznych;

•

profil przygotowania zawodowego.
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System edukacji na Łotwie

Istnieją również narzędzia i programy wsparcia, na przykład wsparcie dla osób o specjalnych
potrzebach np. asystent wspierający mobilność i opiekę w instytucjach edukacyjnych czy
programy edukacyjne dla mniejszości narodowych.
Rodzaje szkół na Łotwie:
•

instytucje edukacji przedszkolnej;

•

szkoły podstawowe (primary school);

•

szkoły ogóne (basic schools);

•

szkoły średnie;

•

gimnazja;

•

gimnazja państwowe;

•

szkoły wieczorowe;

•

instytucje kształcenia specjalnego - centra rozwoju.

Edukacja przedszkolna, a także obowiązkowa edukacja podstawowa, na Łotwie może
odbywać się w instytucjach kształcenia ogólnego. Dzieci biorą udział w przygotowaniach
przedszkolnych począwszy od 1,5 roku życia do ukończenia 7 lat. Głównym celem programu
edukacji przedszkolnej jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka i jego przygotowanie
do wejścia na pierwszy poziom edukacji podstawowej. Obowiązkowe jest uczestnictwo w
programach przedszkolnych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Dzieci ze specjalnymi
potrzebami uczęszczają do specjalnych placówek przedszkolnych.
Kształcenie w ramach

podstawowego programu nauczania rozpoczyna się zwykle, gdy

dziecko osiągnie wiek 7 lat i będzie realizowane do 16 roku życia, choć w szczególnych
przypadkach może być kontynuowane do ukończenia 18 roku życia. Podstawowe
wykształcenie jest obowiązkowe na Łotwie.

Obowiązkowy program kształcenia

podstawowego określa Krajowy Standard Edukacji Podstawowej.
Pełne podstawowe programy edukacyjne są świadczone w instytucjach edukacyjnych o
nazwie szkoły ogólne (basic school). Programy edukacyjne pierwszych sześciu (w niektórych
przypadkach czterech) klas lub programów edukacyjnych pierwszego etapu mogą być
realizowane przez szkołę podstawową (primary school). Edukacja podstawowa może być
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również zapewniona przez szkoły zawodowe, placówki kształcenia specjalnego, szkoły
wieczorowe, szkoły z internatem, instytucje edukacyjne z korekcją społeczną lub
pedagogiczną lub w dowolnej innej placówce oświatowej, np. gimnazjum, w całości lub w
części zapewniające podstawowy program edukacyjny.
Istnieją dwa tryby kształcenia na poziomie szkolnictwa średniego: ogólnokształcące programy
kształcenia średniego i zawodowe programy kształcenia średniego. Generalne
zadaniem edukacji ogólnokształcącej

głównym

jest przygotowanie uczniów do dalszych studiów

wyższych, podczas gdy zawodowe programy szkolnictwa średniego mają na celu raczej
zdobycie kwalifikacji zawodowych, tj. umożliwienie wejścia na rynek pracy. Przyjmując
uczniów do programów edukacyjnych na poziomie średnim, szkoły mogą przeprowadzać
egzaminy wstępne, zgodnie z podstawowym standardem edukacji, z wyjątkiem tych
przedmiotów, dla których uczniowie otrzymali już oceny odzwierciedlone w świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROGRAMY EDUKACYJNE
Narodowy Standard Edukacji Średniej Ogólnokształcącej określa ramy ogólnych programów
kształcenia na poziomie średnim. Ogólnokształcące programy szkolnictwa średniego są
realizowane na następujących profilach:
•

ogólny profil kształcenia, który obejmuje programy edukacyjne bez skupiania się na
konkretnych przedmiotach;

•

profil nauk humanistycznych i społecznych, który obejmuje programy edukacyjne ze
szczególnym uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych i społecznych;

•

matematyka, nauki przyrodnicze i profil techniczny, który obejmuje programy
edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, nauk przyrodniczych i
przedmiotów technicznych;

•

profil przygotowania zawodowego obejmujący programy edukacyjne ze szczególnym
uwzględnieniem konkretnych obszarów zawodowych (na przykład w dziedzinie sztuki,
muzyki, biznesu i sportu).

System edukacji na Łotwie (schemat i opis w języku angielskim)
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http://www.aic.lv/portal/en/izglitiba-latvija
Wymagane kwalifikacje / wykształcenie nauczycieli
Wykształcenie wyższe pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje są obowiązkowe dla
nauczycieli zatrudnionych we wszystkich instytucjach kształcenia ogólnego. Konieczne jest
uzyskanie tytułu licencjata lub magistra w zakresie pedagogiki lub edukacji lub wyższego
wykształcenia II stopnia pedagogicznego lub wyższego wykształcenia II stopnia oraz
ukończonego programu B w zakresie pedagogiki (co najmniej 72 lekcje). Każdy nauczyciel
przedmiotu musi również posiadać kwalifikacje odpowiadające ich przedmiotowi nauczania.
W przypadku nauczycieli edukacji przedszkolnej konieczne jest posiadanie wyższego
wykształcenia pedagogicznego i kwalifikacji przedszkolnych zdobytych w ramach kształcenia
wyższego lub średniego wykształcenia zawodowego.
Szkolenia uaktualniające kwalifikacje lub umożliwiające przekwalifikowanie odbywają się w
języku narodowym, pod warunkiem że

finansowane są z środków krajowych lub

samorządowych.
Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na Łotwie (podmiot ustanawiający, podmiot
wdrażający)
Procedura rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli w Republice Łotewskiej została
określona w Rozporządzeniu nr 662 z dnia 28 października 2014 r. Łotewskiej Rady Ministrów.
Nauczyciele edukacji ogólnej i zawodowej odpowiadają za rozwój swoich kompetencji
zawodowych. Proces planowany jest na okres 3 lat, nie mniej niż 36 godzin, we współpracy z
kierownikami placówek oświatowych, w których nauczyciel prowadzi swoją działalność
dydaktyczną. Pedagog, który pracuje w certyfikowanej prywatnej instytucji edukacyjnej, musi
indywidualnie planować rozwój kompetencji zawodowych. Informacja o rozwoju kompetencji
zawodowych nauczycieli rejestrowana jest w bazie danych państwowego systemu informacji
edukacji przez instytucję edukacyjną, w której zatrudniony jest dany nauczyciel.
Nauczyciel może rozwijać swoje kompetencje zawodowe, realizując program A lub B. Na
program A składają się cztery moduły: moduł ogólnych kompetencji nauczyciela, moduł
programu nauczania i dydaktyki, moduł zarządzania procesami edukacyjnymi i moduł
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doświadczenia nauczyciela. Dokument potwierdzający rozwój kompetencji zawodowych za
granicą lub w zagranicznych instytucjach na Łotwie również potwierdza realizację Programu A.
Program jest rozwijany i wdrażany przez:
1) instytucje edukacyjne lub edukacyjne organizacje pozarządowe;
2) instytucje podległe ministerstwu, które na podstawie odrębnych przepisów prawa
prowadzą działalności edukacyjną.
Biuro ds. Edukacji i Informacji w Rydze realizuje/koordynuje program A. Rozwój kompetencji
zawodowych nauczycieli w szkołach Rygi finansowany jest przez samorząd lokalny (Radę
Miasta Rygi). Nauczyciele zatrudnieni przez inne samorządy lokalne mogą również ubiegać się
o udział w kursach czy seminariach, ponoszą jednak koszty uczestnictwa z środków własnych
lub otrzymując finansowanie odpowiednich władz lokalnych.
Programy B są wdrażane przez instytucje szkolnictwa wyższego, które realizują programy
studiów pedagogicznych. Po ukończeniu programów B nauczyciele mają prawo: uczyć innych
przedmiotów lub pracować na innym poziomie kształcenia;
INSTYTUCJE EDUKACYJNE W RYDZE
W Rydze jest 114 instytucji kształcenia ogólnego, finansowanych przez władze lokalne, w tym:
•

5 - gimnazja państwowe;

•

5 - szkoły wieczorowe;

•

2 - szkoły z internatem;

•

12 - szkoły specjalne (w tym 4 centra rozwoju).

Edukacja przedszkolna jest dostępna w 150 placówkach przedszkolnych, finansowanych przez
władze lokalne, 2 z nich pracuje jako centra doradcze.
W Rydze jest 13 instytucji edukacyjnych pozaszkolnych (związanych z zainteresowaniami
uczniów), 11 szkół sportowych, 9 szkół muzycznych i artystycznych, a także 26 szkół
prywatnych, dotowanych przez władze lokalne.
W Rydze jest 24 akredytowanych instytucji oferujących wyższe wykształcenie, w tym 12
publicznych instytucji szkolnictwa wyższego.
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46 placówek edukacyjnych prowadzi programy edukacji zawodowej i programy edukacji
ustawicznej.

Liczba nauczycieli w Rydze
W Rydze pracuje 12 810 nauczycieli, w tym:
•

7512 - w instytucjach kształcenia ogólnego;

•

3735 - w placówkach edukacji przedszkolnej;

•

665 - w pozaszkolnych instytucjach edukacyjnych ( związanych z rozwojem
zainteresowań uczniów);

•

383 - w szkołach sportowych;

•

515 - w szkołach muzycznych i artystycznych.

Rozwój zawodowy nauczycieli w Rydze
Rozwój zawodowy nauczycieli w Rydze może stanowić przykład “dobrej praktyki” i stworzyć
szansę na wzrost jakości procesu kształcenia i rozwój międzynarodowych standardów
pomiaru kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Nauczyciele są odpowiedzialni za rozwój swoich
kompetencji zawodowych (cykl trzech lat, co najmniej 36 godzin), planowany we współpracy z
kierownikami jednostek

edukacyjnych, w których nauczyciel jest zatrudniony. Potrzeby

nauczycieli dotyczące dalszej edukacji są analizowane, sumowane i definiowane w placówkach
zatrudniających nauczycieli. Rozwój zawodowy realizowany jest w sposób instytucjonalny, a
także poprzez samokształcenie.
Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli w Rydze finansowany jest przez samorząd
lokalny (Rada Miasta Rygi) i wdrażany/koordynowany przez Biuro Edukacji i Informacji Miasta
Rygi (RIIMC).
Każdego roku RIIMC oferuje blisko 200 programów szkoleniowych, skierowanych do
nauczycieli. Nauczycielom jak również kierownikom placówek oświatowych i władzom szkoły,
nauczycielom przedszkolnym i asystentom, przedstawicielom duszpasterstw, nauczycielom
nauczania domowego, pracownikom szkół z internatem, nauczycielom szkół specjalnych,
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nauczycielom przedmiotów zawodowych, pracownikom rozpoczynających prace w szkole i
pedagogom szkolnym oferowany jest cały szereg zróżnicowanych mechanizmów wsparcia.
Działania związane z rozwojem zawodowym nauczycieli w Rydze planowane są zgodnie z
aktualnymi priorytetami na okres każdego roku szkolnego. Na przykład w 2016 r. priorytetem
były rozwój umiejętności czytania i pisania uczniów w ramach wszystkich przedmiotów i w
każdym wieku; wzmocnienie kompetencji cyfrowych i rozwój umiejętności korzystania z
mediów; rozwój umiejętności zarządzania karierą; realizacja projektu "Edukacja na rzecz
wzrostu 2016"; badania wpływu rozwoju zawodowego nauczycieli na jakość edukacji;
upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka.
Oferta kursów, seminariów, konferencji, kursów mistrzowskich przesyłane są regularnie drogą
mailową do wszystkich instytucji edukacyjnych w Rydze (raz w miesiącu). Całościowy
harmonogram kursów dostępny jest na stronie internetowej RIIMC (www.riimc.lv).
Nauczyciele mogą aplikować na dany kurs online. W celu potwierdzenia przydatności i
adekwatności kursów, na ich końcowym etapie odbywa się ewaluacja. Ankiety ewaluacyjne
dostępne są zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, stosuje się również wywiady
przy użyciu selektywnych połączeń telefonicznych.
Rozwój zawodowy może również obejmować mobilność międzynarodową, jeżeli wspiera cel
rozwoju zawodowego. Przykładem może być tu udział w projektach ponadnarodowych czy
uczestnictwo w konferencjach i seminariach, co

każdorazowo musi być poświadczone

odpowiednimi dokumentami.
W Rydze do organizacji
podmiotów, w tym

szkoleń i seminariów dla nauczycieli uprawnionych jest wiele

instytucje edukacyjne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe

nauczycieli, stowarzyszenia, prywatne instytucje i ośrodki kształcenia dorosłych.

Jeśli

którakolwiek z wyżej wymienionych instytucji chce realizować programy rozwoju
zawodowego dla nauczycieli,w pierwszej kolejności zobowiązana jest do zgody Rady Miasta
Rygi.
Pracodawca (szkoła zatrudniająca nauczyciela), po powrocie pracownika z kursów, może
dokonać ewaluacji skuteczności realizowanego programu i jego wpływu na proces kształcenia
na różnych poziomach, tj. wpływ na uczniów, nauczycieli i ogólny wpływ na daną szkołę. W
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związku z tym możliwa jest ocena bezpośrednich zmian w środowisku szkoły, procesu uczenia
się, motywacji, wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów.
Instytucje edukacyjne wizytowane w ramach projektu
•

Przedszkole nr 11 w Rydze

•

Przedszkole "Madariņa" w Rydze

•

Przedszkole "Blāzmiņa" w Rydze

•

Przedszkole nr 273 w Rydze

•

Szkoła Podstawowa Valdis Zalitis;

•

strona internetowa: http://www.zalisaskola.lv/

•

Szkoła Średnia w Rydze nr 53;

•

strona internetowa: http://www.r53vsk.lv/?lang=lv/

•

Szkoła Podstawowa z internatem nr 1-Centrum Rozwoju;

•

strona internetowa: http://www.r1sips.edu.lv/

•

Szkoła z internatem nr 5 - Centrum Rozwoju;

•

strona internetowa: http://www.r5sips.lv/

•

Gimnazjum Zolitude; strona internetowa: http://www.zolitude.lv/

•

Gimnazjum Angelskojęzyczne w Rydze;

•

strona internetowa: http://www.rag.lv/

•

Gimnazjum Języków Nordyckich;

•

strona internetowa: http://www.zvg.lv/

•

Liceum ogólnokształcące Imanta; strona internetowa: http://www.riv.lv/

Instytucje edukacyjne w Ventspils
W mieście Ventspils funkcjonuje 9 głównych instytucji edukacyjnych, utrzymywanych przez
samorząd lokalny, w tym: 4 szkoły podstawowe, 4 szkoły średnie, 1 gimnazjum publiczne.
Łączna liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących - 4100.
Edukacja przedszkolna jest dostępna w 10 placówkach edukacyjnych utrzymywanych przez
samorząd lokalny.
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Łączna liczba dzieci w wieku przedszkolnym ( od 1,5 roku do 6 lat) uczęszczających do
przedszkolnych placówek edukacyjnych - 1740.

Poza szkołami ogólnokształcącymi, w Ventspils funkcjonują również placówki:
•

"Ventspils Creative House" (instytucja edukacyjna pozaszkolna, rozwijająca
zainteresowania uczniów) http://jaunradesnams.lv/,

•

Szkoła sportowa "Spars"
https://www.ventspils.lv/lat/par_ventspili/sports_ventspili/sporta_skola__spars_/,

•

Szkoła muzyczna http://vmv.ventspils.lv,

•

Szkoła artystyczna http://www.ventspilsmakslasskola.lv/,

•

Centrum cyfrowe Ventspils http://www.digitalaiscentrs.lv/,

•

Szkolnictwo wyższe - studia licencjackie i magisterskie oraz studia podyplomowe są oferowane przez:
o Ventspils University College http://venta.lv/,
o Ventspils Technical College http://www.pikc.lv.

SYSTEM ROZWOJU I WSPARCIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W VENSTPILS
Od 2013 r. w Ventspils realizowany jest program poprawy jakości kształcenia w szkołach
ogólnokształcących ("Poprawa systemu zapewniania jakości kształcenia 2013-2018").
System został wprowadzony w 2013 r. dzięki realizacji projektu "Poprawa wydajności
nauczycieli w instytucjach edukacyjnych Ventspils". Projekt ten koordynowany był przez
specjalistów z Uniwersytetu Łotewskiego - www.siic.lu.lv, obejmował działania takie jak
konsultacje, obserwacje lekcji, monitorowanie jakości procesu uczenia się.
Następnie skupiono się na opracowaniu założeń profesjonalnego systemu wsparcia w mieście
bazującego na następujących narzędziach:
•

Współpraca w grupie;

•

Wzajemna obserwacja lekcji i konwersacje;

•

Oparte na współpracy planowanie lekcji;
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•

Regularne szkolenia w szkole;

•

Współpraca między komiskami metodycznymi;

•

Indywidualne wsparcie;

•

Ustalanie celów i konsultacje z władzami szkoły.

W celu podkreślenia znaczenia jakości nauczania i monitoringu wyników każdego ucznia, w
2014 r. uruchomiono Program Motywacyjny, w którym 80 nauczycieli szkolnych i 40
przedszkolnych każdego roku nominowanych jest do nagrody finansowej za osiągnięcia w
zakresie jakość nauczania i promowania rozwoju każdego ucznia.
Mając na uwadze potrzeby nauczycieli w zakresie wsparcia ich rozwoju zawodowego, w 2015
r. utworzono w Ventspils lokalną placówkę doskonalenia obsługiwaną przez nauczycielikonsultantów. Ventspils jest jedynym miejscem na Łotwie, gdzie działa taka instytucja. W jej
skład wchodzi 5 specjalnie przeszkolonych konsultantów, którzy zapewniają wsparcie
metodyczne dla lokalnych nauczycieli i władz szkolnych.
Zadania instytucji:
•

Na prośbę dyrektora szkoły i / lub indywidualnego nauczyciela, a także zgodnie z
opracowanym harmonogram, konsultanci przekazują wiedzę specjalistyczną
zarówno młodym jak i doświadczonym nauczycielom, obserwują ich lekcje,
formułują wnioski i przekazują informacje zwrotne dyrektorowi szkoły i / lub lub
zastępca dyrektora.

•

Definiowanie i wspieranie potrzeb dalszego rozwoju zawodowego nauczycieli,
promowanie postawy otwartości na wzrost jakości środowiska pracy i nauki dla
uczniów i nauczycieli.

•

Wzmocnienie mentoringu i monitoringu, a także rozwój instrumentów do
obserwacji lekcji i pozyskiwania informacji zwrotnych, komunikacja z dyrektorem
szkoły.

•

Wspieranie współpracy nauczycieli i władz szkolnych poprzez dzielenie się “dobrymi
praktykami”.

•

Zapewnienie indywidualnego doradztwa dla nauczycieli w zakresie różnych kwestii
metodologicznych i wsparcie metodologiczne dla instytucji edukacyjnych w celu
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poprawy procesu nauczania. Pomoc w opracowaniu sylabusów, planów lekcji,
testów i innych materiałów dydaktycznych.
•

Prowadzenie seminariów i lekcji otwartych, opracowywanie i publikowanie
opracowań metodycznych.

•

Uczestnictwo w procesie oceny jakości pracy zawodowej nauczycieli w mieście.

Aby monitorować potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli oraz w celu ewaluacji jakości
edukacji w szkołach i przedszkolach, w 2015 r. w Ventspils wprowadzono platformę ankietowa
EDURIO https://edurio.com/. Platforma jest wykorzystywana zarówno przez poszczególne
szkoły, jak i przez władze oświatowe. System ten daje możliwość otrzymywania informacji
zwrotnych dotyczących lekcji w szkole (zarówno od uczniów jak i ich rodziców), zadowolenia z
programu rozwoju zawodowego nauczycieli i szkolnej kultury organizacyjnej, a także
dostarcza ważne dane, niezbędne do ulepszenia procesu kształcenia i strategicznego
planowania pracy.
Podobnie jak wszystkie łotewskie gimnazjum państwowe, w 2016 roku Gimnazjum nr
1 w Ventspils otrzymało delegację Ministerstwa Edukacji i Nauki do utworzenia w ramach
jednostki regionalnego ośrodka metodologicznego i w ramach odpowiednich funduszy do
zapewnienia wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli z okolicznych powiatów. Ośrodek ten
oferuje dedykowane programy rozwoju zawodowego dla dużej liczby nauczycieli.
Obecnie, system metodyczny profesjonalnego wsparcia nauczycieli w Ventspils przedstawia
się następująco: Diagram nr.1

LEADING TO LEARN TOGETHER

22

System edukacji na Łotwie

Instytucje edukacyjne wizytowane w ramach projektu:
•

Szkoła podstawowa nr 1 w Ventspils http://www.plavasskola.lv

•

Szkoła Podstawowa Parventa w Ventspils http://vpp.ventspils.lv/

•

Szkoła średnia nr 2 w Ventspils http://2vsk.ventspils.lv

•

Szkoła średnia nr 3 w Ventspils http://www.3vsk.lv

•

Szkoła średnia nr 6 w Ventspils http://6vsk.ventspils.lv

•

Gimnazjum Publiczne w Ventspils nr 1 http://www.vv1g.lv/
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obcego (CLIL) w gimnazjum anglojęzycznym w Rydze

WPROWADZENIE ZINTEGROWANEGO NAUCZANIA TREŚCI I JĘZYKA
OBCEGO (CLIL) W GIMNAZJUM ANGLOJĘZYCZNYM W RYDZE
Szkoła/ Instytucja:
www:

Gimnazjum anglojęzyczne w Rydze, Łotwa
www.rag.lv

E-mail:

rag@riga.lv

Dyrektor:

Maija Kokare

Rodzaj szkoły:

szkoła średnia

Wiek:

7 -19

Kontekst

W Anglojęzycznym Gimnazjum w Rydze (REGS) uczy się 1068
uczniów w 38 klasach w wieku od 7 do 19. W zespole
znajduje się szkoła średnia,prowadzone są również zajęcia
pozalekcyjne dla społeczności lokalnej (w języku łotewskim).
W zespole pracuje 92 wykwalifikowanych nauczycieli oraz
personel pomocniczy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Wyniki z egzaminów uczniów tego zespołu szkolnego są
wyższe od średniej krajowej.
REGS koncentruje się na wysokiej jakości nauczania języka
angielskiego,

zintegrowanym

nauczaniu

przedmiotów

merytorycznych ii języka obcego (CLIL), a także na
znajdowaniu nowych sposobów włączania TIK do nauczania i
uczenia się. Szkoła kładzie duży nacisk na biegłość
akademicką, demokrację i interakcje międzykulturowe, co
prowadzi do rozwoju umiejętności uczenia się na wysokim
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poziomie, krytycznego myślenia i umiejętnej komunikacji w
języku angielskim.
Inne
podstawowe Obecnie istnieją dwa główne wyzwania, które szkoła powinna
informacje dotyczące tego
rozwiązać:
aspektu
rozwoju
zawodowego
1) Nowe prawo, które wchodzi w życie od roku
szkolnego 2018/19, znosi m.in. dodatkowe wsparcie
finansowe dla nauczania języka angielskiego ( budżet
szkoły zostanie zmniejszony o 14%); szkoła musi
znaleźć takie rozwiązania, które umożliwią utrzymanie
wysokiego poziomu nauczania j. angielskiego mimo
zmniejszonych środków.
2) 2) opracowywany jest nowy krajowy program
nauczania, gdzie metody skutecznej współpracy
między nauczycielami są jednym z kluczowych
czynników podniesienia poziomu nauczania.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Gimnazjum anglojęzyczne w Rydze od kilku lat wdraża Zintegrowane Nauczanie Języka
Angielskiego - zaczęło się od indywidualnych inicjatyw nauczycieli i uczestnictwa w kursach
CLIL na Łotwie iw Wielkiej Brytanii. W tym roku szkolnym już 60 nauczycieli stosuje metody
CLIL na swoich lekcjach. Dziedzina metodologii CLIL jest jednym z kluczowych filarów REGS.
Wprowadzenie CLIL w celu utrzymania wysokiego poziomu nauczania języka angielskiego w
REGS jest jednym z rozwiązań w kontekście ograniczonego finansowania. Wymaga to jednak
ciągłego budowania potencjału, który obejmuje inteligentne ustalanie priorytetów, rozwój
zawodowy nauczycieli i współpracę w zakresie uczenia się, która wspiera rozwój nowych
praktyk i rozwiązań skutecznego nauczania i uczenia się.
Istnieje kilka priorytetów, które wspierają wprowadzenie CLIL zarówno na poziomie
kierowniczym, jak i edukacyjnym:
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● Wspólne nauczanie i uczenie się
● Skupienie się na kulturze narodowej
● Rozwój umiejętności na wysokim poziomie (HLSS)
● Promowanie umiejętności czytania
● Zajęcia dodatkowe
● Wzmocnienie wymiaru europejskiego (poprzez projekty międzynarodowe)
● Skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i
uczeniu się
Identyfikacja potrzeb ustawicznego kształcenia zawodowego i celów :

Ciągłe doskonalenie zawodowe (CPD), będące podstawą do wprowadzania CLIL:

wewnętrzne
doskonalenie
zawodowe

partnerstwo

Mentoring
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Wewnętrzne doskonalenie zawodowe koncentruje się na nauce języka angielskiego (dla
nauczycieli różnych przedmiotów), ICT, zarządzaniu zachowaniem itp. Wewnętrzne
doskonalenie zawodowe jest wspierane przez partnerstwa z innymi szkołami i instytucjami
(lokalnymi, krajowymi, międzynarodowymi).
Ukierunkowane szkolenia i rozwój zawodowy są kluczowymi priorytetami dla nauczycieli i
zespołu zarządzającego gimnazjum w Rydze. Ten proces został sfinansowany z dotacji
Erasmus +, umożliwiając personelowi wzięcie udziału w kursach K1 (Learning Mobility of
Individuals):
1) "Korzystanie z CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotów merytorycznych i języka
obcego) w celu usprawnienia procesu nauczania" w marcu 2016 r. (5
uczestniczących nauczycieli);
2) "Wzmocnienie zdolności w zakresie multimodalnej aktywności w Gimnazjum
anglojęzycznym w Rydze, Łotwa.” Projekt był realizowany w okresie od sierpnia
2016 r. do maja 2017 r. (7 nauczycieli uczestniczących);
3) "Wzmocnienie metodologii i zarządzania CLIL w Gimnazjum anglojęzycznym w
Rydze, Łotwa. Realizacja projektu przypada na rok szkolny 2017/2018. 4 nauczycieli
uczestniczyło już w kursach CLIL w Wielkiej Brytanii i na Malcie, a 5 nauczycieli
weźmie udział w obserwacjach, aby zdobyć doświadczenie w zarządzaniu szkołą i w
procesie uczenia się poprzez wdrażanie metodologii CLIL.
ICT i CLIL zaczęły odgrywać ważną rolę w szkołach XXI wieku. REGS otrzymał grant w ramach
programu Erasmus + na projekt K2 (współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych
praktyk) "Rozszerzanie zintegrowanej nauki treści i języków za pomocą technologii". Trzy
szkoły - REGS z Łotwy, gimnazjum Pelgulinna z Estonii i gimnazjum Michelangelo Bartolo z
Włoch uczestniczą w projekcie, który będzie trwał przez dwa lata szkolne.
Nauczyciele-eksperci doradzają innym nauczycielom we wprowadzaniu CLIL w REGS.
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USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY W
KONTEKŚCIE ROZWOJU SZKOŁY
Szkoła / instytucja
Strona internetowa

Ziemeļvalstu ģimnāzija
(Grammar School of Nordic Languages)
www.zvg.lv

Dyrekcja

Inga Lande

Rodzaj szkoły

Szkoła średnia

Wiek

Podstawowa (7-15)
Średnia (7-15)
Liczba studentów - 982

Kontekst

Liczba nauczycieli - 84
Inni pracownicy wspierający edukację:

2 psychologów
Pedagog społeczny
Logopeda
Specjalista / Nauczyciel wspierający specjalne potrzeby
edukacyjne uczniów
2 bibliotekarzy
Pielęgniarka
Oferowane programy edukacyjne:
Szkoła podstawowa
Program Nauk Humanistycznych i Społecznych
Szkoła średnia (średnia)
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Ogólny program edukacyjny
Program Nauk Humanistycznych i Społecznych (Języki)
Program Matematyki i Nauki
Nauczane języki:
Angielski (dla wszystkich uczniów)
Niemiecki (od klasy 5)
Rosyjski (od klasy 5)
Duński (od klasy 10)
Norweski (od klasy 10)
Fiński (od klasy 10)
Szwedzki (od klasy 10)
Estoński (od klasy 10)
Oferowane zajęcia pozalekcyjne:
5 chórów
2 grupy wokalne
4 grupy taneczne
2 grupy artystyczne i rzemieślnicze
Muzyczna grupa teatralna
Różne grupy sportowe
Inne oferowane zajęcia:
Samorząd Szkolny
Konkursy recitalowe
Konkursy Retoryki
Projekt Nordic Libraries
Pokazy talentów
Konkurs Piosenki Języków Obcych
Festiwal aerobiku
Inne podstawowe

Ziemeļvalstu
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informacje dotyczące

Languages)

jest

szkołą

tego aspektu rozwoju

przedmieściach

zawodowego

podstawowej pochodzi z okolicy.

Rygi.

państwową
Większość

położoną
uczniów

na

szkoły

Będąc jedyną szkołą na Łotwie oferującą cztery języki
skandynawskie (na poziomie szkoły średniej), szkoła jest
popularna wśród uczniów nie tylko z Rygi, ale także z całego
kraju. Oznacza to, że uczniowie szkoły średniej podróżują z
innych części miasta, a także z innych miejscowości.
Uczniowie spoza Rygi, mieszkają z krewnymi lub wynajmują
mieszkanie.
Szkoła ma dwa budynki - jeden dla uczniów w klasach 1 - 4
(wiek 7-10), drugi dla klas 5 - 12 (wiek 11-19).
Wielu uczniów pochodzi z rodzin mieszanych narodowości,
w których łotewski nie jest pierwszym językiem.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Dlaczego szkoła zdecydowała się podjąć takie przedsięwzięcie?
Od 2009 r., kiedy wprowadzono nowy system finansowania szkół, poszczególne szkoły starają
się podnosić jakość, dzięki czemu przyciągają więcej uczniów. Aby pomóc w rozwoju szkoły (w
kontekście miasta i kraju), opracowano strategiczny plan rozwoju szkoły (z jasno określonymi
celami strategicznymi), który jest aktualizowany co 3 lata. Aby ten plan był realistyczny i
możliwy do osiągnięcia, personel szkolny (w tym wszyscy nauczyciele i inny personel szkolny,
np. administracja), decydują o trzech strategicznych celach na każdy rok szkolny. Możliwość
omówienia planu i ustalenia celów na różnych poziomach (na przykład grupy tematyczne,
administracja szkolna, cała szkoła) zapewnia nauczycielom pełne zaangażowanie i umożliwia
im identyfikację własnych potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego. Umożliwienie
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nauczycielom profesjonalnego rozwoju oznacza, przyczynia się do poprawy jakości nauczania,
a to z kolei podnosi motywację i wyniki uczniów.

Cele
strategiczne

Strategiczny
rozwój szkoły
(perspektywa 3
lat)

Rozwój
zawodowy

Motywacja

Rysunek 1

Model rozwoju zawodowego

Jakie są kluczowe elementy?
Ustawiczny rozwój zawodowy
Ustawiczne doskonalenie zawodowe obejmuje udział w kursach i seminariach zarówno w
szkole, jak i poza nią. Szkoła organizuje różne kursy i seminaria na miejscu, aby zapewnić jak
najwyższą frekwencję. Dzięki wsparciu finansowemu miasta Rygi (jednostka RIIMC) w
ostatnich latach szkoła była w stanie zorganizować bardziej rozbudowane programy rozwoju
zawodowego dla nauczycieli, w tym kursy i wycieczki terenowe do różnych firm i instytucji
edukacyjnych. Rozszerzyły one horyzonty nauczycieli i rozwinęły ich umiejętności, motywując
je do wykorzystania nowej wiedzy i doświadczenia w codziennej pracy w klasie. To sprawia, że
proces uczenia się jest bardziej adekwatny do potrzeb uczniów.
Ponadto nauczyciele są zachęcani do udziału w różnych wydarzeniach i dyskusjach
organizowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego, lokalny wydział edukacji lub
Ministerstwo Edukacji i Nauki w celu zapewnienia wyższej jakości edukacji w kraju.
Wielu nauczycieli aktywnie angażuje się w działalność stowarzyszeń zawodowych: na przykład
zasiadając w zarządzie lub po prostu uczestnicząc w konferencjach, warsztatach lub innych
wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenia.
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Ponadto szkoła zawsze aktywnie współpracowała ze szkołami partnerskimi za granicą,
pracując nad wspólnymi projektami z udziałem nauczycieli i uczniów. Wspiera to również
rozwój zawodowy i pozytywnie wpływa na jakość nauczania w ogóle.
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
We współczesnym świecie sytuacja zmienia się szybko, a edukacja nie jest tu wyjątkiem.
Dlatego ważne jest, aby nauczyciele byli na bieżąco ze zmianami i wyzwaniami systemu oraz
potrzebami uczniów. Istnieje wiele czynników, które pomagają określić potrzeby szkoleniowe
nauczycieli. Pierwszą i najważniejszą jest polityka państwa, dotycząca reform edukacyjnych, w
tym wprowadzenie nowych treści edukacyjnych, obszarów tematycznych, metod i technik
nauczania itp.
W odpowiedzi na te wyzwania szkoły muszą ustalić swoje cele strategiczne. Pomaga to w
identyfikacji potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego. Innym sposobem zbierania danych na
temat potrzeb szkoleniowych jest zbieranie sugestii poszczególnych grup przedmiotowych
pod koniec każdego roku szkolnego. Pomaga to zaplanować działania szkoleniowe na miejscu i
poza szkołą. Ponadto nauczyciele mogą przedstawiać sugestie dotyczące ich indywidualnych
potrzeb. Co więcej, obserwacja lekcji jest skutecznym sposobem identyfikacji indywidualnych
potrzeb szkoleniowych nauczyciela. Odbywa się to regularnie.
Chociaż szkoła daje wiele różnych możliwości rozwoju zawodowego, doceniana jest także
inicjatywa i gotowość do samorozwoju poszczególnych nauczycieli.
W celu zaspokojenia ewentualnych potrzeb (lub, w niektórych przypadkach, wymagań
państwowych dotyczących liczby szkoleń) poszczególnych nauczycieli, wicedyrektor
odpowiedzialny jest za monitorowanie tego procesu. W ciągu ostatnich kilku lat opracowano
specjalny system do rejestrowania i monitorowania.
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Rysunek 2

Liczba godzin szkoleniowych poszczególnych nauczycieli

Wykres (Rysunek 2) pokazuje szkolenia każdego nauczyciela (imię i nazwisko - Kolumny 1 i 2),
liczbę sesji rozwoju zawodowego, które zostały zaliczone (Kolumna 3), liczbę sesji brakujących
(Kolumna 4), liczbę sesji rozwoju zawodowego potrzebnych do wykonania podczas okres
trzech lat (Kolumny 5, 6 i 7). Kolumna 8 oznacza zakończenie obowiązkowego kursu
dotyczącego praw dziecka. Ostatnia kolumna (kolumna 9) przedstawia inne dodatkowe
informacje o nauczycielu, które mogą mieć wpływ na obowiązkową liczbę godzin szkoleń do
wykonania (na przykład o urlop macierzyński, studia na uniwersytecie itd.).
Ponadto zastępca dyrektora szkoły opracował również dokumentację (rys 3) przedstawiającą
kursy szkoleniowe każdego nauczyciela, na których uczęszczał przez okres trzech lat. Pomaga
to analizować potrzeby i oferować kursy dotyczące konkretnych tematów.
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Rys 3 Kursy, w który w ciągu 3 lat uczestniczył nauczyciel
Upowszechnianie efektywnych praktyk
Kilka lat temu szkoła zdecydowała, że istniejący system grup tematycznych / przedmiotowych
powinien zostać zmieniony poprzez połączenie obszarów tematycznych i rozwój 5 grup
metodycznych:
•

Język łotewski, historia i studia społeczne

•

Matematyka i nauki przyrodnicze

•

Edukacja podstawowa (7 - 11 lat)

•

Języki obce

•

Sztuka i sport

Spotkania grup tematycznych odbywają się co najmniej dwa razy w każdym semestrze. Jest to
czas, kiedy nauczyciele z tej samej dyscypliny tematycznej mogą omawiać swoje
doświadczenia, ich sukcesy i porażki, problemy lub nowe pomysły, które wprowadzili w
swoich klasach. Podczas tych spotkań nauczyciele biorą również udział w procesie
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podejmowania decyzji i oceny w szkole, wyrażając swoje poglądy na temat elementów które
działają dobrze i tych, które powinny zostać zmienione. Mogą one dotyczyć zarówno
zagadnień tematycznych, jak i całej pracy szkoły, a wynikające z nich sugestie i zalecenia są
zawsze mile widziane.
W ciągu ostatnich pięciu lat każda z grup tematycznych organizowała różne działania, aby
przedstawiać konkretne tematy. Odbywają się one w tak zwanych "Miesiącach
przedmiotowych", a ich harmonogram jest opracowywany na początku każdego roku
szkolnego, tak, by się nie dublowały. Działania mogą obejmować konkursy, quizy, wystawy,
pokazy itp.. Są organizowane podczas lekcji (w ramach jednej klasy) lub po lekcjach (angażując
uczniów różnych klas).
Szkoła ma również długą tradycję organizowania co najmniej czterech profesjonalnych
wydarzeń, związanych z kształceniem ustawicznym w każdym roku szkolnym. Niektóre z tych
wydarzeń nazywają się "Nauczyciele uczą się", gdzie eksperci spoza szkoły są zapraszani do
prowadzenia kursu lub seminarium na określony temat. Inne to "dzielenie się
doświadczeniem", podczas którego nauczyciele dzielą się pomysłami i informacjami z kursów i
seminariów, w których uczestniczyli, doświadczeniami, zdobytymi podczas realizacji
różnorodnych

projektów edukacyjnych na różnych poziomach (krajowym, lokalnych,

realizowanymi ze szkoły partnerskimi z Łotwy i za granicy), jak również na temat metod i
technik używanych podczas lekcji.
Szkoła ściśle współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego szkolącymi nauczycieli.
Każdego roku określona liczba nauczycieli akademickich przyjeżdża do szkoły w celu
obserwacji zajęć lub odbycia praktyk nauczania (staż w szkole). W takich przypadkach
nauczyciele pracują jako mentorzy, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie nauczycielom
stażystów. Doświadczenia pokazują, że jest to współpraca korzystna dla obu stron, ponieważ
pozwala na wymianę pomysłów.
Innym sposobem upowszechniania efektywnych praktyk jest uczestnictwo w różnych
projektach. Szkoła od ponad 10 lat współpracuje z zagranicznymi szkołami. Między innymi z:
•

Levanger videregående skole – Levanger, Norwegia

•

Gymnasium Bäumlihof – Basel, Szwajcaria
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•

Liebigschule – Frankfurt am Main, Niemcy

•

Jovaro Pro-Gymnasium – Siauliai, Litwa

•

Hagagymnasiet – Norrköping, Szwecja

W tym czasie opracowano wiele projektów (kierowanych zarówno do studentów, jak i
nauczycieli), które pomogły wzbogacić proces nauczania i uczenia się i pozwoliły na dzielenie
się doświadczeniami z różnych obszarów tematycznych.
Kierownictwo szkoły i kadra pedagogiczna poszukują możliwości wzięcia udziału w projektach
edukacyjnych. Obecnie szkoła jest zaangażowana w 7 projektów związanych ze wsparciem
potrzeb indywidualnych studentów, edukacją zawodową, sportem i zdrowym stylem życia
oraz strategicznymi celami szkoły. Projekty te są koordynowane przez różne instytucje
państwowe i lokalne, w tym Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wydział Miasta Rygi ds. Edukacji
Kultura i Sport, Usługi Edukacyjne i Informacyjne Miasta Rygi (RIIMC) i inne.
Ziemeļvalstu ģimnāzija (Grammar School of Nordic Languages stale się rozwija i traktuje
ustawiczny rozwój zawodowy jako jedno z kluczowych narzędzi do osiągnięcia ambitnych
celów.
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METODYKA PRACY W PROCESIE ROZWOJU SZKOŁY
Szkoła / instytucja

Riga Zolitude Gymnasium

Strona internetowa

http://www.zolitude.lv

Dyrektor

Svetlana Semenko

Rodzaj placówki

Szkoła średnia

Wiek uczniów

7-19

Kontekst

Riga Zolitude Gymnasium znajduje się w stolicy Łotwy (Ryga),
w spokojnej i spokojnej okolicy zwanej Zolitude.
W ciągu 30 lat szkoła zdołała stworzyć i utrzymać swój
własny, niepowtarzalny charakter. Obecnie gimnazjum
koncentruje się na wysokiej jakości edukacji, wdrażaniu
nowoczesnych trendów w rozwoju metod pedagogicznych i
edukacyjnych, a także na dogłębnych badaniach z zakresu
matematyki i nauk przyrodniczych oraz rozwoju umiejętności
językowych.
Gimnazjum jest otwarte na potrzeby każdego ucznia i jego
rodziców i ma na celu spełnienie wszystkich kluczowych
wymagań

dzisiejszego

świata.

Gimnazjum

czynnie

współpracuje z łotewskimi i zagranicznymi instytucjami
edukacyjnymi.
Głównym

celem

gimnazjum

jest

zapewnienie

wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów, dlatego szkoła
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oferuje programy edukacyjne, które umożliwiają pogłębienie
wiedzy z matematyki, języków i przedmiotów ścisłych w
liceum. Oprócz tych programów, szkoła oferuje wiele różnych
zajęć i klubów, które są bezpłatne dla uczniów (takie jak
studio teatralne, zajęcia baletowe, debaty w języku
angielskim i łotewskim, różne kluby sportowe i nauka
pływania).
Nauczyciele

mają

duże

doświadczenie

w

realizacji

międzynarodowych projektów (Erasmus, Nord Plus, Nord Plus
Junior, Comenius).
Wynikiem

pracy

zawodowej

nauczycieli

jest

system

metodycznej pracy, który pomaga znaleźć indywidualne
podejście

do

każdego

ucznia

i

stymuluje

rozwój

utalentowanych osób oraz zapewnia pomoc tym, którzy jej
potrzebują.

Centrum

psychologicznym,

w

zarządza
którym

również

pedagodzy

wsparciem
społeczni

i

psychologowie współpracują ze studentami i ich rodzicami,
pomagając

przezwyciężyć

trudności

psychologiczne

i

rozwiązywać problemy z uczeniem się.
W gimnazjum uczy się w sumie ponad 1440 uczniów
(jesteśmy więc największą szkołą na Łotwie).
Gimnazjum

jest

szczególnie

dumne

z

Samorządu

Uczniowskiego, który organizuje różnego rodzaju aktywności
w szkole i poza nią.
Inne

podstawowe Motto

Gimnazjum

brzmi

“Świadomość

zmian

jest

informacje dotyczące tego koniecznością”.
aspektu
zawodowego

rozwoju

Od początku istnienia szkoły wszyscy nauczyciele aktywnie
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uczestniczą w analizie pracy
kompetencji

dydaktycznych.

organizujemy

dzień

metodycznej i doskonaleniu
Systematycznie,

metodologiczny

dla

co

roku

wszystkich

nauczycieli, w celu zdobywania niezbędnej wiedzy na temat
bieżących problemów, doskonalenia swoich umiejętności i
dzielenia się swoimi kompetencjami w nauczaniu zgodnie z
nowymi standardami i wymaganiami edukacyjnymi.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
PRACE METODYCZNE W GIMNAZJUM ZOLITUDE
Informacje podstawowe:
Program nauczania w Gimnazjum Zolitude:
✓ Lata 5-9. 3 programy studiów (dwujęzyczne):

✓

•

Specjalizacja w matematyce

•

Specjalizacja w zakresie języków obcych (angielski, niemiecki)

•

Program kształcenia ogólnego

Lata 10-12. 4 programy
•

Matematyka, Nauka i Technologia (Matematyka i informatyka)

•

Matematyka, Nauka i Technologia (Matematyka i informatyka)

•

Nauki humanistyczne i społeczne (świetna okazja do nauki niemieckiego,
angielskiego i francuskiego)

•

Program kształcenia ogólnego

Wizja gimnazjum z zakresie Rozwoju Kompetencji Zawodowych Nauczycieli
•

Profesjonalizm i umiejętności pedagogiczne

•

Wiedza ekspercka w zakresie nauczanego przedmiotu
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•

Ogólna wiedza pedagogiczna / psychologiczna

•

Umiejętność pracy zespołowej

•

Pedagogiczne podejście do korzystania z technologii w procesie dydaktycznym

•

Umiejętności w zakresie technologii informatycznych (IT)

Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez działania w Zolitude Gymnasium jest normą i obejmuje
następujące podstawowe zasady:
•

Systemowość

•

Planowanie

•

Ciągły, nieprzerwany rozwój

•

Praca zespołowa i rola każdego z jego członków

•

Analiza nauczycieli pracy nauczycieli i wynik ich raportu z samooceny w zakresie
rutynowych czynności

Sposoby doskonalenia nauczania w gimnazjum Zolitude:
•

Kursy rozwoju zawodowego

•

Samorozwój

•

Seminaria na wszystkich poziomach

•

Uczestnictwo w projekcie

•

Konkursy w nauczaniu opanowania

•

Grupy badawcze nauczycieli przedmiotów

•

Grupy projektowe

•

Wydarzenia szkolne mające na celu poprawę nauczania

•

Współpraca w wydziałach przedmiotowych w szkole

•

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w szkołach

Kursy rozwoju zawodowego:
✓ Pozaszkolne
•

Zainteresowania nauczycieli kursami, indywidualne studia
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•

Priorytety szkolne

✓ Szkolne programy doskonalenia całej placówki
•

Umiejętności krytycznego myślenia

•

Poprawianie umiejętności obsługi komputera

•

Korzystanie z technologii informatycznych (IT) w klasie

•

Strategie zarządzania konfliktami

✓ Szkolne
•

Kursy prowadzone przez nauczycieli naszej placówki

•

Nauczanie umiejętności cyfrowych jako narzędzia skutecznych lekcji

•

Poprawa metodycznych kompetencji w celu zapewnienia procesu uczenia się w
dwóch językach

Upowszechnianie innowacyjnych doświadczeń:
✓ Zapewnienie skutecznego środowiska uczenia się
✓ Dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami zdobytymi w projektach, seminariach,
kursach, dniach rozwoju zawodowego w skali dzielnicy itp.
•

Podczas spotkań zespołu, szefów grup zespołowych, kierownictwa.

•

W obrębie grup przedmiotowych

•

Podczas dni rozwoju zawodowego

Dzień Rozwoju Zawodowego to sposób na dzielenie się dobrymi praktykami
Każdego roku raz lub dwa razy w naszym gimnazjum odbywa się dzień metodyczny. Każdy
dzień metodyczny ma swoją własną strukturę, cele i harmonogram. Cele są zazwyczaj
związane z najważniejszymi zagadnieniami edukacyjnymi i opierają się na rocznych
priorytetach gimnazjum 1-2 razy w roku.
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✓ Praktyczne warsztaty praktyczne, lekcje modelowe
✓ Nasze strategiczne priorytety i tematy:
•

Prowadzenie skutecznej lekcji. Nowoczesne metody nauczania.

•

Rola prac domowych. Skuteczna informacja zwrotna poprawiająca uczenie się
uczniów.

•

Najlepsze strategie przydzielania zadań domowych.

•

Studenci uczą się i rozwijają umiejętności badawcze.

•

Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie samooceny.

•

Korzystanie z technologii w celu poprawy kształcenia uczniów.

•

Nowoczesne metody zastosowania umiejętności czytania na różnych
przedmiotach. Zwracanie szczególnej uwagi na nauczanie dwujęzyczne.

•

Nowoczesne formy i metody tworzenia środowiska sprzyjającego uczeniu się

Biorąc udział w ocenie i analizie lekcji, nauczyciele są w stanie:
•

ustalić oczekiwany wynik ucznia;

•

sfinalizować wszystkich etapów lekcji, aby osiągnąć pierwotny cel;

•

wyjaśnić zarówno nauczycielom, jak i uczniowie, w jaki sposób zostanie osiągnięty
planowany rezultat.
EXAMPLE OF THE RECENT PROJECTS

The Project «The competence approach to the content taught»
Project aim: to work out , probe, introduce gradually the general educational content and
teaching methods for the students aged 1,5 to 18 in Latvia so that students obtain the
important knowledge and skills necessary for the life in the 21st century.
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OPRACOWANIE PODSTAWOWYCH
PROGRAMÓW ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW Z SEN
Szkoła / instytucja

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rydze - Centrum Rozwoju

WWW

www.r5sips.lv/

E-mail

r5sips@riga.lv

Dyrektor

Iluta Vilnīte

Rodzaj szkoły

Szkoła podstawowa

Wiek

7-20

Kontekst

W sumie w szkole podstawowej nr 5 w Centrum Rozwoju jest
228 uczniów. Uczniowie są przyjmowani

do szkoły na

podstawie oceny dokonanej przez państwo lub przez miejską
medyczną komisję pedagogiczną.
Szkoła musi uzyskać licencję na prowadzenie dwóch
podstawowych programów edukacji specjalnej;
•

Specjalny program podstawowy dla studentów z
niepełnosprawnością intelektualną

•

Specjalny program podstawowy dla studentów z
głębokim lub wielokrotnym upośledzeniem umysłowym

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują Certyfikat Edukacji
Podstawowej.
Szkoła zapewnia także trzy podstawowe kursy zawodowe,
podczas których uczniowie mogą uzyskać kwalifikacje w
następujących zawodach:
•

Asystent

Szefa

Kuchni

(Program:

"Usługi

gastronomiczne"
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•

Gospodyni (Program: "Gospodarstwo domowe"

•

Asystent budowlany (Program: "Budowa i konserwacja"

Po zakończeniu programu uczniowie otrzymują dyplom
pierwszego

stopnia

w

zawodowym

szkolnictwie

podstawowym.
Szkolenia są prowadzone w małych grupach w sposób
dostosowany do indywidualnych potrzeb i poziomu zdrowia
fizycznego i psychicznego. Zespół zarządzający szkołą korzysta
z każdej okazji do usprawnić edukację, na przykład
dostosowując budynek do osób na wózkach inwalidzkich lub
wymagających specjalistycznego sprzętu pomocniczego.
Inne informacje dotyczące
programów zawodowych Rozumiemy, że bardzo ważne jest, aby uczniowie o
specjalnych

potrzebach

edukacyjnych

wykorzystywali

umiejętności nabyte podczas studiów w prawdziwym życiu.
Nauczyciele starają się wprowadzać uczniów w życie, kiedy
tylko jest to możliwe i odpowiednie, zachęcając ich do
uczestniczenia w różnych zajęciach poza szkołą. Uczniowie w
szkole pracują samodzielnie lub w grupie. Szkoła pomaga im
również w zakwalifikowaniu się na Indywidualny Kurs
Praktyczny, który zwiększa szanse uzyskania pracy po
ukończeniu szkoły.
W szkole uczniowie współorganizują działalność cateringową,
jak np.: uroczystości urodzinowe dla osób przebywających w
szkole przez cały tydzień; "Święto Dziękczynienia" dla
wspierających szkołę; "Konkursy szefa kuchni", "Drugie życie
gazety", ich praca wtedy polega na ustawianiu stołów,
serwowaniu potraw, pieczeniu ciastek, dekorowaniu pokoi
itp. Uczniowie podejmują się tych zadań odpowiednio do
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swojego poziomu umiejętności i zdolności.

Aby wzmocnić umiejętności społeczne i interaktywne naszych
uczniów, uczestniczymy w projektach Erasmus +, takich jak
"Life Inclusive" (praca i rozrywka dla młodych ludzi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), Międzynarodowy
Festiwal Sztuki w Panevezys (Litwa), XXI Festiwal Sztuki
Integracyjnej w łotewskich miastach Kuldiga i Valmiera,
konkursach ICT i konferencji "Najlepsze praktyki w nauczaniu
osób z autyzmem na Łotwie i w świecie: Diagnozowanie,
terapia, wsparcie". Szkoła współpracuje również ze Szkołą
Sztuki i Mody w Rydze oraz ze szkołą Ogre.
Szczegóły studium
przypadku

Każdego roku wszyscy nauczyciele w naszej szkole biorą
udział w różnych zajęciach podnoszących kwalifikacje
zawodowe. Ponadto nauczyciele zawodowi spotykają się dwa
razy w ciągu semestru w celu omówienia wyników
osiągniętych w pracy zawodowej. Nadzorują i analizują
proces uczenia się i sukcesy uczniów, identyfikują problemy,
znajdują

rozwiązania

możliwościach

LEADING TO LEARN TOGETHER

i

podsumowują
w

informacje

o

pracy.

49

Opracowanie podstawowych programów
zawodowych dla uczniów z SEN

Nauczyciele ściśle współpracują z firmami, w których studenci
będą wykonywać praktykę zawodową, dostarczając im
informacji na temat indywidualnych potrzeb uczniów. Firmy
cateringowe są wtedy w stanie dostosować przestrzeń
roboczą do indywidualnych potrzeb uczniów.
Każde działanie szkoły ma na celu zwiększenie poczucia
własnej wartości i pewności siebie uczniów oraz daje im
szansę pracy w zespole i pomocy swoim kolegom z klasy.
Wszystko to są ważne czynniki w ich osobistym rozwoju.
Szkoła stale poprawia zasoby edukacyjne, aby usprawnić
proces uczenia się. Ponadto szkoła poszukuje również
szerszych możliwości dla studentów, aby zapewnić im
zatrudnienie po zakończeniu nauki w szkole.
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PROJEKT «SZKOŁA POZA SZKOŁĄ»
Szkoła / instytucja

Szkoła średnia Imanta

Strona internetowa:

www.riv.lv

Dyrekcja:

Ingūna Helviga

Rodzaj szkoły:

Szkoła średnia

Wiek:

6-19

Kontekst

Szkoła średnia Imanta znajduje się w stolicy Łotwy Rydze, w
zachodnim przedmieściu Kurzeme - zwanym Imanta.
Łącznie w szkole uczy się 783 uczniów, podzielonych na 30
klas (od 1 do 6 klasy w trzech lub czterech równoległych
klasach; od 7 do 9 w dwóch równoległych klasach, w 10 do 12
klasie - po jednej klasie). Uczniowie kształcą się w jednym z
trzech programów nauczania: programie matematyki, nauk
przyrodniczych

i

technologii,

programie

nauk

humanistycznych i społecznych (z pogłębioną nauką muzyki)
lub ogólnym programie edukacyjnym.
Szkoła w 2012 roku uzyskała 6 letnią akredytację
(maksymalny okres), następna akredytacja przeprowadzona
będzie w 2019 roku.
Inne podstawowe

W ciągu ostatnich dwóch lat w szkole doszło do zmiany

informacje dotyczące tego zespołu zarządzającego (nowy dyrektor i zastępcy), co
aspektu rozwoju

stworzyło okazję do wdrożenia w placówce nowych inicjatyw.

zawodowego

Wiązało się to z określeniem nowej wizji rozwoju szkoły, która
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objęła nie tylko zmiany organizacyjne środowiska szkolnego
czy konieczność zapewnienia wsparcia uczniom, ale także
wprowadziła nowe podejście do organizowania całego
procesu kształcenia.
Zmiany organizacji samego procesu kształcenia podyktowane
zostały

również

wdrożeniem

państwowych

reform

edukacyjnych. Główny nacisk położono na złożonych
kompetencjach i umiejętnościach uczniów, co oznacza, że
aby uczniowie mogli uczyć inaczej, praca nauczyciela również
musi zostać zaplanowana inaczej.

SZCZEGÓŁY
Zmiany w podejściu do procesu kształcenia w szkole średniej Imanta zainicjowane zostały
przez nowego dyrektora. Kolejnym krokiem było wspólne, szczegółowe omówienie kwestii
organizacyjnych, staranne zaplanowanie i skoordynowanie regularnego procesu kształcenia
poza normalnym środowiskiem nauczania: poza salami lekcyjnymi i szkołą. Pomysł opiera się
na założycielu pedagogiki humanistycznej Jana Amosa Komeńskiego: "... (ludzie) powinni
uczyć się jak najwięcej nie z książek, ale z nieba i ziemi, z dębów i grabów, to znaczy uczyć się i
badać rzeczy samodzielnie, a nie z obcej obserwacji i wniosków na temat rzeczy. " Założenie
to stanowi podstawę projektu "Szkoła poza szkołą"
Podobnie jak w codziennym procesie uczenia się, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę,
umiejętności i kompetencje w różnych obszarach, postanowiono, że pozaszkolny proces
uczenia się dla każdej klasy będzie zaplanowany na 5 dni w roku akademickim ( 2 dni w
pierwszym semestrze i 3 dni w drugim semestrze), a każdy dzień poświęcony będzie jednemu
z następujących obszarów: "język", "podstawy technologii i nauki", "sztuka", "człowiek i
społeczeństwo", "edukacja zawodowa".
Program każdego dnia projektu planowany jest przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów szkolnych, pracujących z daną klasą. Nauczyciele uzgadniają temat zajęć,
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załatwiają

kwestie organizacyjne jak kontakt z przedstawicielami miejsca szkolenia,

omówienie oferty, kosztów itp.)
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele:
•

Konsultują planowane działania projektowe z dyrektorem szkoły;

•

Informują uczniów, ich wychowawców i rodziców o miejscu, czasie, planowanych
zajęciach, niezbędnych materiałach i innych istotnych informacjach;

•

Wraz z uczniami nauczyciele omawiają cele edukacyjne, przydzielają zadania do
wykonania w miejscu realizacji projektu, wyjaśniają przebieg prac i oczekiwany
wynik.

W dniu projektu uczniowie (pod kierunkiem nauczycieli) udają się na ustalone miejsce zajęć i
wykonują określone wcześniej zadania. Na zakończenie każdego dnia projektu, nauczyciele
przedmiotu wspólnie z uczniami opracowują opinie, analizują i oceniają wyniki uczniów (patrz
załączniki 1 i 2)
Projekt "Szkoła poza szkołą" zapewnia uczniom możliwość zdobywania i rozwijania
kompetencji w różnych obszarach i w rzeczywistym środowisku - uczniowie mają możliwość
poznawania zwierząt w zoo, produkcji energii elektrycznej w elektrowni wodnej, rozwijania
wiedzy o sztuce w muzeum, o drzewach w lesie itp.
W roku szkolnym 2017/2018 projekt "Szkoła poza szkołą" ma jeszcze szerszy i bardziej
zintegrowany charakter poprzez połączenie dwóch obszarów, takich jak np.

"Język" i

"Człowiek i społeczeństwo", "Podstawy technologii i nauki" oraz "Sztuka "itp. w każdym z dni
projektu.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele entuzjastycznie uczestniczą w każdym dniu projektu,
każdy z nich rozwija swoje kompetencje - zdobywa wiedzę, dowiaduje się, testuje, uczy się,
współpracuje, wykonuje, ocenia, dzieli się doświadczeniami itp.
Projekt jest również wysoko ceniony przez rodziców uczniów,którzy każdego roku, po
podpisaniu programu zaproponowanego przez szkołę, potwierdzają zgodę na udział dziecka w
zajęciach poza terenem szkoły oraz ponoszą ewentualne związane z tym wydatki (opłaty za
wstęp do muzeów, centrów nauki itp).
LEADING TO LEARN TOGETHER
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METODYKA PRACY W PROCESIE ROZWOJU SZKOŁY
Po objęciu stanowiska dyrektora szkoły przez Ingūny Helvig, dwa pierwsze semestry swojego
urzędowania poświęciła na uważną analizę metodyczną pracy nauczycieli i systemu jej
organizacji w szkole. Odkryto, że nauczyciele mają ze sobą mało interakcji i pracują głównie w
ramach jednego przedmiotu.
W trzecim semestrze przeanalizowano wyniki obserwacji i badań oraz zorganizowano
dyskusję wśród nauczycieli, poświęconą z jednej strony ogólnokrajowej reformie edukacyjnej,
z drugiej potrzebie metodycznych zmian w systemie pracy a szkole. Zmiany te obejmują
zarówno nowe programy (zgodnie z nową treścią kształcenia) jak i wdrożenie nowego
podejścia do procesu planowania i realizacji pracy w szkole. Personel zgodził się z potrzebą
zmian i koniecznością modyfikacji system metodycznej pracy szkoły, dostosowując go do
nowej wizji rozwoju szkoły i treści reformy edukacyjnych w kraju. W rezultacie opracowano
nowy model pracy, który został wprowadzony i jest wdrażany w bieżącym roku szkolnym (4
semestr).
Metodyczny model pracy w szkoły średniej Imanta w Rydze
1. Po pierwsze, nauczyciele wspólnie zgodzili się co do zasadności zmiany metodycznej pracy
ze starego systemu na nowy, bardziej nowoczesny.
Przesunięcie metodycznych akcentów pracy
Z…

Na…

Przykłady dobrej praktyki w teorii

Przykłady dobrej praktyki w
codziennym życiu

Obserwacja zajęć - Jako test na system

Obserwacja

nerwowy (nauczyciela)

podniesienie kompetencji zawodowych

Obserwator - obcy, traktowany jak

Obserwator

LEADING TO LEARN TOGETHER

zajęć

-

-

przyjaciel,

szansa

na

wspierający

54

Projekt «Szkoła poza szkołą»

zagrożenie

doradca

Odpowiedzialność jednoosobowa

Współodpowiedzialność, przynależność

Analiza

wyników

na

piśmie

(jako

Analiza wyników w trakcie rozmowy

dokument)

2. Wszyscy nauczyciele zostali podzieleni na 5 głównych grup: grupy nauczycieli pierwszej i
drugiej klasy, trzeciej i czwartej, piątej i szóstej, siódmej do dziewiątej oraz dziesiątej do
dwunastej klasy. Oznacza to, że w każdej dużej grupie jest około 10 nauczycieli różnych
przedmiotów, którzy codziennie pracują z tymi samymi uczniami. Biorąc pod uwagę ryzyko,
które może wystąpić podczas pracy w bardzo dużych grupach, zdecydowano podzielić ww.
grupy na mniejsze, składające się z 3-4 nauczycieli (patrz: struktura metodycznych prac
poniżej)
Struktura pracy metodycznej

3. Biorąc pod uwagę wizję rozwoju szkoły oraz krajowe tendencje rozwojowe w dziedzinie
edukacji, za priorytet metodycznej pracy w szkole na okres kolejnych 3 lata jest uznano:
Doskonalenie umiejętności uczenia się w ramach zróżnicowanego, opartego na
kompetencjach procesu nauczania.
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W każdej z grup metodycznych odbywały się konsultacje, dotyczące dogłębnego rozumienia
założeń ww. priorytetu, w ramach grup ustalono również priorytety szczegółowe, wynikające
z interpretacji priorytetu głównego przez daną grupę. Na przykład grupa wywnioskowała, że
doskonalenie umiejętności uczenia się w zróżnicowanym procesie nauczania to: pozytywna
atmosfera w klasie; wykorzystanie elementów gier podczas zajęć; zmiany środowiskowe;
działalność badawcza itp.
Każda grupa przedstawiała następnie swoje poglądy pozostałym grupom, co zaowocowało
długą listą priorytetów szczegółowych lub działań w ramach priorytetu głównego.
Priorytety w pracy metodycznej
3 lata szkolne
Doskonalenie umiejętności uczenia się w ramach zróżnicowanego, opartego na
kompetencjach procesu nauczania.

4. Zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą pojawić się w ramach codziennej współpracy
nauczycieli z 10 różnych przedmiotów, opracowano model lub system pracy grupowej, w
którym nauczyciele planowali i organizowali swoją pracę w mniejszych grupach tj. , każda z
dużych grup nauczycieli została podzielona na 3 mniejsze grupy (po 3 lub 4 nauczycieli
różnych przedmiotów).

LEADING TO LEARN TOGETHER
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Model pracy grupy metodycznej

5. I wreszcie, każdej dużej grupie przypisane zostały zadania, następnie każda z grup
samodzielnie organizowała swoją pracę w pełnych składzie lub -

jeśli zaistniała taka

konieczność - w małych podgrupach.
Praca grup metodycznych
•

Spotkania grupowe w dużych lub małych grupach odbywały się w każdy wtorek od
15.00 do 16.00.

•

W trakcie semestru każda duża grupa metodyczna planuje, organizuje i analizuje
działania projektu "Szkoła poza szkołą".

•

Każda duża grupa metodyczna wybiera 2 główne priorytety szczegółowe, nad
wdrożeniem których pracuje w pierwszym semestrze.

LEADING TO LEARN TOGETHER
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•

W trakcie semestru każdy nauczyciel przygotuje 1 otwartą lekcję, która uwzględnia
realizację wybranych priorytetów szczegółowych i zaprezentuje ją

kolegom z

małych grup metodycznych.
•

W trakcie semestru każdy nauczyciel uczestniczy w 2-3 otwartych lekcjach
przygotowanych przez kolegów z małych grup metodycznej.

•

Analiza lekcji - feedback odbywa się po prezentacji i obserwacji lekcji.

•

Pod koniec semestru duża grupa metodyczna analizuje doświadczenia wyniesione z
lekcji otwartych i ustala priorytety szczegółowe na drugi semestr.

Nowy metodyczny model pracy oferuje nauczycielom możliwość:
•

Spotkania się przynajmniej raz w tygodniu i porozmawiania ze sobą (forma
konsultacji, wymiany dobrych praktyk, wsparcia, omówienia sytuacji problemowych
i poszukiwania ich rozwiązań, dzielenia się wrażeniami i doświadczeniami itp.);

•

Dowiedzenia się, jakie tematy są realizowane w ramach innych przedmiotów,
znalezienia podobieństwa i włączenia tych informacji do lekcji;

•

Współpracy przy planowaniu i prowadzeniu lekcji, realizacji działań

projektu

"Szkoła poza szkołą" itp .;
•

Tworzenia kultury zaufania, która umożliwia kolegom konstruktywną krytykę

•

Uczestniczenia w

lekcjach otwartych i zdobywania nowego doświadczenia od

kolegów;
•

Zaprezentowania lekcji otwartej swoim kolegom i uzyskania informacji zwrotnej;

•

Pracy nad wspólnym zrozumieniem priorytetów i priorytetów szczegółowych
szkolnej pracy metodycznej itp.
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Załącznik 1

PROJEKT "SZKOŁA POZA SZKOŁĄ"
13 KWIETNIA, 2017
Klasa

Obszar
tematyczny

Tematyka zajęć Zakładane rezultaty (czego
uczniowie się nauczą, czego
się dowiedzą, jakie
umiejętności zdobędą itp)

1.a

Człowiek i
społeczeństw
o

Transport
kiedyś i dzisiaj

Zdobycie wiedzy o różnych
rodzajach transportu i
osobach zatrudnionych w
transporcie

Muzeum
Kolejnictwa

Marija Berga

1.b

Język

Systematyzacja
książki

Zapoznanie się z największą
kolekcją książek, poznanie
znaczenia znaczeniem
języka w życiu człowieka

Biblioteka
Narodowa

Marija Keiša

1.m

Człowiek i
społeczeństw
o

Od ziarna do
chleba

Zapoznanie się z różnymi
zawodami w procesie
produkcji chleba

Piekarnia “Lāči”

Kristīne
Ziņģīte Otisone

2.a

Język

Esej

Ciesząc się zimowymi
atrakcjami w lesie Imanta,
uczymy się jak napisać esej

Las Imanta

Ineta Alksne

2.b

Sztuka.
Podstawy
technologii i
nauki

Słońce

Nauka o Słońcu i Układzie
Słonecznym. Malowanie
gipsowego modelu słońca
za pomocą farby akrylowej.

Muzeum Słońca

Inga Eglīte

2.c

Język

Systematyzacja
książki.
Konferencja
literacka

Nauka o znaczeniu języka w
życiu człowieka, analiza
literacka utworu
A.A.Milne'a "Kubuś
Puchatek". Udział uczniów
w konkursie rysunkowym.

Biblioteka Imanta

Anita Kleina

2.m

Podstawy
technologii i
nauki

Pobrzeże i
przybrzeżne
wydmy

Uczniowie zapoznają się ze
światem roślin morskich i
zwierząt, wykonają pomiary

Jurmala.
Odpowiednia
odzież, notatnik i
długopis

Aigija Grāvīte
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3.a

Język

Systematyzacja
książki.
Konferencja
literacka

Nauka o znaczeniu języka w
życiu człowieka, analiza
literacka utworu
A.A.Milne'a "Kubuś
Puchatek". Udział uczniów
w konkursie rysunkowym.

Biblioteka w
Imancie

Inese
Dundure

3.b

Człowiek i
Zdrowe
społeczeństw odżywianie,
o
kultura
nakrywania do
stołu

Zapoznaj się z historią firmy
cateringowej "Lido", nauka
nakrywania do stołu

Szkoła żywienia
"Lido"

Ingrīda
Bernāne

3.c

Podstawy
technologii i
nauki

Nauka rozpoznawania
różnych rośliny, drzew,
pąków drzew. Nauka
mierzenia obwód drzewa,
przekształcanie wyników w
większe jednostki miary.

Las Imanta.
Odpowiednia do
pogody odzież,
linijka, notatnik i
długopis

Zane Lāma

3.m

Sztuka

Systematyzacja Znaczenie języka
książki
narodowego w życiu
człowieka

Biblioteka
Narodowa

Iveta
Veinberga

4.a

Podstawy
technologii i
nauki

Różnorodność
owadów

Nauka o różnorodności
owadów i ich cyklu życia

Łotewskie
Muzeum
Narodowe

Rita Madi

4.b

Podstawy
technologii i
nauki

Różnorodność
owadów

Nauka o różnorodności
owadów i ich cyklu życia

Łotewskie
Muzeum
Narodowe

Laura Grāvīte

4.m

Sztuka

Malarstwo
oryginalne,,Re
produkcja,
kopiowanie

Zapoznanie się z kolekcją
dzieł sztuki, analiza dzieła
sztuki

Łotewskie
Narodowe
Muzeum Sztuki

Obwód
drzewa,
różnorodność
roślin w lesie

LEADING TO LEARN TOGETHER

Gita Zelka

60

Projekt «Szkoła poza szkołą»

Załacznik 2

PROJEKT "SZKOŁA POZA SZKOŁĄ"
30 LISTOPADA 2016
Przedmiot
Wiedza Nabyta
lub
Wiedza
wymagana

Osiągnięte rezultaty
(czego uczniowie się
dowiedzą, czego się
nauczą, jakie
umiejętności zdobędą)

Miejsce zajęć,
zasoby potrzebne
uczniom, materiały
dydaktyczne

Komitet
Metodyczny
ds. podstaW
Technologii i
Nauki
I.LAIDINA

MATEMATYKA
DŁUGOŚĆ

Las, park (imanta)
taśma – długość
1,5 m
materiały
piśmiennicze
karty pracy

6A
6B
6M

S.LUDZENIECE
Komitet
Metodyczny
ds. Języka

język niemiecki
rodzaje
rzeczowników,
rodzajniki
zwierzęta
język rosyjski

Umiejętność
wyprowadzania
niektórych jednostek
pomiarowych z innych,
zrozumienie różnic
wśród nietradycyjnych
metod pomiarowych
JĘZYK NIEMIECKI możliwość porównania
rzeczowników w
językach niemieckim,
angielskim i łotewskim.
ROSYJSKI - możliwość
porównania
rzeczowników w
językach rosyjskim i
łotewskim. Znajomość
nazw zwierząt po
rosyjsku.

Muzeum
Przyrodnicze

LIGITA BISENIECE
INGA TARASOVA

7A
7B

A.LIKANSE
Komitet
Metodyczny
ds. Sztuki

MUZYKA
MUZYKA JAKO
CZĘŚĆ
KULTURY

Umiejętność analizy
harmonii, spójności
pomiędzy muzyką a
fabułą filmu

"KINo FORUM"
FILM
"NEWCOMERS"
Podczas lekcji
muzyki uczniowie
dyskutują i
wypełniają karty
pracy
przygotowane
przez nauczyciela
muzyki

ALDA BULA

Klasa

ODPOWIEDZIA
LNY KOMITET
METODYCZNY
(LIDER
KOMITETU)

5A
5B
5M

LEADING TO LEARN TOGETHER

OSOBA Do
kontaktu
(NAUCZYCIEL
PRZEDMIOTU,
KTÓRY
ZAPLANOWAŁ
zajęcia)
IVETA VEINBERGA
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8A
8M

S.IGAUNE
Komitet
Metodyczny
ds. programu
Człowiek i
społeczeństwo

NAUKI
SPOŁECZNE
WŁADZA
LEGISLACYJNA
(prawodawcza
) I WŁADZA
WYKONAWCZ
A ŁOTWY

LEADING TO LEARN TOGETHER

Klasa 8A
Zapoznanie się z
budynkiem parlamentu,
pracą posłów. (klasa jest
podzielona na 2 grupy)
Klasa 8M
Zapoznanie się z
instytucją Rady
Ministrów, pracą
posłów.

Parlament, Rada
Ministrów
wycieczka, wykład
uczniowie muszą
mieć dokumenty
potwierdzające
tożsamość
NIEZBĘDNE
AKCESORIA PRACY:
papier, ołówek do
zapisywania uwag

JANIS LUSIS
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ZWIĘKSZENIE POZIOMU POSTĘPÓW UCZNIÓW
ORAZ ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU
NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ POPRZEZ PRAKTYKĘ
Szkoła / instytucja

Riga Special Primary Boarding School No1

Website:

http://www.r1sips.edu.lv/par-skolu

E-mail:

r1sips@riga.lv

Koordynator:

Laila Lapina

Rodzaj szkoły:

Special Primary Boarding School dla uczniów z łagodnymi,
umiarkowanymi i znacznymi trudnościami w uczeniu się.

Etap (wiek):

6-18

Kontekst

•

Riga Special Primary Boarding School No 1 –Centrum
Rozwoju, założone w roku 1923, dla

210 uczniów

mających problemy z uczeniem się.
•

Obecnie szkoła jest jednostką publiczną, prowadzoną
przez miasto Ryga i jest częścią łotewskiego systemu
edukacji. Z budżetu państwa finansowane są następujące
działania:

•

edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami

•

wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury

•

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez narodową
lub lokalne komisje

•

Mamy 2 specjalistyczne programy edukacyjne:
•
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intelektualnymi (21015811)
•

Dla uczniów z ciężkimi niepełnosprawnościami
intelektualnymi

lub

jednocześnie

z

wieloma

niepełnosprawnościami (21015911)
•

Inne podstawowe

Mamy 2 programu kształcenia zawodowego:
•

Gospodarowanie (code 2254501)

•

Introligatorstwo (code 2281401).

Cele naszej szkoły:

informacje dotyczące tego

•

Podniesienie poziomu jakości nauczania

aspektu rozwoju

•

Zapewnienie

zawodowego

profesjonalnego,

jakościowego

i

zorientowanego na cel procesu edukacyjnego
•

Indywidualne podejście do każdego studenta, które
dąży do korzystania z praktyk międzynarodowych,
jak również bierze pod uwagę indywidualne
możliwości

•

Zwiększenie dogłębnej wiedzy nauczycieli na temat
pedagogicznych, psychologicznych i społecznych
aspektów edukacji

•

Zwiększenie roli doświadczenia w nauczaniu orazi
poszerzenie

ich

horyzontów

zawodowych

nauczycieli
•

Wspieranie

wzrostu

poziomu

zaufania

w

umiejętności zawodowe nauczycieli

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
•

Szkolny Średni Zespół Koordynujący

wspiera starszy zespół kierowniczy poprzez

koordynację kluczowych aspektów nauczania i uczenia się poprzez wspieranie
wszystkich nauczycieli w ich pracy.
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•

W oparciu o rzeczywiste potrzeby szkoły i cele określone w rocznym planie rozwoju,
Szkolny Średni Zespół Koordynujący planuje niezbędne zadania:


Koordynacja współpracy nauczycieli w zakresie przygotowania i planowania
pracy pedagogicznej (plany pracy nauczycieli, plany tematyczne, indywidualne
plany rozwoju dla uczniów).



Planowanie i zapewnianie odpowiednich zasobów



Organizacja zadań w kontekście procesu edukacyjnego (np. Seminaria
dotyczące dalszej edukacji, indywidualne i grupowe konsultacje dla nauczycieli,
otwarte klasy).



Ewaluacja podejść dydaktycznych - obserwacja lekcji.



Zachęcanie nauczycieli do wymiany doświadczeń poprzez obserwację interakcji
w klasie.



Organizacja ciągłego rozwoju zawodowego nauczycieli (kursy, seminaria,
konferencje) w celu promowania wymiany informacji, wiedzy, zasobów
metodycznych i współpracy między nauczycielami



Współpraca z innymi instytucjami edukacyjnymi, organizacjami i szkołami.



Uczestnictwo w radzie szkoły



Ciągła aktualizacja dokumentacji i zasobów wiedzy.



Innowacyjna i systematyczna aktualizacja zasobów nauczania i uczenia się i
przez to

zapewnienie łatwego

dostępu do tych zasobów każdemu

nauczycielowi.
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USTAWICZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I REALIZACJA
TEGO PROCESU W SZKOLE ŚREDNIEJ NR 53 W RYDZE
Szkoła / instytucja

Szkoła średnia nr 53 w Rydze

Strona internetowa:

www.r53vsk.lv

Rodzaj placówki

Inguna Slapiņa

Wiek uczniów

Szkoła średnia

Kontekst

7 -19

Inne podstawowe

Szkoła średnia nr 53 znajduje się w Rydze na Łotwie. Została

informacje dotyczące tego założona 56 lat temu. W roku akademickim 2017/18 uczyło
aspektu rozwoju

się w niej 444 uczniów. Szkoła realizuje trzy programy:

zawodowego

•

67% uczniów uczestniczy w programie mniejszości
narodowej w zakresie edukacji podstawowej

•

16% studentów zapisuje się do programu Edukacji dla
Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami (dla uczniów z
zaburzeniami mowy i innymi specjalnymi potrzebami)

•

17%

uczniów

narodowych,

realizuje
koncentrując

program
się

na

mniejszości
matematyce,

naukach przyrodniczych i technice.
W

szkole

funkcjonuje

Centrum

Edukacji

Edukacyjnej

Przewlekłych Chorób (ISIAC) dla uczniów okręgu Zemgale
(5% liczby uczniów). Centrum Kształcenia Edukacyjnego
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Przewlekłych Chorób współpracuje również z Dziecięcym
Klinicznym

Szpitalem

Uniwersyteckim,

który

zapewnia

edukację studentom chorym w szpitalu.
Inne podstawowe

W szkole pracuje 60 nauczycieli, wszyscy mają wyższe

informacje dotyczące tego wykształcenie pedagogiczne i realizują dalsze kształcenie
aspektu rozwoju

zgodnie z regulaminem Rady Ministrów. 77% nauczycieli

zawodowego

posiada tytuł magistra, 3% ukończyło studia doktoranckie, a
1,5% ma tytuł doktora w zakresie geografii.
Spora część nauczycieli pracuje w wielu placówkach, a także
w ISIAC, co wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych nauczycieli.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Plan rozwoju kompetencji zawodowych dla nauczycieli Szkoły średniej 53 na rok szkolny
opracowywany jest na początku września. Plan zawiera:
•

Nazwa;

•

Przedmiot i pozycja;

•

Temat szkolenia lub seminarium;

•

Liczba godzin szkoleniowych;

•

Miejsce lub instytucja, w której planowane jest szkolenie;

•

Data wydania certyfikatu uczestnictwa

(patrz Aneks 1)
Trójkolorowe oznakowanie pokazuje postępy w planie. W trakcie semestru plan jest
doskonalony i dostosowywany w razie potrzeby. Zmiany są rejestrowane na niebiesko. Na
początku drugiego semestru, w styczniu, plan jest aktualizowany i ponownie zatwierdzany
przez dyrekcję.
Pod koniec roku szkolnego wdrażanie planu jest analizowane na szkolnym posiedzeniu
Szkolnej Rady Metodologicznej.
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Ustawiczne Kształcenie Zawodowe i realizacja tego
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Podsumowanie czterech czynników znajduje odzwierciedlenie w Planie kompetencji
nauczyciela rozwoju zawodowego w roku szkolnym XXXX / XXXX.
Przy opracowywaniu planu kompetencji zawodowych nauczyciela uwzględniono cztery
czynniki (zob. Załącznik 2):
I.

Obecne ustawodawstwo państwowe;

II.

Plan rozwoju szkoły na 3 lata;

III.

Tematyka w danym roku szkolnym, składająca się z:
•

Priorytety miasta w danym roku szkolnym

•

Priorytety Szkolnej Rady Metodologicznej w danym roku szkolnym

•

Wnioski, które szkoła uzyskała dzięki analizie wyników ankiety wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli;

IV.

Zmienna, której nie można przewidzieć i zaplanować. Jako czynnik zmienny można
wymienić:
•

zakup nowego sprzętu lub oprogramowania wymagającego szkolenia
nauczycieli

•

realizowany projekt, który wymaga dodatkowych szkoleń w celu lepszego
wdrożenia zaplanowanych działań.
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Aneks 1

Plan rozwoju kompetencji zawodowych, rok szkolny хххх/хххх
Status:
PLANOWANY

Nauczyciel

Przedmiot

W TRAKCIE

Status

LEADING TO LEARN TOGETHER

Temat
szkolenia

Liczbagodzin

ZAKOŃCZONY

Miejsce

Ukończenie (data,
dokument)
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Aneks 2

Continuous Professional Development planning in Riga Secondary School No 53

I.
PRAWODAWSTWO
I REGULACJE

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI ROK
SZKOLNY XXXX
/XXXX

II. PLAN ROZWOJU
SZKOŁY

Priorytety miasta na
rok szkolny

Analiza osiągnięć
uczniów w ciągu
roku szkolnego

III. AKTUALNE
POTRZEBY SZKOLNE

Rada
Metodologiczna
ustala priorytety

Analiza wyników
pracy
diagnostycznej
państwa i szkoły

IV. RÓŻNE CZYNNIKI

Analiza wyników
ankiety

Analiza wyników
badania stanu
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Współpraca z rodzicami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Szkoła / instytucja:

Ryga Przedszkole nr 273

Prowadzący:

Svetlana Lugovaja

Rodzaj szkoły:

Przedszkole

Wiek dzieci:

1.5 - 7

Kontekst

Riga Pre-school No 273 was founded in 1989. We provide preschool education programme for

national minorities –

01011121. The pre-school is co-financed by the municipality and
National government. There are 11 groups in our school working
12 hours a day.
Przedszkole nr 273 w Rydze zostało założone w 1989 roku.
Zapewniamy program edukacji przedszkolnej dla mniejszości
narodowych - 01011121. Przedszkole jest współfinansowane
przez gminę i rząd. W naszej szkole jest 11 grup pracujących 12
godzin dziennie.
Kadra przedszkola
Nauczyciele / personel
pedagogiczny
• Dyrektor szkoły
• Zastępca dyrektora
• Kierownik jednostki
• Nauczyciele - 22
• Nauczyciele muzyki - 3
• Nauczyciele języka
łotewskiego - 3
• Psycholog
• Logopedzi - 2
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Personel techniczny
• Kierownik działu
technicznego
• Pielęgniarka
• Asystenci nauczyciela - 11
• Kucharze - 3
• pracownicy pralni - 2
• konserwatorzy - 3
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SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Aby stworzyć udane partnerstwo z rodzicami, nasi nauczyciele / pedagodzy korzystają z
różnych strategii współpracy:

Rodzaje współpracy z rodzicami

Indywidualna
współpraca
rozmowy
indywidualne
konsultacje

Współpraca zbiorowa:
spotkania rodziców;

wspólne warsztaty
twórcze;
zaangażowanie
rodziców w
przygotowywanie
uroczystości; zawody;
Wspólne uroczystości
i zajęcia,
Lekcje otwarte; Dni
otwartych drzwi

Współpraca
informacyjna
Wystawy dzieci i
rodziców; punkty
informacyjne;
kwestionariusze;
plakaty, zdjęcia;
porady,
wskazówki i
zalecenia;
portfolio dla
dzieci.

Nasze doświadczenie pokazało, że rodzice wiedzą niewiele lub wręcz nic nie wiedzą o tym, co
dzieje się w szkole. Trzy lata temu postanowiliśmy więc

ulepszyć i rozwinąć rodzaje

współpracy z rodzicami. Zrobiliśmy to, opracowując kwestionariusz, który miał potwierdzić
opinie rodziców na temat tego, jakie rodzaje współpracy są dla nich najbardziej przydatne.
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Po przeanalizowaniu odpowiedzi doszliśmy do wniosku, że indywidualne rozmowy, udział
rodziców w organizacji uroczystości i wystaw, dni otwarte, wspólne warsztaty twórcze są
najpopularniejszymi

rodzajami

współpracy

prowadzącej

do

bardziej

aktywnego

zaangażowania rodziców w życie szkolne ich dzieci. Zdecydowaliśmy się zaangażować
rodziców we wspólne procesy planowania działań, nie tylko jako uczestników, ale także jako
organizatorów i moderatorów.
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Nauczyciele wspierali rodziców, pomagając w pisaniu scenariuszy, przygotowywaniu
materiałów szkoleniowych itp. Prawdziwym sukcesem był fakt, że inicjatywa pochodziła od
samych rodziców. W rezultacie mamy regularne sesje z rodzicami, takie jak warsztaty twórcze,
występy i konkursy.
Dlaczego potrzebna jest współpraca między rodzicami i nauczycielami?
1.

Współpraca pomaga promować umiejętności społeczne dziecka;

2.

Umiejętności dziecka są rozwijane w miarę upływu czasu, ich potrzeby są
zauważane;

3.

Potrzeby edukacyjne dziecka mogą być bardziej dopasowane;

4.

Rodzice przechodzą szkolenie i zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii
dziecięcej;
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5.

Współpraca pomaga rozwinąć osobowość dziecka - budowanie poczucia własnej
wartości, zapewnianie wsparcia i rozwijanie zrozumienia rodziców.

Kiedy współpraca między rodzicami i nauczycielami opiera się na wzajemnym zaufaniu i
szacunku, ma to ogromny wpływ na ogólny rozwój osobowości dziecka. Dzieci uczą się
najpierw w rodzinach, a zadaniem szkoły jest kontynuowanie pozytywnej nauki.
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NOMINACJA "NAJLEPSZY NAUCZYCIEL ROKU"
Szkoła / instytucja

Przedszkole “Blazmina”

E-mail

rpiiblazmina@riga.lv

Dyrekcja

Dace Skuja

Rodzaj szkoły

Przedszkole publiczne

Wiek

Wiek 1,5 – 7

Kontekst

•

Przedszkole odpowiedzialne jest za realizację ogólnego,
przedszkolnego programu edukacyjnego. Jego celem
jest nabycie przez dzieci umiejętności potrzebnych w
edukacji wczesnoszkolnej, a program realizowany jest
przez kreatywny i profesjonalny zespół pracowników.

•

Nauczanie odbywa się w 11 grupach, w godzinach od
7:00 do 19:00. i jest realizowane przez nauczycieli
przedszkolnych i asystentów nauczycieli przedszkolnych.

•

Obecnie do placówki uczęszcza 218 dzieci.

•

Podstawową formą edukacji jest zintegrowana zabawa,
obejmująca

aspekty

nauk

przyrodniczych,

nauk

społecznych i etyki, matematyki, języka (ojczystego),
technologii, sztuk plastycznych, muzyki i aktywności
fizycznej.
•

Struktura zespołu kierowniczego:
1. Dyrektor - prowadzi i zarządza pracą szkolną
2. Zastępca Dyrektora (do spraw Nauczania i Uczenia
się) - nadzoruje pracę nauczycieli
3. Zastępca Dyrektora (do spraw Biznesu i Finansów) nadzoruje asystentów i personel techniczny

Inne

podstawowe 1. Ocena Ustawicznego Rozwoju Zawodowego

informacje dotyczące tego

•
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aspektu

rozwoju

nauczyciele i dyrektorzy przedszkola muszą uczestniczyć

zawodowego

w kursach doskonalenia zawodowego (36 godzin) co
trzy lata
•

Coroczne badanie - nauczyciele oceniają posiadane
kompetencje i identyfikują to, czego chcieliby nauczyć
się w przyszłości

•

Zastępca dyrektora zbiera informacje, przedstawia je na
spotkaniu, analizuje je i oferuje nauczycielom możliwość
udziału w kursach

•

Kursy, projekty, praktyki itp. są uwzględniane są w
planie rocznym.

2. Typy działań wchodzące w zakres Ustawicznego Rozwoju
Zawodowego
•

Udział w kursach i seminariach - informacje zwrotne,
wymiana doświadczeń z kolegami

•

Lekcje otwarte:


obserwacja pedagogiczna,



analizy - osiągnięte wyniki, sugestie,



plan lekcji, analiza materiałów dydaktycznych,
upowszechnianie najlepszych praktyk

•

Prezentacje prac licencjackich lub magisterskich przez
nauczycieli, którzy nadal się uczą

•

Prelegenci z innych przedszkoli: przykładowa tematyka budowanie zespołu, matematyka, rozwój mowy itp.

•

Współpraca ze szkołami - zapewnienie płynnego
przejścia od przedszkola do szkoły:


wizyty w szkołach, zapoznanie się z wymaganiami



wizyty

w

przedszkolu,

dyskusje

na

temat

przygotowania dzieci w taki sposób, aby ułatwić im
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przejście z przedszkola do szkoły podstawowej.
•

Wymiana doświadczeń z innymi przedszkolami - 2
wycieczki rocznie

•

Współpraca z innymi instytucjami w celu poszerzenia
wiedzy w różnych aspektach:


kwestie

bezpieczeństwa

-

policja

stanowa,

pogotowie, Państwowa Służba Ratownicza


wykłady przygotowane przez specjalistów z Rady
Miejskiej w Rydze - zdrowa żywność, rola ojców w
wychowaniu dzieci, agresja, powstawanie uzależnień
itp.

3. Ocena profesjonalizmu nauczycieli:
•

Współpraca w zespole

•

Samokontrola

•

Jakość

•

Upowszechnianie doświadczeń

4. Nominacja "Najlepszy nauczyciel roku"

SZCZEGÓŁY
Główne kryteria:
Nastawienie do pracy:
•

planowanie,

•

jakość lekcji,

•

planowanie i organizacja spacerów,

•

współpraca z dziećmi (rozmowy, codzienne wychowanie),

•

projektowanie pracy dzieci,

•

projektowanie kalendarza urodzin,

•

wystawy
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Współpraca z rodzicami:
•

rozwiązywanie problemów,

•

informacje jakościowe dla rodziców,

•

popołudniowe dyskusje z rodzicami.

Samokontrola:
•

przestrzeganie zaleceń i instrukcji administracji,

•

terminowe przekazywanie protokołów z posiedzeń rodziców,

•

wypełnianie dzienników wizyt dzieci,

•

wdrożenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla edukatorów,

•

wypełnienie karty danych oceny postępów dzieci,

•

uczestnictwo w konsultacjach i wykładach zaproszonych gości

•

terminowe przekazywanie harmonogramu pracy, samooceny (uczęszczane kursy
samokształcenia, obserwowane zajęcia prowadzone przez kolegów, organizowane
popołudnia tematyczne),

•

jakość i ilość samodzielnie wykonanych gier dydaktycznych,

•

zorganizowane wystawy w grupie,

•

przeprowadzone zajęcia praktyczne dla nauczycieli przedszkola,

•

wprowadzone innowacje w przedszkolu,

•

dbałość o środowisko (dekoracje według pory roku, nadchodzących świąt, dbałość o
rośliny domowe, kwiaty),

•

dbałość o środowisko na placu zabaw (porządek w pojemnikach z zabawkami i
piaskownicy - piasek poza piaskownicą jest zmieciony, a pojemniki po zakończeniu
sesji są zakryte).
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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I ORGANIZACJA
PRACY METODYCZNEJ W SZKOLE
Szkoła / instytucja

Ventspils Elementary School № 1

Strona internetowa

http://www.plavasskola.lv

Dyrekcja

Sandra Sulce

Rodzaj szkoły

Szkoła kształcenia ogólnego

Wiek

6-16

Kontekst

Szkoła znajduje się w mieście Ventspils. Została założona w
1923 roku.
Rok szkolny 2017/2018:
•

liczba uczniów w klasach 1 -6: 259 (wiek 6-12 lat)

•

liczba uczniów w klasach od 7 do 9: 115 (wiek 13-16 lat)

•

Łączna liczba uczniów: 376

•

Liczba nauczycieli: 38.

Szkoła realizuje następujące programy edukacyjne:
•

ogólny program edukacji elementarnej;

•

kształcenie ogólne na poziomie podstawowym drugiego
stopnia (od 7 do 9 klasy) w dziedzinie nauk
humanistycznych i społecznych;

•

kształcenie ogólne na poziomie podstawowym drugiego
stopnia (od 7 do 9 klasy ) w zakresie matematyki, nauk
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przyrodniczych i technologii;
•

specjalny

program

edukacyjny

dla

uczniów

z

trudnościami w uczeniu się.
Szkoła została ostatnio akredytowana w 2017 roku, kolejna
akredytacja będzie miała miejsce w 2023 roku.
Inne

podstawowe W latach 2013-2015, z inicjatywy samorządu lokalnego,

informacje

związane

kierunkiem

z szkoła uczestniczyła w projekcie prowadzonym przez

rozwoju Akademickie Centrum Nauk Przyrodniczych pt. "Poprawa

zawodowego nauczycieli

wydajności nauczycieli w szkołach w Ventspils".
W wyniku tego projektu działające w szkole komisje
metodologiczne

zostały

zreformowane

w

grupy

metodologiczne ds. współpracy, które organizowały wizytacje
i obserwacje lekcji, współpracę nauczycieli w zakresie
planowania zajęć i wykorzystania dobrych praktyk itp.
W 2017 roku szkoła stała się instytucją pilotażową dla
projektu "Kompetentne podejście do treści nauczania". W
projekcie działają 2 zespoły - szkoła podstawowa (klasy 1-6) i
szkoła elementarna (klasy 7-9), w sumie 15 nauczycieli.

SZCZEGÓŁY
Szkoła oferuje kompleksowy program edukacji podstawowej, oparty na założeniach
pedagogiki humanistycznej i łotewskiego programu edukacyjnego.
Priorytety:
•

Skuteczne procesy nauczania i uczenia się.

•

Rozwój osobisty w zorientowanym na wartość środowisku szkolnym.

•

Kreatywność jako norma w różnych działaniach szkolnych.

Aby zrealizować te priorytety, niezbędny jest rozwój zawodowy nauczycieli.

LEADING TO LEARN TOGETHER

81

Współpraca nauczycieli i organizacja
pracy metodycznej w szkole

Istnieją trzy główne założenia:
•

Rada metodologiczna określa potrzeby szkoły w zakresie procesie nauczania i
uczenia się.

•

Komisje metodologiczne - grupy robocze, głównym celem grup jest poszukiwanie
rozwiązań zidentyfikowanych problemów,

sposobów osiągnięcia zamierzonego

rezultatu.
•

Miarą rozwoju szkoły jest poziom współpracy nauczycieli.

Rada metodologiczna
Personel:
•

Kierownik rady metodologicznej - zastępca dyrektora;

•

Dyrektor szkoły;

•

Szefowie komisji metodologicznych.

•

Stworzenie nowoczesnego środowiska, w którym nauczyciele i uczniowie mogą

Cele:

kreatywnie pracować;
•

Zapewnienie metodycznego i praktycznego wsparcia dla nauczania, badań i pracy
poznawczej, wdrażanie innowacyjnych pomysłów;

•

Podkreślenie oryginalności i nowatorskiego podejścia w zakresie treści ogólnych
standardów kształcenia i programów nauczania, opartych na kompetencjach.

•

Promowanie współpracy między nauczycielami.

Zadania:
•

Zapewnienie nauczycielom wsparcia metodologicznego poprzez stworzenie
sprzyjających warunków do uczenia się, wymiany pomysłów, doświadczeń i
przemyśleń;

•

Koordynacja procesu oceny pracy diagnostycznej i testowej oraz analiza efektów
uczenia się;

•

Promowanie

profesjonalnego

rozwoju

nauczycieli,

samokształcenia

kontynuowania edukacji;
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•

Utrzymanie regularnej współpracy z Komisjami Metodologicznymi w mieście.

2. Komisje metodologiczne.
Działa 5 komisji:
•

ds. Matematyki, nauk przyrodniczych i technologii;

•

Językowa;

•

ds. Sztuki, humanistyki i socjologii;

•

ds. Szkoły Podstawowej;

•

ds. Nauczycieli.

Rok szkolny 2016/2017 - Cel:
Opracowanie strategii nauki czytania w celu poprawy umiejętności czytania uczniów oraz
organizowanie wzajemnej współpracy w celu promowania twórczej pracy uczniów.
Formy pracy:
1.

Planowanie zajęć semestralnych, wydarzeń i olimpiad, które zapewniają
zróżnicowane podejście do procesu kształcenia oraz promują motywację uczniów.

2.

Gromadzenie, analizowanie, dzielenie się i upowszechnianie dobrych praktyk w
szkole i w całym mieście.

3.

Wymiana twórczych pomysłów.

4.

Rozwój prac badawczych.
1. Współpraca nauczycieli.

Obserwacje lekcji
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I. OBSERWACJA LEKCJI
Główne cele obserwacji:
•

ocena jakości procesu uczenia się / nauczania;

•

zdobywanie doświadczenia;

•

zapewnienie spersonalizowanego wsparcia.

Podczas dyskusji po obserwacji

lekcji, nauczyciel obserwujący dokładnie ocenia wyniki

nauczyciela prowadzącego lekcję i uczniów oraz przedstawia propozycje dalszych działaniach.
Aby to ułatwić, zaprojektowano trzy różne arkusze:
Arkusz 1 (załącznik 1).
Cel:
•

Obserwacja organizacji współpracy uczniów podczas lekcji; uczniowie muszą
pracować w grupach lub w parach.

•

Dwaj nauczyciele obserwują lekcję. Jeden - działania nauczyciela, drugi - działania
uczniów. (Przy kolejnej obserwacji następuje zmiana ról).

•

Dwa elementy są oceniane - przebieg (lekcja jako proces) oraz rezultaty (wyniki)
dwóch lekcji.

Arkusz 2 (Załącznik 2).
Cel:
•

Oceń celowość obserwowanej lekcji:


czy wyniki, które należy osiągnąć, oraz kryteria są zrozumiałe dla uczniów,
jasno sformułowane i mierzalne?



czy uczniowie otrzymali informacje zwrotne od nauczyciela i czy udzielili
informacji zwrotnej nauczycielowi?


•

czy uczniowie osiągnęli pożądane rezultaty?

Obserwuj metody, podejścia, organizację.
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Arkusz 3 (Załącznik 3).
Cel:
•

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez przekazywanie informacji
zwrotnych i sugestii dotyczących poprawy procesu nauczania i uczenia się uczniów.

•

Ewaluacja działań realizowanych podczas lekcji, zapis bieżących działań.

•

Zapewnienie wsparcie dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co
zaobserwowano podczas lekcji.

II. NAUCZYCIELSKIE GRUPY SZKOLENIOWE / GRUPY WSPÓŁPRACY
Rozwój grup szkoleniowych
2012/2013

Zapewnienie zróżnicowanego podejścia do uczniów w procesie uczenia się

2013/2014

Współpraca

2014/2015

Rozwiązywanie problemów

2015/2016

Dzielenie się doświadczeniami z nowymi kolegami

2016/2017

Rozwój umiejętności czytania

2017/2018

Podejście oparte na kompetencjach w programie kształcenia ogólnego

Główny obszar działań w roku szkolnym 2016/2017
Szkoła podstawowa (klasy 1-6)
Rozwiązywanie
wiedzy,

problemów,

Szkoła ogólna (klasy 7-9)
projektowanie Strategia nauki czytania i pisania

rozwijanie umiejętności czytania i

pisania.

Wyniki współpracy:
•

Ugruntowanie system kształcenia ukierunkowanego na ucznia oraz współpracy
nauczycieli na poziomie szkoły jako rutynowej praktyki.

•

Zwiększenie liczby regularnych wizytacji i obserwacji lekcji.

•

Zajęcia pozaszkolne

"Express of the Meadow School", język obcy

i nauki

przyrodnicze dla klas 5-6.
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•

Zintegrowane lekcje.
Załącznik nr 1

EWALUACJA OBSERWACJI LEKCJI - KARTA OCENY
Data ……………………………………………………..
Klasa …………………………………………………………
Liczba uczniów biorących udział w lekcji……………………………….
Przedmiot……………………………………
Nauczyciel…………………………………………………..
Imię i Nazwisko nauczyciela obserwującego ………………………………………………………

Cel obserwacji - organizacja współpracy podczas lekcji.

Temat lekcji……………………………………………………………………………

Planowane rezultaty do osiągnięcia przez uczniów podczas lekcji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Załącznik nr 2

OBSERWACJA I EWALUACJA LEKCJI - KARTA OCENY
Data ...................................
Klasa...................
Przedmiot...........................................................................................
Nauczyciel... .......................................................................................................
Temat lekcji ....................................................................................................
Imię i Nazwisko nauczyciela obserwującego .....................................................................……...
Cel obserwacji - oceń celowość danej lekcji
Kryteria

+/-

Wskaźniki określające spełnienie danego kryterium

Rezultaty, które należy
osiągnąć i kryteria są
zrozumiałe dla uczniów,
są jasno sformułowane
i mierzalne (np. czego
można nauczyć się
podczas lekcji, jak
można to sprawdzić?)
Współpraca między
nauczycielem a
uczniem w celu
określenia możliwych
do osiągnięcia
rezultatów.
Zadania realizowane
przez uczniów
prowadzą do
osiągnięcia
zakładanych
rezultatów..
W trakcie realizacji
zadań uczniowie
tworzą, podejmują
decyzje i wyjaśniają.
Zadania

są
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sformułowane
w
sposób zapewniający
współpracę pomiędzy
uczniami.
Informacje zwrotne są
wzajemne (uczniowie
przekazują opinie na
temat swoich osiągnięć,
a nauczyciel przekazuje
informacje o swoich
spostrzeżeniach i
sugestiach każdemu
uczniowi)
Informacje zwrotne są
jasno
określone
a
przekaz skuteczny (Co
mogę zrobić, co jest
skuteczne? Co nie
zadziałało? Dlaczego?
Co z tym zrobić?)

Inne uwagi i komentarze
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis nauczyciela obserwującego :
Podpis nauczyciela prowadzącego lekcję :
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Załącznik nr 3

OBSERWACJA I EWALUACJA LEKCJI - KARTA OCENY
Data ...................................
Klasa ..................................
Liczba uczniów biorących udział w lekcji ..............
Przedmiot ...............................................................................................……..……………
Nauczyciel... .........................................................................................................…………………...
Temat lekcji ............................................................................................................…………………
Imię i Nazwisko nauczyciela obserwującego .........................................................……………….…
Cel obserwacji lekcji - ocena jakości procesu uczenia się w klasie.
Obserwacje i uwagi:
.....................................……………………………………………………………………………….…..............................
..................................................................................................………………..................……………….....
..........................................................................................................................................................
.....................................……………………………………………………………………………….…..............................
..................................................................................................………………..................……………….....
..........................................................................................................................................................
.....................................……………………………………………………………………………….…..............................
..................................................................................................………………..................……………….....
..........................................................................................................................................................
.....................................……………………………………………………………………………….…..............................
..................................................................................................………………..................……………….....
..........................................................................................................................................................
.....................................……………………………………………………………………………….…..............................
..................................................................................................………………..................……………….....
..........................................................................................................................................................
Podpis nauczyciela obserwującego :
Podpis nauczyciela prowadzącego lekcję :
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POPRAWA JAKOŚCI LEKCJI
Szkoła / instytucja

Ventspils State Gymnasium № 1

Strona internetowa

http://www.vv1g.lv/

Dyrekcja

Parsla Kopmane

Rodzaj szkoły

Gimnazjum państwowe

Wiek

13 - 19

Kontekst

Szkoła rozpoczęła działalność jako gimnazjum w 1996 roku Gimnazjum nr 1 w Ventspils. Status Państwowego Gimnazjum
nr 1 został uzyskany w 2015 roku.
Rok szkolny 2017/2018:
•

Liczba uczniów w klasach 7 - 9: - 179

•

Liczba uczniów w klasach 10-12-246

•

Łączna liczba uczniów - 425

•

Nauczyciele -42

•

Personel wspierający szkołę - 13

Szkoła realizuje następujące programy edukacyjne drugiego
stopnia kształcenia ogólnego (od 7 do 9 klasy);
•

ogólny program nauczania na poziomie średnim;

•

ogólny programy nauczania na poziomie średnim w
zakresie nauk matematyczno-technicznych.

W roku szkolnym 2017/2018 głównym celem szkoły jest
wdrożenie efektywnego procesu kształcenia, mającego na
celu rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.
Inne podstawowe

Jednym z głównych działań szkoły jest zarządzanie pracą
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informacje związane z

metodyczną. W pojęciu tym zawiera się:

kierunkiem rozwoju

•

zawodowego nauczycieli

organizacja i zarządzanie systemem wsparcia dla
nauczycieli przygotowujących się do wprowadzenia
nowych programów nauczania w szkole;

•

poprawa jakości nauczania i działalności zawodowej
nauczycieli, uczenie się od siebie nawzajem i dzielenie
się dobrymi praktykami;

•

rozwój zawodowy nauczycieli spoza szkoły w ramach
Regionalnego Centrum Metodycznego;

•

współpraca z innymi szkołami;

•

uczestnictwo w School Volunteer Network;

•

współpraca z Ventspils University College i Business
University "Turiba".

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto realizację programu
skutecznego i ukierunkowanego wzajemnego uczenie się otwarte lekcje - a następnie program kontynuowano w
kolejnych latach szkolnych jako projekt "Skuteczna lekcja w
XXI wieku. Uczymy się od siebie nawzajem”.

SZCZEGÓŁY
Szkolny zespół regularnie obserwuje lekcje, oceniając jakość procesu nauczania zgodnie z
przyjętymi kryteriami skutecznej lekcji.
W trakcie obserwacji szczególna uwagę zwraca się na:
1.

Realizację priorytetowych założeń metodologicznych: aktywność uczniów podczas
lekcji;

2.

Kierunek rozwój systemu szkolenia nauczycieli w szkole;

3.

Możliwość zastosowania rozwiązań systemów wsparcia dla nauczycieli w innych
szkołach w mieście;

4.

Możliwość zastosowania doświadczeń z innych krajów i organizacji.
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Podczas etapu przygotowawczego zbadano kryteria, na podstawie których lekcje oceniane są
w innych szkołach / w ramach różnych projektów / instytucjach edukacyjnych, w celu
znalezienia odpowiedzi na pytanie - jakie są kryteria skutecznej/efektywnej lekcji?
Po dyskusji z nauczycielami każdej komisji metodologicznej, opracowano następujące zasady
obserwacji lekcji:
1.

Wizytowane są co najmniej dwie lekcje prowadzone przez tego samego nauczyciela
(dwie różne klasy w tym samym dniu).

2.

Po obserwacji przeprowadza się dyskusję podsumowującą na podstawie uwag i
wniosków obserwatora.

3.

Formułowane są priorytety rozwoju zawodowego danego nauczyciela (co należy
poprawić podczas danej lekcji).

Dzięki wprowadzeniu przez szkołę systemu obserwacji lekcji, nauczyciele lepiej rozumieją
kryteria skutecznej lekcji, co pozytywnie przekłada się na osiągane przez nich
zawodowe (nauczyciele chętniej słuchają sugestii, mają możliwość

wyniki

otrzymywania

konstruktywnych zaleceń, dotyczących poprawy wyników zawodowych).
Oprócz obserwacji prowadzonych przez dyrekcję szkoły, również nauczyciele regularnie
uczestniczą w wyżej opisanych działaniach, wymieniają się doświadczeniami, obserwują i
analizują lekcje prowadzone przez kolegów, dzielą się przykładami dobrych praktyk.
Na etapie przygotowawczym stworzono listę elementów skutecznego nauczania (techniki
metodyczne, techniki wspierające rozwój umiejętności uczniów itp.); każdy nauczyciel wybrał
elementy praktykowane podczas lekcji otwartych, które następnie wprowadzane były w
ramach kolejnych zajęć; rozwinął się również system “zapisów: na lekcje otwarte - nauczyciele
zapisali się, aby obserwować kolegę/koleżankę pod kątem potrzeb związanych z rozwojem
zawodowym, a nauczyciele prezentujący daną lekcję sami ustalili konkretną godzinę.
W ramach opisanej inicjatywy, opracowano następujące zasady wizyt lekcyjnych i obserwacji:
1.

Każdy nauczyciel powinien poprowadzić co najmniej
semestrze dostępną dla innych kolegów,
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możliwość uczestnictwa w co najmniej jednej otwartej lekcji w semestrze w
charakterze obserwatora;
2.

Po obserwacji lekcji obligatoryjna jest dyskusja podsumowująca, zgodna z
modelem:
a. pochwała;
b. propozycje;
c. pytania.

Podczas organizacji omawianego systemu pracy, nauczyciele zaplanowali również
prowadzenie lekcji zintegrowanych. Potrzeba lekcji zintegrowanych wynikała z następujących
powodów:
•

Zapewnienie, że treści nauczania nie są postrzegane jako zestaw odrębnej wiedzy i
umiejętności, niezwiązanych z codziennym życiem;

•

Aby zapobiec postrzeganiu jednego tematu jako odrębnego, niepowiązanego z
innymi przedmiotami;

•

Aby stworzyć "duży obraz" i pokazać, że wyciągnięte wnioski są ze sobą powiązane;

•

Aktywowanie kreatywności uczniów i procesów poznawczych poprzez wdrożenie
kompleksowego podejścia.

Również rodzice uczniów zostali włączeni w proces edukacyjny. Opracowano lekcje dla
rodziców i zaproszono wykładowców, którzy zapoznali ich z najnowszym podejściem do
nauczania, pomogli zrozumieć, w jaki sposób rodzice mogą angażować się w rozwój
edukacyjny dziecka. Rodzice mieli również okazję pracować z najnowszymi pomocami
dydaktycznymi, dzięki czemu zobaczyli, iż nauka np. przedmiotów przyrodniczych może
odbywać się w bardziej interesujący i wnikliwy sposób. Rodzice wykonywali te same zadania,
które uczniowie realizują podczas zajęć szkolnych.
Przykłady lekcji zintegrowanych wraz z tematami:
•

Łotewska literatura i historia - Temat: łotewscy strzelcy w pierwszej wojnie
światowej;

•

Biologia i chemia - Temat: Rośliny domowe i ich pielęgnacja;
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•

Matematyka i język łotewski - Temat: Liczebniki;

•

Nauki społeczne i język angielski - Temat: Różnorodność kulturowa i różnice.

Rezultatem współpracy przy realizacji lekcji zintegrowanych były następujące korzyści:
•

Uczniowie poszerzają swój pogląd na otoczenie;

•

Proces poznawczy aktywowany jest poprzez poszukiwanie i badanie korelacji;

•

Uczniowie mają możliwość głębszego zrozumienia konkretnych problemów;

•

Pracując w parach, nauczyciele kreatywnie współpracowali w obszarach, które ich
interesowały;

•

Wiedza uczniów została uformowana dzięki powiązaniu omawianych problemów z
prawdziwym życiem.

Zarówno dyrekcja szkoły,

jak i nauczyciele stawili czoła wyzwaniom, które wiążą się z

wdrożeniem w szkole systemu zintegrowanych lekcji:
•

Obecna treść programu nauczania prowadzi do realizacji tego samego tematu na
różnych przedmiotach w różnych klasach;

•

Wymusza to konieczność ułożenia harmonogramu zajęć w taki sposób, aby dwóch
nauczycieli mogło jednocześnie prowadzić daną lekcję w jednej klasie;

•

Wówczas taka zintegrowana lekcja będzie wartościowym doświadczeniem zarówno
dla uczniów, jak i nauczycieli.

Po wprowadzeniu w szkole systemu obserwacji lekcji, nauczyciele łatwiej rozpoznają
przykłady dobrych praktyk na podstawie pracy innych kolegów, ponadto nauczyciele zaczęli
formułować własne potrzeby rozwoju zawodowego.
Dyrekcja szkoły i nauczyciele stanęli również przed wyzwaniami, związanymi z wdrożeniem
systemu wizytacji i obserwacji lekcji, takimi jak:
1.

Brak akceptacji ze strony doświadczonych nauczycieli ("Już wszystko wiem!",
"Kontrola lub inspekcja", "Nieufność").

2.

Negatywne doświadczenia z przeszłości.

3.

Opracowanie metod śledzenia postępów: czy nauczyciele stosują się do zaleceń.

4.

Zarządzanie czasem: czas na przygotowanie lekcji, czas na pracę wspólną itp.
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5.

Opracowanie systemu monitoringu: jak zapewnić, aby wszyscy nauczyciele
uczestniczyli w procesie efektywnie i zgodnie z jego celami.

6.

W dyskusji po obserwacji lekcji nacisk należy tylko na obserwowanym, konkretnym
elemencie wybranej lekcji, a nie na lekcji jako całości.

Analizując proces obserwacji lekcji, sformułowano następujące sugestie dotyczące lepszej
współpracy:
1.

Powszechne zrozumienie i akceptacja zasad skutecznego procesu nauczania (jakie
są kryteria skutecznej, efektywnej lekcji).

2.

Wyjaśnienie celów i wartości dodanej wizytacji i obserwacji lekcji dla nauczycieli.

3.

Poszanowanie prawa nauczycieli do odmiennego punktu widzenia (obserwacja jako
dyskusja, wsparcie dalszego rozwoju zarówno dla nauczyciela prowadzącego lekcje,
jak i obserwatora).

4.

Nauczycielom należy zapewnić możliwość przedstawienia własnych elementów,
sugestii, które inni mogą obserwować na lekcjach (dobrowolny wybór).

5.

Dyskusja po obserwacji obserwowanej lekcji - to obowiązek i konieczność.
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PRACA METODYCZNA I KOMPETENCJE
ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Szkoła / instytucja

Ventspils Secondary School № 3

Strona internetowa

http://www.3vsk.lv

Dyrekcja

Vera Sengelija

Rodzaj szkoły

Szkoła średnia mniejszości narodowych

Wiek

6-19

Kontekst

Szkoła znajduje się w mieście Ventspils. Została założona w
1959 roku.
Rok szkolny 2017/2018:
•

liczba uczniów w klasach 1 - 9: 319 (6 - 16 lat)

•

liczba uczniów w klasach 10 - 12: 65 (16-19 lat)

•

Łączna liczba uczniów: 384

•

Liczba nauczycieli: 37.

Szkoła realizuje następujące programy edukacyjne:
•

ogólny program nauczania szkół podstawowych dla
mniejszości narodowych;

•

ogólne programy nauczania na poziomie średnim dla
mniejszości narodowej.

Od 1996 r. szkole realizuje kształcenie wielojęzyczne. Obecnie
pierwszym językiem obcym jest język angielski (stopień 1),
drugim język niemieckim i francuski (na poziomie szkoły
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średniej).
Inne podstawowe

W latach 2013-2015, z inicjatywy władz lokalnych, szkoła

informacje związane z

uczestniczyła w projekcie prowadzonym przez Akademickie

kierunkiem rozwoju

Centrum Nauk Przyrodniczych pt. "Poprawa wydajności

zawodowego nauczycieli

nauczycieli w szkołach w Ventspils".W ramach projektu
zrealizowano kilka szkoleń dla nauczycieli, zajęcia dla
kierownictwa szkoły i wsparcie doradców. Działania te
zmotywowały

dyrekcję i nauczycieli do samodzielnego

kontynuowania pracy w celu podniesienia kompetencji
zawodowych nauczycieli.
W roku szkolnym 2013/2014 wdrożony został system
wizytacji i obserwacji lekcji - lekcje otwarte pod tytułem
"Efektywne lekcje XXI wieku - uczymy się od siebie
nawzajem".

SZCZEGÓŁY
Strategiczny plan rozwoju szkoły zakłada, iż jest to "Szkoła Zdrowia i Rozwoju
Indywidualnego".
Wszystkie działania kierownicze, metodologiczne i analityczne są systematyczne i
merytoryczne, koncentrują się na wymianie doświadczeń pedagogicznych i możliwościach
rozwoju współpracy.
Współpraca pedagogiczna prowadzona jest w ramach szkolnego systemu metodologicznego
(Załącznik 1).
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METHODOLOGICAL SERVICE OF VENTSPILS SECONDARY SCHOOL № 3
OBJECTIVE: Improvement of teachers’ professional competence and personal efficiency in the
process of implementation of the "new pedagogy"
PEDAGOGICAL COUNCIL

METHODOLOGICAL COUNCIL

METHODOLOGICAL
COMMISSIONS

CREATIVE GROUP

TEACHER LEARNING GROUPS

PEDAGOGICAL CONFERENCES
(SCHOOL, CITY, INTERNATIONAL LEVEL)

Część struktury

Uczestnicy

Funkcje

Rada

Personel pedagogiczny

Analiza pracy szkoły, podejmowanie

pedagogiczna

decyzji dotyczących dalszego rozwoju
szkoły, w tym decyzje dotyczące udziału
nauczycieli w szkolnych i miejskich
konferencjach pedagogicznych i innych
powiązanych konferencjach.

Rada

Dyrekcja szkoły i kierownicy Nadzoruje

metodyczna

komisji metodycznych

pracę

komisji

metodologicznych, grupy kreatywnej i
nauczycielskich grup szkoleniowych

Komisje

Każdy nauczyciel, zgodnie z Zapewnia

aktywną

współpracę

metodyczne

przedmiotem nauczania, jest nauczycieli w zakresie realizacji celów,
zaangażowany w jedną z przyczynia się do wzrostu
sześciu komisji.

jakości

nauczania i osiągnięć uczniów oraz
determinuje sposoby poprawy wyników
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współpracy pedagogicznej.
Grupa

Grupa

mobilna.

Charakter Generuje pomysły, planuje formę i treść

kreatywna

zależy

od

aktualnych dla określonego wydarzenia. Odnosi się

potrzeb..

do pracy metodologicznej i rozwoju
osobistego.

Nauczycielskie

Grupy nauk przyrodniczych i Dzielenie się doświadczeniem poprzez

grupy

matematyki,

szkoleniowe

angielskiego i łotewskiego.

grupy

języka obserwowanie

"przykładów

dobrych

praktyk" w celu poprawy efektywności
procesu kształcenia.

Cele i zakresy prac komisji metodologicznych i grup kreatywnych oraz wyniki, jakie ma
osiągnąć ta współpraca, przedstawiono w Załączniku 2.
Jednym ze sposobów podnoszenia kompetencji zawodowych nauczyciela jest współpraca w
grupach szkoleniowych.
1. Promowanie i rozwijanie współpracy między różnymi poziomami i formami kształcenia,
między różnymi grupami wiekowymi i nauczycielami oraz aktualizacja modelu kształcenia:
nauczyciel ↔ uczeń
nauczyciel↔ nauczyciel
uczeń ↔ uczeń
2. Zachęcanie do zwiększania ilości i jakości badań i kreatywnej pracy twórczej.
Działalność nauczycielskich grup szkoleniowych:
•

Uzgadnianie obszarów wymagających poprawy w nauczaniu w danej dziedzinie oraz
przedstawianie propozycji.

•

Opracowanie i zatwierdzanie planu oceniania efektów uczenia się każdego ucznia.

•

Ocenianie zakresów prac domowych z konkretnych przedmiotów.

•

Opracowywanie są kryteriów oceny pracy twórczej w ramach danego przedmiotu.
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•

Używanie modeli współpracy na lekcjach: praca w parach, praca grupowa itp.

•

Dyskusje w grupie - jak przygotować ucznia do każdej części procesu uczenia się,
kto odpowiada za przygotowanie ucznia.

•

Określenie mierzalnych celów grupy do osiągnięcia w danym okresie pracy.

•

Prognozowanie rezultatów każdego ucznia na koniec semestru - prognoza oceny z
konkretnego przedmiotu i co należy zrobić, aby ocenę poprawić.

•

Wizytowanie lekcji i opracowywanie harmonogramów obserwacji z określeniem
głównych elementów podlegających obserwacji.

•

Weryfikowanie, jaki rodzaj wsparcia oczekiwany jest od kierownictwa szkoły, rady
pedagogicznej.

•

Określanie i zatwierdzanie produktywnych zadań dydaktycznych.

•

Dzielenie się doświadczeniem.

•

Analizowanie wykorzystania zasobów ICT w procesie nauczania, wsparcie w tym
zakresie.

Działania dodatkowe
•

Zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej i średniej. Zajęcia były prowadzone
przy współudziale uczniów.

•

Projektowanie i zarządzanie zintegrowaną grą międzyprzedmiotową dla uczniów
szkół średnich. Gra była prowadzona przez uczniów i nauczycieli.

•

Praca grupowa z Dyskiem Google i dokumentami.

Ważne jest, aby każdy nauczyciel ustalał swój cel zawodowy zgodnie z priorytetami szkoły
(aby zapewnić skoordynowane podejście), a także aktywnie angażował się w obserwację lekcji
otwartych (aby uczyć się od siebie nawzajem). Analiza i ocena tych nowych doświadczeń
pedagogicznych pomoże następnie poprawić własną praktykę dydaktyczną.
Opracowano kryteria oceny kreatywnej pracy twórczej i badań naukowych.
Współpraca dyrekcji szkoły, członków szkolnego systemu metodologicznego i nauczycieli w
grupach szkoleniowych, doprowadziła do znacznego zwiększenia kompetencji zawodowych i
efektywności nauczycieli.
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Wymiar rozwoju szkoły określony jest przez schemat, stanowiący aneks nr 3.
•

Spotkania rady pedagogicznej określają treść i formę działań w danym roku
szkolnym (szkolenia, wymiana ustaleń pedagogicznych, decyzje),

•

Spotkania dyrekcji szkoły (analiza jakości wdrożenia kluczowych obszarów).

•

Seminaria psychologiczne, pedagogiczne (kształcenie nauczycieli, szkolenie
rodziców, dni otwarte, doradztwo).

•

Organizacja szkolnej konferencji pedagogicznej "Skuteczny nauczyciel - odnoszący
sukcesy uczeń" (prezentacja pracy uczniów, pedagogiczne odkrycia nauczycieli).

Szkoła rozwija kompetencje zawodowe nauczycieli (aneks 4):
•

analizując przyszłe wyzwania, pracując nad stworzeniem i poprawą jakości
środowiska edukacyjnego, przewidując osiągane wyniki.

•

Ważną rolą w podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli jest środowisko
uczenia się: metodyczne, korzystne, kreatywne, mające dobry wpływ na zdrowie i
kulturę organizacyjną.

Regularnie szkoła pracuje nad poprawą środowiska edukacyjnego, zawodowych relacji i
satysfakcji nauczycieli (Załącznik 4).
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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI
JAKO SZANSA NA ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła / instytucja

Szkoła średnia ogólnokształcąca nr 2

Strona internetowa

http://2vsk.ventspils.lv

Dyrekcja

Ludmila Volodina

Rodzaj szkoły

Szkoła średnia mniejszości narodowych

Wiek

6-19

Kontekst

Szkoła znajduje się w mieście Ventspils. Został założona w
1945 roku.
Rok szkolny 2017/2018:
•

liczba uczniów w klasach 1 - 9 - 445 (wiek 6 - 16 lat)

•

liczba uczniów w klasach 10 - 12 - 95 (wiek 16-19 lat)

•

Łączna liczba uczniów - 540

•

Liczba nauczycieli - 40.

Szkoła jest zarządzana przez dyrektora, sześciu zastępców
(ds. edukacji, ds. pracy metodologicznej, ds. rozwoju
zawodowego, ds. działalności pozalekcyjnej, ds. ICT i
koordynator planu lekcji).
Szkoła realizuje następujące programy edukacyjne:
•

ogólny program nauczania dla elementarnych szkół
podstawowych mniejszości narodowych;

•
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mniejszości narodowych;
•

program nauczania szkół średnich w zakresie
matematyki i technologii dla mniejszości narodowej.

Szkoła

została

akredytowana

w

2012

roku,

kolejna

akredytacja w 2018 roku.
Inne podstawowe

W latach 2013-2015, z inicjatywy samorządu lokalnego,

informacje związane z

szkoła uczestniczyła w projekcie prowadzonym przez

kierunkiem rozwoju

Akademickie

zawodowego nauczycieli

wydajności nauczycieli w szkołach w Ventspils". W ramach

Centrum

Nauk

Przyrodniczych

"Poprawa

projektu odbyło się kilka szkoleń dla nauczycieli, zajęcia dla
dyrekcji szkoły i wsparcie doradcze.
W rezultacie w szkole powstały dwie grupy szkoleniowe
nauczycieli, dwóch konsultantów szkolnych pracowało jako
asystenci nauczycieli, a także opracowano proces wizytacji
lekcyjnych i obserwacji. Z inicjatywy samorządu lokalnego
powołano Centrum Metodyczne, którego wsparcie jest
szeroko wykorzystywana w szkole: w ciągu dwóch lat
akademickich ośmiu nauczycieli otrzymało profesjonalne
wsparcie

we

współpracy

z

doradcami

z

Centrum

Metodycznego.

SZCZEGÓŁY
Szkoła koncentruje się na procesie nauczania i rozwoju osobistego, jej motto brzmi: "Stań się
lepszy, naucz się więcej!" Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli.
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Misja szkoły: Celem naszej szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznego i odpowiedniego
środowiska uczenia się, a także dbanie o to, abyśmy korzystając z nowoczesnych metodach
nauczania i technologii kształcili kulturalne i wszechstronne osobowości, podążając zgodnie ze
zmianami

standardów

nauczania

i

wymogów

egzaminacyjnych,

stawianych

przez

Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej
Wizja szkoły: szkoła, która uczy się i naucza. Proces kształcenia skupia się nie tylko na
nauczaniu, ale i uczeniu się, gdzie priorytetem jest udział wszystkich zaangażowanych stron uczących się, personelu, rodziców - w procesie uczenia się
Szkolne wartości: trwała wiedza, tradycje, umiejętność zmiany
Cel szkoły: realizować proces edukacyjny w taki sposób, aby osiągnąć cele wyznaczone przez
ogólny program edukacji w środowisku demokratycznym, profesjonalnym i kreatywnym
Szkoła jest otwarta na nowe, progresywne pomysły, aktywnie angażuje się w projekty i
działania w mieście: prezentacje pomysłów, seminaria wymiany doświadczeń, dni
metodologiczne. W szkole działają czterej szefowie komisji metodologicznych, koordynator
ds.

doskonalenia

zawodowego,

dwaj

pedagodzy

szkolni

Metodologicznego w szkole. Szkoła jest dobrze wyposażona,
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korzystają z nowoczesnych technologii. Proces podnoszenia kwalifikacji nauczycieli odbywa się
regularnie: kursy, wymiana doświadczeń na poziomie państwowym, lokalnym i szkoły.

W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono metodologicznej pracy szkoły, w szczególności
formom pracy, które promują współpracę nauczycieli. Opracowano skuteczną strukturę
(widoczną na wykresie).
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RODZAJE WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
1. Grupy szkoleniowe
Na zasadzie dobrowolności w szkole powstały dwie grupy językowe (rosyjska, łotewsko angielska). Głównym celem pracy grup jest współpraca nauczycieli - nauczyciele wspierają się
nawzajem, udzielają porad, przedstawiają propozycje ulepszenia procesu nauczania,
zwiększają efektywność lekcji, uczą się refleksji nad swoją pracą. Każda grupa szkoleniowa ma
własne cele i zadania.
Rok szkolny

Grupy szkoleniowe

2016/2017

Szkoła podstawowa

Zadania

Uzgodnienie
wspólnych
1. Zrozumienie trudności i korzyści, z 1.
jakimi stykają się uczniowie I klasy uczący metod nauczania języka w celu

Szkoła elementarna i średnia

zastosowania jednolitej strategii

się jednocześnie trzech języków:

na lekcjach z poszczególnych
język ojczysty (rosyjski);

przedmiotów językowych.

język państwowy (łotewski);
język obcy (angielski).
2. Aby rozwinąć proces uczenia się, po
uzyskaniu kompetencji komunikacyjnych,
językowych i społeczno-kulturowych w
ramach jednej lekcji językowej, te same
zagadnienia realizuje się na lekcjach
kolejnego języka.
Rezultaty

•

zadania i karty pracy opracowywane Opracowano:
są w trzech językach;

•

•

organizowane

•
są

zajęcia

Przykładowe programy zajęć
we wszystkich językach, aby

zintegrowane w trzech językach;

ułatwić zrozumienie tekstu,

organizowane

omówienie tekstu i pisanie;
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zintegrowane w dwóch językach;
•

•

organizowany jest konkurs kaligrafii
we wszystkich trzech językach.

Wspólne narzędzia
pomiarowe

•

Wspólną strategię
rozwiązywania zadań (np.
znajdowanie słów
kluczowych, jednolite
instrukcje: przeczytaj, zapisz,
podkreśl) itp.

•

system informacji zwrotnej "dowiedziałem się nauczyłem się".

Raz w miesiącu członkowie grup szkoleniowych dzielą się swoimi doświadczeniami, omawiają
wyniki pracy i problemy.
Nauczyciele przedmiotów językowych są równymi członkami grupy, co nie tylko sprzyja
refleksji i otwartej dyskusji, ale także aktywnie angażuje wszystkich w pracę grupy i pomaga w
osiąganiu progresu.
Uczestnicy grup szkoleniowych prezentują wyniki swojej pracy podczas spotkań
pedagogicznych i dni metodologicznych, a także wprowadzają pracowników szkoły w trwający
proces.
2. Zespół wsparcia w szkole
Innym sposobem, w jaki nauczyciele współpracują, jest praca w zespole wsparcia dla dzieci w
wieku szkolnym. W roku szkolnym 2017/2018 w skład wewnątrzszkolnego zespołu wsparcia
weszli nauczyciele pracujący w klasie 7a, psycholog szkolny, pedagog i wychowawca klasy.
Kierownikiem zespołu jest zastępca dyrektora ds. rozwoju.
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W klasie 7a wystąpiły problemy z dyscypliną i brakiem motywacji części uczniów do nauki. W
celu rozwiązania sytuacji, zespół wsparcia opracował plan i na podstawie doświadczeń innych
szkół wprowadzono system monitorowania dynamiki postępów ucznia (zob. Załącznik 1)
Działania zespołu wsparcia w szkole:
•

dzielenie się doświadczeniem;

•

omawianie postępów uczniów;

•

opracowywanie zaleceń dla nauczycieli, aby pomóc uczniom, którzy odnieśli sukces,
aby nie stracili motywacji do nauki i potrafili udzielić wsparcia kolegom mającym
trudności w nauce;

•

obserwacja lekcji innych nauczycieli, aby poznać ich strategie pracy, i dzielić się
spostrzeżeniami i opiniami.

3. Wizytacje i obserwacje lekcji
W szkole najskuteczniejszą metodą poprawy jakości nauczania jest obserwacja lekcji i dyskusje
poobserwacyjne. Wymiana doświadczeń i zapoznanie się z dobrymi praktykami z najlepszych
systemów edukacyjnych na świecie (na przykład w Finlandii, Zjednoczonym Królestwie,
Singapurze) jest obowiązkiem nauczyciela, zawartym w opisie stanowiska. Projekt "Szkoła
2030" opiera się również na umiejętnościach nauczycieli w zakresie celowej i skutecznej
współpracy.
Ponieważ tylko połowa nauczycieli była zaangażowana w projekt prowadzony przez
Akademickie Centrum Nauk Przyrodniczych, administracja szkolna postanowiła zaoferować
nauczycielom możliwość współpracy ze sobą, zdobycia praktycznego doświadczenia i wiedzy
zdobytej podczas projektu. Zdecydowano o utworzeniu grup mieszanych (przedmiotowo) w
celu zapewnienia nauczycielom szerszego spojrzenia, poza punkt widzenia tylko jednego
przedmiotu lub grupy wiekowej.
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L1

L2

English

Primary English

L3

L4

English

English

Russian

Russian

School
Natural Studies

Russian

Primary

School
Russian

Russian

Latvian

Primary Latvian

School

School

Latvian

Latvian

Primary Latvian

Latvian

Mix 1

Mix 2

Mix 3

Mix 4

Mix 5

Primary School

Primary School

Primary School

Primary School

History

Physical

Physical

Music

Art

Primary

Education

Education

Computer

Mathematics

Mathematics

Social Studies

Mathematics

Chemistry

Biology

Mathematics

Home

School

Studies
Physics

Economics
(boys)

•

Od lutego do kwietnia 2015 r. zadaniem nauczycieli był udział w lekcji kolegów (z
odpowiedniej grupy językowej lub mieszanej) i obserwowanie sposobu uczenia się
uczniów, w jaki sposób przekazywana jest wiedza i jak otrzymywane są informacje
zwrotne. Następnie odbyło się spotkanie pedagogiczne nauczycieli "Skuteczna
lekcja", w którym przedstawiono wyniki wizyt lekcyjnych.
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•

W trakcie roku szkolnego 2016/2017 każdy nauczyciel uczestniczył w co najmniej
dwóch lekcjach. Nauczyciele analizowali strukturę lekcji i to, jak wydajna była
nauka uczniów. W lekcjach uczestniczyli również zaproszeni nauczyciele z innych
szkół. Arkusze obserwacji lekcji zostały zaprojektowane (patrz Załącznik 2) przez
dyrekcję szkoły wprowadzone zostały również, gotowe arkusze obserwacji lekcji,
opracowane przez inne organizacje zajmujące się doskonaleniem zawodowym
nauczycieli.

W wyniku dobrze ukierunkowanej pracy, zaczęła kształtować się świadomość, że wizytacje
lekcji i obserwacje nie są inspekcją, ale wspaniałą okazja do dawania i otrzymywania
natychmiastowej informacji zwrotnej. W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 60 lekcji
otwartych (w tym 14 podlegało powtórnej obserwacji).
4. Konsultanci
1.

Część nauczycieli, poszukujących profesjonalnego wsparcia i pomocy, współpracuje z
konsultantami. Są wśród nich zarówno doświadczeni, jak i nowi nauczyciele.

2.

Dwóch szkolnych konsultantów bierze udział w obserwacji lekcji w celu:
•

pomocy w organizacji i prowadzeniu dyskusji po obserwacji

lekcji, ponieważ

zapewnienie konstruktywnej wymiany opinii jest kwestią kluczową;
•

późniejszego uczestnictwa w spotkaniach komisji metodologicznych, organizacji
szkoleń na temat analizy obserwowanych lekcji;

•

na prośbę nauczyciela i zgodnie z planem ustalonym przez dyrekcję szkoły.

Większość nauczycieli rozumie teraz zasadę "uczenia się z doświadczeń własnych i innych",
jest gotowa dzielić się pomysłami i / lub rozwiązywać problemy. Z własnej inicjatywy zwracają
się do konsultantów szkolnych lub miejskich o pomoc w procesie doskonalenia zawodowego i
rozwijania wiedzy na temat skuteczności lekcji.
Dwa razy w roku dyrekcja szkoły organizuje indywidualne dyskusje z każdym nauczycielem,
których celem jest omówienie konkretnych kwestii związanych z doskonaleniem i rozwojem
nauczyciela, sukcesami i trudnościami w pracy zawodowej. Ta dyskusja jest częścią

LEADING TO LEARN TOGETHER

110

Współpraca nauczycieli jako szansa na rozwój zawodowy

samooceny. (patrz Załącznik 3). Celem dyskusji jest udzielanie i otrzymywanie informacji
zwrotnych,

promowanie
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Załącznik 1

DYNAMIKA POSTĘPÓW UCZNIA
Cel: Podsumowanie różnych aspektów rozwoju osobowości ucznia, określenie jego zadań rozwojowych zgodnie z ustalonymi kryteriami, w celu
określenia stopnia, w jakim nabywa pożądane umiejętności.
Imię i
nazwisko
ucznia

Motywacja
do nauki

W jakim stopniu
kształtowały się
umiejętności intelektualne
(analiza, synteza,
porównywanie, określenie
prawidłowości)

Stopień
możliwości
szkoleniowych

Umiejętności
uczenia się

Osiągnięcia
podczas lekcji
indywidualnych

Dokładność i
dyscyplina

Komunikacj
a i stopień
współpracy

1

2

3

4

5

6

7

8
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KRYTERIA OCENY DYNAMIKI

Nr

Kryteria

1.

Motywacja do nauki:
• ucz się świadomie, wnikliwie dąży do uzyskania wiedzy i dzieli się nią z kolegami z klasy.
• uczy się z zainteresowaniem, uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, nie ograniczając się do programu szkolnego, jednakże przede
wszystkim pod nadzorem nauczycieli w ramach przedmiotów zgodnych z ich zainteresowaniem;
• niechętnie uczy się pod nadzorem nauczycieli, aktywność edukacyjna jest niska - nie wykracza poza program szkolny;
• nie wykazuje szczególnego zainteresowania zdobywaniem wiedzy, aktywność edukacyjna jest bardzo niska, słaba znajomość szkolnego
programu nauczania;
• obojętny na naukę, brak aktywności edukacyjnej, znajomość programu szkolnego jest niezadowalająca.
W jakim stopniu kształtowały się umiejętności intelektualne (analiza, synteza, porównywanie, określenie prawidłowości)

2.

5
4
3
2
1

wysokim, samodzielnie definiuje istotę zagadnienia, sens (w tym ukryty), podsumowuje dokładnie i szeroko, łatwo odkrywa
prawidłowości;
dobrym, rozważnie formułuje ideę analizowanej treści przy minimalnej pomocy dorosłych, jest w stanie zebrać, znaleźć różnice w
analizie porównawczej, regularne zależności wykrywa z pomocą dorosłych;

5

średnim, zadania, które wymagają analizy, syntezy, porównania, kompilacji i identyfikacji regularności, nie zawsze są rozwiązane,
nawet mimo odpowiedniego bodźca ze strony osoby dorosłej;
• niskim, zadania wykonywane są przy pomocy i pod kierownictwem nauczyciela, uczeń nie wie, jak wykorzystać rodzaj aktywności,
której nauczył się już w podobnym zadaniu; prawidłowości są określane z wielką trudnością;
• bardzo niskim, wykonanie zadania wymaga pomocy nauczyciela, otrzymywana pomoc przyjmowana jest z trudem, nabywane
umiejętności nie są niezależnie i samodzielnie wykorzystywane, uczeń nie potrafi ustalić prawidłowości.
Stopień możliwości szkoleniowych:
• wysoki, uczy się podczas lekcji, wykorzystuje wszystkie rodzaje pamięci, ma wysoką zdolność do skupienia uwagi;

3

•
•
•

3.

Zdobyte
punkty
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dobry, na ogół materiał z lekcji nabywany jest w trakcie zajęć; jeśli chce, swobodnie skupia uwagę;
• średni, istnieje potrzeba dodatkowej pracy w domu w celu nabycia materiałów z lekcji; wykorzystywany jest tylko jeden typ pamięci,
umiejętność skupienia uwagi nie jest wystarczająco rozwinięta;
• niski, słaba umiejętności uczenia się, dlatego materiały z lekcji nie są nabyte, słabo rozwinięta pamięć, prawie nie może skupić uwagi;
• bardzo niski, uczeń nie jest w stanie przyswoić materiałów z lekcji, nie ma dobrze rozwiniętej pamięci, nie jest w stanie skupić uwagi.
Umiejętności uczenia się:
• wysoka, jest w stanie zaplanować i kontrolować własne działania, jest zorganizowany, tempo pracy stabilne i wysokie;
• dobra, z pomocą nauczyciela zdolny jest do planowania i kontrolowania własnych działań, nie zawsze potrafi się dobrze
zorganizować, tempo pracy nie zawsze jest dobre;
• średnia, z trudnością planuje i kontroluje własne działania, niezorganizowany, spowalniające tempo pracy;
• niska, nie planuje działań, zdolność samokontroli jest słabo rozwinięta, tempo pracy niskie;

4
3

bardzo niska, nie zna i nie chce planować własnych działań, tempo pracy jest bardzo niskie.
Osiągnięcia na lekcjach indywidualnych:
• wysokie, rośnie zainteresowanie wiedzą, ujawnia się praktyczna inicjatywa;
• dobre, silne zainteresowanie wiedzą, inicjatywa nie zawsze jest obserwowana;
• zadowalające, zainteresowanie wiedzą zależy od sytuacji, inicjatywa pojawia się po prośbie nauczyciela;
• niskie, prawie nie ma zainteresowania wiedzą, nie ma inicjatywy;
• bardzo niskie, brak zainteresowania nauką.
Dokładność i dyscyplina
• wysoka, samoorganizujący się, działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkoły, jest zawsze gotowy pomóc innym (kolegom z
klasy, nauczycielom).
• dobra, na prośbę dorosłych gotowy do współpracy, działa zgodnie z regułami porządku wewnętrznego, jest świadomy znaczenia tych
reguł dla ucznia;
• zadowalająca, dyscyplina aktywuje się przez uwagę nauczyciela, tak naprawdę uczeń nie rozumie znaczenia wewnętrznych reguł;
• niska, bierna postawa, przyjmuje pozycję "wykonawca w razie potrzeby", nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia wernętrznych reguł;

1

•

4.

•

5.

6.
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1
5
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brak, podważa konieczność dyscypliny i dokładności.
Komunikacja i stopień współpracy:

1

•

5

•

7.

•
•
•
•

Komunikuje się z innymi bez trudności, tworzy i utrzymuje dobre, pozytywne relacje w klasie / grupie, jest lubiany przez nauczycieli i
dorosłych;
Komunikuje się z innymi, utrzymuje dobre relacje w klasie / grupie, ale rzadko jest inicjatorem tych relacji, jest lubiany przez
większość nauczycieli i dorosłych;
może stać się przyczyną konfliktu z innymi; niezdolny do utrzymania normalnej relacji, lubiany tylko wśród niewielkiej liczby uczniów
często obojętny na dobre relacje w klasie / grupie, praktycznie nie lubiany przez rówieśników;
obojętność wobec postawy swojej i innych, niezdolny do odnalezienia się danej sytuacji, nie ma kontaktu z resztą rówieśników.
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Załącznik 2

ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI
Przedmiot ___________________________________
Nauczyciel ________________________ Klasa _____________
Data ____________________
Temat__________________________________________________________
Cel obserwacji lekcji __________________________________________________________
Rezultaty do osiągnięcia (w trakcie lekcji)
Zaplanowane

Osiągnięte

Przebieg lekcji:
Aktywność nauczyciela
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Aktywność nauczyciela

Aktywność uczniów

Notatki/komentarze

Podsumowanie
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________

Nauczyciel obserwujący
_________________________
(podpis)
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Załącznik 3

SAMOOCENA NAUCZYCIELA

(ROK) _____________

Imię, nazwisko _____________________________________
Przedmiot(y) _______________________________________________________
1.

Nauczany Przedmiot
1.1. Program nauczania (opracowane i wdrożone)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.2. Programy zajęć pozalekcyjnych lub grup zainteresowań
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.3. Pomoce dydaktyczne (nowo opracowane)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.4.
Data

1.5.
Data

Lekcje otwarte (przeprowadzone)
Przedmiot

Klasa

Temat

Obserwatorzy

Uwagi

Udział w obserwacji lekcji, wnioski, rekomendacje
Przedmiot

Klasa
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1.6.

Wsparcie uczniów
Praca z uczniem uzdolnionym

1.7.
Klasa

Praca z uczniem mającym problemy z nauką

Osiągnięcia uczniów ( e-dziennik)
Przedmiot

Niedostateczny
%

Dostateczny
%

Optymalny,
%

Wysoki ,%

Średnia

1.8. Prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy itp.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.9.
Klasa

Sukces w olimpiadzie, zawodach, konkursach.
Imię i nazwisko ucznia
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2. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA NAUCZYCIELA
2.1. Organizowanie tygodnia nauki
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.2. Udział w projektach
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.3. Zajęcia pozalekcyjne w szkole
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.4. Zajęcia pozaszkolne
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. PRACA W KOMISJI METODOLOGICZNEJ, RADZIE SZKOŁY
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. DYSCYPLINA W MIEJSCU PRACY
Odpowiedzialność

Osiągnięto

Należy poprawić

Dotrzymywanie terminów
(dokumenty)
Rozpoczynanie lekcji o czasie
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Postępowanie zgodnie z
obowiązującymi przepisami
wewnętrznymi (regulaminem
szkoły)
Zbiór materiałów dydaktycznych
nauczyciela (portfolio)

5. ROZWÓJ ZAWODOWY
5.1.

Nr.

Postęp w rozwoju zawodowym nauczyciela
Nazwa kursu,
programu,
seminarium

Czas szkolenia
(data)

Liczba
godzin

Wydany
dokument
potwierdzający

Finansowanie
(środki publiczne,
prywatne)

5.2. Studia (uczelnia, program edukacyjny, rok)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Pozytywne aspekty

Zalecenia / uwagi / komentarze

Twój wkład w rozwój szkoły i
promocję dobrego imienia szkoły

Zalecenia na kolejny rok
ja
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
szkoła
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data: _________________________________

Podpis: ____________
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LITWA

1. Skoncentrowanie się nauczycieli na rozwoju przestrzeni edukacyjnej,
w celu jak najlepszego dostosowania się do rozwoju
i edukacji dziec 2. Przegląd uroczystości, festiwali i wydarzeń

1. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ OPARTE NA PROJEKTACH
2. OBSERWACJA PEER-TO-PEER - JAKO SKUTECZNA METODA ROZWOJU
ZAWODOWEGO
Szkoła / instytucja

Utena Vyturiai Progymnasium

Strona internetowa:

https://vyturiai.utena.lm.lt/
vyturiupm@vyturiai.utena.lm.lt

Koordynator:

Edita Kadūnienė

Rodzaj szkoły:

Progymnasium

Wiek uczniów:

7-15

Kontekst:

•

Liczba uczniów: 370

•

Liczba nauczycieli: 40

•

Szkoła założona w roku 1976

SZCZEGÓLY STUDIUM PRZYPADKU:
1. Nauczanie i uczenie się oparte na projektach: projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe
Nauczyciele stale zdobywają doświadczenie zawodowe dzięki lokalnym, krajowym i
międzynarodowym projektom współpracy, które stały się częścią codziennego życia szkoły.
Utena Vyturiai progymnasium posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie projektowe.
Około 60-80% społeczności szkolnej regularnie bierze udział w działaniach projektowych.
Wszystkie projekty są świetnym sposobem na zachęcenie uczniów i nauczycieli do
współpracy, pogłębiania znajomości języka litewskiego, nauki języków obcych i zgłebiania
świadomości kulturowej i integracji społecznej. Projekty pozwalają uczniom zastosować
wiedzę zdobytą na zajęciach i w laboratoriach w rzeczywistych sytuacjach. Udział w
projektach pomaga uczniom lepiej pracować w grupie, pomaga krytycznie myśleć, oraz
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wypowiadać się publicznie i lepiej komunikować. Projekty promują tolerancję wobec innych
kultur i szacunek dla odmiennych opinii, są również okazją do wymiany idei z innymi
nauczycielami i sprawdzenia skuteczności metod edukacyjnych.
Wybrane projekty zrealizowane przez Utena Vyturiai progymnasium:
•

“Użyłeś papier - posadź drzewo“ (partner w projekcie “To my tworzymy naszą
republikę”,

2013-2014)

https://www.youtube.com/watch?v=SdO52GgEjqk,

(zob. zał. 1)
•

“ Zjednoczeni dla Zrównoważonego Rozwoj " (międzynarodowy, wielostronny
projekt w ramach inicjatywy Comenius, 2007-2009)

•

“Wszyscy skądś przyszliśmy” (międzynarodowy, wielostronny projekt w ramach
inicjatywy Comenius, 2010-2012)

•

“Języki, kultury i bardziej ekologiczna przyszłość łączą ludzi” (międzynarodowy,
dwustronny projekt w ramach inicjatywy Comenius, 2013-2015)

•

“Wasza historia jest naszą historią” (międzynarodowy, wielostronny projekt
Erasmus+ KA2, 2016-2018)

•

“Ravens” (projekt krajowy, którego celem był rozwój społecznych, ekologicznych i
literackich umiejętności, 2016)

•

“ 110 rocznica urodzin Astrid Lindgrend” (ogólnoszkolny projekt, w który
zaangażowana była znaczna część szkolnej społeczności, 2017) (zob. załacznik 2)

•

“Szczęśliwa woda - szczęśliwi ludzie” (projekt krajowy, 2017)

2. Wzajemna obserwacja jako efektywny sposób rozwoju zawodowego
Nauczyciele uważają, że obserwacja jako metoda ciągłego rozwoju zawodowego jest jednym z
najlepszych narzędzi, ponieważ jest efektywna pod względem czasu i kosztów, a także ma
wysoki poziom oddziaływania. Jedną z największych zalet jest to, że zapewnia skuteczne
formy autentycznego rozwoju zawodowego zarówno dla obserwatora, jak i dla obserwowanej
osoby, ponieważ ta forma rozwoju zawodowego pomaga w rozumieniu problemów
behawioralnych, a także daje możliwości upowszechniania efektywnego podejścia do
nauczania poprzez połączenie praktyki z wiedzą teoretyczną.
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Szkoła opracowała skuteczną metodę obserwacji klasowej w ramach systemu CPD. Każdego
roku lekcje, które były obserwowane są następnie omawiane przez władze szkolne i
nauczycieli. Władze szkolne obserwują 2-3 klasy każdego nauczyciela rocznie. Nauczyciele
mogą swobodnie wybierać klasy swoich kolegów do odwiedzenia. Zazwyczaj nauczyciele
obserwują 2-4 lekcje w szkole lub poza nią w ciągu roku. Obserwowane lekcje omawiane są w
grupach metodyczno- - tematycznych. Czasami obserwuje się lekcje w klasie / na poziomie
gdzie występują pewne specyficzne problemy z nauczaniem lub zachowaniami uczniów. W
takich przypadkach w dyskusji biorą udział prowadzący i obserwujący te zajęcia.
Szkolna praktyka pedagogiczna pokazała również, że jednym ze sposobów, w jaki obserwacja
rówieśnicza może być bardzo skuteczna, jest zdobywanie przez nauczycieli nowych
umiejętności i pomysłów na kursach, konferencjach lub warsztatach, a następnie
modelowanie tych nowych podejść do swoich kolegów w klasach.
Praktyka obserwacyjna w szkole pokazuje, że obserwacja klasy / aktywności jest najbardziej
skuteczna, gdy nauczyciel i obserwator wspólnie pracują i zastanawiają się nad zachowaniami
dydaktycznymi. Nauczyciele wykorzystują następujące elementy, aby proces obserwacji był
skuteczny:
•

Przegląd: Krótki przegląd programu z naciskiem na to, co będzie głównym punktem
obserwacji.

•

Obserwacja

•

Dyskusja: następuje zaraz po obserwacji, nauczyciel przedstawia swoje uwagi,

•

Refleksja: nt. sposobu wykorzystania informacji pozyskanych przez obserwatora

W szkole został opracowany specjalny formularz, który jest wypełniany przez obserwatorów a
następnie omawiany wraz z nauczycielem, którego klasa była obserwowana (patrz załącznik
3).
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Załącznik 1

PRZYKŁAD PROJEKTU KRAJOWEGO “UŻYŁEŚ PAPIER - POSADŹ DRZEWO”

Cele:
1.

Wypracowanie

odpowiedzialnego

podejścia

do

konsumpcji,

promowanie

odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, ochrona otaczającego nas
środowiska,
2.

Wprowadzenie edukacji obywatelskiej w szkole, włączenie do programu nauczania
ciekawych i społecznie użytecznych praktyk obywatelskich, uświadomienie młodym
ludziom, że oni też mogą działać na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

3.

Wzmacnianie więzi z partnerami społecznymi

4.

Rozwijanie w uczestnikach projektu poczucia niezależności, kreatywności,
umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej oraz nauka rozmowy o problemach i
ich rozwiązywania

5.

Koordynatorzy: nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel geografii.
Uczestnicy ze szkoły: 70% członków społeczności szkolnej.
Pozostali uczestnicy: partnerzy społeczni, przedsiębiorstwo Utena Forest, Centrum
Edukacji w Utenie, gmina Utena, Przedszkola dla Przedszkoli, Urząd Zdrowia
Publicznego w Utenie, Biblioteka publiczna im. A. i M. Miškinisa w Utenie, Instytut
Społeczeństwa Obywatelskiego
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Działania:
1.

powołanie grupy ds. zarządzania i wdrażania projektu

2.

kwestionariusz dotyczący zużycia papieru w szkole, obserwacja zużycia papieru

a.

w szkole;

3.

zbieranie makulatury i jej recycling na papier toaletowy;

4.

ustawienie w każdej klasie pudeł na zużyty papier oznakowanych słowami: “zużyć,
odzyskać, ograniczyć”

5.

zorganizowanie

warsztatów

artystycznych

z

wykorzystaniem

makulatury,

ekspozycja prac
6.

ustawienie w szkole stoiska projektowego w kształcie drzewa do prezentowania na
nim prac wykonanych w trakcie realizacji projektu na zajęciach technicznych

7.

realizacja projektów w ramach uczczenia Dnia Ziemi

8.

spotkanie z głównym architektem miasta Utena w celu ustalenia lokalizacji do
posadzenia nowych drzew. Ustalono, że miejscem tym będzie teren wokół jeziora
Dauniskis

9.

Spotkanie z przedstawicielami Leśnictwa Utena; sadzenie dębów i jodeł na
obrzeżach Uteny;

10. Spotkanie z właścicielem szkółki roślin i sadzenie żywopłotu z jodeł na terenie
szkoły,
11. Działania w ramach sprzątania terenów zielonych “Let’s do”
12. Wystawa artystyczna drzew wykonanych z używanych materiałów
13. Spotkanie z okolicznymi przedszkolami; działania promujące ochronę środowiska;
14. Projekty matematyczne na temat ekologii
15. Rysując "drzewa przyjaźni" uczniowie szkół podstawowych pracowali w parach z
dziećmi z przedszkoli
16. Uczniowie opiekowali się zasadzonymi drzewami
17. Film nt. projektu: //www.youtube.com/watch?v=SdO52GgEjqk;
18. Upowszechnianie projektu: gazety lokalne, strony internetowe, radio krajowe,
oficjalne i uroczyste zakończenie projektu odbyło się w stolicy Litwy w Wilnie.
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Załacznik 2

PRZYKŁADOWY PROJEKT SZKOŁY “110 ROCZNICA URODZIN ASTRID LINDGREND“

Cele:
1.

Upamiętnienie 110 rocznicy urodzin znanej pisarki Astrid Lindgren.

2.

Zapoznanie się z biografią pisarki i jej książkami

3.

Zachęcenie dzieci do czytania i kochania książek.

4.

Rozwijanie umiejętności czytania, znajomości języków obcych, umiejętności
matematycznych, pisania, artystycznych, komputerowych itp.

5.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w społeczności szkolnej

Koordynatorzy: Nauczyciele języka litewskiego i bibliotekarze.
Używane skróty: ST – uczniowie, T – nauczyciele, LB –bibliotekarze, HCS - eksperci z ochrony
zdrowia, CT - informatycy
Lp

Działanie

Performers

1

“PISARZ, KTÓRY NIE CHCIAŁ BYĆ DOROSŁY“.

ST -7a

Przedstawienie kukiełkowe z bohaterami książek

T –Litwa

Astrid LINDGREN

T – technologia

„SZWECJA–OJCZYZNA ASTRID LINDGREN“

ST -5-8 stopień

Zebranie i przedstawienia informacji nt. Szwecji

T – geografia

„CIASTECZKA PIPPI“

ST -4 b

Pieczenie ciasteczek

T – szkoła podstawowa

3

4
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5

„ŚMIESZNA PIOSENKA PIPPI“

ST -5a

uczenie się i śpiewanie piosenki Pippi

T – j. angielski
T - muzyka

6

„1 świeczka i 100 ciasteczek”“

ST -5-8 stopień

Uczniowie zapoznają się z wiedzą matematyczną

T – matematyka

Pippi, obliczają liczbę książek A. Lindgren. Wykonuja
podobne obliczenia
7

„Motywy przyrodnicze na fartuchu Pippi“

ST -5-6 stopień

Wykonanie i dekoracja fartuchów

T – biologia

„PIPPi - RĘKODZIEŁO“
Wykorzystanie rzeczy używanych
8

9

10

„Postaci literackie u ASTRID LINDGREN“

ST – 1 -4 stopnie

Malowanie i ekspozycja prac.

T – Kółko malarskie

„Dobrze zbudowany GUY - KARLSSON“

ST - 5-8 stopnie

Zawody sportowe.

T – PE

„Uczcijmy długoskarpetkowe urodziny Pippi“

ST – 1-4 stopnie

Impreza dla najlepszych czytelników biblioteki.

LB
T – litewski

11

12

13

14

15

„Postaci literackie u ASTRID LINDGREN“

ST - 5-8 stopnie

Robienie zakładek i wystawa

T – sztuka

„Nowe wynalazki Pippi“

ST - 8 stopnie

atrakcyjne eksperymenty.

T – chemistry

„Polećmy razem z Karlssonem“

ST - 8 stopnie

atrakcyjne eksperymenty.

T – fizyka

„Festiwal katolicki w PERISHERS‘“

ST – 1-4 stopnie

Szwedzkie tradycje i zwyczaje .

T – religia

„Ulubiony dżem KARLSSONA“

ST - 1-8 stopnie
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16

Debata i konkurs nt. zdrowego stylu życia

HCS

„Historia Szwecji, historia rodziny Astrid LINDGREN“

ST - 5-8 stopnie
T – historia

17

18

19

20

21

„Postaci ASTRID LINDGREN w bajkach” Pokaz bajek

ST - 1-4 stopnie

w sali biblioteki

CT

„Śmigło KARLSONA“

ST - 5-8 stopnie

Robienie śmigeł na lekcji techniki”.

T – technika

„KNYGŲ VEIKĖJAI RUSŲ KALBA“

ST - 5-8 stopnie

Postaci ASTRID LINDGREN po rosyjsku.

T – rosyjski

„Życie i twórczość pisarza“

ST - 5-8 stopnie

Szukanie informacji w sieci

T - IT

„Mini przedstawienie“

ST - 5 b

Uczniowie przedstawiają wybrane fragmenty

T – angielski

książek w języku angielskim.
22

„List do postaci z bajki“

ST - 5b, 7b

Uczniowie piszą list do wybranej postaci z książek

T - litewski

Astrid Lindgren.
23

” Bożonarodzeniowe skarpety „

ST – 3 a

Uczniowie wykonują i ozdabiają Bożonarodzeniowe

T – angielski

skarpety. Utrwalają słownictwo angielskie związane
z kształtami i kolorami.
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Załacznik 3

PRZYKŁAD FORMULARZA DO OBSERWACJI LEKCJI
UTENA VYTURIAI PROGYMNASIUM
FORMULARZ OBSERWACJI LEKCJI
Nauczyciel / student
________________________________

Obserwujący, oceniający
__________________________________

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko, stanowisko, kategoria)

Temat ---------------------------------Kategoria ----------------------------------Data:--------------------------------------------Stopień

Liczba uczniów w
klasie

Liczba uczniów
obecnych

Liczba uczniów ze
specjalnymi potrzebami

Lekcja (działanie edukacyjne, warsztat, wydarzenie) temat:

Zadania i cele edukacyjne
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Obserwo-wane
aspekty lekcji

Bardzo
dobrze

1.Cele edukacyjne

Ustala i zarządza
ustalonymi
celami/zadaniami
edukacyjnymi.

2.Przedmiot lekcji

Zarządza lekcją

3. Metody i
strategie
nauczania

Odpowiednio
wybiera i używa
metod
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dydaktycznych i
strategii nauczania.
4. Zróżnicowane i
indywidualne
podejście

Odpowiednio dobiera
materiały i techniki
nauczania

5.Treści
edukacyjne w
klasie

Odpowiednio
przedstawia treści
edukacyjnet

6. Atmosfera w
klasie

Potrafi wprowadzić
odpowiednią
atmosferę w klasie
do nauki

7. Planowanie

Odpowiednio
rozplanowuje lekcję i
korzysta z zasobów
edukacyjnych

8.Ewaluacja i
autoewaluacja

Potrafi ocenić
uczniów oraz ich
postęp dydaktyczny

Notatki i sugestie obserwatora: _________________________________________________
Silne strony:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
Obszary do poprawy:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
Podpis obserwującego/ oceniającego
Podpis nauczyciela
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1. SKONCENTROWANIE SIĘ NAUCZYCIELI NA ROZWOJU PRZESTRZENI
EDUKACYJNEJ, W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOSTOSOWANIA SIĘ DO
ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI
2. PRZEGLĄD UROCZYSTOŚCI, FESTIWALI I WYDARZEŃ
Szkoła / instytucja

Uteński żłobek i przedszkole "Želmenėlis"

Stroan internetowa:

https://www.zelmenelis.utena.lm.lt
direktore@zelmenelis.utena.lm.lt

Prowadzący

Sigita Balčiūnienė

Rodzaj szkoły:

żłobek i przedszkole

Wiek dzieci:

1-7

Kontekst

Liczba dzieci: 210
Liczba pracowników: 48
Liczba zajęć: 12
Liczba dzieci w klasie: 16-20

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
1. Skoncentrowanie się nauczycieli na rozwoju przestrzeni edukacyjnej, w celu jak najlepszego
dostosowania się do rozwoju i edukacji dzieci
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Przedszkole poprawiło jakość swojego programu edukacji przedszkolnej, stosując się do
zaleceń zawartych w publikacjach: "Opis przedszkolnych osiągnięć dzieci" i "Zalecenia
metodyczne dotyczące przygotowania treści kształcenia przedszkolnego" przygotowanych w
ramach projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej i przedszkolnej". Jak stwierdzono w
dokumentach, dzisiejsze przedszkole jest nie tylko instytucją socjalizacji, ale także
środowiskiem edukacyjnym.
Społeczność przedszkolna, rodzice, inni partnerzy i wolontariusze stworzyli nowe,
odpowiednie przestrzenie do edukacji w pomieszczeniach (pokoje do gry, sypialnie, szatnie,
łazienki, sale, korytarze i pokoje do wypoczynku) oraz powierzchnie edukacyjne na wolnym
powietrzu, które są kreatywne, wygodne, funkcjonalne i które promują aktywność dzieci.
Takie otoczenie pomaga odkryć zdolności dzieci i zachęcić do nauki poprzez eksplorację i
eksperymentowanie.
https://drive.google.com/open?id=0B5pIEa6ULFZbSEtZcGpnUmVvVjg
2. Wysokiej jakości uroczystości, festiwale i wydarzenia.
Rok przedszkolny jest pełen uroczystości, festiwali i wydarzeń. Umiejętnością

jest

organizowanie ich w sposób taki, aby zawierały merytoryczny przekaz, a jednocześnie były
proste. Organizowane są więc festiwale

związane z porami roku i

wydarzeniami

historycznymi. Niektóre uroczystości skierowane są również dla rodziców, a niektóre są
obchodzone tylko przez dzieci i nauczycieli.
https://www.youtube.com/channel/UCoTnD8SaN5yKxUjkfSg5ODQ/videos?view_as=s
ubscriber&shelf_id=0&view=0&sort=dd
Jednym z corocznych festiwali, rzadko obchodzonych na Litwie, ale tradycyjnym i lubianym
przez przedszkolaków jest "Dzień Świętego Marcina", który w przedszkolu zmienia nazwę na
"Kozi Festiwal" (zob. Załącznik 1).

LEADING TO LEARN TOGETHER

135

1. Skoncentrowanie się nauczycieli na rozwoju przestrzeni edukacyjnej,
w celu jak najlepszego dostosowania się do rozwoju
i edukacji dziec 2. Przegląd uroczystości, festiwali i wydarzeń

Załącznik 1

SCENARIUSZ “DNIA ŚWIĘTEGO MARCINA”
TRADYCYJNIE NAZYWANY W PRZEDSZKOLU “FESTIWALEM KOZŁA”

Każdego roku w dniu 11 listopada wychowawcy przedszkolni zapraszają dzieci i ich rodziny do
świętowania ostatniej jesiennej uroczystości - Dnia św. Marcina. Dzień św. Marcina to czas,
odbywa się na zakończenie żniw. To święto jest obchodzone stosunkowo rzadko w regionie,
dlatego przedszkole stara się zapoznać dzieci, ich rodziców oraz gości festiwalowych z tą
tradycją.
W noc poprzedzającą festiwal członkowie społeczności gromadzą drewno na ognisko, będący
symbolem ciepła i jedności rodziny. Ognisko rozpala się w dzień święta, następnie rozpoczyna
się przejście po terenie przedszkola, a na podwórzu, orszak wita nauczyciel muzyki, ubrany w
tradycyjny strój pasterza trzymając kozę. Nauczyciel muzyki opowiada o znaczeniu dnia
świętego Marcina: w przeszłości ten dzień był bardzo ważnym dniem dla najemników i
pasterzy, ponieważ po 11 listopada byli wolni od pracy do wiosny, więc mogli opuścić miejsce
pracy i wrócić do domu.
Podczas uczty uczestnicy rozgrzewają się przy ognisku, śpiewając pieśni pasterskie i słuchając
bajek. Dzieci mają możliwość zobaczyć żywego kozła, mogą
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Ozdabiają kozła kwiatami lub ozdobami wykonanymi samodzielnie. Później tańczą wokół białej
brzozy, prosząc o zimę i biały śnieg. Ważnym momentem tego święta jest ceremonia przysięgi
młodych pasterzy prowadzona przez dyrektora artystycznego, który pełni rolę starszego
pasterza.
Festiwale te przypominają dzieciom i dorosłym, że warto pielęgnować stare tradycje,
ponieważ łączą się z teraźniejszymi tradycjami.
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1. Twórcze podejścia do nauczania, które podnoszą standardy uczenia się
2. Wymiana pomysłów i najlepszych praktyk pomiędzy nauczycielami jeden z najskuteczniejszych sposobów ciągłego rozwoju zawodowego

1. TWÓRCZE PODEJŚCIA DO NAUCZANIA, KTÓRE PODNOSZĄ
STANDARDY UCZENIA SIĘ
2. WYMIANA POMYSŁÓW I NAJLEPSZYCH PRAKTYK POMIĘDZY
NAUCZYCIELAMI - JEDEN Z NAJSKUTECZNIEJSZYCH SPOSOBÓW
CIĄGŁEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO
Szkoła / instytucja

Molėtai Gymnasium

Strona internetowa:
Dyrektor:

http://www.gimnazija.moletai.lt
info@gimnazija.moletai.lt
Rimutė Guobienė

Rodzaj szkoły:

Gymnasium

Wiek:

15-18

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
1. Twórcze podejścia do nauczania, które podnoszą standardy uczenia się opartego

na

metodzie projektowej i integrującej różne przedmioty.
Gimnazjum Molėtai ma długą historię uczestnictwa w wielu projektach obejmujących
integrację różnych przedmiotów. Pomagają one m.in. przekazywać i dostosowywać wiedzę i
umiejętności zdobyte podczas jednej lekcji do lekcji innego przedmiotu, badać korelacje
między podmiotami i badać praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w prawdziwym
życiu.
Aby promować stały rozwój zawodowy nauczycieli, szkoła zachęca do współpracy z innymi
podmiotami

i do współpracy pomiędzy nauczycielami, badania treści edukacyjnych i

innowacyjnych pomysłów oraz ich pomyślnej realizacji. Szkoła uważa, że zintegrowane lekcje
są skutecznym sposobem uczenia się, który pomaga w promowaniu komunikacji między
uczniami podczas lekcji, zmniejsza napięcie i motywuje uczniów do większej aktywności w
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1. Twórcze podejścia do nauczania, które podnoszą standardy uczenia się
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procesie uczenia się. W załączniku 1, przedstawiono plan lekcji integrującej biologię i j.
niemiecki.
2. Wymiana pomysłów i najlepszych praktyk pomiędzy nauczycielami - jeden z
najskuteczniejszych sposobów ciągłego rozwoju zawodowego.
Gimnazjum

Molėtai

współorganizuje

wraz

z

Centrum

Edukacyjnym

Molėtai

dni

metodologiczne. W dniu 30 października 2017 r. odbył się dzień metodologiczny "Edukacja dla
rozwoju

osobistego".

Celem

tego

wydarzenia

było

podzielenie

się

najlepszymi

doświadczeniami nauczycieli z regionu Molėtai na temat edukacji w odniesieniu do osobistego
postępu ucznia, rozwijania pewności siebie i samokształcenia. Wykładowcy prezentowali
profesjonalne narzędzia służące samoocenie, ocenie, rozwojowi osobistemu,, doświadczeniu
w zakresie wolontariatu i pracy w grupach. Uczestnicy spotkania omówili także wpływ
edukacji nietradycyjnej jak np. dni adaptacji i refleksji na postępy uczniów,. Przeprowadzono
także analizę roli i wpływu nauczyciela jako wychowawcy klasowego, wychowawcy
społecznego, specjalisty ds. rozwoju kariery oraz psychologa na poziom motywacji uczniów
oraz ich osiągnięcia szkolne, społeczne i kulturalne (zob.załacznik 2).
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Załącznik 1
Biologia i j. niemiecki - integracja przedmiotów. Doświadczenia edukacyjne w ramach projektu
"Zintegrowane nauczanie języka niemieckiego w litewskich szkołach" prowadzone przez Goethe
Institut.

Zintegrowane nauczanie języków obcych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi jest skuteczną
metodą dydaktyczną, stosowaną na świecie. Na Litwie wprowadzono zintegrowane programy
nauczania różnych przedmiotów i języka niemieckiego zarówno dla wybranych, pojedynczych
lekcji jak również długoterminowych modułów nauczania.
Począwszy od 2016 roku nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel biologii i jedenastu
uczniów pierwszego roku z gimnazjum Molėtai uczestniczyło w międzynarodowym projekcie
CLILIG @ LITAUEN, prowadzonym przez Instytut Goethego. Celem tego projektu było
nauczanie przedmiotów ścisłych w języku niemieckim. Aktywne metody nauczania języków
obcych oparte na treściach merytorycznych oferują nowe możliwości. Zintegrowana nauka
języków obcych i innego przedmiotu pomaga uczniom rozwijać kompetencje w zakresie
współpracy, otwartości, krytycznego myślenia i kreatywności.
Nauczyciele, wdrażając moduły dwujęzyczne, są wyposażeni w "EcoLabBox" - prawdziwe
mobilne laboratorium do przeprowadzania badań wody, gleby i powietrza. Podczas tych
zintegrowanych lekcji uczniowie przeprowadzają eksperymenty, które umożliwiają uczniom
poznanie roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku życia, a następnie opisanie ich
doświadczeń w języku niemieckim.
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Zalety wdrożenia zintegrowanego modułu "Język niemiecki i biologia eksperymentalna" są
następujące:
1.

Zintegrowane zajęcia pomagają uczniom rozwijać wiedzę z dwóch przedmiotów
jednocześnie

2.

Nauczyciele mają możliwość pracy w sposób innowacyjny i rozwijania własnych
umiejętności pedagogicznych

3.

Istnieje mnóstwo eksperymentów, które pozwalają wiązać teorię z praktyką

4.

Uczniowie nie są oceniani; czują się zmotywowani do uczenia się i skupieni na ich
ciągłej poprawie

5.

Ze zintegrowanego modułu korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele: jest to
wyzwanie dla nauczycieli, ponieważ muszą oni opracować własny plan nauczania i
wybrać materiał Jest to bardziej czasochłonne, ale zapewnia więcej satysfakcji,
ponieważ okazuje sie bardziej efektywne

6.

Wykorzystuje się różnorodne strategie nauczania i narzędzia dydaktyczne

7.

Uczniowie uczą się również poza szkołą w miejscach takich jak: Centrum Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Wileńskiego, Ogród Botaniczny w Kairėnai

8.

Realizowana jest też

współpraca z pracownikami akademickimi Uniwersytetu

Wileńskiego i Vytautas Magnus University

PLAN LEKCJI "INFORMACJE GENETYCZNE KOMÓRKI. INTERESUJĄCE FAKTY"
1. Na początek:
Po

obejrzeniu

filmu

na

stronie

https://www.youtube.com/watch?v=80QkERGziJg

i

zeskanowaniu zdjęć uczniowie decydują o temacie i celach lekcji.
2. Cele lekcji.
2.1. Za pomocą mikroskopu wykryj chromosomy komórki cebuli w określonym
stadium mitozy. Zrób zdjęcie ze smartfonem.
2.2. Za pomocą interaktywnych narzędzi naucz się części ciała po niemiecku i bądź
gotów powiedzieć, jakie cechy odziedziczyłeś po rodzicach.
2.3. Przeprowadź badania, znajdź DNA różnych roślin i odpowiedz na pytania.
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3. Praca praktyczna.
3.1. Uczniowie badają komórki w wierzchołku korzenia cebuli; wykonują zdjęcia
wybranych faz mitozy korzenia cebuli.
Uczniowie uczą się nazw części ciała w j. niemieckim poprzez interaktywne zajęcia i piosenki.
Przygotowują się do rozmowy o odziedziczonych cechach za pomocą aktywnego słownika
https://www.youtube.com/watch?v=iCqA7E36bs0
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_01a.htm
https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_05k.htm
Praktyczna praca - tajemnicze odkrycia w laboratorium.
Rozgrzewka.
Krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=2tCxMH1ijpo&t=209s
Arkusze robocze
Kroki:
•

Włóż wybrany owoc (pół banana, kiwi, truskawki lub pomidor) do plastikowego
worka i rozgniataj go przez 4 - 5 minut.

•

Przygotuj roztwór lizy (1 łyżka stołowa płynu do mycia naczyń, 2 szczypty soli i 4
łyżki wody) w plastikowym kubku. Dobrze wymieszaj. Dodaj 2 łyżki przecieru z
plastikowej torebki. Mieszaj przez około 2-3 minuty.

•

Przefiltruj mieszaninę przez filtr siatkowy i papier absorpcyjny do innego
plastikowego kubka.

•

Ekstrakt DNA. Weź trzeci plastikowy kubek i wlej 2 łyżki przefiltrowanego płynu.
Powoli, unikając mieszania, wlej 2 łyżki alkoholu do kubka z boku w taki sposób, aby
tworzył warstwę powyżej przefiltrowanej cieczy z komórkami lizy.

•

Weź drewniany kij i trzymaj go na styku dwóch warstw (nie głębiej niż 1-2 mm).
Ostrożnie mieszając, zbierz biały sznur na patyku.
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Analiza praktycznej pracy (w grupach)
Dlaczego konieczne było rozgniecenie

owocu, a nie tylko wycięcie kawałka i przelanie

roztworu?
A) Jaki był w tym przypadku detergent?
B) Jaka była jego funkcja?
3. Dlaczego warstwa alkoholu pozostaje powyżej cieczy?
3.5. Refleksje na lekcji
Materiał ten został przygotowany wspólnie przez nauczyciela języka niemieckiego i biologii
P.S. Obaj nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach eksperckich organizowanych przez Instytut
Goethego, aby omówić wytyczne CLIL Ministerstwa Edukacji i Nauki Litwy.

LEADING TO LEARN TOGETHER

143

1. Twórcze podejścia do nauczania, które podnoszą standardy uczenia się
2. Wymiana pomysłów i najlepszych praktyk pomiędzy nauczycielami jeden z najskuteczniejszych sposobów ciągłego rozwoju zawodowego

Załącznik 2

DZIEŃ METODYCZNY
"Postępy uczniów - konkretne przypadki"
30 października 2017 r
PROGRAM

Cel - dzielenie się najlepszymi praktykami nauczycieli dotyczącymi strategii nauczania, które
pomagają zwiększyć motywację uczniów i osiągnąć lepszy postęp w nauce, społeczny i
kulturalny.
9.30-10.00 Rejestracja
10.00-10.10 Muzyczne powitanie przez uczniów gimnazjum Molėtai
Mowa powitalna - Z-ca burmistrza miasta
Porozumienia szkolne ze społecznościami dotyczące osiągnięć i postępów
10.10-10.30 uczniów.
Dyrektorka Molėtai Gymnasium.
10.30-11.00 Indywidualny monitoring postępów w Gimnazjum Molėtai. V. Dubauskienė
Zintegrowany program nauczania i bezpieczne środowisko - sposób na
11.00-11.10 ułatwienie uczniom indywidualnego postępu i rozwjanie kreatywności.
Nauczyciele muzyki i teatru w Molėtai Gymnasium.
Indywidualny postęp z punktu widzenia ucznia. Psycholog z Molėtai
11.10-11.20
Gymnasium.
Co pomaga mi skupić się na moim indywidualnym postępie? Uczeń III stopnia
11.20-11.30
gimnazjum Molėtai.
11.30-11.40 Postęp i rozwój dziecka z punktu widzenia rodziców. Rodzic.
11.40-11.50 Osobiste motywatory postępu. Pedagog społeczny gimnazjum Molėtai.
Samoocena - ważna część procesu uczenia się i postępy ucznia. Nauczyciel
11.50-12.00
języka litewskiego.
12.00-12.30 Przerwa na kawę
Ocena i samoocena oraz indywidualne postępy.
12.30-12.40
Nauczyciel matematyki, ekspert od gimnazjum Molėtai.
Ścieżka kariery i indywidualny postęp. Doradca ds. karier w Molėtai
12.40-12.50
Gymnasium.
Wpływ nauczyciela na postępy uczniów. Nauczyciel wychowania fizycznego 12.50-13.00
metodolog z Molėtai Gymnasium.
13.00-13.10 Cyfrowe narzędzia oceny. Nauczyciel IT z Molėtai Gymnasium.
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13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-15.00

Wpływ innowacyjnych strategii nauczania na postępy uczniów. Nauczyciel
fizyki, metodolog z Molėtai Gymnasium.
Innowacyjna edukacja i indywidualne postępy. Nauczyciel biologii, ekspert z
Gymnasium.
Alternatywny pomiar osiągnięć uczniów: Almanach "Przez okno wyobraźni",
metodolog nauczyciel j. litewskiego z Molėtai Gymnasium.
Wspólne uczenie się w VGTU (Politechnika w Wilnie Gediminas)
Wpływ nietradycyjnych środowisk edukacyjnych na postępy uczniów.
nauczyciel historii z Molėtai Gymnasium.
Strategie nauczania i postęp indywidualnych uczniów. Nauczyciel
matematyki z Molėtai Gymnasium.
Szukaliśmy, znaleźliśmy i dorastaliśmy ... (Wolontariat). Specjalista ds.
Publicznej opieki zdrowotnej.
Wspólna nauka w wychowaniu fizycznym i postępy uczniów indywidualnych.
Starszy nauczyciel wychowania fizycznego.
Debata
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1.Profesjonalne podejście do dzieci ze specjalnymi
potrzebami oraz do dzieci, które potrzebują wsparcia
w rozwijaniu umiejętności społecznych i fizycznych

1. PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO DZIECI ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI ORAZ DO DZIECI, KTÓRE POTRZEBUJĄ WSPARCIA W
ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I FIZYCZNYCH
2. CIĄGŁY ROZWÓJ ZAWODOWY POPRZEZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI
OŚRODKAMI EDUKACYJNYMI
Szkoła / instytucja:

Utena żłobek - przedszkole “Gandrelis”

Strona internetowa:

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/about-us

Dyrektor:

gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt
Diana Kraujalienė

Rodzaj szkoły:

żłobek - przedszkole

Wiek wychowanków:

1-7

Dane:

• Liczba dzieci: 160
• Liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami: 63
• Liczba nauczycieli: 25
• Liczba klas: 10

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI ORAZ DO DZIECI, KTÓRE
POTRZEBUJĄ WSPARCIA W ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I FIZYCZNYCH
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1. Uteński żłobek - przedszkole "Gandrelis" wiele lat pracowało nad osiągnięciem założonego
celu tj. zapewnienie dzieciom, w tym dzieciom ze specjalnymi potrzebami, wysokiej jakości
edukacji poprzez odpowiednie dostosowanie programów edukacyjnych. Programy te
odpowiadają potrzebom dzieci i spełniają oczekiwania rodziców.
Taki stan udało się osiągnąć dzięki opracowaniu programów pomocy społecznej, dla dzieci,
ich rodzin i rodzin zagrożonych. Bezpieczne i funkcjonalne środowisko w przedszkolu
utworzone jest dla dzieci, które mają specjalne potrzeby. Wysoko wykwalifikowani
nauczyciele, pracownicy opieki nad dziećmi i pracownicy służby zdrowia tworzą wspólnie
profesjonalny zespół, który ściśle współpracuje ze wszystkimi partnerami, organizując
działania na rzecz rozwoju umiejętności społecznych i zajęcia sportowe dla dzieci o
specjalnych potrzebach i ich rodzin
Działania:
1. “Dzień Ciasteczek” organizowany wspólnie ze społecznością szkolną w celu zebrania
funduszy na dzieci niepełnosprawne
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/238-pyragu-diena-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/327-pyragu-diena-2017;
2. Obchody “Dnia tolerancji”:
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/330-tolerancijos-diena-2017;
3. Wiosenna akcja rodziców właczających się w rozwój przedszkola
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/181-graziname-darzelio-teritorija-2016;
4. “Dzień bez samochodu” organizowany dla całej społeczności szkolnej i lokalnej.
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/98-judejimo-savaite-2015
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/211-diena-be-automobilio-2016;
5. Hippoterapia dla dzieci z długotrwałą niepełnosprawnością ( powyżej 5 lat)
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/222-draugyste-su-zirgais-tesiasi-2016;
6. Program edukacyjny dotyczący opieki nad zwierzętami domowymi dla dzieci w wieku
przedszkolnym i dzieci ze specjalnymi potrzebami:
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https://www.gandrelis.utena.lm.lt/295-pas-modesta-ukyje-2017;
7. Uczestnictwo w litewskim programie edukacyjnym "Młody sportowiec", który
wprowadza dzieci i ich rodziny w świat sportu i Olimpiad Specjalnych. W przedszkolu
dzieci uczestniczyły w zabawnych zajęciach, wszystko to w celu jak najszerszej
integracji społecznej dzieci o specjalnych potrzebach:
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/109-jaunasis-atletas-2015
8. Regionalny festiwal sportowy "Aktywna rodzina", organizowany od czterech lat:
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/185-aktyvi-seima-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/290-aktyvi-seima-2017;
9. Sportowa uczta "Złap MIkołaja" organizowana dla przedszkolaków i ich rodziców,
uczniów ósmej klasy, rodzin zastępczych z okręgu Utena, organizowana przez cztery
lata przez przedszkole Utena "Gandrelis" i jego partnerów społecznych:
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/122-sugaukim-kaledas-2015
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/252-sugaukim-kaledas-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/336-sugaukime-kaledas-2021

2. Ciągły rozwój zawodowy poprzez współpracę z innymi ośrodkami edukacyjnymi.
Nauczyciele dzielą się pomysłami z innymi nauczycielami, wykorzystując je do testowania
skuteczności metod edukacyjnych. Szkoła opracowała system zaspokajający indywidualne
potrzeby dzieci w celu wspierania rozwoju ich poznania, wiedzy, kreatywności i zdrowia. Aby
zapewnić dzieciom i ich rodzicom kompleksową pomoc, wsparcie społeczne i wymagane
usługi opieki zdrowotnej, istnieje profesjonalny zespół, który składa się z psychologa,
pedagoga specjalnego, logopedy, pedagoga społecznego, fizjoterapeuty i dietetyka.
1. Pedagog organizuje szkolenia dla wychowawców przedszkolnych nt. pomocy dzieciom
z autyzmem w adaptacji, rozwoju i poszerzaniu ich możliwości edukacyjnych:
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/329-pasidalinimas-patirtimi-2017
2. Psycholog prowadzi szkolenie w zakresie pozytywnego rodzicielstwa i zapewnia
indywidualne konsultacje dla dzieci i ich rodzin borykających się z różnymi problemami

LEADING TO LEARN TOGETHER

148

1.Profesjonalne podejście do dzieci ze specjalnymi
potrzebami oraz do dzieci, które potrzebują wsparcia
w rozwijaniu umiejętności społecznych i fizycznych

(takimi jak komunikacja, zachowanie, lęki itp.), Wzmacnia psychiczną odporność dzieci
i motywuje do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla rozwoju
3. Profesjonalny zespół specjalistów pomaga zintegrować nauczycieli, opiekunów i
rodziców niepełnosprawnych dzieci
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/administracija/pagalbos-vaikui-specialistai.
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nauczania; dlaczego nauczanie międzyprzedmiotowe jest niezbędne

1. USTAWICZNA EDUKACJA ZAWODOWA I JEJ INTEGRACJA ZE
SZKOLNYM PROGRAMEM NAUCZANIA.
2. METODA INTEGRACJI MIĘDZY PROGRAMAMI NAUCZANIA;
DLACZEGO NAUCZANIE MIĘDZYPRZEDMIOTOWE JEST NIEZBĘDNE
Szkoła / instytucja:

Utena Aukštakalnis Progymnasium

Strona www:

https://www.asg.utena.lm.lt
aukstakalniopm@aukstakalnis.utena.lm.lt

Odpowiedzialny:

Arvydas Šilinskas

Rodzaj szkoły:

Progymnasium

Wiek dzieci:

6-15

Kontekst:

Liczba uczniów: 782
Liczba nauczycieli: 83
Rok założenia: 1982
Infrastruktura szkoły: basen, duża siłownia, muzeum
etnograficzne, szkoła muzyczna Yamaha, oddział Centralnej
biblioteki A. i M. Miškiniai, stołówka, dwie pracownie
informatyczne.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
1. Ustawiczna edukacja zawodowa i jej integracja ze szkolnym programem nauczania.
Ścieżka kariery jako osobisty rozwój realizowany przez kształcenie ustawiczne,pozwala na
równoważenie pracy, wypoczynku i życia rodzinnego oraz daje poczucie satysfakcji. Szkoła ma
doświadczenie w zapewnianiu udanej edukacji ustawicznej i przez ostatnie kilka lat odgrywa
ważną rolę we wspieraniu rozwoju kariery młodych ludzi. W szkole jest osoba odpowiedzialna
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za organizację edukacji zawodowej, świadczenie usług informacji zawodowej i poradnictwa
zawodowego. Nauczyciel koordynujący edukację zawodową zdobył umiejętności związane z
rozwojem karier zawodowych w narodowym projekcie "Kreowanie edukacji zawodowej, ich
integracja z instytucjami kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego oraz rozwój" (nr VP12.3-ŠMM-01-V-01-002), który trwał od 2012 do 2014 r.
Każdego roku, aby zapewnić ciągłość procesu rozwoju kadry organizowane są tygodnie
kariery. Uczniowie spotykają się z przedstawicielami gimnazjów z Uteny, przedstawicielami
litewskiego szkolnictwa wyższego i szkół zawodowych. Szczególną uwagę zwraca się na
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i odwiedzanie różnych środowisk pracy.
Oprócz tego edukacja zawodowa jest włączana do programu edukacji szkolnej. Nauczyciele
pokazują jej znaczenie w dorosłym życiu i podkreślają jej wagę na rynku pracy; stwierdzono,
że wzmacnia to motywację uczniów do nauki przedmiotu.
Wszystko, co szkoła robi w edukacji zawodowej, jest ważne dla uczniów, aby mogli z
powodzeniem wybrać odpowiedni kierunek studiów i zawód a także zapewnić sobie dalszy
rozwój zawodowy i kształcenie ustawiczne (patrz Załącznik 1) .
2. Metoda integracji między programami nauczania; dlaczego nauczanie międzyprzedmiotowe
jest niezbędne.
Zintegrowane nauczanie łączy różnorodne dyscypliny w kompleksowy sposób, umożliwiając
uczniom rozwinięcie znaczącego zrozumienia różnych skojarzeń i wpływów w ramach danego
tematu. Nauczyciele, którzy mają doświadczenie w tego rodzaju nauczaniu (matematyka fizyka, ICT-rosyjska technologia, angielski-biologia itp.)wierzą, że te zajęcia zapewniają
skuteczne podejście do nauki, pomagając uczniom w rozwijaniu wielopłaszczyznowej wiedzy i
uczą ważnej roli współzależności. Takie umiejętności są bardzo ważnym w dzisiejszym świecie,
ponieważ ta metoda nauczania pomaga kształcić studentów, którzy będą biegli w kilku
dziedzinach i będą się swobodnie poruszać między nimi. Rezultaty tego rodzaju edukacji to:
•

Zwiększenie poziomu motywacji - uczniowie korzystają z tych lekcji.

•

Zwiększenie poziomu zrozumienia, utrwalenia a następnie zastosowania wiedzy i
ogólnych pojęć.
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•

Pomaga zrozumieć globalne współzależności.

•

Pomaga rozwijać umiejętność podejmowania decyzji, krytycznego myślenia i
kreatywności.

•

Pomaga łączyć wiedzę ponad dyscyplinami.

•

Promuje wspólne uczenie się i lepsze podejście do samego siebie jako ucznia i jako
znaczącego członka społeczności.

•

Podsumowując, zintegrowane / krzyżowe nauczanie przedmiotów czyni szkołę
bardziej atrakcyjną i produktywną dla uczniów i nauczycieli (patrz Załączniki 2 i 3).
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Załącznik 1

TYDZIEŃ EDUKACJI O KARIERZE
Cel - pobudzenie zainteresowania uczniów różnymi zawodami, kierunkami studiów i
planowaniem kariery poprzez nauczenie ich formułowania właściwych pytań i zachęcanie do
kierowania ich do wykładowców.
Miejsce

Uczestnicy

Działania

Pokój 219

zainteresowani
karierą związaną
ze sportem

Spotkanie z Kastytisem Stankevičiusem, członkiem
litewskiej federacji Shotokan Karate i szefem klubu
sportowego "Impulsas”

Pokój 219

zainteresowani
medycyną

Spotkanie z Augustinasem Tumessą, lekarzem
rezydentem. Zawód lekarza, studia medyczne i życie
codzienne lekarza

Pokój 219

zainteresowani
przedsiębiorczośc
ią

Spotkanie z Saulius Kromalcas, wykładowcą marketingu na
Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Utena. Realizacja
marzenia.

Kinoteatr„Taurapilis“ zainteresowani
sztuką

Spotkanie z Miglė Križinauskaitė-Bernotienė, szefem
teatru kinowego "Taurapilis" i eksperymentatorem
mediów. Zaoferować marzenie

Radio Utena FM

zainteresowani
dziennikarstwem,
pracą w radio

Spotkanie z Linas Bražionis, szefem "Utenos radijas".
Mikrofon i ja.

Policja z
departamentu
Moironio

zainteresowani
pracą w policji,
kryminalistyką

Studenci zapoznają się z zawodami policjantów i
adwokatów

Uteńskie PPT
(Pomoc
pedagogicznopsychologiczna)

zainteresowani
psychologią

Spotkanie z personelem pedagogiczno - psychologicznym.
Dzień z życia psychologa, charakterystyka zawodu, studia,
kierunki i specjalizacje z zakresu psychologii.

Pokój 219

Niezdecydowani

Spotkanie - seminarium z Justiną Araminaitė-Talakauskė,
starszym specjalistą departamentu ds. Młodzieży w Utena
Work Exchange. "Zaplanuj i rozwijaj swoją przyszłą ścieżkę
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kariery"
Uteńskie centrum
kształcenia
zawodowego

zainteresowani
mechaniką

Oparte na doświadczeniu zajęcia edukacyjne.

Uniwersytet Uteński
nauk stosowanych,
wydział medycyny

zainteresowani
kosmetologią

Wizyta w centrum edukacji kosmetologicznej, program
studiów kosmetologicznych, lekcja makijażu.

Uniwersytet Uteński
nauk stosowanych

zainteresowani
informatyką

Programowanie dla każdego, dr Jūratė Urbonienė.

Uniwersytet Uteński
nauk stosowanych,
Wydział biznesu i
technologii

zainteresowani
inżynierią i
elektroniką

Systemy sterowania, automatyzacja i robotyka. Dr
Aleksandras Kirka.

Uniwersytet Uteński
nauk stosowanych,
wydział medycyny

Zainteresowani
stomatologią

Stomatologia dzisiaj. Wizyta w ośrodku szkoleniowym

Pokój 103

8c

Spotkanie z członkiem Open Youth Space "Uncommon
America - wolontariat i największe parki"

Pokój 219

zainteresowani
sztuką

Spotkanie z Giedriusem Mazūras, rzeźbiarzemprodziekanem i zastępcą Utena Art School. Znaczenie
sztuki, związek między sztuką a artystą.

Pokój 219

Najbardziej
aktywni
ósmoklasiści

Presentation „ Advantages of being a member of youth
organization. Erasmus+ projects“, introduced by students
from UYO „Round table".

Pokój 317

8c

"Interesujące eksperymenty". Wykładowca - Dovydas
Grigaitis.

Pokój 318

8a

"Interesujące eksperymenty". Wykładowca - Dovydas
Grigaitis.

Uteńskie centrum
kształcenia
zawodowego

8c

Oparte na doświadczeniu zajęcia edukacyjne.

Muzeum szkolne

Członkowie klubu

Miejsca pracy mechanika.

Zawód: handlowca, stolarza i szefa kuchni.
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dziennikarstwa

Wileńskim

JSC „Utenos
trikotažas“

zainteresowani
karierą naukową

Zwiedzanie laboratorium. Jak przeprowadzić badania
naukowe.

Schronisko dla
zwierząt

miłośnicy zwierząt Spotkanie z Jolantą Tarkauskienė, założycielką schroniska
dla zwierząt.

Miasto Utena

zainteresowani
karierą
ekonomiczną

Spotkanie z Jūratė Brasiūnienė, ekonomistką Wydziału
Planowania Strategicznego i Zarządzania Inwestycjami

Miasto Utena

zainteresowani
architekturą i
designem

Architektura i projektowanie jako zawód. Kiedy hobby
staje się biznesem. Spotkanie z architektem Gintarasem
Pociūnasem i szefem międzynarodowej firmy.
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Załącznik 2
Integracja trzech tematów: technologia informacyjna, technologia, język rosyjski. "Ustawienie
śniadania, obiadu, stołu obiadowego" klasa VII.
Nauczyciel technologii informacyjnych, nauczyciel-metodolog technologii i starszy nauczyciel
języka rosyjskiego przeprowadzili zintegrowaną półtoragodzinną lekcję zatytułowaną
"Ustawienie śniadania, obiadu, stołu obiadowego." Uczestnikami lekcji byli uczniowie klasy VII.
Pracując w grupach, mieli praktyczny warsztat zestawów stołowych, podczas gdy inni
uczniowie używali tabletów do wyszukiwania nazw sztućców i naczyń w języku rosyjskim, Po
zrobieniu zdjęć śniadaniowych, obiadowych, uczniowie przygotowali prezentacje. Uczniowie
zapoznali się z zachowaniem przy stole podczas oglądania filmu animowanego o Kubusiu
Puchatku. Uczeń z klasy 7, znający bardzo dobrze język rosyjski pomógł kolegom w
tłumaczeniu zdań na język litewski. Używając programu do zarządzania w klasie, uczestnicy
każdej z grup roboczych ocenili swoje wysiłki, a na końcu odpowiedzieli na pytania testowe,
którego wyniki udowodniły duży postęp w nauce. Kiedy uczniowie zastanowili się nad lekcją,
podzielili się swoimi odczuciami na temat zintegrowanej klasy i oglądanego

filmu o

przygodach misia w restauracji, z łatwością rozpoznali i skomentowali jego nieodpowiednie
zachowanie.
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Załacznik 3
Cykl zintegrowanych lekcji geografii i informatyki (IT) przeprowadzony przy użyciu ArcGIS
opartej na zdalnej platformie do mapowania.
Klasa VI
Nauczyciele: metodolog nauczania geografii i nauczyciel informatyki.
Cel: rozwinięcie umiejętności uczniów z zakresu geografii i analitycznego myślenia za
pośrednictwem technologii geoinformacyjnych (GIS).
Cykl lekcji geografii i informatyki:
1.

Lekcja geografii: lekcja odbywa się w nietradycyjnym środowisku w mieście
Dubingiai, położonym w litewskiej dzielnicy Molėtai. Uczniowie robią zdjęcia
słynnych obiektów przyrodniczych i społecznych Dubingiai.

2.

Lekcja informatyczna: studenci przesyłają i wybierają najlepsze zdjęcia zrobione
podczas wycieczki.

3.

IT, geografia: uczniowie rozwijają swoją pracę z umiejętnościami edytorskimi MS
Word: tekst o obiektach widzianych w przygotowaniu Dubingiai i pisaniu.

4.

Lekcja informatyczna: studenci rozwijają swoją umiejętność posługiwania się
programem MS Word, pracując nad tematem "Obiekty sfotografowane w
Dubingiai" (kopiowanie, wklejanie, wstawianie tabeli, wyszukiwanie informacji
wyszukiwania, analiza wyników wyszukiwania, koncepcja adresu URL).

5.

Geografia, IT; uczniowie logują się w opartej na chmurze platformie mapowej
ArcGIS, poznają system, który pozwala uczniom przechowywać, pobierać,
zarządzać, wyświetlać i analizować wszystkie typy danych geograficznych i
przestrzennych; opracowywanie map i innych graficznych prezentacji informacji
geograficznych do analizy i prezentacji
(https://www.arcgis.com/features/index.html).

6.

Geografia, IT: zadania na platformie ArcGIS; uczniowie zaznaczają i opisują obiekty,
tworzą mapy i przesyłają zdjęcia do tworzonych map.

7.

Geografia, IT: zadania na platformie ArcGIS; uczniowie przygotowują trasę
turystyczną słynnych miejsc odkrytych w Dubingiai na interaktywnej mapie.
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Szkoła nosi nazwę akademickiego zespołu szkół ogólnokształcących nr 2, co
pociąga za sobą różnego rodzaju współpracę z uczelniami wyższymi

SZKOŁA NOSI NAZWĘ AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, CO POCIĄGA ZA SOBĄ RÓŻNEGO
RODZAJU WSPÓŁPRACĘ Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Szkoła / instytucja:
Strona www:

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Chorzów
www.3lo.edu.pl

Dyrektor

Katarzyna Sikora

Typ szkoły

Liceum ogólnokształcące

Zakres wiekowy

Liceum ogólnokształcące: 15 - 19

Kontekst

Władze miasta Chorzów w 2005 roku utworzyły Akademicki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 oczekując, że szkoła
podejmie różne działania

mające na celu rozwijanie

uzdolnień uczniów i osiąganie przez nich tak wysokich
wyników w nauce, aby szkoła wyróżniała się nie tylko w
mieście, ale również w województwie i w kraju.
Inne informacje o

Wyniki

osiągane

przedsięwzięciu związane

powołanego

z tym zakresem rozwoju

Ogólnokształcących, na egzaminach zewnętrznych i wysoka

zawodowego

pozycja na listach rankingowych w Polsce
zasadność

przez

uczniów

innego,

wcześniej

w Chorzowie Akademickiego Zespołu Szkół

tworzenia

Akademickich

potwierdzają

Zespołów

Szkół

współpracujących z uczelniami wyższymi i korzystających z ich
wsparcia w pracy nad rozwijaniem szczególnych uzdolnień i
zainteresowań uczniów.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Władze miasta Chorzów w 2005 roku utworzyły Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2 oczekując, że szkoła podejmie różne inicjatywy i działania mające na celu rozwijanie
uzdolnień uczniów i osiąganie przez nich tak wysokich
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wyróżniała się nie tylko w mieście, ale również w województwie i w kraju. Potwierdzeniem
osiągnięć szkoły powinny być wysokie wyniki uczniów na egzaminie maturalnym oraz miejsce
szkoły na listach rankingowych w Polsce. Absolwenci szkoły powinni wyróżniać się studiując,
po ukończeniu liceum, na różnych uniwersytetach. Po ukończeniu studiów powinni z łatwością
znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie, spełniając się w niej i odnosząc w pracy sukcesy.
Akademicki character szkoły przejawia się przede wszystkim w przygotowaniu co roku
specjalnej oferty dydaktycznej dla nowych uczniów liceum.
Tworzone w kolejnych latach szkolnych nowe klasy pierwsze w III Liceum Ogólnokształcącym
w
Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 realizują przedmioty obowiązkowe
wynikające z ramowego planu nauczania i obejmujące zakres krajowej podstawy
programowej (na poziomie podstawowym i rozszerzonym), jak również przedmioty
uzupełniające, do których program nauczania tworzą nauczyciele. Programy te są autorskie i
w dużej mierze innowacyjne. W ramach przedmiotów na poziomie rozszerzonym i
przedmiotów uzupełniających uczniowie od klasy pierwszej w III LO są w pewnym stopniu
ukierunkowani na nauczanie wybranych grup przedmiotów, co pociąga za sobą nadaną przez
szkołę nazwę klasy. I tak w roku szkolnym 2017/2018 w III LO utworzono 6 klas pierwszych:
•

klasę 1a prawniczo-językową,

•

klasę 1b medialno-teatralną,

•

klasę1 c matematyczną z rozszerzonym językiem angielskim,

•

klasę 1d usportowiono-rekreacyjną z rozszerzonym językiem angielskim,

•

klasę 1e medyczną,

•

klasę 1f medialno-społeczną.

Każda klasa otoczona jest opieką jakiejś uczelni wyższej na podstawie porozumienia, które
podpisuje dyrektor szkoły oraz rektor uczelni.

Opieka ta polega na nieodpłatnym

przeprowadzaniu dla uczniów specjalnych wykładów lub warsztatów, lub też zapraszaniu
uczniów do udziału w zajęciach na uczelni. Uczniowie korzystają z bardzo dobrze
wyposażonych laboratoriów na uczelni, biblioteki uczelnianej oraz z wiedzy i doświadczenia jej
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pracowników naukowych. Wychowawca klasy pozostaje w kontakcie z wyznaczonym
pracownikiem naukowym uczelni, z nim diagnozuje potrzeby uczniów i ustala propozycje
działań uczelni w ramach patronatu nad klasą.
Przykładowo klasa prawniczo-językowa objęta jest opieką Wydziału Prawa Uniwersytetu
Śląskiego. W ciągu każdego z trzech lat pobytu uczniów w szkole odbywa się kilka wykładów
np. z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy itp. Uczniowie spotykają się z
sędziami, adwokatami, prokuratorami itp. poznając specyfikę tych zawodów. Uczestniczą w
rozprawach sądowych lub w wybranych zajęciach na uczelni, z których część prowadzona jest
w języku angielskim.
Każda klasa raz w roku uczestniczy w tygodniowym obozie naukowym. Przykładowo klasy
matematyczne wyjeżdżają do Wrocławia, gdzie biorą udział w specjalnych zajęciach na
Politechnice Wrocławskiej lub do Krakowa, gdzie uczestniczą w zajęciach na Akademii
Górniczo-Hutniczej. Przez 5 dni słuchają wykładów, wdrażają poznaną tam wiedzę podczas
warsztatów, np. z programowania lub robotyki, a następnie zdają egzaminy i otrzymują
specjalny certyfikat ukończenia kursu. Z kolei klasa medialno-teatralna wyjeżdża np. do
Wiejskiego Teatru Węgajty Projekt Terenowy. Jest to nietypowy teatr wiejski, w miejscowości
Węgajty w regionie Warmii i Mazur w Polsce, wprowadzający elementy nowego "wiejskiego"
nurtu w polskim teatrze. Teatr Węgajty prowadząc działaność dydaktyczną inspiruje naszych
uczniów do rozwoju i do podejmowania nowatorskich działań, co często skutkuje
wybieraniem przez naszych absolwentów studiów aktorskich bądź reżyserskich.
Wybitnie uzdolnieni uczniowie w Polsce mają możliwość realizowania Indywidualnego Toku
Nauczania (ITN). Wymaga to spełnienia szeregu wymogów formalnych, m. in. badania
predyspozycji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednak umożliwia rozwój ucznia w
stopniu ponadprzeciętnym. Przykładowo jeden z obecnych uczniów naszej szkoły realizuje ITN
z biologii, chemii i matematyki. Korzysta z dodatkowych lekcji finansowanych przez władze
miasta oraz z opieki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w postaci zajęć na Uniwersytecie
Medycznym Licealisty.
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Szkoła nosi nazwę akademickiego zespołu szkół ogólnokształcących nr 2, co
pociąga za sobą różnego rodzaju współpracę z uczelniami wyższymi

Raz w roku, zwykle w czerwcu, szkoła organizuje Dni Akademickie. W ciągu 2-3 dni w szkole
odbywają się wykłady naukowców z różnych uczelni. Wykłady te poszerzają wiedzę uczniów,
ale również zaznajamiają z ofertą uczelni wyższych, umożliwiając wybór dalszej drogi
kształcenia.
Współpraca z uczelniami wyższymi odbywa się nieodpłatnie. Szkole zależy na wsparciu ze
strony uczelni w rozwijaniu uzdolnień uczniów, a uczelniom na pozyskiwaniu szczególnie
uzdolnionych studentów.
Nasza szkoła we współpracy z uczelniami wyższymi realizuje różne projekty, np. w 2017 roku
zakończyła 3-letni projekt „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą
obliczeniową - iCSE4school” jako instytucja partnerska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Uczniowie klas matematycznych podczas dodatkowych zajęć w ramach projektu uzyskali
umiejętność programowania w języku Python.
Szkoła posiada ponad 20-letnią tradycję polegającą na przyznawaniu nagrody - Honorowej
Statuetki Batorego – wybitnym absolwentom, którzy swoimi osiągnięciami zawodowymi
rozsławiają imię szkoły. Nagroda ta przyznawana jest często absolwentom będącym
profesorami uniwersytetów. Spotkania aktualnych uczniów z laureatami Honorowej Statuetki
Batorego w Dniu Patrona szkoły stanowi dodatkowy doping do pracy i rozwoju dla uczniów.
Działania podejmowane przez szkołę przynoszą pozytywne rezultaty. Uczniowie ucząc się w
szkole “akademickiej” nie uzyskują kwalifikacji zawodowych, a jedynie w znacznym stopniu
poszerzają wiedzę i rozwijają zainteresowania. W opinii absolwentów naszej szkoły są oni
dobrze wyposażeni w wiedzę i przygotowani do studiów wyższych. Wyniki osiągane przez
uczniów naszego Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na egzaminach
zewnętrznych i wysoka pozycja szkoły na listach rankingowych w Polsce potwierdzają wysoki
poziom nauczania w szkole. Otwierają one uczniom drogę do kariery zawodowej i stanowią
powód do dumy dla mieszkańców Chorzowa.
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KATOWICE - POLA WIDZENIA KSIĄŻKI
„Pola widzenia książki” to cykl działań animujących czytelnictwo, realizowany we współpracy z
miejskimi bibliotekami oraz partnerskimi organizacjami i animatorami.
Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów, akcji miejskich i wycieczek, których osią jest
literatura. Działania bazują na interpretacji tekstów literackich przy użyciu różnorodnych
narzędzi, bazujących m.in. na powiązaniu literatury ze sztuką wizualną, muzyką, historią czy
architekturą.

Szkoła / instytucja:

Strona www:

Uczestnikami projektu były grupy odbiorców w różnym
wieku, a wszystkie warsztaty miały włączający charakter.
Wydarzenia realizowane w ramach projektu miały miejsce w
kilku lokalizacjach:
- Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej (Katowice)
- miejskie biblioteki publiczne w Katowicach
- biblioteka szkolna w Bytomiu
- księgarnia Bookszpan w Katowicach
- rynek na Nikiszowcu (zabytkowa dzielnica Katowic)
- biblioteki publiczne w Świątkach, Barcinie i Łomży
- biblioteka w Odense (Dania)
- biblioteka z oddziałem polskim w Karvinie (Czechy)
http://www.bs.katowice.pl/

Dyrektor

Dyrektor Biblioteki Śląskiej: Jan Malicki
Kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej: Ewa Kokot

Typ szkoły

Dom

Oświatowy

Biblioteki

Śląskiej

jest

oddziałem

samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Śląskiej
Zakres wiekowy

Uczestnicy

projektu

reprezentowali

różnorodne

grupy

wiekowe. Byli to:
- uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie gimnazjum
- studenci, młodzież i dorośli
Kontekst

Projekt “Pola widzenia książki” był formą propagowania idei
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biblioteki aktywizującej czytelników i angażującej ich w
twórcze obcowanie z literaturą. Dzięki aktywnościom
realizowanym w przestrzeni miejskiej, literatura zaistniała w
przestrzeni lokalnej w nietypowy i intrygujący sposób.
Działania animacyjne pozwoliły natomiast na rozwijanie w
uczestnikach działań szacunku do książki poprzez ukazanie
różnorodności jej funkcji, tematyki, oraz możliwości jej
tworzenia i interpretacji.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
W roku 2017 Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej zainaugurował realizację wyjątkowego
przedsięwzięcia pod nazwą „Pola widzenia książki”. To cykl działań animujących czytelnictwo,
realizowany we współpracy Biblioteki Śląskiej z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach
oraz partnerskimi organizacjami i animatorami. Projekt objął realizację cyklu warsztatów, akcji
miejskich i wycieczek, których osią była literatura. Wszystkie działania bazowały na twórczej
interpretacji tekstów literackich przy użyciu różnorodnych narzędzi, m.in. powiązaniu
literatury ze sztuką wizualną, muzyką, historią czy architekturą.
Inauguracja (koncert)
Inauguracją projektu był koncert zespołu "Baśnie Zebrane". Ich utwory to mieszanka inspiracji
światem baśni, muzyki, pieśni wielu kultur. Muzycy swobodnie czerpią z szeroko pojętego
folku, jednocześnie zachowując swój indywidualny charakter, tak w warstwie instrumentalnej
jak i tekstowej. W kompozycjach usłyszeć można instrumenty z całego świata: harfa celtycka,
cytra, gitara klasyczna, gitara basowa, flety, didgeridoo, akordeon, tuba, klarnet, instrumenty
perkusyjne. Zespół tworzą czworo multiinstrumentalistów (Beata Buszta, Michał Koziełło,
Tomasz Jaworski, Tomasz Kara-Sajek) oraz dwaj tekściarze (Adam Beret Mańczuk, Mateusz
Świstak) odpowiedzialni za część słowną zespołowych kompozycji.

Seria warsztatów:
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1. Warsztaty etnologiczno-taneczne z aspektem literackim.
Prowadzenie: Jakub Fedak, koncepcja: Iga Fedak
Podczas warsztatów uczestnicy mogli dowiedzieć się, czym jest kultura ludowa i zobaczyć jak
jest ona przedstawiana w literaturze. Zajęcia łączyły pracę z tekstem, obrazem i fragmentami
filmów, a wszystko połączyły elementy praktyczne, czyli wspólny taniec i śpiew. Dzięki
warsztatom uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o polskich tańcach i muzyce ludowej, mieli
także okazję zobaczyć i poznać instrumenty wykorzystywane w muzyce ludowej, takie jak
skrzypce, fujarki oraz rzadko spotykane na co dzień cymbały.
2. Warsztaty literackie z elementami kreatywnego pisania.
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska
Uczestnicy warsztatów mieli szansę zdobyć wiedzę o literaturze, a także spróbować swoich sił
w pisaniu. Udział w zajęciach pozwalał na ekspresję twórczą i doskonalenie świadomości siły
słowa, a praca z przygotowaniem tekstu rozwijała umiejętności komunikacyjne uczestników.
3. Warsztaty literackie w oparciu o baśń.
Prowadzenie: Mateusz Świstak
Zajęcia poświęcone były odkrywaniu na nowo baśniowego świata. Zarówno tego zamkniętego
w klasycznych utworach braci Grimmów czy Charles’a Perraulta, jak i tego, który sami
tworzymy. Uczestnicy, analizując i interpretując opowieści, przyjrzeli się archetypom, które
były dla nich szczególnie ważne. Warsztaty były także okazją, by osobiste symbole umieścić w
królestwie baśni – za pomocą narzędzi literackich i plastycznych.
4. Warsztaty literackie w oparciu o dramat.
Prowadzenie: Daria Sobik
Celem warsztatów było zapoznanie młodych ludzi z szeroko rozumianą materią teatru i
literaturą piękną. Zajęcia, obejmujące pracę z tekstem, ruch, zabawę i improwizację pomogły
rozbudzić wyobraźnię i kreatywność. Uczestnicy warsztatów zyskali swobodę poruszania się
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na scenie, umiejętność modulowania i operowania głosem, zdolność słuchania i reagowania
na partnerów, a także pewność siebie.
5. Warsztaty literackie w oparciu o rolę i rozumienie znaku.
Prowadzenie: Małgorzata Jabłońska
Warsztaty z projektowania objęły tematykę typografii i piktografii. Uczestnicy zajęć mieli
szansę poszerzyć wiedzę o znaczeniu znaku. Warsztaty zbudowane były wokół dwóch języków
wizualnych – piktografii (języka znaków rysunkowych) i typografii (języka znaków literowych i
nieliterowych, obecnych w alfabecie). Zajęcia połączyły element teoretyczny i praktyczne,
angażujące działania plastyczne.
6. Warsztaty literackie z aspektem graficznym.
Prowadzenie: Krzysztof Rumin
Spotkania warsztatowe pokazywały jak grafika może być wykorzystana w procesie
przygotowania książki. Uczestnicy samodzielnie przygotowywali płyty graficzne i tworzyli
własny ekslibris. Poznali techniki linorytu i suchej igły, a na zakończenie wykonali (za pomocą
prasy) odbitki druku wklęsłego i wypukłego.
7. Literackie warsztaty w oparciu o książki podróżnicze.
Prowadzenie: Mateusz Świstak
Celem zajęć było stworzenie grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego,
znajdującego się w budynku Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej. Uczestnicy zajęć mieli
okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, a także odnaleźć inspiracje
związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi.
8. Warsztaty literackie w oparciu o obecność sztuki w literaturze.
Prowadzenie: Irena Imańska
Spotkania warsztatowe poświęcone były literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami
sztuki – fotografią, sztukami wizualnymi, filmem i animacją, muzyką i dizajnem. Kontekstem
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działań były wystawy prezentowane w Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.
Warsztaty rozwijały kreatywność i ekspresję uczestników oraz postawę twórczą u edukatorów
i nauczycieli.
Akcje miejskie
1. Baśń w Księgarni
W katowickiej księgarni „Bookszpan” zaprezentowano nagranie baśni, napisanej przez
uczestników warsztatów literackich prowadzonych przez Mateusza Świstaka. Materiał literacki
został nagrany w Radiu Katowice we współpracy z zaproszonymi gośćmi (Bernard Krawczyk,
Ewa Niewiadomska), a następnie zaprezentowany w formie nagrania w księgarni. Dzięki
rozmieszczeniu głośników przygotowaną baśń mogli usłyszeć nie tylko klienci księgarni, ale
także przechodnie i mieszkańcy miasta.
2. Baśniowe tańce w mieście
Podczas

INDUSTRIADY,

na

rynku

zabytkowego

katowickiego

Osiedla

Nikiszowiec

zorganizowane zostały warsztaty taneczne połączone z koncertem muzyki tradycyjnej. Wśród
prezentowanych melodii szczególnie istotne były pieśni ludowe i balladowe z regionu Śląska.
Podczas warsztatów i koncertu o charakterze potańcówki uczestnicy mieli okazję zapoznać się
zarówno z tradycyjnymi zabawami tanecznymi górnego Śląska, tańcami polskimi oraz
posłuchać przygotowanych specjalnie na tę okazję i zaaranżowanych przez zespoły tradycyjne
ballad dostępnych w zbiorach.
3. Alchemia słów
Akcja artystyczna nawiązująca do twórczości grupy literackiej OuLiPo. Polega na stworzeniu
artystycznej instalacji, która została zamieszczona w przestrzeni miejskiej, przy księgarni
„Bookszpan”. Cytaty z tekstów tworzonych przez uczestników warsztatów literackich
realizowanych w ramach projektu zamieszczone zostały w „maszynie losującej wiersz”.
Przypadkowość prezentacji fragmentów tekstów stanowiła formę zabawy, cytaty wybierane
niczym wróżba z „chińskiego ciasteczka” zachęcały do szerszego zapoznania się z projektem i z
całymi utworami napisanymi przez uczestników warsztatów.
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4. Słowa w mieście
Akcja artystyczna, w której udział wzięli uczestnicy warsztatów artystycznych prowadzonych
przez Irenę Imańską. Korzystając z doświadczeń uzyskanych na warsztatach stworzyli własne
artystyczne realizacje zachęcające do czytania książek. Pomysł, realizacja i wykonanie należało
do uczestników, a przestrzenią do działania była Galeria Sztuki Współczesnej BWA i miasto
Katowice.
5. Wycieczki miejskie
Po cyklu warsztatów na temat twórczości Alfreda Szklarskiego, zorganizowana została
wycieczka miejska wyznaczona szlakiem miejsc ważnych dla pisarza. Rezultatem spacerowania
jest stworzona wspólnie przez uczestników wycieczek mapa. Służy ona jako swoisty
przewodnik dla wszystkich zainteresowanych twórczością i życiem A. Szklarskiego. Dodatkowo
elementem działań wycieczkowych były oprowadzania po gabinecie Alfreda Szklarskiego realizowane z grupami odbywającymi warsztaty i zajęcia w Domu Oświatowym Biblioteki
Śląskiej.
Moblina wystawa
Wśród działań realizowanych w ramach projektu zaplanowano także produkcję mobilnej
wystawy prezentującej różnorodne sposoby pracy z literaturą. Intencją twórców projektu jest
także nawiązywanie partnerstw z instytucjami i podmiotami, które prowadzą aktywne
działania animacyjne i kulturotwórcze.
Dlatego wystawa została zaprezentowana w kilku bibliotekach w Polsce oraz Europie. Od
sierpnia do grudnia wystawa wędrowała po Polsce i Europie. Ekspozycję można było zobaczyć
w:
•

Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach

•

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży

•

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin

•

Bibliotece miejskiej w Odense (Dania)

•

Bibliotece Regionalnej w Karvinie z Oddziałem Literatury Polskiej (Czechy)
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ukończenia klasy 6 szkoły podstawowej

GRUPA UCZNIÓW REALIZUJE EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY
POCZĄWSZY OD OSTATNIEGO ROKU POBYTU W PRZEDSZKOLU AŻ DO
UKOŃCZENIA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Szkoła / instytucja:
Dyrektor

Przedszkole nr 21
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
Maria Modras
Wojciech Niezgoda

Typ szkoły

Przedszkole
Szkoła podstawowa

Zakres wiekowy

Przedszkole: 3-6
Szkoła podstawowa: 7-15

Kontekst

Władze miasta pragną, aby duże nakłady finansowe na
oświatę

w

mieście przekładały

się

na

odpowiednie

umiejętności uczniów, ze wskazaniem na osiągnięcia uczniów
w zakresie rozwoju matematycznego.
Inne informacje o

Wyniki osiągane przez uczniów szkół chorzowskich na

przedsięwzięciu związane

egzaminach zewnętrznych świadczą o wysokim poziomie

z tym zakresem rozwoju

nauczania w mieście w porównaniu z miastami ościennymi.

zawodowego

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Eksperyment pedagogiczny poprzedzony innowacją pedagogiczną „Klasa eksperymentalna z
rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania
dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych” realizowany jest w Chorzowie od 1 IX 2012
roku.
Celem eksperymentu jest rozwinięcie w zakresie matematyki w stopniu ponadprzeciętnym
grupy dzieci pozornie przeciętnie uzdolnionych oraz stworzenie przykładu i wypracowanie
wzorca nauczania wspierającego rozwój uzdolnień matematycznych u dzieci.
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Założony cel ma być osiągnięty poprzez realizację metod nauczania matematyki opisanych w
programie prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej pt. „Program

rozwijania uzdolnień

matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku
nauki szkolnej”, a także dzięki wykorzystaniu autorskich metod i narzędzi do diagnozowania
uzdolnień matematycznych, również zawartych w w/w programie. Diagnozowanie dzieci w
ramach eksperymentu odbywa się po każdym roku jego realizacji, a osiągnięcia dzieci
poddawane są obserwacji i refleksji, w celu dostosowania procesu uczenia się do
rzeczywistych możliwości umysłowych dzieci.
Eksperyment dotyczy grupy dzieci, która

począwszy od klasy zerowej w przedszkolu

(Przedszkole nr 21), a następnie klas 1 - 6 w szkole podstawowej (Szkoła Podstawowa nr 5)
uczy się w niezmienionym składzie. Dzieci w tej grupie w przedszkolu nie były w żaden sposób
dobierane. Jedynym warunkiem uczestnictwa dzieci w eksperymencie była zgoda ich rodziców
oraz deklaracja, że dziecko będzie kontynuowało naukę wraz z całą grupą. Wymagana jest
także gotowość rodziców do współpracy szkołą.
Nauczyciele

prowadzący

eksperyment

uczestniczyli

w

specjalnie

zorganizowanych

warsztatach oraz konferencji i zostali przeszkoleni przez prof. Gruszczyk-Kolczyńską oraz jej
współpracownicę Ewę Zielińską pod kątem prowadzenia zajęć w oparciu o program prof.
Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Eksperyment jest realizowany podczas planowych zajęć z uczniami. Nie wymaga on
dodatkowych nakładów finansowych, a jedynie starannego przygotowania się do każdej lekcji
przez nauczyciela i systematycznego samodoskonalenia w oparciu o książkę prof. GruszczykKolczyńskiej: „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w
ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji”. Prof. Edyta
Gruszczyk-Kolczyńska twierdzi, iż gwarantowane jest, że dzieci - uczestnicy eksperymentu
będą umiały daleko więcej, niż ich rówieśnicy. Sukces eksperymentu zależał będzie także od
tego, w jakim stopniu rodzice będą współpracowali z nauczycielem w jego realizacji.
Eksperyment pedagogiczny jako nowatorska forma realizacji nauczania wymaga w Polsce
zgody Ministra Edukacji Narodowej i nadzoru merytorycznego ze strony uczelni wyższej.
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Opiekunem merytorycznym eksperymentu jest prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska z Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dr hab. Grażyna Rygał,
profesor Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Prof. Edyta Gruszczyk - Kolczyńska przez
dwa pierwsze lata realizacji projektu pełniła opiekę osobiście, a następnie członkowie
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Śląskiego wraz z dr hab. Grażyną Rygał, w
porozumieniu z prof. Edytą Gruszczyk - Kolczyńską. Po zakończeniu eksperymentu musi zostać
przeprowadzona jego ocena, której dokona prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska oraz dr hab.
Grażyna Rygał.
Prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska na podstawie wyników prowadzonych badań z dziećmi w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym sformułowała wniosek: „Nawet bardzo uzdolnione
(matematycznie) dziecko bez wspomagania rozwoju i z powodu kiepsko prowadzonej edukacji
matematycznej traci to, czym zostało obdarzone.”
„Program

rozwijania uzdolnień

matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania

przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej” stanowiący podstawę eksperymentu
zakłada, że dzieci będą wspomagane w rozwoju matematycznych uzdolnień odpowiednio
wcześnie (już w przedszkolu) oraz w odpowiedni do ich wieku, możliwości i potrzeb sposób.
Należy więc zorganizować proces uczenia się (dopasować do strefy najbliższego rozwoju) tak,
aby dziecko

nabywało doświadczenia potrzebne mu do konstruowania schematów

intelektualnych, następnie

tak kierować procesem interioryzacji tych doświadczeń (ich

uwewnętrznianiu), aby dziecko mogło samodzielnie przenieść je z planu zewnętrznego na plan
wewnętrzny, umysłowy, a w końcu stwarzać okazje (sytuacje), w których dziecko zechce
posłużyć się dopiero co skonstruowanymi schematami. Do realizacji tych zadań służą proste
środki dydaktyczne, którymi dziecko manipuluje ucząc się, a w zgromadzeniu których często
rodzice wspomagają nauczyciela bez nakładu kosztów. Pomocami tymi są przykładowo:
różnokolorowe i z różną liczbą dziurek guziki, patyczki, metr krawiecki, naczynia do
przelewania wody, plastikowe worki, sznurki, materiały takie jak makaron, sól i wiele innych.
Nauczanie w dużej mierze opiera się na organizowaniu dzieciom sytuacji problemowych, w
których uzdolnione matematycznie dzieci mogą wykazać się swoimi możliwościami
umysłowymi.
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Grupa uczniów realizuje eksperyment pedagogiczny
począwszy od ostatniego roku pobytu w przedszkolu aż do
ukończenia klasy 6 szkoły podstawowej

Szkolenia i materiały w ramach eksperymentu finansowane są przez gminę Chorzów.
Kierowaniem i koordynacją zajmowała się początkowo doradca metodyczny matematyki, a
następnie przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Śląskiego.
Ponieważ dokonywana co roku ocena postępów rozwoju uczniów uczestniczących w
eksperymencie daje dotychczas pozytywne wyniki, inne przedszkola i szkoły podstawowe w
Chorzowie idą w ślad za doświadczeniami Przedszkola nr 21 i Szkoły Podstawowej nr 5 i
realizują program eksperymentu w postaci innowacji pedagogicznej.
Część dotychczasowych doświadczeń została opisana w metodycznych publikacjach, jak
również prezentowana jest systematycznie podczas konferencji metodycznych w całej Polsce
jako forma dzielenia się przykładami dobrych praktyk.
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MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE” –
LEKCJA MUZEALNA „LEGENDY O MŁYNIE I WIATRAKU”
Zajęcia skierowane są do grup uczniów w wieku szkolnym, jako uzupełnienie wiedzy z zakresu
edukacji regionalnej na temat młynarstwa tradycyjnego.

Szkoła / instytucja:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Strona internetowa

http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/

Dyrektor

Andrzej Sośnierz
Joanna Skorupska-Badura (Head of Department), Sabina
Waszut, Przemysław Badura, Paweł Roszak-Kwiatek,
Katarzyna Stolarska

Typ szkoły

Szkoła podstawowa (7-15)

Kontekst

Lekcja ma za zadanie przybliżać dzieciom wiedzę o
dziedzictwie kulturowym regionu oraz dawnych tradycjach
młynarskich, zarówno w materialnym i niematerialnym
zakresie. Poprzez różne aktywności, będące częścią lekcji,
budowana jest również świadomość historyczna dzieci w
odniesieniu do tożsamości regionalnej i przestrzeni w której
żyją.

Inne informacje o

Dzięki zajęciom, uczestnicy zapoznają się z alternatywnymi,

przedsięwzięciu związane

bardziej tradycyjnymi sposobami produkcji żywności, a także

z tym zakresem rozwoju

uczą się rozumieć wagę ochrony obiektów zabytkowych.

zawodowego

Poznają

również

różne

elementy

folkloru

ludowego.

Bezpośredni efekt zajęć jest niewymierny, ale być może dzięki
nim część dzieci postanowi rozwijać swoje zainteresowania w
tym zakresie. W przyszłości, niektórym z dzieci te informacje
mogą być przydatne, jeśli zdecydują się pracować w sektorze
konserwacji i ochrony zabytków, prowadzenia gospodarstw
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agroturystycznych, popularyzacji historii czy też produkcji
zdrowej żywności.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Wprowadzenie
Historia Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” sięga lat 30. XX wieku, kiedy
dzięki inicjatywie

dr. Tadeusza Dobrowolskiego, ówczesnego konserwatora zabytków i

dyrektora Muzeum Śląskiego, rozpoczęto starania mające na celu utworzenie skansenu na
terenie katowickiego Parku Kościuszki. Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał
finalizację tej inicjatywy. Do tego pomysłu powrócono pod koniec lat 50. XX wieku, kiedy to
podczas XXVII Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Katowicach,
podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy Muzeum Wsi Górnośląskiej w południowo-zachodniej
części powstającego w tym czasie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
W latach 60. XX wieku rozpoczęto pozyskiwanie obiektów, które miały znaleźć się na
ekspozycji Muzeum. Najstarszymi, przeniesionymi w 1964 roku są: wiatrak z Grzawy oraz
spichlerz plebański z Warszowic. W momencie otwarcia skansenu w 1975 roku, zwiedzającym
zostały udostępnione 33 zabytkowe obiekty, pochodzące z terenów Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego, które były usytuowane na terenie 22 hektarów. Obecnie powierzchnia
skansenu znacząco się zwiększyła i wynosi 33 hektary, na których znajduje się blisko 80
obiektów zabytkowych. Najnowszym z nich, jest kościół protestancki z Bytomia Bobrka,
oddany do użytkowania we wrześniu 2017 roku.
Muzeum za realizowane projekty, wielokrotnie było nagradzane przez Marszałka
Województwa Śląskiego w konkursie „Wydarzenie Muzealne Roku”, a także otrzymało
wyróżnienie w konkursie Sybilla organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, za
projekt rewitalizacji obiektów przemysłu wiejskiego.
Muzeum jest bardzo chętnie odwiedzane przez zwiedzających, których liczba systematycznie
się zwiększa. W 2017 roku była to liczba 97 tysięcy osób ( przykładowo w 2013 – 67 tysięcy,
2014 – 78 tysięcy, 2015 – 78 tysięcy oraz w roku 2016 – 82 tysięcy). Jest to spowodowane
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m.in. atrakcyjnością i rosnącą liczbą imprez plenerowych oraz bogatą ofertą zajęć
edukacyjnych.
Edukacja
Dział Edukacji i Popularyzacji odpowiedzialny jest w skansenie za realizację działań, które mają
na celu podtrzymywanie wiedzy o historii kulturowej regionu, skupiającej się wokół dawnych
tradycji wiejskich. Poprzez liczne lekcje muzealne, warsztaty i inne aktywności prowadzone
przez pracowników Muzeum, dzieci i młodzież mają okazję poszerzać swoją wiedzę na temat
związany z różnymi pracami wykonywanymi na dawnej wsi, a także zapoznawać się z
elementami duchowości i folkloru mieszkańców wsi regionu Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego.
Wśród lekcji, które cieszą się ogromnym uznaniem, są te związane z obrzędowością doroczną.
Zajęcia „Marzanna i gaik”, które rozpoczynają ten cykl, skupiają się wokół tradycyjnych
sposobów żegnania zimy. Dzieci podczas zajęć dowiadują się jak dawniej wyglądała zima oraz
okres wczesnej wiosny na dawnej wsi. Podczas lekcji uczestnicy również przygotowują
marzannę – kukłę ze słomy symbolizującą zimę i gaik, czyli zieloną gałązkę, która ma być
wyobrażeniem życia i nadchodzącej wiosny. Następnie marzanna jest palona w ognisku, a
dzieci z gaikiem obchodzą teren skansenu, śpiewając tradycyjne, ludowe przyśpiewki, których
są wcześniej uczone przez pracowników.
Kolejną lekcją, która wiąże się z obrzędowością, są zajęcia przedstawiające zwyczaje
wielkanocne. Podczas tej lekcji, dzieci wykonują samodzielnie pisanki metodą batikową,
polegającą na tym, że za pomocą igły i roztopionego wosku pszczelego nanoszone są różne
wzory na ugotowane wcześniej jajka, które są następnie barwione w barwnikach
spożywczych. Po wyschnięciu i usunięciu wosku, odkrywa się wzór, który dzieci wcześniej
stworzyły. Uczestnicy zabierają swoje pisanki do domu. Część

warsztatową poprzedza

rozmowa na temat obecnych zwyczajów związanych z Wielkanocą oraz przedstawieniem, jak
ten okres wyglądał na dawnej wsi. Innymi lekcjami wchodzącymi w skład cyklu „Cztery pory
roku w skansenie”, są te związane z tradycyjnymi zabawami andrzejkowymi, podczas których
dzieci bawią się w

przewidywanie przyszłości za pomocą różnych wróżb oraz zajęcia
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dotyczące Bożego Narodzenia, podczas których uczestnicy wykonują ozdoby choinkowe ze
słomy. Oczywiście w obu przypadkach część tych zajęć poświęcona jest na przedstawienie
różnych zagadnień merytorycznych, związanych z historią, tradycją i wierzeniowością,
niemniej częścią wspólną wszystkich lekcji muzealnych jest aktywizacja uczestników poprzez
część warsztatową. Jest ona niezbędna dla utrzymania uwagi dzieci, a także w dużym stopniu
pozwala na lepsze zapamiętanie informacji przekazanych przez pracowników Muzeum.
Do innych, wartych odnotowania zajęć, należy lekcja muzealna „W starej szkole”. Podczas
lekcji dzieci zapoznają się w jaki sposób dawniej odbywała się nauka na wsi, a także mają
okazję spróbować pisać na kamiennych tabliczkach za pomocą rysików oraz na kartkach, z
wykorzystaniem pióra i atramentu. Ponadto dowiadują się jak wyglądały kary dla
niegrzecznych uczniów, takie jak klęczenie na grochu.
W ofercie edukacyjnej znajdują się również zajęcia „Mały etnograf”, w trakcie których
uczestnicy poznają dawną kulturę wiejską oraz odkrywają różne tajemnice związane z
dawnymi sprzętami codziennego użytku. Podczas zajęć dzieci dzielone są na grupy, po czym w
wybranej chałupie, każda z grup ma za zadanie znaleźć takie sprzęty jak dawna lodówka,
chodzik dla dziecka, przyrząd do wyrobu masła itd. Zwieńczeniem ich wysiłków są pamiątkowe
dyplomy ukończenia zajęć.
Opisane powyżej zajęcia, nie są jedynymi, które zostały przygotowane i opracowane
merytorycznie przez pracowników Działu Edukacji. W ofercie znajdują się lekcje i warsztaty dla
wszystkich kategorii wiekowych, tak aby każda z grup odwiedzających skansen znalazła coś dla
siebie. Wymiernym efektem popularności oferty edukacyjnej jest stała, corocznie rosnąca
liczba uczestników.
Studium przypadku
Zajęcia „Legendy o młynie i wiatraku” zostały wprowadzone do oferty w 2014 roku. Powodem
jej opracowania było rosnące zapotrzebowanie na tego typu lekcję, związaną z obiektami
tradycyjnego przemysłu wiejskiego. W tym samym roku w skansenie ukończono rewitalizację
wiatraka z Grzawy oraz młyna wodnego z Imielina i udostępniono je zwiedzającym. Warto
dodać, że na chwilę obecną, wiatrak jest prawdopodobnie jedynym obiektem tego typu w
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Polsce, który jest w stanie funkcjonować z wykorzystaniem wiatru, jako podstawowym
źródłem energii. Za projekt związany z rewitalizacją tych obiektów, Muzeum otrzymało w
2015 roku wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za „Wydarzenie Muzealne 2014
roku” oraz nagrodę Sybilla, przyznawaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Lekcja „Legendy o młynie i wiatraku” rozpoczyna się na wystawie poświęconej młynarstwu
tradycyjnemu, która znajduje się w jednym z obiektów usytuowanych na ekspozycji –
spichlerzu z Warszowic. Wystawa przygotowana przez Pawła Roszaka-Kwiatka i Damiana
Adamczaka, została skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Główną ideą wystawy, jest jej
interaktywność, polegająca na zerwaniu z zasadą panującą w większości muzeów,
stanowiącej, iż nie wolno dotykać eksponatów. W tym przypadku wszystkie urządzenia
znajdujące się na wystawie, są przystosowane do tego, żeby dzieci mogły bez problemu je
dotykać, poruszać, a także próbować obsługiwać.
Po wejściu do spichlerza, dzieci najpierw zatrzymują się przy zdjęciu przedstawiającym pole.
Zadawane jest im pytanie, co na tym zdjęciu jest widoczne? Kiedy odpowiedzą prawidłowo, że
zboże, padają kolejne pytania – jak się nazywa okres, kiedy to zboże jest zbierane z pola
(żniwa), a także za pomocą jakich urządzeń robi się to współcześnie (np. kombajn), a także jak
robiło się to wcześniej (sierp, kosa). W tym momencie dzieci uczą się również podstawowych
rodzajów zbóż, takich jak żyto, pszenica, jęczmień, owies. Przykłady zbóż umieszczone są w
szklanych pojemnikach. Następnie dzieci starają się odpowiedzieć, jakie zastosowanie ma
każde z nich (żyto – mąka żytnia, wykorzystywana np. jako zakwas na żur czy do pieczenia
chleba; pszenica – mąka pszenna, używana np. do wypieku chleba, bułek, ciast; jęczmień – do
produkcji kaszy; owies – z którego robi się płatki owsiane, dawniej był wykorzystywany jako
pasza dla konia). Kolejną zagadką, z która muszą sobie poradzić, jest w jaki sposób można
wydobyć ziarna z kłosów (młócenie). Pokazywane są również cepy, za pomocą których
dawniej tą czynność się wykonywało. Kolejnym pytaniem jest w jaki sposób oddzielało się
ziarna od zanieczyszczeń. Dzieci stoją przy dużej skrzyni ze zbożem, w którym umieszczone są
łopaty „wiejaczki”. W tym momencie pracownik prezentuje, jak ten proces dawniej się
odbywał – za pomocą łopat podrzucane jest do góry zboże, które jako cięższe opada pierwsze,
natomiast zanieczyszczenia chwilę później. Pracownik wyjaśnia, że dawniej ten proces
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wykonywało się na wietrze, który w naturalny sposób te zanieczyszczenia usuwał. Następnie
grupa podchodzi do wialni, czyli urządzenia które również służyło do oczyszczania ziarna, ale
było już bardziej zaawansowanym i szybszym sposobem wykorzystywanym do tego procesu.
Później dzieciom przedstawiane są stępy, czyli urządzenia przypominające moździerze, za
pomocą których kruszyło się zboże na kaszę. Kolejnymi elementami wystawy są żarna, służące
do mielenie zboża na mąkę oraz różnego rodzaju wagi, które w młynarstwie były używane do
ważenia zboża i mąki. Całość wystawy uzupełniają tablice z różnymi ciekawostkami i
informacjami, napisane przystępnym i zrozumiałym językiem.
Po demonstracji wszystkich urządzeń dzieci zachęcane są do zabawy i spróbowania swoich sił
w mieleniu na żarnach, oczyszczaniu zboża czy ważeniu przygotowanych wcześniej paczek z
mąką.

Wystawa poświęcona młynarstwu tradycyjnemu w spichlerzu z Warszowic
Po zakończonej zabawie, grupa przechodzi do młyna z Imielina, który znajduje się w pobliżu
spichlerza. Na zewnątrz, pracownik wyjaśnia do czego służyło koło wodne, a także opowiada
jedną z legend związaną z młynami. Rola młynarza w dawnej społeczności wiejskiej była na
tyle istotna, że folklor obfituje w różne historie związane z młynami, młynarzami, a także
postaciami pochodzącymi z demonologii ludowej takimi jak utopki, diabły i inne. W związku z
tym legendy opowiadane podczas lekcji mogą się zmieniać, w celu uatrakcyjnienia zajęć lub w
zależności od wieku uczestników. Bardzo ważna jest elastyczność i bieżące adaptowanie zajęć
do adekwatnej grupy wiekowej.
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Po skończonym opowiadaniu grupa wchodzi do wnętrza młyna. Tam pracownik demonstruje
zarówno urządzenia służące do przemiału wprowadzane w ruch za pomocą wody, takie jak
kamienie młyńskie, a także inne, napędzane silnikami elektrycznymi (wcześniej parowymi i
silnikami Diesla), jak śrutownik żarnowy czy mlewnik walcowy. Dzieci zaznajamiają się z
budową tych urządzeń, a także mogą bezpośrednio obserwować proces wytwarzania mąki na
tych urządzeniach. Każdy z uczestników dostaje również trochę mąki do ręki, po czym wszyscy
próbują znaleźć różnicę między mąką mieloną tradycyjnymi metodami, a tą która
sprzedawana jest w sklepach. Całość informacji jest wzbogacana o przedstawienie
historycznej roli młynarza, a także opisanie wyposażenia jego domu, gdyż w młynie Imielina
znajduje się również część mieszkalna.

Młyn wodny z Imielina
Kolejnym elementem zajęć jest przejście do wiatraka z Grzawy. Pracownik przedstawia
różnice między młynem wodnym i wiatrowym, a także między typami wiatraków (koźlak,
paltrak, typu holenderskiego). Później, podobnie jak w młynie z Imielina, opowiadana jest
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legenda związana z wiatrakiem. Dzieci uświadamiane również są, że każdy wiatrak można było
ustawić w zależności od wiatru i w zależności od wieku uczestników, następuje próba
okręcenia całego budynku dokoła własnej osi, za pomocą długiego, drewnianego dyszla
znajdującego się z tyłu wiatraka. Po zakończeniu tej zabawy, grupa wchodzi do wnętrza. Na
drugim piętrze uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat różnych mechanizmów, takich jak
hamulec, koło paleczne, cewie oraz z tym, jak one funkcjonują. Dowiadują się również gdzie
wsypywało się zboże, w jaki sposób było mielone oraz co się później działo z produktem
przemiału. Następnie uczestnicy schodzą piętro niżej. Tutaj próbują odgadnąć, dlaczego w
wiatraku znajduje się łóżko (młynarz musiał długo oczekiwać na przychylny wiatr). Uczą się
również do czego służyła skrzynia mączna oraz skrzynia otrębna. Później cała grupa wychodzi
na zewnątrz wiatraka. Z bezpiecznej odległości, wszyscy uczestnicy mają okazję zobaczyć jak
wiatrak wprowadzany jest w ruch. Na tym zajęcia się kończą.

Wiatrak z Grzawy
Podsumowując, dzięki lekcji muzealnej „Legendy o młynie i wiatraku” uczniowie w unikalny
sposób mają możliwość zgłębienia wiedzy na temat dawnych tradycji młynarskich oraz
zapoznania się z funkcjonowaniem obiektów takich jak młyn wodny czy wiatrak, które w coraz
mniejszym stopniu występują we współczesnym krajobrazie .
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ZINTEGROWANE NAUCZANIE Z PERSPEKTYWĄ
OBLICZENIOWĄ - ICSE4SCHOOL
Zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w celu poprawy skuteczności i jakości
edukacji w szkołach.

Szkoła / instytucja:
Strona internetowa

Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
http://www.smcebi.edu.pl

Centrum

Dyrektor

prof. Marian Paluch

Typ szkoły

Uniwersytet we współpracy ze szkołami średnimi

Zakres wiekowy:

Szkoła średnia (15-19)

Kontekst

Projekt został zrealizowany w międzynarodowej współpracy
międzysektorowej w ramach Partnerstw strategicznych
programu Erasmus+, która obejmowała:
- 3 instytucje szkolnictwa wyższego (Uniwersytet Śląski w
Katowicach, Uniwersytet w Augsburgu, SIMULA School of
Research and Innovation)
- 2 szkoły ponadgimnazjalne (117 ZS z Warszawy oraz 2 AZSO
w Chorzowie)
- organizację pozarządową, związaną z sektorem edukacji
(Fundacja EDU-RES)
Projekt był realizowany w okresie 01.09.2014 to 31.08.2017.

Inne informacje o

Celem

przedsięwzięciu związane

ponadnarodowym konsorcjum metodyki zintegrowanego z

z tym zakresem rozwoju

informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach
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zawodowego

ponadgimnazjalnych na podstawie realizacji pilotażowego
programu zajęć. Cel realizowany był poprzez wprowadzenie
w proces dydaktyczny nowatorskich metod kształcenia
matematyki,

fizyki

i

informatyki

z

wykorzystaniem

programowania w środowisku Python/SAGE.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Realizacja projektu została częściowo oparta na procedurze wymiany dobrych praktyk
ponadnarodowych, związanych z edukacją i na wykorzystaniu metody peer learning i learning
by doing. Kluczową rolę w projekcie odegrała koordynacja zajęć z informatyki z programem z
fizyki i matematyki dla poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie perspektywy
obliczeniowej (Metody wizualizacji np. jak planowanie f (x); metody numeryczne, algebra
komputerowa, przetwarzanie danych. Uczniowie w trakcie kursu zdobywali umiejętności
programowania i doświadczenie w wykorzystywaniu zaawansowanego oprogramowania
naukowego, który może być następnie stosowane do analizy problemów. W przeciwieństwie
do wielu innych rozwiązań komputeryzacji kształcenia, w projekcie wykorzystano
eksperymentowanie z językiem interaktywnym (język Python oraz platforma SageMath).
Wytworzone rezultaty pracy intelektualnej:
O1- Materiały dydaktyczne do ponad 20 lekcji matematyki i fizyki Materiały obejmują
zintegrowane zagadnienia tematyczne. Ponadto w materiałach zawarto zbiór zadań
maturalnych, które mogą być rozwiązywane z Sage.
O2 - Raport: Metodyka integracji metod komputerowych z nauczaniem przedmiotów ścisłych,
zawierający m.in. wyniki prac i obserwacji z zajęć prowadzonych w szkołach partnerskich,
wskazówki metodyczne, materiały dla nauczycieli itp. Rezultaty dostępne są m.in. na
platformie upowszechniania projektów VALOR, na http://visual.icse.us.edu.pl/metodologia
oraz http://visual.icse.us.edu.pl/methodology. Materiały robocze (w tym opublikowane prace
nauczycieli i uczniów), które również mogą być cennym materiałem dla innych nauczycieli są
dostępne na serwerach: https://sage01.icse.us.edu.pl/pub/.
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Rezultaty wytworzono w języku polskim i angielskim. Wytworzone rezultaty stanowią
odpowiedź na zdiagnozowane na etapie tworzenia projektu potrzeby grup docelowych. Na
etapie planowania projektu ustalono, że wszystkie materiały zostaną opublikowane na licencji
CC-BY-SA, umożliwiając ich dalszy rozwój. Licencje Creative Commons pozwalają twórcom
utworów zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi.
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PRYWATNE PRZEDSZKOLE "YES - MŁODZI ODKRYWCY", BĘDZIN
Rozbudzanie dziecięcej ciekawości oraz zaspokajanie naturalnej dziecięcej potrzeby
poznawania świata poprzez doświadczanie, dzięki zastosowaniu metody projektów.
Główna idea:
Słyszę i zapominam
Widzę i pamiętam
Robię i rozumiem

Szkoła / instytucja:

Będzin Prywatne Przedszkole "Yes Młodzi Odkrywcy"

Strona internetowa

http://www.yesmlodziodkrywcy.pl/

Dyrektor

Joanna Brown

Typ szkoły

Przedszkole

Zakres wiekowy

2,5-6

Kontekst

Przedszkole składa się z trzech grup wiekowych: grupa
Podróżników (2,5 - 3 lata), grupa Poszukiwaczy Przygód (4
lata) oraz grupa Odkrywców (5 i 6 lat). Sale dydaktyczne w
przedszkolu zorganizowane są tak, by wspierać holistyczny
rozwój dziecka, podzielone na strefy tematyczne w których
znajdują się zabawki i pomoce dydaktyczne adekwatne do
wieku dzieci. Dzieci zachęcane są do eksperymentowania z
różnymi teksturami i mediami oraz do dokonywania
niezależnych wyborów w trakcie zabawy.
Dużym atutem naszego przedszkola jest okalający budynek
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duży ogród na który składa się duży, kolorowy plac zabaw,
ścieżka rowerowa, altanka oraz lasek ze ścieżką przyrodniczą i
punktem widokowym.
Inne informacje o
przedsięwzięciu związane
z tym zakresem rozwoju
zawodowego

Kim jest Młody Odkrywca?
Młody Odkrywca to każde dziecko, niezależnie skąd pochodzi,
gdzie mieszka, jakim językiem włada, jaki ma kolor skóry.
Ciekawość świata, eksploracja nawet najmniejszego obiektu
czy głęboka koncentracja w najbardziej zaskakującym
momencie przychodzi naturalnie każdemu dziecku od
najmłodszych lat. Młody Odkrywca potrzebuje stymulującego
otoczenia i nowych sytuacji, by móc rozwijać swoje
zainteresowania i

umiejętności.

Trzeba

doceniać

jego

indywidualność i pozwolić mu na samodzielne „wyprawy” jak
również wspierać go gdy napotyka przeszkody.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Główne założenie metody projektów polega na tym, że uczniowie samodzielnie inicjują,
planują, a następnie dążą do realizacji i w końcu oceny działań podjętych zgodnie z kierunkiem
ich zainteresowań. Rolą nauczyciela w tej metodzie jest towarzyszenie uczniom w tym
procesie, wspomaganie, dyskretne prowadzenie oraz wzbudzanie dziecięcej inicjatywy. Proces
uczenia się dokonuje się poprzez działalność badawczą, jest to uczenie się czynne, w toku
którego działalność praktyczna związana jest z pracą umysłową. Źródłem projektu jest pewien
fragment rzeczywistości, który wyzwala zainteresowanie poznawcze dzieci. Główna wartość
metody projektów tkwi w tym, że dziecko niejako z własnej inicjatywy podejmuje wysiłek
badawczy, dąży do rozwiązania sytuacji problemowej, eksperymentuje, a zatem samodzielnie
tworzy wiedzę, zamiast biernie ją przyjmować. Dziecko staje się małym badaczem i odkrywcą.

Dlaczego pracujemy metodą projektów?:
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o

treści edukacyjne są zgodne z zainteresowaniami dzieci, rodzą się z nich;

o

metoda wspiera naturalne predyspozycje obserwacyjno - poznawcze każdego
dziecka, dzieci to wszak urodzeni badacze;

o

dzieci odczuwają radość samodzielnego poznania;

o

dzieci uczą się samodzielnego formułowania pytań i poszukiwania odpowiedzi, a
także korzystania z pomocy ekspertów jako źródła informacji;

o

angażuje się intelekt oraz emocje, dzieci uczą się poprzez zachwyt;

o

metoda uwzględnia podmiotowość dzieci; dając im prawo do wyboru
podejmowanych zadań, szukania rozwiązań, oceny wyników, co zwiększa ich
poczucie sprawstwa;

o

daje możliwość społecznego uczenia się, rozwija umiejętności komunikacyjne;

o

dzięki niej wzrasta poczucie odpowiedzialności dzieci za własne działania, w tym
także za proces uczenia się, czego dowodzą wyniki badań.

Jak realizujemy metodę projektów w naszym przedszkolu?:
Etap I
W pierwszym etapie projektu dokonuje się wyboru tematu, którego dotyczył będzie projekt.
Starsze dzieci na ogół same podają swoje propozycje, a gdy jest ich zbyt wiele wybór odbywa
się w drodze losowania, nauczycielki starają się jednak zrealizować w nieco późniejszym
terminie także pozostałe tematy wzbudzające duże zainteresowanie dzieci. W grupie młodszej
natomiast tematyka projektu wyłania się na ogół z obserwacji nauczycielek dotyczących
podejmowanych przez dzieci aktywności w trakcie ich swobodnej zabawy. Gdy temat jest
wybrany zadaniem nauczyciela jest dokonanie analizy dostępności materiałów, możliwości
zaproszenia ekspertów oraz przeprowadzenia zajęć terenowych. Następnie nauczyciel
wprowadza temat, określając podstawy wiedzy jaką mają na danym etapie dzieci.
Zakończeniem tego etapu jest stworzenie aktualnej siatki pojęć oraz sporządzenie listy pytań
odnoszącej się do przedmiotu badań małych odkrywców (Co wiemy? → Czego chcemy się
dowiedzieć?).
Etap II
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To rodzaj podróży badawczej....
Na tym etapie następuje wnikliwe zgłębianie tematu, mali badacze poszukują odpowiedzi na
sformułowane w pierwszym etapie pytania, a bywa i tak, że wraz z przyrostem wiedzy
pojawiają się kolejne, bardziej wnikliwe pytania.
Proces badawczy odbywa się poprzez:
•

zajęcia terenowe podczas których dzieci mają możliwość poznania miejsca czy
obiektu, przyjrzenia się z bliska urządzeniom, materiałom, które się tam znajdują,
rozmowy ze spotkanymi osobami oraz rejestrowania swoich przeżyć za pomocą
szkiców, notatek czy fotografii;

•

wizyty ekspertów czyli rozmowę z zaproszonym gościem będącym znawcą danego
tematu;

•

kwerendę czasopism, magazynów i katalogów związanych z tematyką, które często
przynoszone są przez dzieci z domu;

•

budowanie konstrukcji związanych z tematyką projektu przy użyciu różnorodnych
materiałów (np. statek z kartonu, wóz strażacki z klocków);

•

organizację sali dydaktycznej w taki sposób aby znalazły się w niej przedmioty czy
wyposażenie związane z projektem;

•

bezpośrednie

poznawanie

przedmiotów,

eksperymentowanie

z

użyciem

różnorodnych materiałów;
•

inscenizacje, prace plastyczne, zabawy muzyczne;

•

swobodną zabawę;

•

a także inne rodzaje działań, które wynikają z aktywności badawczej dotyczącej
danego tematu.

Na tym etapie zapraszamy też do współpracy rodziców, prosząc o dostarczenie materiałów,
które będą uważać za pomocne przy realizacji projektu, lub też o zaproponowanie wizyty
eksperckiej czy miejsca zajęć terenowych.
Nadchodzi jednak taki moment, w którym mali badacze wydają się być znużeni tematem. Ich
ciekawość została zaspokojona i nie podejmują już tak chętnie dyskusji dotyczącej projektu,
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coraz rzadziej odwiedzają kącik projektu. Jest to dla nauczyciela znak, że należy przejść do
etapu III.
Etap III
Jest to faza kulminacyjna projektu, w której następuje podsumowanie zdobytej wiedzy.
Zadaniem małych badaczy jest ustalenie czego się dowiedzieli, jakimi informacjami chcieliby
się podzielić z innymi oraz w jakiej formie i dokonać wybranego rodzaju prezentacji (np.
wystawy prac, rysunków, zdjęć). Nauczyciel przeprowadza z dziećmi podsumowującą dyskusję
oraz analizuje projekt w świetle wymagań programowych i dokonuje jego ewaluacji. Finalnym
produktem projektu jest raport prezentujący krok po kroku przebieg projektu, zajęcia i
aktywności dzieci oraz wiedzę, którą zdobyły. Raport jest uzupełniony o zdjęcia zrobione
podczas aktywności dzieci. Później raport jest wysyłany do rodziców.
Przykład realizacji metody projektu
Jak przebiegał proces badawczy na przykładzie projektu "Ptaki" - Grupa Poszukiwaczy Przygód
•

dzieci w pierwszej kolejności poszukiwały informacji dotyczących budowy ptaków,
oglądając ich zdjęcia w albumach i książkach, a także korzystając z interaktywnego
programu;

•

młodych badaczy szczególnie zainteresował wygląd mewy,

ich poszukiwania

zakończyły się wykonaniem pracy plastycznej "Mewa"; interesujący pod względem
budowy okazał się także dla dzieci paw - po zebraniu informacji na jego temat dzieci
również wykonały pracę plastyczno - techniczną;
•

w albumach i książkach dzieci z pomocą nauczycielek odnajdywały także niezwykle
ciekawe informacje dotyczące tego co jedzą ptaki i do czego potrzebne im są
dzioby;

•

dzieci udały się do przedszkolnego lasku i bawiąc się w małych ornitologów
obserwowały żyjące tam ptaki: wróble, sroki i sikorki;

•

poszukiwacze zainteresowani też byli miejscem zamieszkania ptaków, aby zatem
dowiedzieć się czegoś o ptasich mieszkaniach przeglądali albumy i oglądali krótkie
filmy przyrodnicze, a w ramach podsumowania wiadomości uczestniczyli w zadaniu,
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którego celem było połączenie zdjęcia wybranego ptaka ze zdjęciem jego domu lub
dziupli;
•

aby pomóc dzieciom znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytanie - do czego ptakom
potrzebne są pióra? - nauczycielka przeprowadziła eksperyment, w którym trzy
pióra zostały zanurzone w trzech naczyniach: z wodą, olejem i detergentem.
Nauczycielka objaśniając wynik eksperymentu wytłumaczyła dzieciom dlaczego
pióra ptaków nie nasiąkają wodą, poruszając także temat zanieczyszczeń mogących
znajdować się w rzekach, morzach czy oceanach i wynikających z nich
niebezpieczeństw dla życia ptaków. Dzieci podczas tej rozmowy wykazały się dużą
wrażliwością dotyczącą zagrożeń ekologicznych;

•

nauczycielki zaprosiły do współpracy eksperta - ornitologa, który przeprowadził
pokaz ptaków drapieżnych. Ekspert zaprezentował ptaki z bliska oraz w czasie lotu,
zwracając uwagę na ich budowę, zachowania, a także przybliżając zasady ich
ochrony;

•

aby projekt był zgodny z wymogami programowymi nauczycielki poprowadziły
zabawy matematyczne polegające na przeliczaniu przez dzieci ptaków na modelu
drzewa oraz określaniu stosunków przestrzennych: nad, pod, obok;

•

- nauczycielki zainicjowały także zabawy dźwiękonaśladowcze,

w trakcie których

dzieci imitowały różne ptasie śpiewy;
•

dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i muzycznych, które nawiązywały do
życia ptaków;

•

w ramach sfinalizowania projektu dzieci wraz z nauczycielkami przygotowali galerię
wykonanych w trakcie jego trwania prac plastycznych.

Tematy projektów, które zrealizowaliśmy do tej pory
Grupa Podróżników:
•

"Koparki"

•

"Krowa"

•

"Karetka pogotowia"

•

"Rodzina"
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•

"Pociągi"

•

"Przyjęcie"

•

"Lwy"

•

"Zawody"

•

"Rośliny"

•

"Dinozaury"

•

"Komputer"

Grupa Poszukiwaczy Przygód:
•

"Kraina lodu"

•

"Dinozaury"

•

"Ptaki"

•

"Klocki lego"

•

"Kubuś Puchatek"

Grupa Odkrywców:
•

"Kwiaty"

•

"Kosmos"

•

"Konie"

•

"Karnawał"

•

"Szkoła"

•

"Jedzenie"

•

"Konie"

•

"Poszukiwacze złota"

•

"Arktyczne podróże"

•

"Zimowy świat"

•

"Ryby i rekin"

•

"Jaszczurki i węże"

•

"Teatr"

•

A kolejne projekty wciąż przed nami, bo dziecięca ciekawość nie zna granic...
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SUPERBELFRZY RP - GRUPA ZAMKNIĘTA NA FACEBOOKU
ZAPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA GRUPY, NAUCZYCIELKI
Z ZSO NR 1, RUDA ŚLĄSKA
Grupa nauczycieli wykorzystująca social media aby współpracować ze sobą, tworzyć nową
przestrzeń dla wymiany doświadczeń, dzielić się wiedzą oraz wspólnie realizować edukacyjne
projekty krajowe i międzynarodowe zarówno w przestrzeni internetowej jak i realnej.

Szkoła / instytucja:

Grupa zamknięta na Facebooku działająca od 2011 roku
Superbelfrzy RP

Strony internetowe

Ogólnodostępne zasoby:
Fanpejdż grupy: https://www.facebook.com/superbelfrzy/
Blogi grupy
•

Główny blog http://www.superbelfrzy.edu.pl/

•

Blog

nauczycieli

wczesnoszkolnych

http://www.zamiastkserowki.edu.pl/
•

Blog matematyków http://www.kostkinamatmie.edu.pl/

Historia

grupy

w

postaci

timelina

https://www.sutori.com/story/oto-historia-grupyniezwyklych-ludzi
Kanał

youtube

grupy

:

https://www.youtube.com/user/superbelfrzy
Tutoriale

na

pinterest

https://pl.pinterest.com/bilusz/superbelfrzy-rp-samouczki/
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Zestaw artykułów: https://issuu.com/superbelfrzyrp
Niektóre

z

blogów

ekucjacyjnych

członków

grupy

:

http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzoneprzez-superbelfrow/
Padlet

z

polecanymi

linkami

https://padlet.com/Superbelfrzy/rwzut4q2koip
Zarząd

Superbelfrzy to grupa demokratyczna zarządzana przez
dziesięciu administratorów, członków grupy zgodnie z
regulaminem grupy.

Typ szkoły

Nieformalna grupa około 150 nauczycieli z całej Polski

Wiek

Wszystkie poziomy nauczania od przedszkola do szkół
średnich

Kontekst

NauczYciele uczą się od siebie wzajemnie korzystając z
możliwości jakie dają media społecznościowe i narzędzia TIK.
Oddolna grupa na facebooku może uzupełniać oficjalną
edukację nauczycieli i odpowiadać na potrzeby edukacyjne
nauczycieli.

Inne informacje

Superbelfrzy to oddolna, a nawet czasami “undergrundowa”
aktywność

polskich

nauczycieli

zainteresowanych

innowacyjnymi metodami nauczania, a także rozwojem w
edukacji tak zwanych kompetencji miękkich. Działalność non
profit. Filozofia grupy zakłada bezpłatne dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem

z

członkami

grupy

oraz

innymi

nauczycielami, którzy są poza grupą. Wszystkie materiały są
udostępnianie na zasadzie wolnych licencji CC BY SA. Grupa
działa niezależnie i nie jest związana z żadną organizacją
komercyjną lub państwową.
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SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Aktywność grupy:
Na początku istnienia aktywność grupy koncentrowała się na przestrzeni sieciowej , później
zaczęła rozszerzać się również na inne obszary takie jak: spotkania realne, projekty
międzynarodowe, webinary, konferencje, masowe nauczanie online itd.
Najciekawsze przedsięwzięcia grupy to:
•

Publikowanie inspiracji, porad, przykładów zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych w edukacji na blogach i fanpejdżu grupy

•

Dzielenie się widzą na organizowanych przez grupę webinariach, maratonach
webinariowych takich jak Edumoconline i Superblefrzy nocą

•

Promocja i rozpowszechnianie międzynarodowych eventów edukacyjnych takich jak
Międzynarodowy dzień kropki, Tydzień Kodowania, Tydzień Edukacji Globalnej)

•

Przygotowywanie ogólnopolskich działań z okazji Międzynarodowego Dnia
Nauczyciela

•

Prowadzenie grupy wsparcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na facebooku

•

Organizowanie corocznych spotkań członków grupy „Qńwent”, połączonych z
warsztatami edukacyjnymi i integracją grupy

•

Organizowanie regionalnych spotkań członków grupy i zaproszonych nauczycieli na
spotkaniach pod tytułem „Superblefrzy przy kawie”

•

Planowanie organizacji Educampu dla nauczycieli

Rezultat:
Najważniejszym rezultatem działań grupy jest rozwój współpracy między nauczycielami ora
promocja nowoczesnych metod nauczania. Grupa jest rodzajem wsparcia dla nauczycieli z
całego kraju, jej członkowie stają się liderami rozwoju w swoich szkołach i lokalnych
środowiskach. Większość z nich współpracuje również z innymi partnerami edukacyjnymi i
organizacjami takimi jak: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Etwinning, Erasmus+, Mistrzowie
Kodowania, Fundacja Nowoczesna Polska itp.
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Korzyści:
Dzięki grupie, jej członkowie zaczynają uczyć w bardziej nowoczesny sposób. Każdy członek
grupy inspiruje innych nauczycieli i prowadzi własne projektu edukacyjne. Angażuje się też w
różnorodne krajowe i międzynarodowe projekty oraz oczywiście zaczyna używać innowacyjne
metody na własnych lekcjach.
Na chwilę obecną tematy, które są przez grupę najczęściej podejmowane to:
•

Język programowania i kodowanie na różnych przedmiotach

•

Roboty i rozszerzona rzeczywistość w edukacji

•

Znaczenie relacji w edukacji szkolnej

•

Gamifikacja w edukacji

•

Zastosowanie TIK w edukacji zgodnie z modelem SAMR

•

Notowanie wizualne w edukacji

•

Uczenie poza klasą i szkołą

•

Uczenie się przez nauczanie

Rozwój:
W planach grupy na ten rok jest między innymi:
•

utrzymanie rozwoju i praca z nowymi grupami nauczycieli

•

wprowadzanie nowych projektów takich jak EduCamp i regionalne spotkania
nauczycieli

•

utrzymanie procesu wymiany i dzielenia się między nauczycielami i uczącymi się

Czy te rozwiązanie można adaptować?
Każda grupa społecznościowa może ewaluować z forum dyskusyjnego w miejsce wsparcia i
sieć współpracy. Ważne jest ustalenie reguł grupowych i założenie że aktywność będzie
opierała się na działania non-profit. Taka grupa może stać się grupą, która zacznie mieć realny
wpływ na lokalny a nawet czasami ogólny system edukacji. Członkowie grupy mogę
przekazywać filozofię grupy dalej i w być rodzajem emisariuszy zmian w swoich środowiskach.
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Jak pomoże to poprawić uczenie i uczenie się ?
Dzięki grupie Superbelfrzy RP wielu nauczycieli poznało nowe metody nauczania i skorzystało
z inspiracji na swoich lekcjach. Ważna jest też zmiana myślenia na temat własnego warsztatu
pracy. Działania grupy to konetywizm w praktyce. Wymiana między nauczycielami daje im
możliwość uzyskania wiedzy na temat nowoczesnego uczenia, metod pracy, programów,
narzędzi i strategii edukacyjnych. To tak naprawdę szansa na poprawę jakości uczenia każdego
dnia.
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PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Nauczyciele języka niemieckiego biorą udział w seminariach pod nazwą “Dni Austrii”
organizowanych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Austrii, gdzie zdobywają wiedzę o
tym kraju, niuansach języka oraz o kulturze Austrii: literaturze, muzyce, filmie, malarstwie,
sporcie itp. Uczestnicy wykorzystują zdobyte umiejętności i wiedzę na własnych lekcjach języka
niemieckiego.

Szkoła / instytucja:

Regional Teacher Development Center “WOM” in Katowice
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM”
w Katowicach

Strona internetowa

www.womkat.edu.pl

Dyrektor

Anna Zakrzewska-Zamora

Typ szkoły

Ośrodek doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim

Zakres wiekowy

Nauczyciele języka niemieckiego uczący w szkołach
publicznych

Kontekst

Misją Ośrodka jest wspieranie ustawicznego rozwoju
zawodowego nauczycieli oraz pracowników oświaty zgodnie z
potrzebami oświatowymi regionu według standardów
europejskich.

Inne informacje o

Założeniem, jakie przyświeca organizacji Dni Austrii jest

przedsięwzięciu związane

zdobycie przez nauczycieli wiedzy o kulturze Austrii,

z tym zakresem rozwoju

rozwijanie umiejętności metodycznych i podniesienie jakości

zawodowego

nauczania języka niemieckiego poprzez zastosowanie owej
wiedzy i umiejętności w nauczaniu.
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SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Szczegóły dotyczące omawianego przypadku: działania, rezultaty, korzyści, zakres rozwoju,
przyczyny podjęcia tego przedsięwzięcia, w jaki sposób dane przedsięwzięcie pomogło w
rozwoju uczenia się i nauczania.
Dni Austrii w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
organizowane są w formie dwudniowego seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego w
województwa śląskim przy współpracy z Austriackim Ministerstwem Edukacji. Przy tym
ministerstwie działa Referat Kultur und Sprache (Kultura i Język), który od ponad 20 lat
zajmuje się popularyzacją języka oraz kultury austriackiej. Ich bogata oferta różnorodnych
szkoleń jest adresowana do germanistów
i nauczycieli języka niemieckiego na całym świecie. Mottem działań jest: współpracować,
wzajemnie się od siebie uczyć, wspólnie troszczyć się o jakość nauczania języka niemieckiego,
a przez to pogłębiać interkulturowe porozumienie.
Dni Austrii organizowane są w RODN „WOM” od 2007 roku i cieszą się ogromnym
zainteresowaniem germanistów. Co roku gościmy dwóch referentów z Wiednia, którzy przez
dwa dni prowadzą warsztaty metodyczne, przybliżające uczestnikom wiedzę
o kraju, niuansach języka oraz o kulturze, a szczególnie austriackiej literaturze, muzyce,
sztuce, filmie, sporcie i życiu codziennym. Każdy z uczestników otrzymuje materiały
dydaktyczne przygotowane przez prowadzących, które wykorzystuje na lekcjach języka
niemieckiego, propagując kulturę Austrii wśród swoich uczniów, a jednocześnie rozwijając
umiejętności językowe i przyjazny stosunek do kultury Austrii, co pozytywnie wpływa na
naukę języka niemieckiego. Każdego roku w naszym przedsięwzięciu uczestniczy kilkadziesiąt
osób.
Wydarzeniu towarzyszą mniej formalne spotkania z nauczycielami np. wspólne śpiewanie
kolęd, muzykowanie, spotkania w muzeach, pieczenie Apfelstrudel, degustacja polskiej
kuchni, uczestnictwo w koncertach muzyki klasycznej. Z inicjatywy nauczycieli eksperci są
zapraszani do ze szkół, gdzie spotkają się z nauczycielami, przybliżając im system edukacji w
Austrii.
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Celem Dni Austrii jest zdobycie przez nauczycieli wiedzy o kulturze Austrii, rozwijanie
umiejętności metodycznych i podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego poprzez
zastosowanie owej wiedzy i umiejętności w nauczaniu.
Ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu szkoleń wskazuje na zdecydowaną przydatność i
walory edukacyjne tego przedsięwzięcia. Nauczyciele uczą się aktywizujących technik
nauczania, otrzymują interesujące materiały autentyczne, niezwykle użyteczne na lekcjach
języka. Nauczyciele szczególnie podkreślali profesjonalizm ekspertów austriackich i szerokie
spektrum stosowanych przez nich metod. Doceniali też bardzo miłą atmosferę sprzyjającą
nauce i nowym doświadczeniom, a także fakt, że eksperci mówili w swoim ojczystym języku
niemieckim, co dla filologa jest szczególnie pożądane.
Nauczycieli szczególnie zainteresowani kulturą i językiem nawiązali dalszą współpracę z
referatem Kultur und Sprache i skorzystali z dłuższych szkoleń organizowanych w Austrii.
Należy nadmienić, że uczestnictwo w dwudniowym seminarium jest bezpłatne dla nauczycieli.
Koszty przedsięwzięcia ponosi zarówno strona austriacka, zapewniając udział ekspertów i
materiały, jak i RODN „WOM”, który zajmuję się organizacją. Dni Austrii są dlatego szeroko
dostępne dla wszystkich nauczycieli.
Biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne efekty tego przedsięwzięcia, a także liczne prośby
nauczycieli, RODN „WOM” kontynuuje współpracę z Ministerstwem Edukacji Austrii,
zapewniając swoim beneficjentom szkolenia najwyższej jakości.
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FESTIWAL EDUKACYJNY „NOWE INSPIRACJE”
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Misją RODN „WOM” w Katowicach jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego
nauczycieli oraz pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu według
standardów europejskich.

Szkoła / instytucja:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM”
w Katowicach

Strona internetowa

www.womkat.edu.pl

Dyrektor

Anna Zakrzewska-Zamora

Typ szkoły

Ośrodek doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim

Zakres wiekowy

Nauczyciele wszystkich typów szkół

Kontekst

Poszerzanie oferty edukacyjnej ośrodka, wspieranie szkół w
realizacji polityki oświatowej państwa i dostosowaniu swojej
pracy do zmian w oświacie,
między

instytucjami

nawiązywanie współpracy

prowadzonymi

przez

Urząd

Marszałkowski w Katowicach
Inne

informacje

o Założeniem,

przedsięwzięciu związane Edukacyjnych
z tym zakresem rozwoju nauczycielom
zawodowego

jakie

przyświeca

„Nowe
wszystkich

organizacji

Inspiracje”,
typów

jest

szkół

Festiwali
dostarczenie

wszechstronnej,

zróżnicowanej i nowoczesnej oferty szkoleniowej, okazji do
wymiany doświadczeń, a także umożliwienie kontaktów z
innymi instytucjami przydatnymi w pracy szkoły.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Organizowane corocznie Festiwale Edukacyjne „Nowe Inspiracje” to największe wydarzenie w
RODN „WOM” w Katowicach. Jego częścią są organizowane od 21 lat Giełdy Wydawców,
które były odpowiedzią na tworzenie się rynku wydawniczego w Polsce po transformacji
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ustrojowej. Nagromadzenie powstających wówczas oficyn i ̶ co za tym idzie ̶ nowych
podręczników powodowało chaos, w którym wszyscy się gubili. Organizowane wtedy giełdy
były próbą pokazania nowego rynku wydawniczego i możliwości, które dawał. Z czasem ta
funkcja przestała być tak istotna. Poszerzyliśmy więc zakres oraz formę wydarzenia i odtąd
giełdy towarzyszą większej imprezie, czyli Festiwalowi Edukacyjnemu. Od 2017 roku patronat
nad wydarzeniem objął Uniwersytet Śląski, co podniosło jego rangę.Staramy się, by festiwal
był świętem oświaty regionu, odpowiadał na potrzeby nauczycieli, które co roku mają swoją
specyfikę, oraz wpisywał się w realizację polityki oświatowej państwa. Ostatnia reforma
oświaty nałożyła na szkoły nowe obowiązki, wprowadziła nowe podstawy programowe, a tym
samym podręczniki, nowe obszary tematyczne (np. programowanie i szachy, podkreślenie
wagi doradztwa zawodowego). Proponujemy nauczycielom wszystkich specjalności i
poziomów edukacyjnych warsztaty metodyczne prowadzone przez konsultantów ośrodka i
przez zaproszonych specjalistów (w tym pracowników Uniwersytetu Śląskiego), zajęcia służące
rozwojowi osobowości, spotkania autorskie z twórcami, wystawy różnych instytucji
współpracujących z ośrodkiem, a więc wielu muzeów, kin, placówek kultury, stowarzyszeń i
innych. Takie działanie wpisuje się w zalecenia Urzędu Marszałkowskiego dotyczące
konieczności współdziałania podlegających mu instytucji. Nawiązane w trakcie festiwalu
kontakty często skutkują dalszymi wspólnymi inicjatywami. W trakcie imprezy swoją ofertę
przedstawiają wydawnictwa podręczników i książek edukacyjnych oraz firmy zajmujące się
pomocami dydaktycznymi różnego typu, w tym zabawkami edukacyjnymi, materiałami do
prac manualnych, sprzętem technicznym (w zeszłym roku hitem były drukarki 3D), sprzętem
IT (popularne są prezentacje możliwości tablic multimedialnych), wyposażeniem pracowni
różnego rodzaju (np. specjalistycznego sprzętu w klasach dla mechaników samochodowych),
ale też firmy usługowe, oferujące prace przydatne w szkołach, jak np. studio fotograficzne.
Nauczyciele mają możliwość poznania rozwiązań technicznych, środków technicznych, do
których w innych okolicznościach być może nie mieliby okazji dotrzeć, a które mogą im pomóc
w codziennej pracy.
W ubiegłym roku zaproponowaliśmy nauczycielom 55 bezpłatnych warsztatów, których
tematyka dotyczyła zarówno dydaktyki, jak i nowatorskich rozwiązań metodycznych.
Nauczyciele mieli okazję np. przeanalizować wykorzystanie zasobów YouTube na lekcjach
LEADING TO LEARN TOGETHER

200

Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”
Przykład dobrej praktyki

języka polskiego, dowiedzieli się, czy Internet i urządzenia mobilne odbierają czytelników
książce, poznawali sposoby prowadzenia ćwiczeń śródlekcyjnych przy muzyce oraz ciekawe
sposoby pracy w grupie integracyjnej, nauczyli się wykorzystywać zabawy sensoryczne w
edukacji przedszkolnej, prowadzić zabawy plastyczno-konstrukcyjne. Psycholog wskazał, jak
pracować z trudną klasą, filmoznawca opowiedział o filmowych wizjach przyszłości, a
dogoterapeuta o tym, w jaki sposób pies może wspomóc rozwój psychoruchowy dziecka.
Zgodnie z przewidywaniami, niezwykle obleganymi warsztatami były te dotyczące
programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym, będącego nowym elementem we wchodzącej
w życie podstawie programowej. Były również warsztaty dla nauczycieli prowadzących zajęcia
szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.
Nauczyciele uczestniczyli w koncercie uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K.
Szymanowskiego, w pokazach przygotowania koktajli bezalkoholowych z różnych stron świata
przedstawianych przez Zespół Szkół Gastronomicznych oraz z finale konkursu na wykonanie
kompozycji z żywych kwiatów, przeznaczonym dla uczniów przede wszystkim szkół
zawodowych branży ogrodniczej. Aspekt współpracy ze szkołami ̶ w tym przede wszystkim
wszelkimi szkołami zawodowymi ̶ jest bardzo ważny. To przede wszystkim kwestia nobilitacji
tego typu szkolnictwa - z jednej strony uczniowie mają okazję prezentacji swoich osiągnięć
szerokiemu kręgowi odbiorców, z drugiej nauczyciele innego typu szkół mają możliwość
weryfikacji swoich opinii na ten temat. W historii Festiwali Edukacyjnych znajdziemy również
pokazy

mody,

fryzur,

pokazy

kosmetyczne,

gastronomiczne

różnego

rodzaju

(przygotowywania koktajli i deserów, parzenia kawy, robienia sałatek). Wszystkie
przygotowane przez uczniów szkół zawodowych. Uczniowie szkół mundurowych pilnowali
porządku, m. in. kierując ruchem na parkingu i w okolicy. Uczniowie klas dziennikarskich
przeprowadzali w czasie festiwalu wywiady z uczestnikami.
Mocnym akcentem festiwali jest regionalizm ̶ w zeszłym roku uczestnicy wydarzenia mieli
do wyboru warsztaty na temat górnictwa w sztuce, edukacji regionalnej na przykładzie
wystawy w Muzeum Historii Katowic, demonologii ludowej czy wykład o tym, jak dawniej
dbano o higienę. To również tematyka bardzo eksponowana w dokumentach organu
prowadzącego, w związku z tym jest obecna w niemal wszystkich edycjach festiwalu.
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Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”
Przykład dobrej praktyki

Współpracujemy w tym zakresie zarówno z muzeami, stowarzyszeniami regionalnymi, jak
uznanymi autorami książek poświęconych tej tematyce. Często ta współpraca znajduje
kontynuację w formie artykułów w wydawanym przez ośrodek kwartalniku „Forum
Nauczycieli”.
Festiwal inspiruje nauczycieli. Ewaluacja wydarzenia potwierdza to co roku. Nauczyciele
doceniają kreatywne warsztaty, wszechstronność oferty, prezentowane nietuzinkowe
rozwiązania i chętnie uczestniczą w przedsięwzięciu, które każdego roku rozszerza swoją
formułę edukacyjną i organizacyjną.
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PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ
PRYWATNYCH W KATOWICACH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY
W jaki sposób kadra nauczycieli I szkoleniowców Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach
podnosi swoje kwalifikacje i rozpowszechnia nabytą wiedzę?

Szkoła / instytucja:

Zespół Szkół Prywatnych

Strona internetowa

https://www.nasze-szkoly.edu.pl

Dyrektor

Jolanta Kałuża

Typ szkoły

Zespół Szkół Prywatnych, w skład których wchodzą:
Prywatne Przedszkole “Domowe Przedszkole”
Prywatna Szkołą Podstawowa “Szkoła Jak Dom”
Prywatne Gimnazjum „Amicus”
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza
z Międzynarodową Maturą
Complex of Silesian International Schools

Zakres wiekowy

Nauczyciele, kadra zarządzająca

Kontekst

•

Liczba nauczycieli – ponad 130

•

Wszyscy z wykształceniem wyższym I potwierdzonymi
kwalifikacjami zawodowymi

•

Nauczyciele różnych narodowości, o różnym podłożu
kulturowym i religijnym, w tym native speakerzy

•

Szkoły z programem polskim zatwierdzonym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Cambridge i
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International Baccalaureate
Inne

informacje

o

Zawód

nauczyciela

charakteryzuje

zdobytej wiedzy,

się

koniecznością

przedsięwzięciu

aktualizowania

zdobywania

nowych

związane z tym zakresem

umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być

rozwoju zawodowego

nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i
swojej osobowości. Konkurencyjny rynek pracy modyfikuje
wymagania stawiane nauczycielom i szkole. Również system
awansu

zawodowego

motywuje

nauczycieli

do

doskonalenia, które wpływa na podnoszenie jakości pracy
szkoły.

SZCZEGÓŁY STUDIUM PRZYPADKU
Zespół Szkół Prywatnych w Katowicach to konglomerat placówek o różnych poziomach
edukacyjnych, a także różnych kulturach za sprawą oddziałów międzynarodowych
skupiających uczniów z całego świata. Decyzja o wprowadzeniu nauczania w języku
angielskim, wprowadzeniu systemy matury międzynarodowej, nauczania programem
Cambridge wymagała od kadry nauczycielskiej i zarządzającej odpowiedniego przygotowania
przejawiającego się w szeregu szkoleń, które edukatorzy odbyli i odbywają na przestrzeni
wielu lat działalności wszystkich naszych szkół. Podnoszenie swoich własnych kwalifikacji w
zakresie nauczanego przedmiotu, a także nabywanie nowej wiedzy i umiejętności wynika z
wewnętrznej potrzeby każdego dobrego nauczyciela, ale jest również reakcją na zmieniającą
się rzeczywistość wzbogaconą o nowoczesne technologie, nowatorskie podejścia do edukacji,
rosnącą rolę edukacji poza-formalnej oraz zapotrzebowanie rynku pracy na jednostki
wyposażone w kompetencje 21 wieku. Pani Dyrektor Jolanta Kałuża tworząc pierwszą Szkołę
jak Dom 25 lat temu wykazała się nowatorskim pomysłem i w swoim postanowieniu o
otwieraniu się na nowe inicjatywy trwa nieprzerwanie stwarzając w naszych placówkach
wszystkim nauczycielom wspaniałe warunki do rozwoju zawodowego.
System podnoszenia kwalifikacji kadry to struktura elastyczna reagująca na potrzeby
nauczycieli, ciekawe oferty czy pojawiające się trendy, choć dają się w nim zauważyć pewne
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elementy stałe wymuszone bądź to przez wymagania instytucji nadrzędnych (IBO, awans
zawodowy, egzaminy zewnętrzne typu matura, egzamin gimnazjalny, po szkole podstawowej),
bądź przez wewnętrzne kalendarium szkoły.
International

Szkolenia w zakresie przedmiotów objętych programem matury

Baccalaureate

międzynarodowej są odbywane przez nauczycieli niejako z urzędu i są
obowiązkowe. Wraz ze zmianą programu, który następuje w cyklu
siedmioletnim, każdy z wykładowców zobowiązany jest do odbycia
szkolenia uzupełniającego według zasad określonych w regulaminie
IBO:

http://www.ibo.org/professional-development/workshop-

categories-and-types/
W naszym liceum szkolenia główne na nauczyciela IB odbyły się przy
osobistym udziale nauczycieli, natomiast uzupełniające odbyły się online. W obu wersjach nauczyciel otrzymuje certyfikat potwierdzający
jego kwalifikacje.
Cambridge

Podobnie jak w przypadku IBO, międzynarodowy program Cambridge

Programme

wymaga odpowiedniego przygotowania I certyfikatów, które nasza
kadra zdobyła i uzupełnia w razie potrzeby i w zależności od oferty.
Zasady

rozwoju

personalnego

określono

w

regulaminie:

http://www.cambridgeinternational.org/cambridge-professionaldevelopment/
Szkolenia uzupełniające nie są obowiązkowe, lecz nasza kadra może
się o nie ubiegać lub są one wyznaczane przez Panią Dyrektor.
Obecnie jednak wiele ze szkoleń uzupełniających dostępnych jest na
stronach Cambridge w postaci webinariów, których dobrowolne
odbycie doceniane jest przez Panią Dyrektor w postaci wpisu do tzw.
„osiągnięć nauczyciela”. Niestandardowa działalność nauczycieli,
aktywność pozaszkolna jest zawsze dostrzeżona i doceniona przez
Panią Dyrektor, a nasi nauczyciele niejednokrotnie zapraszani jako
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eksperci w swoich dziedzinach dzielą się wiedzą z kadrą innych
placówek i społecznością lokalną.
Awans zawodowy

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela w Polsce określona jest
bardzo

precyzyjnie

przez

MEN

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU201300003
93 ) i obejmuje poszczególne stopnie objęte ramami czasowymi. W
naszych placówkach nie istnieje przymus podążania drogą awansu
zawodowego, lecz w sposób motywujący zachęca się nauczycieli do
podwyższania kwalifikacji w tym do zdobywania kolejnych stopni
awansu zawodowego, co również wynika z wewnętrznej potrzeby
poszczególnych nauczycieli do samokształcenia.
Egzaminy

Nauczyciele, którzy postanowili ubiegać się o miano egzaminatora na

zewnętrzne

każdym etapie edukacyjnym muszą odbyć obowiązkowe szkolenia

(Po

szkole

podstawowej,
gimnazjalny,
maturalny)

organizowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Dotyczy to
również wszelkich szkoleń uzupełniających wynikających ze zmian
zachodzących w strukturach egzaminów. Nauczyciele- egzaminatorzy,
a także kandydaci na egzaminatorów zachęcani są do bycia na bieżąco
ze wszystkimi zmianami by nie stracić licencji na sprawdzanie
egzaminów zewnętrznych.

Szkolenia

Jednym ze stałych punktów na mapie szkoleń dla nauczycieli i kadry

wakacyjne

zarządzającej, są spotkania wakacyjne, rozpoczynające się na 14dni
przed oficjalnym rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Stało się już
tradycją Zespołu Szkół Prywatnych organizowanie ciekawych szkoleń,
będących odpowiedzią na sugestie nauczycieli zebranych na ostatniej
konferencji każdego mijającego roku szkolnego. W związku z faktem
zatrudniania nauczycieli w kilku placówkach, których nieobecność ze
względu na uczestnictwo w szkoleniach utrudniłaby funkcjonowanie
szkoły, szkolenia, warsztaty, kursy i inne formy dokształcania się
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odbywają się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Cechą
charakterystyczną tych działań jest ich uniwersalny charakter
dotyczący zagadnień obecnych we wszystkich typach szkół, np:
szkolenia

z

pozaformalnej,

zakresu

neurodydaktyki,

nauczania

metodą

edukacji

nieformalnej

projektu,

i

zastosowania

nowoczesnych technologii w nauczaniu, nowych trendów w edukacji
na świecie, etc. Korzystamy wtedy wszyscy z wiedzy zaproszonych
ekspertów w różnych dziedzinach, ale także doskonalimy się
wzajemnie (peer-to-peer), czyli dzielimy się wiedzą z kolegami po
szkoleniach odbytych np. w ramach programu Erasmus+.
Erasmus +

Od 2016 roku nasze Liceum jest beneficjentem kolejnych projektów w
ramach programu Erasmus+, które są znakomitą okazją do odbywania
szkoleń. Kontekst tych szkoleń jest ściśle uwarunkowany wcześniej
napisanym projektem na temat, w danej chwili istotny dla placówki.
Bezpośrednimi beneficjentami kursów są nauczyciele w nich
uczestniczący, lecz warunkiem zakwalifikowania się do takiego
projektu jest zobowiązanie podzielenia się wiedzą z kolegami po
powrocie. Odbywa się to albo podczas wspomnianych spotkań
wakacyjnych, albo sporadycznie w trakcie roku szkolnego albo
materiał szkoleniowy zostaje umieszczony na stronach projektów z
prośbą o zapoznanie się z nim w określonym terminie. Wspomniane
działania nie są obowiązkowe i kierowane głownie do osób
zainteresowanych danym tematem, choć w naszym konkretnym
przypadku, większość szkoleń ma charakter uniwersalny, dotyczący
np. zagadnień pracy z emigrantami, metody zarządzania projektem,
tworzenia zasobów edukacyjnych szkoły, nowoczesnych form
rozpowszechniania rezultatów, wiedzy i doświadczeń, etc., są więc
znakomitym źródłem wiedzy dla wszystkich nauczycieli bez względu na
rodzaj placówki, w której pracują. W naszym liceum obecnie
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prowadzone są trzy projekty Erasmus+. Akcja KA-1 to projekt:
EUROCYBERTEACHER
(https://sites.google.com/site/eurocyberteacher/),

oraz

startujący

dopiero STOP COPY-PASTE (https://stop-copy-paste.weebly.com).
Akcja KA-2 to projekt MIGRANT (Many Immigrants Go and/or Return
to/from Another National Territory), (http://my-migrant.org), który
również stanowi źródło poszerzania naszych horyzontów zwłaszcza w
zakresie tolerancji międzykulturowej, tak istotnej w naszych
międzynarodowych placówkach, ale jest również bodźcem do
doskonalenia umiejętności językowych, kompetencji 21 wieku, ICT,
etc.
Szkolenia

W trakcie trwania roku szkolnego zdarzają się wyjazdy nauczycieli na

śródroczne

szkolenia o ile oferta zgadza się z kierunkiem obranym przez szkołę,
lub

jeśli

są

to

szkolenia

obowiązkowe

jak:

egzaminacyjne,

uaktualniające, etc., lecz częściej na takie kursy, warsztaty uczęszcza
np. kadra zarządzająca – Dyrektorzy, koordynatorzy i inni pracownicy
chcący doskonalić swoje umiejętności np. w zrządzaniu zasobami
ludzkim w warunkach szkolnych, nowych trendów w edukacji czy
przyjrzeć się przykładom dobrych praktyk w różnych dziedzinach i
wymienić się doświadczeniami. Nie oznacza to jednak, że żaden
nauczyciel nie szkoli się podczas roku szkolnego, ale zajęcia odbywają
się wtedy zawsze po lub przed lekcjami, tak by nie zakłócić
funkcjonowania szkół.
Formy

edukacji Coraz bardziej popularne stają się zindywidualizowane formy

poza-formalnej

doskonalenia swoich umiejętności oferowane przez różne instytucje,
szkoły, centra szkoleniowe czy wręcz uczelnie. Nie sposób uczestniczyć
w nich wszystkich osobiście, dlatego w sukurs przychodzą szkolenia
on-line. Jednym z ciekawszych projektów jest oferta Teacher Academy
(https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.
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htm) z ich bogatą ofertą kursów, odbywanie których pozwala na
wymianę doświadczeń z całym światem. Oto przykładowe Dzienniki
Kursu jednej z uczestniczek, zamieszczone na stronach i fb projektów:
1. https://spark.adobe.com/page/sjx66MGtnM5HJ/
2. https://spark.adobe.com/page/TclNckR8NAJpl/
3. https://spark.adobe.com/page/CFUv9UlyZXuu9/
Nauczyciele są bardzo gorąco zachęcani do zapoznawania się z
propozycjami School Education Gateway i dzielenia się nabytą tam
wiedzą.
Nowe

funkcje Zespół Szkół prywatnych oprócz swojej funkcji edukacyjnej jest

szkoły

jednostką, której kierownictwo aktywnie działa w strukturach
Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej promując nowatorskie
podejścia do edukacji, nawiązując współpracę z ciekawymi centrami
edukacyjnymi. Konferencje i warsztaty organizowane co roku, są
nieocenionym źródłem wymiany doświadczeń, zdobywania nowych i
szukania

możliwości

ulepszania

modelu

edukacji

w

naszych

placówkach. Dlatego tez nie tylko nauczyciele podwyższają swoje
kwalifikacje, ale także kadra zrządzająca doskonali swój warsztat w
zakresie np. ustanawiania nowych funkcji szkoły. Nasze placówki to
certyfikowane centra szkoleniowe (Cambridge Exams-FCE, FCE for
School, UCAS, PSJN, LIBRATUS). Nie byłoby to możliwe bez uzyskania
przez nauczycieli odpowiednich uprawnień i kwalifikacji, które na
pewno dalece wykraczają poza poziom przeciętnego nauczyciela.
Rozpowszechniani Zgodnie z nowoczesnym podejściem do edukacji, wiedzą należy się
e nabytej wiedzy

dzielić,

dlatego

też

wszystkie

szkolenia,

czy

to

grupowe,

zorganizowane, czy też indywidualne, skutkują dalszymi działaniami.
Nauczyciele uruchamiają peer-to-peer service, umieszczają materiały
on-line by były ogólnodostępne etc.
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Jedną z ciekawszych form rozpowszechniania wiedzy są szkolenia przy
okazji międzyszkolnych konkursów przedmiotowych. Wiadomym jest
fakt przybycia uczestników na konkurs wraz z opiekunami, którzy
niezagospodarowani, tracą czas oczekując na swoich podopiecznych.
W naszej szkole takim nauczycielom-gościom proponuje się udział w
szkoleniach

przeprowadzanych

przez

naszych

pracowników

i

niejednokrotnie z udziałem również naszych wykładowców, jeśli nie
mieli okazji zaznajomić się z tematem szkolenia wcześniej. Jest to
znakomita okazja do pracy w zespołach, doskonaleniu kompetencji 21
wieku w tym komunikacji, zarządzania, delegowania zadań, etc.
Inicjatywa organizowania szkoleń dla nauczycieli podczas trwania
konkursów dla uczniów spotkała się wśród edukatorów z wielkim
entuzjazmem.

Zespół Szkół Prywatnych to nowoczesne placówki edukacyjne, stwarzające wszystkim
nauczycielom wspaniałe warunki do pracy w społeczności międzynarodowej, wśród uczniów i
kolegów po fachu z całego świata. Powoduje to sytuację, w której to nie tylko uczniowie są
odbiorcami wiedzy, ale także nauczyciele poznają zasady budowania społeczności
wielokulturowej opartej na wzajemnym szacunku, tolerancji i poszanowaniu obyczajów innych
nacji. Nie jest to łatwe zadanie dla żadnej ze stron zwłaszcza w dobie światowego kryzysu
imigracyjnego narodów dla nas obcych i odległych, ale misją naszych szkól jest tworzenie
zdrowych relacji międzyludzkich bez względu na kolor skóry, wyznanie, przynależność
społeczną. Musimy zatem bezustannie szukać nowych rozwiązań by sprostać oczekiwaniom
przedstawicieli wielu kultur, w którym to procesie pomagają nam wszelkie formy podnoszenia
własnych kwalifikacji, poszerzania naszej wiedzy i horyzontów. Dynamicznie rozwijający się
Zespół Szkół Prywatnych na przestrzeni ostatnich lat bardzo wzbogacił swoją ofertę
edukacyjną, zyskał jeszcze większy wymiar międzynarodowy poprzez przystąpienie do szeregu
projektów partnerskich i zyskał na popularności i atrakcyjności na rynku szeroko pojętej
edukacji.
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Estoński system edukacyjny

ESTOŃSKI SYSTEM EDUKACYJNY
H. KUKEMELK, P. LUIK, M. TAIMALU, K. UIBU
Estonia jest małym krajem (o terytorium zbliżonym wielkościowo do Danii), zamieszkałym
przez 1,3 miliona mieszkańców (Estonian Statistics, 2018). Około 70% z nich to Estończycy, a
pozostałe 30% stanowią przedstawiciele wielu różnych narodowości (głównie narodowości
słowiańskich). Stwarza to sytuację, w której większość uczniów uczęszcza do estońskich szkół
ogólnokształcących,

jednocześnie funkcjonuje wiele szkół rosyjskich

kilka innych szkół

różnych narodowości. Szkoły ogólnokształcące podlegają co do zasady jurysdykcji władz
lokalnych, ale na rynku edukacyjnym istnieje również niewielka liczba szkół prywatnych i szkół
państwowych (głównie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub szkół
średnich II stopnia). Większość funduszy dla szkół pochodzi z budżetu państwa, a samorządy
dzielą

je

między

poszczególne

placówki.

Wysokość

finansowania

obliczana

jest

proporcjonalnie do liczby uczniów, ale stosowane są również określone mechanizmy
rekompensat dla mniejszych szkół. Samorządy uzupełniają tę kwotę niewielkimi funduszami
przeznaczonymi na cele porządkowe i organizacyjne.
Obecny system szkolnictwa w Estonii powstał z przeobrażenia systemu szkolnictwa
sowieckiego i od 1992 r. był kilkakrotnie reformowany. Oznacza to, że w szkołach pracują
wciąż nauczyciele i dyrektorzy, którzy rozpoczynali karierę zawodową w czasach sowieckich.
Niesie to ze sobą pewne konsekwencje w codziennym zachowaniu nauczycieli czy sposobie
podejmowania decyzji w szkołach. Patrz: rysunek 1 Estońskie drzewo edukacyjne.
Obecnie w Estonii jest 530 ogólnokształcących szkół (Eesti Hariduse ..., 2018) z prawie 148
tysiącami studentów. Istnieje również 628 przedszkolnych placówek kształcących 67 000
dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat, 38 szkół zawodowych z 24 000 uczniami i 19 uczelni wyższych z
46 000 studentów w kraju. Wskaźnik narodzin spadł z ponad 20 000 dzieci rocznie (koniec lat
osiemdziesiątych) do 12 000 (późne lata dziewięćdziesiąte), a w ostatnim dziesięcioleciu w
Estonii ponownie trochę się zwiększył (do około 15 000), co doprowadziło do pilnej potrzeby
połączenia szkół i zrestrukturyzowania całego systemu edukacyjnego, aby zapewnić
jednocześnie dobre możliwości każdemu dziecku, które będzie się kształcić. Ponadto młodzi
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ludzie mają tendencję do przeprowadzania się do ośrodków regionalnych lub za granicę, co
stanowi duże wyzwanie dla gmin na obszarach wiejskich, aby znaleźć wystarczającą liczbę
uczniów, aby utrzymać szkoły w dobrym stanie (Kukemelk i Ginter, 2016). Całkowita liczba
nauczycieli wynosi 24 000 nauczycieli, z czego 15 000 to nauczyciele ze szkół publicznych, 7
000 w przedszkolach i 2 000 w szkołach zawodowych (Eesti Hariduse ..., 2018). W Estonii
wszyscy nauczyciele powinni posiadać wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim
(wyjątek stanowią przedszkola i szkoły zawodowe, w których przyjmuje się również
absolwentów studiów na poziomie licencjata) (Õpetajate Koolituse Raamnõuded, 2015).
Nauczyciele zdobywają przede wszystkim wstępne kwalifikacje dzięki uniwersytetom
prowadzącym kursy dla nauczycieli. Dodatkową możliwość, by stać się nauczycielem oferuje
program "Nauczanie dla wszystkich" (Noored kooli) lub kompilacja różnych kursów
szkoleniowych i ubieganie się o zawód nauczyciela przez Estońskie Stowarzyszenie Nauczycieli
(Eesti Õpetajate Liidu kutsete andmise kord, 2018). Każda szkoła jest odpowiedzialna za
aktualizację rozwoju zawodowego nauczycieli. W tym celu szkoły mają pewne środki
finansowe w budżecie szkoły (1% budżetu na wynagrodzenia nauczycieli), a wydatki opierają
się na podejmowaniu decyzji na poziomie szkoły. Wiele szkół nadal przestrzega poprzedniej
zasady, że każdy nauczyciel powinien uczestniczyć w różnych kursach przez 160 godzin w
ciągu pięciu lat.
Dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6 lub 7 lat i muszą uczęszczać do szkoły do końca klasy 9
lub do ukończeniu 17 lat (Põhikooli ja Gümnaasiumi seadus). Ponad 95% dzieci przechodzi do
szkół z przedszkoli (Haridus-ja teadusministeerium ..., 2018). Uczniowie, którzy rozpoczynają
edukację szkolną bez przedszkola mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach w klasie 0 w
szkołach (raz w miesiącu) w ciągu ostatniego roku przed obowiązkową nauką.
Estoński system edukacyjny jest zbudowany w tradycyjny sposób (patrz estońskie drzewo
edukacyjne) - sześć lat edukacji podstawowej, plus trzy lata dla szkoły średniej I stopnia
(obowiązkowe dla każdego dziecka) i dodatkowe trzy lata dla szkół średnich II stopnia
(opcjonalnie). Na poziomie podstawowym zatrudniani są nauczyciele do poszczególnych klas,
zaś na poziomie szkół średnich nauczyciele przedmiotowi. Tradycja okresu sowieckiego była
taka, że w większych miejscowościach klasy 1 do 12 były zlokalizowane w jednej szkole
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(wszystkie poziomy w tej samej instytucji). Ostatnie zmiany wprowadzone w ustawie szkolnej
(Põhikooli ja Gümnaasiumi seadus, 2017) spowodowały w ostatnich latach prawne powody,
by podzielić drugorzędną część szkół kompleksowych w celu utworzenia oddzielnych dużych
gimnazjów (często będących własnością państwa). Dlatego w ciągu ostatnich kilku lat otwarto,
kolejne mają pojawiać się w najbliższych latach. To zmienia proporcję własności szkół - liczba
szkół państwowych rośnie, a liczba szkół gminnych maleje w kraju.
Procesy ekonomiczne i demograficzne doprowadziły rodziny do przeniesienia się do większych
miast w kraju, co powoduje sytuację, w której liczba ludności gmin wiejskich maleje, a tym
samym maleje liczba dzieci w szkołach. Dlatego co roku kilka szkół zostaje zamkniętych lub
zreorganizowanych. Doprowadziło to do powstania nowego rodzaju instytucji edukacyjnych przedszkola i szkoły podstawowe zlokalizowane są razem w tej samej instytucji (czasem nawet
razem zlokalizowane są przedszkola i gimnazjum).
W obecnym systemie edukacyjnym można wymienić kilka wyzwań:
•

Obowiązkowa samoocena szkół od 2006 r. (odkąd krajowy system szkolnej kontroli
został wstrzymany i określono nowe zasady samooceny).

•

Budowanie zawodu nauczyciela w kraju. Nauczyciele byli częścią państwowego
narzędzia ideologicznego w czasach radzieckich. Niektórzy ludzie nadal są
podejrzliwi wobec intencji nauczycieli i działań pedagogicznych w szkołach.
Nauczyciele nie zachowują się jak silna grupa zawodowa w społeczeństwie, a liczba i
jakość kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia nauczycielskie na
uniwersytetach nie jest najlepsza.

•

reorganizacja

obecnego

systemu

szkolnego

ekonomicznych, demograficznych itp.

z

uwzględnieniem

trendów

Szkoły na obszarach wiejskich mają

problemy z rekrutacją wykwalifikowanych nauczycieli, aby sprostać wymaganiom
środowiska edukacyjnego i zarządzania przy ograniczonym budżecie. Stwarza to
sytuację, w której jakość obowiązkowej edukacji w różnych szkołach jest
zróżnicowana
•

Nowe akty ustawodawcze, które obowiązują od stycznia 2013 r., zapewniają
szkołom nowe ramy, aby uwzględnić obciążenie pracą nauczycieli i wypłacić im
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odpowiednie wynagrodzenie. 20% budżetu pensji dla nauczycieli przeznaczone jest
na premie dla nauczycieli (ustalone przez szkolny zespół kierowniczy). To zupełnie
nowe podejście do obciążenia pracą nauczycieli i systemów wynagrodzeń w
szkołach.
•

Liczba uczniów w rosyjskich szkołach staje się z roku na rok coraz bardziej
problematyczna; ze względu na odnoszące sukcesy rodziny słowiańskie, w
większości oddają swoje dzieci do estońskich szkół. To rodzi różne problemy
pedagogiczne, polityczne i ekonomiczne, które należy rozwiązać w rosyjskich
szkołach.

•

Zamknięcie (lub połączenie różnych szkół na poziomie gimnazjum) małych wiejskich
gimnazjów stwarza szereg problemów dla lokalnych gmin (i rodzin) związanych z
dalszą edukacją nastolatków, transportem szkolnym, dostępnością domów
studenckich, lokalnymi problemami społecznymi itp.

SZKOŁY
Partnerzy projektu w Estonii odwiedzili następujące szkoły: Tartu Hiie School, Gimnazjum
Tartu Karlova, Herbert Masingu School, Tartu Veeriku Gimnazjum, Tartu Peetri School,
Katolicka Szkoła Tartu, Gimnazjum Tartu Annelinna, Gimnazjum Tartu Poska i Państwowe
Gimnazjum Põlva. Szkoła katolicka Tartu i szkoła Tartu Peetri to prywatne szkoły prowadzone
przez różne kościoły. Tartu Hiie School i Herbert Masingu School służą uczniom o specjalnych
potrzebach. Gimnazjum Annelinna jest szkołą miejską należącą do mniejszości rosyjskiej,
obejmującą klasy 1-12, co jest dziś dość niezwykłe. Pozostałe dwie sale gimnastyczne
przeznaczone są dla uczniów w wieku 16-19 lat ze szkół średnich II stopnia. Szkoły gimnazjalne
w Veeriku i Karlova to zwykłe szkoły, których populacja studencka pochodzi głównie z
określonego obszaru Tartu.
Tartu Hiie School http://www.hiiekool.ee/?id=1&lang=eng zajmuje się głównie dziećmi, które
mają problemy ze słuchem lub poważnymi problemami z mową. Dlatego integracja jest jedną
z najważniejszych wartości, którymi kierują się pracownicy szkoły w codziennej pracy. Szkoła
ma wielu specjalistów od logopedii, a także innych ekspertów w zakresie specjalnych potrzeb
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edukacyjnych w zespole pracowniczym. Szkoła dzieli się tą wiedzą z innymi szkołami i
nauczycielami w regionie jako centrum doskonałości.
W roku akademickim 2017/18 jest 304 uczniów podzielonych na 29 grup (klas). Ze względu na
specjalne potrzeby grupy uczące się są małe. Jest to gimnazjum kształcące dzieci w wieku (6)
7-16 lat (klasy 1-9)
Szkoła jest własnością i jest finansowana przez państwo. Zespół pracowników składa się z 49
nauczycieli i 13 personelu pomocniczego.
¹ Wszystkie dane statystyczne dotyczące szkół i przedszkoli pochodzą z Estońskiej Narodowej Bazy Danych
Haridussilm (https://www.haridussilm.ee/).

Herbert Masing School http://masing.tartu.ee/ przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi
chorobami psychicznymi i somatycznymi, ale także dla uczniów upośledzonych fizycznie.
Wartościami szkoły są prostota, otwartość, elastyczność i systematyzm. Szkoła wśród
pracowników ma kilku ekspertów w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i strukturalnie
rozdzieliła się na cztery jednostki: centrum nauki, centrum hobby, centrum rehabilitacji i
centrum doskonałości. Centrum Doskonałości dzieli się doświadczeniem z innymi szkołami,
uczniami, rodzicami i nauczycielami w regionie.
W roku akademickim 2017/18 uczęszcza do niej 297 uczniów podzielonych na 48 grup i kilka
dodatkowych grup. Ze względu na różne specjalne potrzeby grupy uczące się są małe. Szkoła
kształci dzieci w wieku (6) 7-19 lat (klasy 1-12), a w szkole działa również oddział dla 29 dzieci
w wieku przedszkolnym.
Szkoła jest własnością gminy, ale większość środków pochodzi z budżetu państwa za
pośrednictwem gminy. Szkoła zatrudnia 80 nauczycieli i 14 pracowników pomocniczych.
Tartu Karlova School https://www.karlova.tartu.ee/eng/ jest publiczną szkołą gimnazjalną,
która ma ustalony przez gminę stały obszar zasięgu i dlatego kształci tylko te dzieci, które tam
mieszkają. Wartości szkoły to uczenie się, współpraca i silna kultura szkolna w nowoczesnym,
rozwijającym się i bezpiecznym środowisku edukacyjnym. Szkoła ma długą tradycję
działalności muzycznej - co jest wspierane przez sześciu nauczycieli muzyki zatrudnionych
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przez szkołę. W ostatnich latach szkoła dużo uwagi poświęciła wykorzystaniu ICT w uczeniu
się.
W szkole kształci się 686 uczniów w roku akademickim 2017/18, w placówce jest 29 klas (w
większości trzy równoległe, z kilkoma przypadkami czterech równoległych). Szkoła kształci
dzieci w wieku (6) 7-16 lat (klasy 1-9).
Szkoła jest własnością gminy, ale większość środków pochodzi z budżetu państwa za
pośrednictwem gminy. Szkoła zatrudnia 55 nauczycieli i 3 członków personelu pomocniczego
(szkolnego psychologa, pracownika socjalnego i specjalisty ds. Specjalnych potrzeb).
Tartu Veeriku School http://www.veeriku.tartu.ee/en/ jest publiczną szkołą gimnazjalną, która
ma ustalony przez gminę stały obszar zasięgu i dlatego kształci tylko te dzieci, które mieszkają
w rejonie. Wizja szkoły brzmi następująco: "Szkoła Veeriku jest organizacją uczącą się i
otwartą, bezpieczną i kreatywną szkołą, w której każdy uczeń jest zmotywowany do
zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczenia się przez całe życie zgodnie ze
swoimi umiejętnościami". Szkoła ma historię nauczania angielskiego od klasy 1 i koncentruje
tematykę lekcji na naturze i środowisku.
W szkole jest 688 uczniów w roku szkolnym 2017/18, którzy są podzieleni na 30 klas (ostatnie
lata są większe (5 równoległych), podczas gdy starsi uczą się w 2 równoległych klasach). Szkoła
kształci dzieci w wieku (6) 7-16 lat (klasy 1-9).
Szkoła jest własnością gminy, ale większość jej finansów pochodzi z budżetu państwa za
pośrednictwem gminy. Szkoła zatrudnia 49 nauczycieli i 4 pracowników pomocniczych
(szkolnego psychologa, pracownika socjalnego i 2 specjalistów specjalnych potrzeb
edukacyjnych).
St Peter’s Lutheran School of Tartu http://www.luterlik.edu.ee/eng/ jest prywatną szkołą
należącą do organizacji pozarządowej Tartu Luterlik Peetri Kool. Wizja szkoły podkreśla
znaczenie etosu chrześcijańskiego i estońskiej kultury narodowej. Wartości szkoły to:
szacunek (do Boga, natury i rodziny), troska (aby być ciepłą, przebaczającą osobą, dla której
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relacje są ważne), wdzięczność i odpowiedzialność. Szkoła zapewnia edukację wspieraną przez
etykę luterańską i przyjazną koegzystencję.
W roku szkolnym 2017/18 w szkole jest 70 uczniów, którzy podzieleni są na 5 klas (szkoła
powiększa się każdego roku o jedną klasę do 9 klasy). Szkoła ostatecznie będzie kształciła
dzieci w wieku (6) 7-16 lat (klasy 1-9), obecnie uczęszczają do niej tylko uczniowie w wieku 712 lat.
Finansowanie szkoły jest wspierane przez rząd, który zapewnia (dodatkowe) finansowanie na
jednego ucznia w szkołach prywatnych. Ta organizacja pozarządowa ma również trzy
przedszkola, które zapewniają edukację przedszkolną i przygotowują dzieci do nauki w szkole.
Szkoła zatrudnia 14 nauczycieli i 1 pracownika pomocniczego (specjalistę ds. specjalnych
potrzeb). Ta osoba jest odpowiedzialna za specjalne potrzeby zarówno w szkole, jak i
przedszkolach.
Tartu Catholic Educational Centre (School) http://www.katoliku.edu.ee//esileht jest prywatną
szkołą należącą do NGO Katolickie Edukacyjne Centrum Tartu. Wizja szkoły opiera się na
chrześcijańskim rozumieniu świata, kształceniu uczniów i wspieraniu rodzin w oparciu o te
porozumienia i wartości. Szkoła stara się łączyć elementy środowiska uczenia się, domu
rodzinnego, ośrodka edukacyjnego i kościoła jako źródeł zapewniających etyczną podstawę
rozwoju dziecka.
W szkole kształci się 428 uczniów w roku szkolnym 2017/18, którzy są podzieleni na 18 klas
(dwie grupy w każdym roku grupy). Szkoła kształci dzieci w wieku (6) 7-16 lat (klasy 1-9).
Finansowanie szkoły jest wspierane przez rząd, który zapewnia (dodatkowe) finansowanie na
jednego ucznia w szkołach prywatnych. Ta organizacja pozarządowa posiada

również

przedszkole zajmujące się edukacją przedszkolną i przygotowywaniem dzieci do szkoły. Szkoła
zatrudnia 42 nauczycieli i 7 członków personelu pomocniczego (4 specjalistów specjalnych
potrzeb edukacyjnych, 2 pracowników socjalnych i 1 szkolnego psychologa).
Tartu Annelinna Gymnasium http://www.tag.ee/ jest szkołą miejską w Tartu, na południu
Estonii, była to szkoła, w której prowadzona była estońsko-rosyjska edukacja dwujęzyczna dla
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rosyjskojęzycznych studentów mniejszości. Jest to jedyne gimnazjum dla rosyjskojęzycznego
modelu, który został stworzony na początku lat 90. XX wieku - jako pierwsza w historii
edukacji estońskiej. Szkoła wyraziła w swoim statucie, że zapewnia najlepsze możliwości nauki
dla nie-estońskich studentów.
W szkole jest 1010 uczniów, głównie są to dzieci rosyjskojęzyczne, podzielonych na 43 klasy.
Szkoła kształci dzieci w wieku (6) 7-19 lat (klasy 1-12).
Szkoła jest własnością gminy, ale większość środków pochodzi z budżetu państwa za
pośrednictwem gminy. Szkoła zatrudnia 90 nauczycieli i 3 członków personelu pomocniczego
(2 pracowników socjalnych i 1 szkolnego psychologa) w zespole kadrowym. Większość
członków personelu to estońsko-rosyjskie osoby dwujęzyczne. Szkoła prowadzi kilka modeli
studiów dwujęzycznych - wczesna całkowita i wczesna częściowa; późna całkowita i późna
częściowa imersja; zintegrowane uczenie się treści i języka (CLIL). Język rosyjski jest nauczany
jako język ojczysty, a język estoński jako drugi język.
Tartu Jaan Poska Gymnasium http://jpg.tartu.ee/#/ jest szkołą ponadgimnazjalną w Tartu,
skupiającą się na trzech obszarach edukacji: badaniach społecznych i środowiskowych,
humanitarnych i artystycznych oraz naukach przyrodniczych. Szkoła koncentruje się na
tworzeniu niezależnych, samodzielnych uczniów, oferując wszystkim uczniom wiele
możliwości osobistego rozwoju i osiągania doskonałych wyników w nauce.
W szkole jest 525 uczniów podzielonych na 15 klas. Szkoła kształci studentów w wieku 16-19
lat (klasy 10-12). Szkoła organizuje doroczną konferencję studencką zatytułowaną "Poska
Akadeemia".
Szkoła jest własnością gminy, ale większość środków na utrzymanie pochodzi z budżetu
państwa (przekazywanych za pośrednictwem gminy). Szkoła ma 51 nauczycieli i 1 pracownika
pomocniczego (szkolnego psychologa).
Põlva Gymnasium http://pg.edu.ee/

jest szkołą ponadgimnazjalną koncentrującą się na

następujących obszarach edukacji: naukach przyrodniczych, sztuce i kulturze, badaniach
społecznych i sporcie. Szkoła stwierdza, że jej priorytetami programowymi są matematyka,
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język ojczysty i język angielski. Pedagogika szkolna opiera się na zaufaniu ucznia do
nauczyciela i vice versa, poczuciu odpowiedzialności ucznia, umiejętności komunikacji,
umiejętności myślenia. Szkoła powstała w 2016 roku.
Do szkoły uczęszcza 217 uczniów, którzy przydzieleni są do 9 klas. Szkoła kształci studentów
w wieku 16-19 lat (klasy 10-12).
Szkoła jest własnością państwa i jest w pełni finansowana z budżetu państwa. Szkoła zatrudnia
22 nauczycieli i 1 pracownika pomocniczego (szkolnego psychologa).
ŚRODOWISKO SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ W SZKOŁACH
Aby uczeń mógł odnieść sukces i mógł się rozwijać i uczyć, konieczne jest bezpieczne i
wspierające środowisko uczenia się. Środowisko uczenia się można zdefiniować na kilka
sposobów - na przykład Kello (2005) omawia środowisko uczenia się jako każde środowisko, w
którym uczenie się opiera się na krajowym programie nauczania, ale może być również
postrzegane bardziej wąsko niż środowisko szkolne, które jest częścią środowiska uczenia się.
Dlatego, zgodnie z tym szerszym spojrzeniem, środowisko uczenia się może być postrzegane
jako szkoła (instytucja), w której ludzie uczą się i nauczają (środowisko społeczne przez nich
opracowywane), a także materiały i zasoby naukowe w szkole, uczące się doświadczenia
uczniów poza szkołą, szkoła, ich środowisko domowe, podczas pracy z zadaniami domowymi
itp.
Zarówno Ustawa o Szkołach Podstawowych i Średnich (PGS, 2010), jak i Ogólnokrajowy
Program Nauczania (PRÕK, 2011) mówią o środowisku szkolnym, podkreślając, że "Zadaniem
szkół podstawowych jest zapewnienie uczniom środowiska uczenia się i nauczania
odpowiadającego wiekowi uczniów, bezpiecznego, mającego pozytywny wpływ i rozwijającego
uczniów, wspierającegi rozwój ich zainteresowań nauką, umiejętności uczenia się,
autorefleksji, krytycznego myślenia, wiedzy i cech opartych na woli, ich twórczej ekspresji oraz
rozwój ich społecznej i kulturowej tożsamości. "(PGS, § 4, sekcja 2).
Środowisko nauczania można podzielić na trzy części: intelektualną, społeczną i fizyczną
(PRÓK, 2011, § 6). Środowisko społecznego uczenia się obejmuje relacje i atmosferę w klasie,
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jak uczniowie czują się w klasie (i oczywiście nauczyciel). Głównym zadaniem szkoły jest
tworzenie środowiska, które zachęca do nauki.

Istotnymi atutami estońskiego systemu szkolnego jest zwrócenie uwagi na kształtowanie
dobrego społecznego środowiska uczenia się, aby zapewnić, że uczniowie są zaangażowani w
proces uczenia się, biorąc pod uwagę potrzeby innych uczniów (w tym indywidualne cechy) i
osiąganie dobrych wyników, w tym dobrych wyników akademickich. W ciągu ostatnich kilku
lat więcej uwagi poświęcono szczęściu i satysfakcji ze szkoły, które czerpią uczniowie.
Estoński system edukacji jest obecnie oparty o estońską strategię uczenia się przez całe życie
(ELLS) 2020 (ELLS, 2014), która podkreśla aktywny udział i odpowiedzialność uczącego się;
współpracę; uwzględnienie szczególnych potrzeb osób uczących się; oraz podkreśla
odpowiedzialność wszystkich stron za wspieranie uczenia się - odpowiedzialność ucznia i
świadome tworzenie własnej ścieżki edukacyjnej; opiekę rodzicielską i nauczycielską oraz
wspierające środowisko uczenia się.
ELLS (2014) stwierdza, że rola lidera szkoły ma kluczowe znaczenie dla tworzenia kultury
szkolnej (także środowiska społecznego), ponieważ "... środowisko uczenia się zależy przede
wszystkim od dyrektora szkoły - czy cenią, motywują i wspierają uczących się i ich potencjał
rozwojowy, niezależnie od tego, czy wspierają rozwój nauczycieli i innych pracowników
szkolnych oraz czy szkoła dobrze współpracuje ze społecznością i rodzinami. " (Sekcja 2.3.)
Nauczyciel jest jednym z kluczowych czynników kształtowania społecznego środowiska
uczenia się w klasie. Ogólnokrajowy program nauczania w szkole podstawowej (PRÕK, 2011)
stwierdza, że cała rodzina szkolna zaangażowana jest w kształtowanie środowiska
społecznego. W dokumencie podkreślono także następujące aspekty tworzenia społecznego
środowiska uczenia się:
•

Wzajemnie pełne szacunku relacje między wszystkimi stronami (uczniami,
rodzicami, nauczycielami, kierownictwem szkół itp.),

•

Bezstronne, sprawiedliwe i równe traktowanie studentów,

•

Wysiłek jest doceniany (nie tylko dobry wynik);
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•

Unikaj przemocy i zastraszania wśród uczniów;

•

Ważne jest również, aby dać uczniom wiodącą rolę, stwarzając możliwości
podejmowania inicjatywy i możliwości podejmowania decyzji (np. Uczniowie są
zaangażowani, ich zdanie się liczy!) Pomagają oni zaprojektować własne środowisko
uczenia się, a nie dorośli projektując je dla nich);

•

Podkreślaj umiejętności społeczne (pomoc, wzajemne wspieranie się w trudnych
sytuacjach),

•

Ufaj relacjom, życzliwości, dobrej woli,

•

Prawa człowieka i demokracja

•

Wspieranie dobrych pomysłów i pozytywnych innowacji;

•

Równe

traktowanie,

równość

płci,

niedyskryminowanie

ze

względu

na

narodowość,rasę, płeć (PRÕK, 2011).
Estońska edukacja bardzo się zmieniła w ciągu ostatniej dekady z powodu zmiany podejścia do
uczenia się. Nowe podejście skupia się na uczniu, aby wspierać proces uczenia się ucznia i
zostało włączone jako obowiązkowa część do wszystkich programów nauczania nauczycieli
przed ukończeniem edukacji przez uniwersytety (ELLS, 2014). Zmiany zasad oceny i ewaluacji
oraz przejście do systemu oceniania kształtującego (wspomagającego uczenie się i rozwój
osobisty) skupiają uwagę na uczniu. ELLS (2014) również podkreśla współpracę we wszystkich
jej formach jako klucz do sukcesu systemu edukacji, stwierdzając: "... bardzo ważna jest,
współpraca nauczycieli z instytucjami edukacyjnymi, szkołą i rodzicami, ale także między
szkołą i samorządem lokalnym oraz lokalnym sektorem prywatnym " (Punkt 1.4.)
W dzisiejszych czasach środowisko szkolne nie jest jedynym miejscem, w którym młode
pokolenie

zdobywa wykształcenie. Poszukiwane są

możliwości integracji edukacji

hobbystycznej z formalną edukacją i prowadzenia lekcji poza szkołą (ELLS, sekcja 1.4.), co
uczyni naukę bardziej interesującą, bardziej satysfakcjonującą i lepiej spełniającą potrzeby
uczących się. Oprócz autonomii nauczycieli, autonomia i samokształcenie ucznia są
podkreślane przez ELLS (2014), co powinno wspierać motywację do uczenia się i uwzględniać
potrzeby uczniów oraz zwiększać satysfakcję uczniów ze szkoły. W tym celu w Estonii jest kilka
inicjatyw publicznych (np. Interesująca szkoła, Powrót do szkoły itp.). Rebane (2014)

LEADING TO LEARN TOGETHER

222

Estoński system edukacyjny

podkreśla, że wsparcie autonomii uczniów powinno być jednym z głównych zadań w edukacji,
ponieważ chcemy rozwinąć osobę, która może teraz przyjąć odpowiedzialność za swoją pracę
(jako student) i w przyszłości (jako pracownik).
ELLS (2014, sekcja 1.3) stwierdza, że głównym celem systemów szkoleniowych dyrektorów
szkół i nauczycieli jest "... ponowne przemyślenie roli dyrektora szkoły, a także nauczyciela, tak
aby byli w stanie stworzyć atmosferę, na taką, gdzie zwraca się uwagę na rozwój każdego
ucznia, na rozwój jego potencjału i na docenienie indywidualnych różnic. "
Szkoły poszukują swojej specjalności i odpowiednio kształtują kierunki, starając się stworzyć
interesujące i motywujące środowisko uczenia się dla uczniów. Niemożliwe jest zbudowanie
każdej lekcji na bazie ekscytacji i zabawy; jednakże dni szkolne można wzbogacić w inny
sposób, na przykład ucząc się poza klasą, zapraszając gości, prowadząc aktywne lekcje lub
organizując cały dzień szkolny jako "aktywny dzień nauki" (na przykład dni e-learningu).
Barkala (2015) podkreśla, że tworzenie zmienności, organizowanie lekcji na różne sposoby
(lub całych dni) jest bardzo ważne dla utrzymania motywacji do nauki i zadowolenia ze szkoły.
Inicjatywa estońskiego Ministerstwa Edukacji i Badań, Ciekawa Szkoła, ma na celu
zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w rozwój przyszłej estońskiej edukacji i
uczynienie każdej szkoły interesującej dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób
wspierających. Prowadzone są debaty publiczne, w które zaangażowani są rodzice,
nauczyciele, liderzy szkolni, studenci, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itp. Na
przykład w ogólnopolskich think tankach na początku 2014 r. określono pojęcie interesującej
szkoły; ustalono cele i zastanawiano się, jak ocenić zadowolenie szkoły i jak różne
zainteresowane strony mogą uczynić szkoły bardziej interesującymi. Interesująca szkoła
obejmuje cztery bardzo ważne, wzajemnie powiązane obszary edukacji ogólnej:
zaangażowanie społeczne, profesjonalny nauczyciel, optymalny program nauczania i
wspierającą zewnętrzną ocenę (https://www.hm.ee/et/huvitav-kool).
Krajowy program nauczania dla szkoły podstawowej (PRÕK, 2011, § 3, sekcja 3) stwierdza, że
"Głównym zadaniem szkoły jest stworzenie dla uczniów odpowiedniego dla wieku,
bezpiecznego, pozytywnego i rozwijającego się środowiska uczenia się ..." bezpieczne
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środowisko uczenia się powinno również zapewniać przyjazne środowisko społeczne bez
zastraszania i przemocy. Każda szkoła stara się stawić opór nękaniu, jednym z bardziej
popularnych programów przeciwdziałania znęcaniu się w szkołach estońskich jest KiVa
(Kiusamisvaba Kool - Szkoła bez przemocy), założona w Finlandii przez Uniwersytet w Turku
przy wsparciu fińskiego Ministerstwa Edukacji i Kultury. Połowa wszystkich szkół w Finlandii
wdraża program KiVa, który skuteczność została wykazana w badaniach. Od roku
akademickiego 2013/14 w Estonii obecnie 46 szkół wdrożyło program, a 9 szkół jest w fazie
przygotowawczej

(http://www.kivaprogram.net/estonia).

Około

połowa

estońskich

przedszkoli prowadzi podobny program opracowany dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Wielu estońskich nauczycieli stosuje ćwiczenia dla skupienia uwagi, spokoju i uważności, aby
mieć lepsze warunki do nauki w salach lekcyjnych, aby stworzyć warunki dla osób uczących
się, aby skoncentrować się na nauce i świadomie nauczyć się myśleć. Tego typu ćwiczenia
nazywane są Vaikuseminutid (Minuty Ciszy). Te minuty pomagają uczącym się dostroić się do
pracy i świadomie skupić się na działaniach, aby osiągnąć lepsze wyniki. Czas ten pomaga
również uczniom zobaczyć, co dzieje się w ich otoczeniu i wokół nich, a także bardziej dbać o
siebie i innych, tworząc radosny i spokojny nastrój.(http://vaikuseminutid.ee/mis-onvaikuseminutid).
Wszystko to pomaga skoncentrować się na uczeniu się, rozpoznaniu potrzeb innych ludzi, a w
konsekwencji wspiera rozwój lepszego środowiska społecznego.
Estoński system edukacyjny kładzie duży nacisk na satysfakcję i zadowolenie uczniów ze szkoły.
Szkoła to nie tylko miejsce "zdobywania" wiedzy, ale uczeń powinien także być szczęśliwy,
mieć wolę i chęć pójścia do szkoły, a dzieje się tak tylko wtedy konkretna szkoła może
zapewnić wspomagające środowisko uczenia się. Zgodnie z wynikami badania PISA (Täht,
2016) estońscy studenci PISA 2015 byli bardzo zadowoleni ze swojego życia (średnia ocena
7,5 w skali 10 punktów): trzech uczniów na czterech było zadowolonych, a tylko mniej niż 10%
nie. Satysfakcja życiowa uczniów była bardzo związana z poczuciem przynależności, testami
lęków i zastraszaniem. Dlatego szkoły powinny myśleć o czynnikach, które mogłyby zwiększyć
poczucie przynależności uczniów i stworzyć przyjazną i spokojną atmosferę. Należy również
dopilnować, aby w szkole było mniej zastraszania.
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FIZYCZNE ŚRODOWISKO UCZENIA SIĘ
Nie należy lekceważyć roli nauczycieli, dyrektorów szkół i administratorów w tworzeniu i
rozwijaniu środowiska uczenia się, w tym środowiska uczenia się fizycznego. Zgodnie z
estońską strategią uczenia się przez całe życie 2020 (ELLS, 2014) nauczyciele są
profesjonalistami, którzy powinni tworzyć motywujące i wspierające środowisko uczenia się,
które wspiera indywidualny i społeczny rozwój każdego ucznia. "Rola lidera szkolnego w
tworzeniu kultury szkolnej ma kluczowe znaczenie, ponieważ środowisko uczenia się zależy
przede wszystkim od dyrektora - czy cenią, motywują i wspierają ucznia oraz ich potencjał
rozwojowy, czy wspierają rozwój nauczycieli oraz inni członkowie personelu szkolnego i czy
szkoła dobrze współpracuje ze społecznością i rodzinami" (ELLS, 2014, s. 11). Dlatego
tworzenie i rozwijanie środowiska uczenia się jest również częścią kształcenia ustawicznego
właścicieli szkół, dyrektorów szkół i starszych liderów (Digiajastu haridusjuht, 2014).
Koncepcja fizycznego środowiska uczenia się obejmuje przestrzenie, sprzęt i narzędzia
wewnątrz i na zewnątrz szkoły, w których uczniowie mogą brać udział w procesie uczenia się
zarówno bezpośrednio, jak i wirtualnie (Kuuskorpi i González, 2011). Zmiany w podejściach
pedagogicznych, rolach nauczycieli i rozwoju technologii informacyjnych (ICT) doprowadziły
do zmian w fizycznym środowisku edukacyjnym. Fizyczne środowisko uczenia się może być
postrzegane jako warunek wstępny dostarczania uczniom umiejętności cyfrowych i środków
do stosowania nowoczesnych metod uczenia się, ale także do wzmacniania aktywności
fizycznej uczniów (Luik, 2015). W dalszej części omówimy te trzy aspekty fizycznego
środowiska uczenia się.
Fizyczne środowisko uczenia się jako podstawowy warunek zapewnienia uczniom umiejętności
cyfrowych
Wśród pięciu głównych celów strategicznych na rok 2020 (ELLS, 2014) jest cyfrowy nacisk na
uczenie się przez całe życie, co oznacza, że wszystkie placówki oświatowe w Estonii powinny
mieć nowoczesny sprzęt ICT. Studenci w Estonii powinni korzystać z technologii cyfrowej nie
tylko w laboratoriach komputerowych, ale także przy użyciu osobistych urządzeń cyfrowych,
takich jak smartfony i tablety. Nauczyciele powinni mieć wiedzę, jak korzystać z modelu BYOD
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(Bring Your Own Device - Przynieś swoje własne urządzenie) w czasie lekcji, a dyrektorzy
powinni wiedzieć, jakie są z tym związane problemy organizacyjne.
Program informatyczny obejmuje kodowanie, programowanie i modelowanie 3D, co oznacza,
że w szkołach potrzebny jest sprzęt do robotyki i drukarki 3D. Dzięki pomocy Fundacji
Edukacyjnej Informacyjnych Technologii (HITSA) zwiększono cyfrową alfabetyzację szkół i
przedszkoli, aby rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli oraz wspierać integrację
procesu uczenia się kultury cyfrowej. Ponieważ rozwiązania dla technologii informatycznych w
szkołach stają się coraz bardziej złożone i kosztowne, wiele instytucji edukacyjnych w Estonii
wypożycza lub dzierżawi sprzęt IT. Oprócz oszczędności, zapewnia także studentom i
nauczycielom możliwość korzystania z najnowszych i najnowocześniejszych technologii.

Zdjęcie 1, Klasa robotyczna w Hiie
Fizyczne środowisko uczenia się jako sposób na stosowanie nowoczesnych podejść do
środowiska uczenia się. Proces uczenia się staje się coraz bardziej kooperatywny, zmieniając
nauczyciela w partnera lub mentora, co oznacza, że aranżacja w klasie powinna wzmacniać
interakcje społeczne między uczniami i zapewniać łatwy dostęp nauczycielowi, ale także
otwierać centralną sekcję z przodu

do prezentacji ustnych. Nauczyciele powinni mieć

świadomość, jakie fizyczne środowisko uczenia się może zachęcić uczniów do zaangażowania
się w proces uczenia się i jak wpływa na zachowanie uczniów.
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Zdjęcie nr 2, Meble w klasie oraz interaktywna tablica w szkole średniej Mäetaguse

Zdjęcie nr 3. Meble w klasie w Szkole Hiie i Gimnazjum Jõhvi
Otwarte przestrzenie w szkołach mogą być wykorzystywane do integracji różnych
przedmiotów, dzięki czemu kilka klas będzie uczyć się razem pod okiem kilku nauczycieli.
Przestrzenie te mogą być również w razie potrzeby rozdzielone. Do separacji można
zastosować drzwi przesuwne, które można również wykorzystać jako tablice.
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Zdjęcie nr 4, Otwarte przestrzenie w Tartu Hansa School

Otwarte przestrzenie mogą być również wykorzystywane do przygotowania pracy grupowej.
Na przykład, jeśli zadaniem jest przedstawienie odgrywania roli, grupy mogą znaleźć miejsca,
w których można je przygotować, aby nie rozpraszały się nawzajem

Zdjęcie nr 5. Kąciki uczniowskie w gimnazjum Jõhvi
Fizyczne środowisko uczenia się jako sposób na wzmocnienie aktywności fizycznej uczniów.
Brak aktywności fizycznej dzieci jest problemem ogólnoświatowym. Według statystyk, w
Estonii jest około 14% uczniów w wieku 11-15 lat, którzy są średnio aktywni fizycznie przez co
najmniej 60 minut dziennie (Eesti toitumis ja liikumissoovitused 2015, 2017). Dlatego
środowisko fizyczne w szkołach powinno również wspierać aktywność fizyczną uczniów.
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Nauczyciele, dyrektorzy szkół i administracja powinni mieć wiedzę na temat tego, w jaki
sposób środowisko uczenia się wpływa na zachowania i działania uczniów, a zatem muszą
zachęcać uczniów do poruszania się podczas przerw w lekcji.

Zdjęcie 6. Place zabaw w szkole Hiie oraz Peedu

Zdjęcie 7. Korytarze w szkole Hiie
W estońskich budynkach szkolnych korytarze szkolne są wyposażone w miejsca do zabawy z
rówieśnikami, biegania i skakania. Ponieważ pogoda nie jest najlepsza na zewnątrz przez
większość roku szkolnego w Estonii i nie ma światła dziennego, w szkołach i przedszkolach
stworzono wewnętrzne ścieżki zdrowia, w których dzieci i nauczyciele mogą prowadzić zajęcia
bez względu na warunki pogodowe i czasowe.
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Zdjęcie 8. Plan ścieżki zdrowia w szkole Valga oraz początek
ścieżki zdrowia w szkole Tartu Kesklinna
DigiMirror
Innowacje cyfrowe są wspierane w szkołach, w których wykorzystuje się ogromną liczbę
szkoleń dla nauczycieli (HITSA, 2017), ale HITSA również koncentruje się na szkole jako
jednostce innowacji (http://digijuht.hitsa.ee/). DigiMirror, narzędzie stworzone przez
Uniwersytet w Tallinie i wspierane finansowo przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
koncentruje się na szkole jako całości. DigiMirror to internetowe narzędzie do samodzielnej
oceny i oceny ucznia, umożliwiające mierzenie dojrzałości cyfrowej zmiany w szkole.
Korzystając z tego narzędzia, administratorzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i inni partnerzy
szkolni mogli dokonać samooceny na temat trzech wymiarów dojrzałości cyfrowej w szkole:
1) Innowacje pedagogiczne (środowisko i zasoby uczenia się, role),
2) Zarządzanie zmianą (całe polityki szkolne, organizacja kształcenia) i
3) Infrastruktura cyfrowa (np. Obliczenia komputerowe 1: 1, BYOD, Wi-Fi, wsparcie).
5-punktowa skala oceny jest używana do:
A. Wymiana: podejście dydaktyczne nie ulega zmianie
B. Wzbogacenie: technologia wspiera zróżnicowane uczenie się
C. Ulepszenie: nauczanie i uczenie się są przeprojektowane
D. Rozszerzenie: wszechobecna technologia, uczeń przejmuje kontrolę
E.

E - Wzmocnienie: poza granicami instytucjonalnymi, uczeń jako współautor
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Rysunek 9. Rysunek DigiMirror w jednej z estońskich szkół
Przedstawione powyżej poziomy samooceny są hierarchiczne, tj. Trzecia lub lokalizacja
poziomu C, domyślnie oznacza osiągnięcie poziomów A i B. Korzystając z DigiMirror, szkoły
określają zarówno bieżącą sytuację, jak i cel, jaki należy osiągnąć. Kiedy szkoły wyznaczają cel,
muszą również wyjaśnić, w jaki sposób zamierzają osiągnąć pożądany poziom.
DigiMirror jest bardzo dobrym wewnętrznym narzędziem oceny dla szkoły. Struktura
DigiMirror zapewnia dyrektorowi i właścicielowi szkoły ogólny przegląd poziomu, na którym
znajduje się szkoła, w porównaniu do innych szkół.

Rysunek 10. Porównanie obrazu DigiMirror danej szkoły ze
średnim obrazem szkół Tartu (linia wewnętrzna)
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NOWATORSKIE MODELE INSTRUKTAŻOWE I
PODEJŚCIA W SZKOŁACH ESTOŃSKICH
Estońscy nauczyciele muszą mieć możliwość planowania działań instruktażowych, które
wspierają rozwój uczniów zgodnie z profesjonalnym standardem nauczycieli (Estonian
Qualifications Authority, 2013). Dobre wyniki osiągnięte przez estońskich studentów w
międzynarodowych sondażach, np. w programie Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA),
potwierdziły skuteczność pracy prowadzonych przez estońskich nauczycieli (OECD, 2016).
Porównanie ze średnimi wynikami w Europie wskazuje, że estońscy nauczyciele są dobrze
przygotowani pod względem wiedzy przedmiotowej (Komisja Europejska / EACEA / Eurydice,
2015). Wielu z nich traktuje priorytetowo cele związane głównie z rozwojem poznawczym
studentów, aby zapewnić pomyślne wyniki w testach akademickich (OECD, 2014), ale nie
doceniają rozwoju umiejętności społecznych uczniów (Loogma, Tafel-Viia i Ümarik 2013; Uibu
et al. ., 2017). W estońskich szkołach wdrażanych jest już kilka nowych modeli i podejść.
Model LP - Środowisko uczenia się i analiza pedagogiczna
Model środowiska uczenia się i analizy pedagogicznej (LP) został sfinansowany przez
Norweską Dyrekcję ds. Edukacji i Szkoleń na podstawie ogólnoświatowych wyników badań
edukacyjnych. Metodologia LP obejmuje systematyczne podejście do analizy i refleksji
pedagogicznej, wraz z opracowaniem odpowiednich środków i oceny (Nordahl, Jahnsen,
Stoen i Tinnesand, 2016). Celem jest stworzenie dobrego środowiska do nauki, które zapewni,
że wszyscy uczniowie zdobędą wiedzę przedmiotową i umiejętności społeczne. Rdzeniem
modelu LP jest teoria systemów społecznych, tj. stała komunikacja i interakcja między ludźmi,
która ma miejsce w różnych społecznościach i sposób, w jaki ludzie generują wzajemne
zmiany w środowisku. Nauczyciele współpracują w grupach zgodnie z określonymi zasadami
zgodnie z modelem LP. Model ten jest również używany do wskazywania związków pomiędzy
zajęciami uczniów a różnymi aspektami środowiska uczenia się.
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Struktura modelu LP składa się z dwóch części.
1. Systematyczna analiza: definicja i sformułowanie problemu; definicja celu; uzyskiwanie
informacji i analizowanie; autorefleksja, tj. opis elementów problemu.
2. Strategie i środki: opracowanie strategii i środków; wdrażanie strategii; ocena
procesów i wyników; renegocjacja strategii.

Rysunek 1. Plan modelu LP
Ocena modelu LP w różnych szkołach wskazała, że model ten zapewnia rozwój kultury
szkolnej, która charakteryzuje się wspólną wizją i celami, silniejszą współpracą między
nauczycielami i wspólnymi zasadami pedagogicznymi. Zastosowanie modelu LP w szkole
poprawia atmosferę między uczniami w pozytywny sposób. Uczniowie w tych szkołach
uzyskują lepsze umiejętności społeczne i samokontrolę; dostosowują się lepiej do norm szkół.
Mają mniej problemów behawioralnych, mniej jest przypadków zastraszania, a atmosfera
bardziej zorientowana na uczenie się na lekcjach w szkole jest bardziej powszechna. Ponadto
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poprawiły się relacje między uczniami i nauczycielami, a rodzice są ogólnie zadowoleni z
informacji, które otrzymują od szkoły.
Wdrożenie modelu LP w szkołach estońskich
Model LP został wdrożony w ramach projektu "Nowe podejście szkolne oparte na dowodach nowa kultura szkolna w Estonii". W projekcie wzięło udział około 200 nauczycieli i 2000
uczniów z kilku szkół i przedszkoli (np. Gimnazjum Tartu Annelinna, Szkoła Tartu Hansa,
Gimnazjum Tartu Kivilinna, przedszkole "Pääsupesa"). Model LP może być implementowany
inaczej - np. w Tartu Annelinna Gymnasium personel pedagogiczny dzieli się na różne grupy LP
(7-8 członków w każdej grupie). Grupy te są maksymalnie niejednorodne (mężczyźni - kobiety,
nauczyciele różnych przedmiotów i różnych etapów szkolnych, młodsi starsi nauczyciele itp.).
W każdy czwartek grupy mają spotkania (około 1,5 godziny). Członkowie grupy poruszają
różne tematy i problemy, które są analizowane zgodnie z modelem LP podczas spotkań.
Uzupełniające informacje są następnie gromadzone i wdrażane są różne strategie zgodnie z
różnymi okazjami, które mogą trwać przez kilka tygodni lub przez kilka miesięcy w zależności
od kontekstu. Wszyscy członkowie grupy biorą udział w dochodzeniu i procesie rozwiązywania
problemów. Stwierdzono, że nauczyciele stosujący model LP poświęcają więcej czasu na
swoje obowiązki. Ponadto osoby (np. Liderzy szkolni, różni specjaliści, rodzice) spoza pewnej
grupy LP mogą być zaangażowane w rozwiązywanie problemów. Typowymi tematami dyskusji
w grupach LP w Tartu Annelinna Gymnasium są problemy z zachowaniem uczniów i ich
postępy w nauce, relacje między uczniami i konflikty z nauczycielami i rodzicami.
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ZINTEGROWANA NAUKA TREŚCI I JĘZYKA (CLIL)
Zintegrowane kształcenie treści i języków (Content and Language Integrated Learning - CLIL)
uważane jest za ważną innowację w edukacji estońskiej. Jest to podejście edukacyjne, które
może być korzystne dla obu stron - treści i języka. Ma to na celu zwiększenie motywacji
uczniów, rozwój macierzystego języka ucznia, jego zdolności poznawczych i zrozumienia
międzykulturowego (Eurydice, 2006). Z historycznego punktu widzenia najczęstszym
powodem wprowadzenia programów CLIL była poprawa ogólnych kompetencji językowych
uczestników, podczas gdy obecnie pojawiają się liczne inne cele związane z uczeniem się i
rozwojem.
Najbardziej znaną koncepcyjną kotwicą dla CLIL jest struktura 4Cs, która koncentruje się na
wzajemnym powiązaniu treści (przedmiotu), komunikacji (języka), poznania (uczenia się i
myślenia) i kultury (rozwijanie zrozumienia międzykulturowego) (Coyle, Hood, & Marzec
2010). Międzykulturowy aspekt CLIL wraz z celami kognitywnymi i treściowymi dodaje
pierwszy rozwój językowy do innych celów językowych. Dzięki temu CLIL obiecuje znaczące
wyniki dla wszystkich swoich interesariuszy.
Wdrożenie CLIL
Oficjalnym językiem urzędowym w Estonii jest język estoński. Używanie języka estońskiego
jako drugiego języka nauczania stało się obowiązkowe we wszystkich szkołach od pierwszego
roku szkolnego dla wszystkich uczniów z nie-estońskich rodzin. Aby wspierać uczniów, których
język używany w domu różni się od języka instruktażowego w szkole, zaimplementowano
różne formalne modele i strategie systemowe (Uibu i Tropp, 2013). Chociaż CLIL nadal nie jest
w pełni ugruntowanym modelem edukacyjnym, w Estonii istnieje długa tradycja CLIL. W
edukację włączane są różne formy CLIL, w szczególności studia dwujęzyczne, przedmiot
nauczania w języku docelowym oraz immersja. Wiele programów CLIL opiera się na języku
estońskim, niektóre na języku obcym (np. W języku angielskim).
Typową formą CLIL w Estonii jest immersja (np. wczesne lub późna), które odnosi się do
nauczania i uczenia się języka estońskiego w szkołach, w których językiem nauczania jest
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rosyjski, np. W Gimnazjum Tartu Annelinna, Kiviõli 1st Secondary Szkoła. Niemniej jednak,
immersja nie odnosi się do nauki i nauczania w temacie w języku obcym w szkołach, w których
językiem wykładowym jest język estoński (Eurydice, 2006). Od 2013 roku immersja w
estońskich szkołach jest koordynowana przez fundację "Innove". Liczne materiały metodyczne
zostały opublikowane w celu promowania kompetencji rosyjskojęzycznych studentów w
języku estońskim. Jednak jedną z najbardziej wymagających dziedzin związanych z CLIL w
Estonii jest kształcenie nauczycieli. Bez odpowiednich programów kształcenia nauczycieli cały
potencjał CLIL prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany, a podejście niemożliwe do
utrzymania. Badania przeprowadzone w Estonii wykazały, że zasady stosowane w lekcjach
CLIL były skuteczne w odniesieniu do nabywania treści związanych z CLIL (patrz Lehtse, 2012).
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INTEGRACJA POZIOMA I PIONOWA W PRACY GRUPOWEJ
Uczniowie potrzebują możliwości aktywnego uczenia się, np. poszukiwanie i konstruowanie
nowych strategii i sposobów rozwiązywania problemów. Aby rozwinąć umiejętności społeczne
uczniów, relacje międzyludzkie i wartości, estońscy nauczyciele stosują kilka progresywnych
metod. Niektóre z nich, np. odgrywanie ról, gry i symulacje są idealne do poprawy
umiejętności społecznych uczniów, ponieważ opierają się na codziennych problemach i
sytuacjach. Inne metody współpracy (np. praca w parach i grupach) zostały zasugerowane w
celu wzmocnienia kompetencji społecznych uczniów. Istnieją dwie formy integracji, tj.
integracja pozioma i integracja pionowa, które są wdrażane przez nauczycieli w pracy
grupowej. Horyzontalna integracja jest używana do łączenia podobnych przedmiotów i działań
w celu poszerzenia wiedzy i kompetencji uczniów na tym samym poziomie. Pionowa
integracja w pracy grupowej służy do angażowania różnych przedmiotów i kompetencji na
różnych poziomach. Oba są szeroko stosowane w szkołach średnich II stopnia w szkołach
estońskich.
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WYKORZYSTANIE ROBOTYKI W EDUKACJI
Robotyka w edukacji to rosnący trend w estońskich szkołach i przedszkolach. Istnieje kilka
programów i projektów (np. Robotyka dla szkół), które obejmują wprowadzenie możliwości
robota i zrobotyzowanego sprzętu, a także aplikacji ręcznej (Altin i Pedaste, 2013). W Estonii
są szkoły i przedszkola, które są zaangażowane w te projekty (np. Tartu Veeriku School, Szkoła
Gustava Adolfa). Przy użyciu robotyki (np. LEGO WeDo) dzieci konstruują i programują różne
modele z silnikami i czujnikami. Poprzez interaktywne działania mają możliwość zintegrowania
wiedzy przedmiotowej z kompetencjami technologicznymi, inżynierskimi i matematycznymi
oraz rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Nauczyciele często oferują uczniom możliwość
korzystania z robotyki w pracy grupowej. Te działania i rozwój wymaganego środowiska (patrz
środowisko fizyczne) są finansowo wspierane przez fundację HITSA.
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SYSTEM WSPIERAJĄCY DLA NOWOWYKWALIFIKOWANYCH NAUCZYCIELI
(NQT NEW QUALIFIED TEACHERS) – MENTORING
Opis problemu: NQT często mają trudności, żeby stać się silnymi członkami szkolnego zespołu
nauczycielskiego. Dlatego nowo wykwalifikowani nauczyciele często opuszczają zawód
nauczyciela podczas pierwszych lat nauczania.
System stosowany do rozwiązania problemu: Podczas pierwszego tygodnia pracy w szkole
zespół przywództwa wybiera spośród wykwalifikowanych mentorów doświadczonego
nauczyciela, który będzie mentorem dla NQT. Mentorzy są wcześniej kwalifikowani do
mentoringu (po przejściu specjalnego kursu doskonalenia zawodowego lub studiów
magisterskich, związanych z mentoringiem). Mentor wspiera NQT, zapewniając wszelkie
informacje zwrotne i konsultacje potrzebne w związku z pytaniami dotyczącymi pracy
nauczyciela podczas pierwszego roku NQT w szkole. Mentor angażuje NQT w życie społeczne
szkoły, wprowadza w szkolne tradycje i kulturę oraz wspiera ich w przezwyciężaniu
problemów pojawiających się podczas zajęć dydaktycznych. Mentor jest kolegą, który
wspiera, ale nie bierze udziału w formalnej ocenie NQT. Głównym zadaniem mentora jest
wspieranie ciągłego rozwoju zawodowego NQT podczas okresu mentoringu. Mentorzy
twierdzą, że system podnosi ich pewność siebie i zapewnia nową wiedzę i metody, które
wspierają i utrzymują NQT po ukończeniu studiów. Obaj profesjonaliści - NQT i mentor podnoszą kwalifikacje nauczycielskie podczas okresu mentoringu.
Wykorzystane narzędzie: estońskie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
szkoły zawodowe i uniwersytety. Niektóre przedszkola również go używają.
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WIZJA DYREKTORA DOTYCZĄCA SZKOŁY, AUTONOMIA SZKOŁY
Opis problemu: Szkoły często nie mają wizji swojej przyszłości, a zespoły kierownicze często
czekają na instrukcje zamiast działać w celu ustalenia ich kierunku.
System stosowany do rozwiązania problemu: Estonia zaczęła wprowadzać modele
doskonałości w kształceniu w 2006 r. jako obowiązkową zasadę zarządzania w szkołach i
przedszkolach. Zgodnie z wytycznymi / ideą tego podejścia, każda szkoła powinna określić
swoją wizję dotyczącą swojej przyszłości i misji w lokalnej społeczności. Aby osiągnąć te cele,
stwierdzono na najwyższym poziomie, że państwo ufa szkołom (i przedszkolom) jako
instytucjom zawodowym i że nie przeprowadza się zewnętrznej kontroli instytucji. Szkoły
same się doskonalą pod względem uczenia się i środowiska, a rodziny są zadowolone z
instytucji. Takie podejście sprawia, że dyrektor szkoły bezpośrednio odpowiada za efekty
uczenia się uczniów (między innymi) i kieruje instytucją, aby usprawniła codzienną rutynę i
środowisko (zarówno fizyczne, jak i społeczne). Zgodnie z wizją szkolną (i misją) każda
instytucja opracowuje własny plan rozwoju, który jest corocznie weryfikowany. W ramach
budżetu szkoły dyrektor szkoły jest ostatecznym decydentem w zakresie zakupu materiałów i
usług dla szkoły oraz omawia i podpisuje umowy o pracę nauczycieli (należy spełnić minimalne
standardy). To sprawia, że szkoły państwowe stają się podobne do prywatnych
przedsiębiorstw, które mogą rozwijać swoją własną kulturę pracy, wewnętrzne standardy i
rutyny (w ramach prawnych) oraz konkretne skupienia (ogniska) codziennych zajęć
edukacyjnych. Rada szkoły jest pośrednikiem między instytucją edukacyjną a lokalną
społecznością.
Wykorzystane narzędzie: wszystkie estońskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i
licea, szkoły zawodowe i uniwersytety.
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WYBÓR NAUCZYCIELI
Opis problemu: Szkoły skarżą się, że nie mogą rekrutować najlepszych dostępnych nauczycieli.
System stosowany do rozwiązania problemu: Kiedy szkoła ma wakat, instytucja ma swobodę
ubiegania się o kandydatów na pokrycie wakatu. Od szkoły zależy rodzaj testów, które pyta od
kandydatów (począwszy od referencji z poprzednich miejsc pracy (jeśli istnieją) aż do
obserwacji lekcji przed podpisaniem umowy). Najbardziej proaktywne szkoły lubią
współpracować z uczelniami posiadającymi programy kształcenia nauczycieli, aby móc
zapraszać uczniów do nauczania w konkretnych szkołach. Wnioski studenckie można składać
po ostatecznej ocenie pedagogicznej prowadzonej przez dyrektora szkoły. Jeśli szkoła nie
osiągnęła pożądanego rezultatu poprzez system praktyki, to zazwyczaj szkoły zapraszają
wykwalifikowanych kandydatów do składania wniosków za pośrednictwem mediów, a
następnie każda szkoła może zdecydować, jakie cechy kandydatów są najważniejsze i jakiego
rodzaju kandydat powinien zostać zaproszony do dyskusji na temat umowy. Zwykle w
procesie selekcji uczestniczy przedstawiciel szkoły. Jeśli wybrany kandydat ma formalne
kwalifikacje, ostateczna decyzja zostanie podjęta na poziomie kierownictwa szkoły i podpisze
umowę. Nie są potrzebne dodatkowe konsultacje z właścicielem szkoły lub władzami
oświatowymi. Pełna odpowiedzialność za ostateczną decyzję spoczywa na poziomie szkoły.
Wykorzystane narzędzie: wszystkie estońskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i
licea, szkoły zawodowe i uniwersytety.
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SYSTEM SZKÓŁ INNOWACYJNYCH
Opis problemu: Uczelnie wyższe bardzo często działają w oderwaniu od codziennej
rzeczywistości szkolnej, co w efekcie skutkuje niedostosowaniem uniwersyteckiego systemu
kształcenia nauczycieli do potrzeby edukacji szkolnej. W sytuacji,

gdy uczelnia nie jest

zaznajomiona z potrzebami instytucji edukacyjnych, współpraca między tymi podmiotami jest
nieefektywna.
Sposób na rozwiązanie problemu: Uniwersytet w Tartu zaprosił szkoły i przedszkola do
ubiegania się o status "szkoły innowacji" lub "przyjaciela innowacji". W rezultacie 22 placówki
edukacyjne są dziś wymienione jako szkoły / przedszkola innowacji, a ponad 90 jako
przyjaciele innowacji. Podpisując konkretne porozumienie między instytucją edukacyjną a
uniwersytetem, określono główne zasady i warunki

ścisłej współpracy w dziedzinie

kształcenia nauczycieli i rozwoju szkół. Uczelnia wie, które elementy kształcenia nauczycieli są
najistotniejsze z punktu widzenia instytucji edukacyjnych, a szkoły mają możliwość korzystania
z bieżących konsultacji i szkoleń świadczonych przez jednostki uczelni. System ten prowadzi
do rozwoju najlepszych praktyk w instytucjach edukacyjnych, wykorzystując najnowsze wyniki
naukowe w praktyce nauczania i uczenia się, oraz do uzyskania najlepszych umiejętności
pedagogicznych przez studentów kierunków nauczycielskich. Uniwersytet i instytucje
edukacyjne realizują opisaną współpracę na podstawie zawieranych na okres jednego roku
umów dwustronnych.
Wykorzystanie narzędzia: wszystkie estońskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie II stopnia i szkoły zawodowe.
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Profesjonalny system doskonalenia zawodowego nauczycieli

PROFESJONALNY SYSTEM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Opis problemu: Umiejętności zawodowe nauczycieli wymagają ciągłego rozwoju w trakcie
całej kariery nauczycielskiej.
Sposób na rozwiązanie problemu: W Estonii obowiązkowo każda instytucja edukacyjna
przeznacza równowartość 3% budżetu na wynagrodzenia nauczycieli celem doskonalenie
zawodowego. Każda instytucja opracowuje (co roku) plan rozwoju zawodowego nauczycieli, a
fundusze są następnie odpowiednio wydawane. Decyzje związane z treścią kursu i jego
uczestnikami, podejmowane są na poziomie szkoły. Szkoły preferują wysyłanie pracowników
na szkolenia dofinansowywane (cena pokrywana jest przez estońskie instytucje publiczne lub
Europejski Fundusz Społeczny), ale kursy te są bardzo popularne i nie zawsze istnieje
możliwość, aby się na nie zakwalifikować. Istnieją również bardzo konkretne instytucje
oferujące kursy (np. HITSA - oferuje szeroką gamę kursów związanych z użytkowaniem ICT i
programami edukacyjnymi). Zgodnie z przyjętymi profesjonalnymi standardami rozwoju
zawodowego nauczycieli oczekuje się, że każdy nauczyciel zrealizuje 160 godzin szkolenia
zawodowego w ciągu 5 lat.
Szkoły mogą swobodnie wybierać rodzaje kursów i ich terminy, mogą również zdecydować się
np. na organizację dorocznych konferencji edukacyjnych w celu podniesienia kompetencji
wszystkich pracowników danej instytucji. Jeśli szkoła jest w stanie zapewnić dodatkowe środki
finansowe, limit przeznaczony na rozwój zawodowy nauczycieli może zostać zwiększony.
Wykorzystanie narzędzia: wszystkie estońskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie II stopnia i szkoły zawodowe.
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Modele immersji języka w Gimnazjum Annelinna w Tartu (TAG)

MODELE IMMERSJI JĘZYKA W GIMNAZJUM
ANNELINNA W TARTU (TAG)
Opis problemu: Uczniowie, których językiem ojczystym nie jest język estoński, nie opanują go
na tym samym poziomie, co uczniowie, których językiem ojczystym jest język estoński
(ponieważ chcą się uczyć również języka ojczystego).
Sposób na rozwiązanie problemu: Aby rozwiązać problem, Annelinna Gymnasium oferuje dwa
rodzaje programów immersji: wczesna częściowa immersja językowa i wczesna całkowita
immersja językowa.
Zgodnie z programem wczesnej częściowej immersji językowej, 40% instrukcji do zajęć i
poleceń jest przekazywanych w języku ojczystym ucznia (język rosyjski), kolejne 40% w języku
estońskim (pierwszym języku obcym dla uczniów), oraz około 20% w języku angielskim (drugi
język obcy).
Zgodnie z programem wczesnej całkowitej immersji językowej, wszystkie instrukcje i
polecenia do zajęć w okresie pierwszego 1,5 roku nauki, przekazywane są w języku estońskim.
Następnie dodaje się instrukcje i polecenia w języku rosyjskim, a w kolejnym semestrze do
programu dodane zostają przedmioty w języku rosyjskim. Oba programy są zgodne z
estońskimi krajowymi wymogami programowymi i obowiązkowymi tygodniowymi ramami
pracy dla uczniów.
Porównując efekty uczenia się uzyskane przez uczniów, szkoła może stwierdzić, że po trzeciej
klasie, uczniowie objęci programem wczesnej całkowitej immersji językowej, osiągają lepszą
znajomość języka estońskiego i są na tym samym poziomie pod względem znajomości języku
rosyjskiego (lub nawet lepszym) w stosunku do pozostałych uczniów. Zajęcia dydaktyczne w
języku innym niż język ojczysty nie generowały problemów, a nauczyciele osiągają naprawdę
dobre wyniki, stosując metody CLIL i szereg innych nowoczesnych metod nauczania (ICT,
nauczanie na odległość, wspólne uczenie się itp.) wspierających zrozumienie przez uczniów
omawianych treści.
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Modele immersji języka w Gimnazjum Annelinna w Tartu (TAG)

Pod koniec nauki, uczniowie, którzy przejdą program immersji, osiągną poziom języka
estońskiego zbliżony do poziomu uczniów, dla których język estoński jest językiem ojczystym
(zarówno w mowie jak i piśmie). Ważne jest, aby język ojczysty uczniów nadal odgrywał
znaczącą rolę w budowaniu ich osobowości, stanowił znaczącą część nauki w szkole i był w
niej rozwijany. Doświadczenie w radzeniu sobie z wieloma problemami w języku państwowym
(w języku estońskim) stanowi solidny fundament dla późniejszego sukcesu w społeczeństwie
jako osoba dorosła. Uczniów cechować będzie naturalna dwujęzyczność i zrozumienie, że
znajomość wielu języków jest normą.
Wykorzystanie narzędzia: W większości estońskich szkół, w których znacząca liczba uczniów
pochodzi z mniejszościowych grup językowych.
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Przedszkola

PRZEDSZKOLA
Przedszkole Klaabu w Tartu ( http://www.tartu.ee/klaabu/ ) zostało wybudowane przy
wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2009 roku. Otwarcie przedszkola
nastąpiło w styczniu 2010 roku. Nazwa Klaabu (stworzona przez Avo Paistik) to postać z
książki dla dzieci i kreskówki o tym samym tytule, bardzo przyjazna, żądna przygód i ciekawa.
W przedszkolu zatrudnionych jest 26 pracowników: zespół kierowniczy (2), nauczyciele (16),
nauczyciele pomocniczy (6) i personel pomocniczy (2). W przedszkolu jest 6 grup dzieci, a
jedna z nich to grupa adaptacyjna. Obecnie do przedszkola uczęszcza 130 dzieci w wieku od
trzech do siedmiu lat.
Nowocześnie urządzone sale

wspierają rozwój dzieci. Współczesna sala kreatywności i

zdrowia wspierają rozwój innowacyjności

i promocji zdrowego trybu życia. Program

edukacyjny przedszkola koncentruje się na zdrowiu, przyrodzie i środowisku społecznym.
Nauczanie jest realizowane poprzez gry (zintegrowane lekcje) i pola nauczania takie jak “Ja” i:
środowisko, język i mowa, matematyka, sztuka, muzyka, wychowanie fizyczne. Korzystamy z
elementów systemu edukacyjnego Montessori, który wspiera indywidualny rozwój i
niezależność dzieci. Klaabu ceni rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Przedszkole promuje
także zdrowy tryb życia i zachowania.
Dzieci mogą wybierać spośród kilku dostępnych zajęć hobbystycznych. Dostępne są języki
angielski i niemiecki, piłka nożna, judo, sztuka i gimnastyka. Rodzice ponoszą dodatkową
opłatę za zajęcia związane z hobby.
Przedszkole Lotte w Tartu ( http://www.lottela.ee/Tartu_Lasteaed_Lotte) zostało otwarte w
styczniu 2008 roku. Jego nazwa pochodzi od imienia bohaterki książki dla dzieci Andrusa
Kivirähk “Lotte podróżuje na południe”. Lotte - główna bohaterka - to urocza szczeniaczka,
która często wpada w niespodziewane sytuacje z powodu swojego niepokornego

i

ciekawskiego usposobienia.
W przedszkolu zatrudnionych jest 26 pracowników: zespół kierowniczy (2), nauczyciele (15),
nauczyciele pomocniczy (6) i personel pomocniczy (3). Wszystkie te osoby spełniają kryteria
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Przedszkola

kwalifikacyjne dla swoich stanowisk. Obecnie do przedszkola uczęszcza 133 dzieci w wieku od
dwóch do siedmiu lat.
Było to pierwsze przedszkole w regionie Tartu, zaprojektowane przez architektów specjalnie
na potrzeby dzisiejszych warunków życia i nauki. Przedszkole zdobyło kilka nagród za
organizację doskonałego środowiska nauczania i jakość nauczania. Priorytetami przedszkola są
kreatywność, kultura narodowa, zdrowie, bezpieczeństwo i empatia w relacjach
międzyludzkich.
Przedszkole Lotte korzysta z metody “krok po kroku” w celu:
a.

Wspierania indywidualności dziecka

b.

Współpracy z rodzicami

c.

Rozwijania umiejętności i wiedzy nauczyciela.

Przedszkole Lotte dołączyło również do ruchu przeciwko nękaniu. Wszystkie grupy
przedszkolne w codziennej pracy stosują metody przeciwdziałania nękaniu dzieci przez
rówieśników:
a.

"Wolni od zastraszania!" To metoda zapobiegawcza, mająca na celu stworzenie
przyjaznej atmosfery, w której dzieci będą się bawiły. Dzieci są tolerancyjne, pełne
szacunku, opiekuńcze, a w przypadku jakichkolwiek zachowań negatywnych
przerywają zabawę i bronią tych, którzy sami nie mogą się bronić.

b.

Używamy również purpurowych misiów w procesie uczenia się.

Przedszkole zapewnia dzieciom od 4 roku życia możliwość nauki się języka niemieckiego (za
dodatkową opłatą).
Lotte należy do krajowej sieci opieki zdrowotnej przedszkoli.
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Opis problemu: Ubieganie się o dodatkowe fundusze
poprzez pisanie projektów

OPIS PROBLEMU: UBIEGANIE SIĘ O DODATKOWE
FUNDUSZE POPRZEZ PISANIE PROJEKTÓW
Sposób na rozwiązanie problemu:
Przedszkole wspiera nauczycieli w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych np. do władz
lokalnych czy narodowych i europejskich fundacji.
Przykłady projektów krajowych i lokalnych:
•

Projekt dotyczący podnoszenia wiedzy dzieci o środowisku naturalnym poprzez
wspieranie zajęć przedszkolnych i wycieczek tematycznych do ośrodków
przyrodniczych, finansowany przez Fundację Inwestycji Ochrony Środowiska.

•

Projekt "Lego i Robotyka" finansowany przez władze miasta Tartu, celem jest
zakupu sprzętu, szkolenia nauczycieli i modernizacji infrastruktury edukacyjnej w
przedszkolu.

•

Projekty zdrowotne "Lokalne owoce i warzywa na naszym stole".

Dały one

dzieciom możliwość uczestniczenia w sadzeniu roślin oraz odwiedzania
gospodarstw rolnych w sezonie wiosennym.
Przykłady projektów międzynarodowych:
•

Projekty mobilności edukacyjnej Comenius - udział w międzynarodowych kursach
poza granicami kraju.

•

Projekty w ramach programu Erasmus + (K2) mające na celu zainicjowanie
współpracy między instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów, poprawę poziomu
znajomości języka angielskiego nauczycieli oraz ich wiedzy i umiejętności, w celu
poszerzania horyzontów dzieci, umiejętności językowych i wiedzy.

•

Projekty mobilności edukacyjnej Erasmus + (K1) umożliwiające uczestnictwo w
różnych kursach, poznanie dobrych praktyk stosowanych przez nauczycieli w
różnych krajach oraz umożliwiające rozwój profesjonalnej wiedzy i umiejętności
nauczycieli.

Wykorzystanie

narzędzia:

Wszystkie
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Opis problemu: Zwiększenie zaangażowania rodziców w procesie
decyzyjnym i codziennym funkcjonowaniu przedszkola

OPIS PROBLEMU: ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA RODZICÓW W
PROCESIE DECYZYJNYM I CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU
PRZEDSZKOLA
Sposób na rozwiązanie problemu:
Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad dziećmi i codziennych
czynności na dwóch poziomach:
Poziom instytucjonalny:
•

Udział w działaniach zarządu przedszkola;

•

Potwierdzanie menu przedszkola we współpracy z rodzicami;

•

Włączenie rodziców w organizację imprez i wydarzeń w przedszkolu: targi
charytatywne

Mihkli

dobroczynności,

przedszkolna

konserwacyjne w ogrodzie przedszkolnym itp.

Olimpiada,

prace

W przedszkolu zorganizowano

wydarzenia dla rodziców, w celu zapewnienia doradztwa i przekazania informacji
wspierających rozwój dziecka, np. Zajęcia ze snu - przekazanie wiedzy o potrzebie i
znaczeniu snu dzieci. Przedszkole organizuje również seminarium „Zdrowie”, które
obejmuje prezentacje wykonane przez nauczycieli, rodziców i innych specjalistów w
danej dziedzinie (np dentysta).
•

Udział w projektach dotyczących poprawy zdrowia: projekty skierowane do rodzin z
dziećmi, ukierunkowane na wzrost aktywności fizycznej np. „Klaabu idzie szybko”,
„Klaabu chodzi tu i tam, teraz spróbuj Ty”, „Dni zdrowia Raadi” (sadzenie i
uprawianie ziół, prezentowanie rodzicom rozmaitych warzyw, zbieranie ulubionych
przepisów rodziny i dzielenie się nimi w grupach edukacyjnych), itp.

•

Włączenie rodziców w działania związane z pisaniem projektów: np. w ramach
programu Erasmus +, wspólne zapoznanie się z regulaminem programu i
wypełnianie kwestionariuszy.

Poziom grupy:
•

Rodzice sugerują ulepszenie rocznego planu działania grupy, a tym samym
uczestniczą w planowaniu procesu edukacyjnego przedszkola.
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Opis problemu: Zwiększenie zaangażowania rodziców w procesie
decyzyjnym i codziennym funkcjonowaniu przedszkola

•

Udział w zajęciach edukacyjnych - zgodnie z tematem na dany tydzień, rodzice
zabierają ciekawe przedmioty i zdjęcia w celu poszerzenia wiedzy dzieci na temat
otaczającego świata, dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami.

•

Rodzice jako nauczyciele w przedszkolu - rodzice wykonują różne zadania związane
z programem nauczania (np. gotowanie posiłku, stolarka, modelowanie gliny,
szycie, zabawa w bank, prezentowanie różnych dziedzin sportu, dogoterapia itp.).
Działania te są zwykle związane z pracą lub hobby rodziców. Czasami rodzice
zabierają dzieci do swoich miejsc pracy.

•

Rodzice organizują (lub pomagają zorganizować) wyjazdy grupowe, przyjęcia i
wydarzenia, czasami udzielają wsparcia finansowego (np. organizując bezpłatny
transport, kupując różne produkty, udostępniając kosz piknikowy na podróż,
wykonując różne konieczne prace na rzecz przedszkola).

Wykorzystanie narzędzia: Przedszkola, częściowo szkoły podstawowe.
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Opis problemu: Współpraca z Uniwersytetem w zakresie kształcenia
nauczycieli i późniejszego doskonalenia zawodowego

OPIS PROBLEMU: WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM W ZAKRESIE
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I PÓŹNIEJSZEGO DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
Sposób na rozwiązanie problemu:
Przedszkole oferuje uczelni możliwość kształcenia nauczycieli w miejscu,

taka współpraca

zapewnia dwie "szybkie wygrane" dla przedszkola: możliwość wyboru nowych pracowników w
oparciu o ich cechy osobiste i zawodowe oraz aktualizację wiedzy nauczycieli przedszkolnych
poprzez wdrożenie najnowsze podejścia stosowanego w Wydziale kształcenia nauczycieli.
Podjęte działania:
•

Studenci regularnie uczestniczą w codziennych zajęciach w przedszkolu.

•

Otwarte zajęcia edukacyjne oferowane studentom przez nauczycieli przedszkola i
refleksja nad nimi.

•

Nauczyciele nadzorują studentów w trakcie zajęć praktycznych, co wpływa na
wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie mentoringu i umiejętności współpracy.

•

Nauczyciele biorą udział w zajęciach uniwersyteckich (zarówno w zakresie
kształcenia przyszłych nauczycieli, jak i doskonalenia zawodowego nauczycieli), co
poprawia ich wiedzę pedagogiczną.

Wykorzystanie narzędzia: Przedszkola, szkoły średnie i szkoły zawodowe.
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Opis problemu: Międzynarodowa mobilność edukacyjna

OPIS PROBLEMU: MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
Sposób na rozwiązanie problemu:
Mobilność edukacyjna zapewnia studentom możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy o tym,
jak uczyć (i uczyć się) w obcym języku i innej kulturze. Mobilność edukacyjna kształci to nie
tylko studentów, ale także nauczycieli z przedszkola przyjmującego - zarówno w zakresie
nauki języka obcego, zarządzania edukacją w innym kraju jak również w kwestii połączenia
teorii z prawdziwym życiem i lepszego zrozumienia własnego systemu edukacji.
Przedszkole Klaabu w latach 2011-2013

uczestniczyło w międzynarodowym projekcie

Leonardo da Vinci "Mobilität-Interkulturelles Lernen in der Erzieherinnenausbildung". W
ramach projektu sześciu niemieckich studentów z Hamburga (Niemcy) odbyło praktyki
pedagogiczne w przedszkolu (praktyki czteromiesięczne, w każdym roku projektu 2
praktykantów). Po zakończeniu projektu współpraca kontynuowana była poprzez Instytut
Kultury Niemieckiej w Tartu i Estońsk Instytut Goethego, dzięki czemu w 2016 roku dwóch
niemieckich studentów odbyło dwumiesięczne praktyki pedagogiczne w przedszkolu
(Regionales Berufsbildungszentrum Plön, finansowane z programu stażowego ERASMUS).
Studenci odwiedzili także inne przedszkola uczestniczące w projekcie, mieli okazję zapoznać
się z warunkami praktyki innych niemieckich studentów i wspólnie się nad nimi zastanowić.
Ich refleksja była dla nauczycieli i kierownictwa przedszkola inspirująca.
Dzieci były podekscytowane obecnością niemieckich studentów - musieli porozumiewać się z
nimi poprzez język ciała i emocje, ponieważ nie znali swoich ojczystych języków. Część dzieci,
które znały niemiecki lub angielski, miało szansę poprawić swoje umiejętności językowe.
Wszystkie dzieci dużo nauczyły się o Niemczech i niemieckiej kulturze.
Niemieccy uczniowie byli zmotywowani i uczestniczyli w codziennych zajęciach w przedszkolu,
a także nauczyli się kilku zwrotów w języku estońskim. Zwiększyło to

możliwości

komunikowania się z dziećmi werbalnie. Informacje zwrotne od niemieckich uczniów na temat
praktyki były pozytywne.
Wykorzystanie narzędzia:

przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, szkoły zawodowe.
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Opis problemu: Nauka języka angielskiego
i niemieckiego w przedszkolach

OPIS PROBLEMU: NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I NIEMIECKIEGO W PRZEDSZKOLACH
Sposób na rozwiązanie problemu:
Dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość uczestniczenia w lekcji angielskiego raz w
tygodniu przez 30 minut. Standardowo uczestnicy mają 5-7 lat, ale czasem do grupy dołączają
młodsze dzieci. Jedna grupa liczy do 14 dzieci, zwykle zajęcia odbywają się w sali kreatywnej
przedszkola. W trakcie lekcji stosowane są aktywne metody uczenia się poprzez zabawę: gry
językowe, śpiewanie piosenek, opowiadania, różne aktywności i ciekawe zdjęcia na różne
tematy (na przykład wyrażenia, liczby, kolory, rodzina, jedzenie, pogoda, części ciała itp.).
Rodzice ponoszą dodatkowe koszty w związku z udziałem dziecka w zajęciach. Nauczyciel
języka angielskiego ma wyższe wykształcenie pedagogiczne i jest kwalifikowany do nauczania
języka angielskiego.
Nauczyciel korzysta z materiałów edukacyjnych "Cookie and Friends" i "First Friends", a także z
pomocy dydaktycznych: tekstów, plakatów, historii obrazkowych, kart pracy, pacynek,
odtwarzacza CD i tablicy.
Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w podobnych lekcjach w języku niemieckim.
Lekcje te prowadzone są we współpracy z Estońskim Instytutem Kultury Niemieckiej i
Estońskim Instytutem Goethego, które pokrywają część kosztów. Prowadzący jest
wykwalifikowanym nauczycielem języka niemieckiego. Metodologia uczenia się jest podobna
do tej, stosowanej podczas lekcji języka angielskiego i odbywa się za pośrednictwem różnych
aktywności. Nacisk kładziony jest na naukę mówienia, ale nikt nie jest zmuszony rozmawiać w
języku obcym. Lekcje odbywają są maksymalnie dwa razy w tygodniu przez maksymalnie 30
minut dziennie.
Wykorzystanie narzędzia: Nauczanie podstaw języka angielskiego / niemieckiego dla dzieci w
wieku przedszkolnym, na zasadzie dobrowolności. Zapewnia dzieciom pierwszy kontakt z
językiem obcym i przygotowuje je do dalszej nauki.
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OPIS PROBLEMU: ROBOTYKA W DZIAŁALNOŚCI
EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA
Sposób na rozwiązanie problemu:
W 2016 roku przedszkole aplikowało do Departamentu Edukacji Miasta Tartu oraz HITSA
(Estońskiej Fundacji Edukacji Technologii Informacyjnych) o dodatkowe środki finansowe
celem modernizacji środowiska edukacyjnego dla dzieci. Obie te aplikacje zakończyły się
sukcesem, a przedszkole otrzymało sprzęt do zajęć z robotyki o nazwie BeeBot 14 i WeDo 2.0
(oba zestawy). Przedszkole włączyło robotykę do zajęć edukacyjnych dzieci w wieku 4 i 5 lat.
Aby zapewnić pełną integrację możliwości zakupionego sprzętu z edukacją dzieci,
zorganizowano dwa dni szkolenia dla nauczycieli.
Zestawy robotyczne pomogły kształtować i rozwijać:
•

Umiejętności społeczne i samowystarczalność;

•

Umiejętności współpracy i współdziałania;

•

Przedsiębiorczość, odwagę do prezentacji i samodzielność.

Budowanie robotów daje fantastyczną okazję do zacieśnienia współpracy między członkami
zespołu, co uczy dzieci, jak lepiej zrozumieć siebie i swoich rówieśników. Te wspólne działania
uczą również skuteczniejszego porozumiewania się ze sobą, uwzględniania opinii i pomysłów
rówieśników oraz przedstawiania własnego zdania i pomysłów swoim kolegom.
Właśnie to takich celów jak ww. opisane stosuje się zestawy BeeBot i WeDo 2.0. W większości
przypadków praca z zestawami odbywa się w parach, dzieci mogą również wzajemnie
nadzorować swoja pracę podczas budowania robotów.
Robotyka wspiera również niezależność dzieci - muszą one planować swoje działania,
znajdować partnera i zbudować działający model. Zestaw WeDo 2.0 działa efektywnie z
iPadami, co gwarantuje dalszą możliwość uczenia się i doskonalenia własnych umiejętności.
Dzieci chętnie demonstrują swoje umiejętności rodzicom, nauczycielom i gościom
przedszkola. Rozwijają w ten sposób kompetencje
poszukiwania
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OPIS PROBLEMU: ŚRODOWISKO UCZENIA SIĘ I MODEL ANALIZY
PEDAGOGICZNEJ (LP)
Sposób na rozwiązanie problemu:
Środowisko uczenia się i model analizy pedagogicznej oznacza metodę pracy, w której
nauczyciele współpracują w grupach zgodnie z określonymi zasadami. Celem metody jest
stworzenie odpowiedniego środowiska uczenia się, które zapewni, że wszystkie dzieci
zdobędą umiejętności społeczne, nauczą się rozumieć swoje otoczenie i zdobędą podstawową
wiedzę. Spotkania grupowe dla nauczycieli organizowane są regularnie i mogą dotyczyć
szerokiej gamy tematów związanych ze środowiskiem edukacyjnym w szkole - począwszy od
środowiska

fizycznego

i

społecznego,

a

skończywszy

na

omówieniu

aktywności

podejmowanych przez nauczycieli i wsparcia, jakiego mogą potrzebować w trakcie realizacji
zajęć dla dzieci. W ten sposób metoda LP zapewnia wysoki poziom koordynacji działań
podejmowanych przez nauczycieli. Umożliwia także dzielenie się najlepszymi pomysłami
nauczycieli.
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OPIS PROBLEMU: DZIECI W BAJCE
Sposób na rozwiązanie problemu:
Przedszkole Lotte zaczerpnęło swoją nazwę od bajkowej postaci z książki dla dzieci Andrusa
Kivirähk "Lotte podróżuje na południe". Lotte - główna bohaterka książki - jest uroczą
szczeniaczką, która często wpada w niespodziewane sytuacje z powodu swojego
niepokornego i ciekawskiego usposobienia. Z popularnej bajki zaczerpnięto również nazwy
dla grup w przedszkolu np. : Najodważniejsze koty, Radosne Pieski, Dobre orzechowe króliczki,
Kolorowe ptaki, Niebieskie Słonie, Niestrudzone robaki i Wesołe pingwiny .
Członkowie personelu przedszkola (w tym dyrekcja) również posiadają imiona zaczerpnięte od
bohaterów książki. W zespole znajdziemy więc: Przyjazną Sofi, Zręcznego Oskara (złota
rączka), Ostrożną Helmi itp. Pracownicy próbują naśladować cechy charakteru danej bajkowej
postaci. Dzieciom stwarza się zatem baśniowe otoczenie, włącza w liczne działania związane z
tą

bajką.

Zarówno

dzieci
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Opis problemu: Rozwój patriotyzmu i umiejętności
społecznych dzieci

OPIS PROBLEMU: ROZWÓJ PATRIOTYZMU I UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH DZIECI
Sposób na rozwiązanie problemu:
Przedszkole korzysta z licznych symboli narodowych do dekoracji sal i budynku: na ścianach
znajdują się obrazy narodowych symboli Estonii, z sufitu na paskach zwisają jaskółki, dzieci
mają styczność z wieloma przedmiotami charakterystycznych dla

starych, tradycyjnych

domów, które przybliżają im ich narodowe korzenie, tradycyjne wzornictwo wykorzystywane
jest w ubraniach lub obrazach na ścianach. W ten sposób dzieciom nieustannie przypomina
się skąd się wywodzą i jakie są ich wartości narodowe. Przyczynia się to również do rozwoju
umiejętności społecznych i wiedzy dzieci.
Ponadto w przedszkolu prowadzone są liczne działania edukacyjne, mające na celu poprawę
umiejętności społecznych dzieci np. wybory prezydenta przedszkola. Wydarzenie
zorganizowane jest jak prawdziwe wybory w kraju - dzieci są prezentowane jako kandydaci
na stanowisko prezydenta, potem przez kilka tygodni trwa kampania wyborcza, a następnie
przeprowadzane zostają

same wybory pomiędzy kandydatami (wszystkie dzieci mogą

głosować). Tego typu działania pomagają dzieciom we wczesnym zrozumieniu, co tak
naprawdę dzieje się w społeczeństwie oraz w jaki sposób funkcjonują systemy społeczne i
polityczne.
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Partnerstwo pomiędzy szkołami w Leeds

PARTNERSTWO POMIĘDZY SZKOŁAMI W LEEDS
W tym studium przypadku zarysowano dwa kluczowe aspekty partnerstwa między szkołami w
Leeds:
•

Sojusze na rzecz uczenia się - szkoły podstawowe

•

Wiodące partnerstwo w zakresie uczenia się- szkoły średnie

Oba te aspekty stanowią ważną część ogólnej strategii miasta wspierającej rozwój zawodowy
nauczycieli i poprawiających wyniki dzieci i młodzieży.

Organizacja liderska

Urząd Miasta Leeds: Learning Improvement Service
/Jednostka Doskonaląca Edukację

Strona internetowa /

http://www.leedsforlearning.co.uk/

kontakty:

Primary Learning Alliances / Sojusze na rzecz uczenia w
zakresie szkół podstawowych
learningleadership@leeds.gov.uk
Leading Learning Partnership / Wiodące partnerstwo w
zakresie uczenia się: Kevin.paynes@leeds.gov.uk

Kontekst / Inne

● Do zakresu działań Jednostki Doskonalącej Edukację należy

podstawowe informacje

monitorowanie i ocena jakości edukacji oraz standardów

dotyczące tego aspektu

osiągnięć i postępów wszystkich dzieci i młodzieży w Leeds.

rozwoju zawodowego

Ważnym zadaniem Jednostki jest zmniejszenie nierówności i
zmniejszenie

luki

w

osiągnięciach

między

dziećmi

zagrożonymi i znajdującymi się w trudnej sytuacji, a
młodzieżą i ich rówieśnikami.
● Aby wspierać swoją pracę ze szkołami, Jednostka Doskonaląca
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Edukację aktywnie zachęca szkoły do wspierania szkoły i
rozwoju systemu przywództwa. Główne elementy tego
obejmują:
•

Sojusze na rzecz nauczania. Są one częścią dążenia rządu
do zapewnienia szkołom większej swobody i wzięcia na
siebie większej odpowiedzialności za doskonalenie szkoły
na poziomie lokalnym. Oprócz oferowania szkoleń i
wsparcia,

szkoły

pedagogiczne

odgrywają

obecnie

większą rolę w rekrutacji i szkoleniu nowych osób do
zawodu. Są również odpowiedzialne za wyznaczanie i
wdrażanie

wyspecjalizowanych

liderów

edukacji

(Specialist Leaders of Education - SLE) w celu wspierania
innych liderów szkolnych.
•

Wykorzystanie inicjatywy Krajowych / Lokalnych Liderów
Edukacji (National/Local Leaders of Education NLEs/LLEs)
w celu zapewnienia wsparcia dla dyrektorów szkół, dla
usprawnienia działań szkolnych lub opracowania nowych
rozwiązań w kwestiach, stanowiących bieżące wyzwanie.

•

Wykorzystanie inicjatywy Krajowych Liderów Zarządzania
(National Leaders of Governance (NLGs).) Są to osoby
zarządzające w wyróżniających się / wiodących szkołach,
którzy wykorzystują swoje umiejętności i doświadczenie
do wspierania zespołów zarządzających w innych szkołach
i akademiach.

•

Oddelegowani Liderzy. Władze lokalne będą pracować z
oddelegowanymi dyrektorami placówek z Leeds nad
wybranymi priorytetami.

Ponadto, lokalne władze są aktywnie włączane w tworzenie i
promocję

efektywnych,

profesjonalnych

społeczności

uczących się, dzięki którym szkoły mogą nawiązywać
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kontakty, współpracować i dzielić się dobrymi praktykami. To
studium przypadku przedstawia dwa główne obszary działań.

SZCZEGÓŁY STUDIUM
Sojusze na rzecz uczenia się - szkoły podstawowe
Wszystkie szkoły podstawowe są zachęcane do przyłączenia się do wybranego przez siebie
sojuszu edukacyjnego, dotyczy to także szkół zagrożonych, jeśli mają taką możliwość. Proces
ten jest wspierany Doradcę ds. Doskonalenia szkoły - DDS (ang. school improvement adviser
-SIA), którego rolą jest także monitorowanie i ewaluacja wpływu wzajemnej oceny. Zazwyczaj
liczba szkół w Sojuszu to trzy do pięciu.
Dzięki sojuszom na rzecz uczenia się szkoły mogą dalej poprawiać jakość uczenia i nauczania,
aby bezpośrednio oddziaływać na wyniki uczniów. Wraz z rozwojem sojuszy szkoły są w stanie
zoptymalizować swoje zasoby, promować kształcenie zawodowe, umocnić pozycję lidera oraz
rozwinąć zrównoważony rozwój i ciągłość pracy w zespole oraz stworzyć silne systemy oceny i
standardów, które osiągają. Można to osiągnąć w indywidualny sposób dla każdego sojuszu,
skupiając się na działaniach, poprawiających wyniki dzieci.
DDS pracują ze szkolnymi liderami,

aby wspierać

elementy dla skutecznego rozwoju

partnerstwa:
•

Wspólny zestaw wartości dotyczących przywództwa i nauczania i uczenia się

•

Zbiorowa odpowiedzialność za wyniki uczniów

•

Wspólny nacisk na nauczanie i uczenie się

•

Uzgodnione ukierunkowanie na kształcenie zawodowe

•

Skoncentrowana refleksja i ocena

•

Otwartość na sieci i współpracę partnerską

•

Członkostwo integracyjne

•

Wzajemny szacunek, zaufanie i wsparcie

Dzięki takiemu zaangażowaniu zespół ds. Doskonalenia umiejętności w większym stopniu
uczestniczy w obserwacji rozwoju przywództwa i sposobów nauczania i uczenia się w szkole,
jednocześnie przyczyniając się do wspólnej wizji rozwoju jego szkół i placówek.
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Rola doradcy w sojuszu edukacyjnym polega na:
•

włączeniu się do pracy grupy: planowanie, działania oparte na dociekaniu i
ewaluacja

•

w razie potrzeby zapewnieniu wsparcia przy pojawiających się trudnościach /
problemach

•

przygotowywaniu krótkich pisemnych raportów z przeprowadzonych wizyt /
kontaktów

•

dzieleniu się praktykami z innymi osobami na terenie całego miasta.

Wpływ sojuszy edukacyjnych:
•

99% władz lokalnych, które utrzymują szkoły, jest teraz częścią sojuszu edukacyjnego.

•

Praca z sojuszami została pozytywnie wymieniona w szkolnych raportach z kontroli.

•

Jakość średniego przywództwa w szkołach poprawia się.

Wiodące partnerstwo w zakresie uczenia się - szkoły średnie /Secondary Schools Leading
Learning Partnership (LLP)
Wiodące partnerstwo w zakresie uczenia się (WPU) to wyjątkowa, prowadzona przez władze
lokalne metodyka doskonalenia szkoły, mająca na celu stymulowanie rozwoju zawodowego i
zapewnienie przyszłej stabilności poprzez zasady partnerstwa, sieci oparte na obszarach i
budowanie potencjału w szkołach partnerskich. Członkostwo w WPU obejmuje dostęp do sieci
liderów tematycznych, jak również briefingi dla starszych liderów i gubernatorów. Priorytety
Partnerstwa odpowiadają na zmiany w polityce krajowej i potrzeby szkolne określone przez
członków sieci.
Od momentu powstania w 2011 r. Program WPU został rozbudowany, zapewniając obecnie
program obejmujący ponad 100 szkoleń dla nauczycieli, do których dostęp mają tysiące
pracowników każdego roku. Kluczem do sukcesu WPU jest rozwijanie tzw. liderów
systemowych z ponad 30 liderami szkół współpracującymi ze sobą w celu planowania,
ułatwiania i kierowania programem sieci Wiodącego partnerstwa w zakresie uczenia się.
WPU ma na celu:
•

Zapewnienie praktycznych szkoleń, które podnoszą standardy
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•

Poznanie potrzeb rozwojowych liderów w szkołach

•

Rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat praktycznych i wysoce skutecznych strategii
opartych na dowodach, które przyspieszają postęp i zmniejszają lukę w
osiągnięciach

•

Zapewnienie spójnego programu, w celu poprawy kierowania nauczaniem i
uczeniem się w całej szkole

•

Wspieranie i rozwijanie społeczności uczącej się, która wspólnie reaguje na zmiany
w programie nauczania i ocenie

•

Zapewnienie

nauczycielom

i

personelowi

pomocniczemu

dostępu

do

zweryfikowanych strategii nauczania i uczenia się, które podnoszą osiągnięcia i
przyspieszają postępy, szczególnie dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji.
Dzięki WPU, szkoły mogą uzyskać dostęp m.in. do:
•

Sieci i seminariów w 13 obszarach tematycznych - po jednym semestrze na każdy
przedmiot, łącznie 39 wydarzeń w ciągu roku szkolnego

•

Trzy spotkania indywidualne ze starszymi liderami

•

Trzy dokumenty informacyjne starszych liderów

•

Aktualizacje e-mail

Niektóre przykłady wpływu WPU:
•

Średnio 97% członków, którzy wzięli udział w wydarzeniu tematycznym, oceniło je
jako "dobre" lub "doskonałe".

•

92% członków WPU uważa, że program WPU umożliwił im poznanie najlepszych
praktyk z innych szkół.

•

94% członków WPU docenia rolę programu w ułatwianiu nawiązywania kontaktów i
uczenia się od innych liderów.
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PODNOSZENIE STANDARDÓW, OKREŚLANIE STANDARDÓW
ZAWODOWYCH ZA POMOCĄ PROSTYCH SYSTEMÓW I CAŁYCH SZKÓŁ
Osiąganie światowej klasy w uczeniu poprzez proste systemy i całoszkolne innowacyjne
podejście.

Szkoła / instytucja

West Oaks SEN Specialist School and College
/ West Oaks Szkoła Specjalna i College

Strona

internetowa

kontakt:

/ http://www.westoaksschool.co.uk/
Dyrektor - andrew.hodkinson@westoaksschool.co.uk
Wice-dyrektor - sue.towers@westoaksschool.co.uk
Dyrektorl - keeley.murray@westoaksschool.co.uk

Dyrektor

Mr Andrew Hodkinson

Rodzaj placówki

Szkoła Specjalna utrzymywana przez władze lokalne

Wiek uczniów

2-19

Kontekst

West Oaks School jest szkołą i collegem specjalnym, która ma
silne tradycje w zakresie doskonalenia edukacji specjalnej.
Szkoła może kształcić 280 uczniów w dwóch ośrodkach: w
Boston Spa (kampus wiejski w wiosce, w którym od dawna
istnieje

partnerstwo

lokalnego

liceum,

centrum

przedsiębiorstw i lokalnych farm) oraz siedzibie Woodhouse
Learning (kampus w centrum miasta w regionie Meanwood w
Leeds), który został otwarty we wrześniu 2015 r. W ciągu
następnych kilku lat liczba uczniów prawdopodobnie
wzrośnie powyżej 300, ponieważ szkoła staje się jedną z
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największych szkół specjalnych w Europie. West Oaks wspiera
dzieci z wieloma różnymi potrzebami: głębokimi, złożonymi i
nakładającymi się na uwarunkowaniami,

poważnymi

trudnościami w uczeniu się. Ponad 75% uczniów ma diagnozę
autyzmu.
Inne podstawowe

West Oaks istnieje od ponad 40 lat i wspiera doskonalenie

informacje dotyczące tego wszystkich osób związanych ze szkołą, niezależnie od tego,
aspektu rozwoju

czy chodzi o ucznia, rodzica, pracownika czy członka

zawodowego

społeczności. Chcemy wspierać naszych pracowników w
ciągłym doskonaleniu ich praktyki i mam nadzieję, że
przedstawione studium przypadku odzwierciedla to dążenie.

SZCZEGÓŁY STUDIUM
Dlaczego szkoła zdecydowała się podjąć tę pracę?
Nasze wartości są zakorzenione w doskonałości dla wszystkich i oparte na prostych systemach
i procesach. Może wydawać się to uproszczone i oczywiste, ale w West Oaks konsekwentnie
koncentrujemy się na naszej podstawowej działalności - programie nauczania, nauczaniu,
uczeniu się i przywództwie, aby wzbogacić naszą ofertę szkolną. Nasz program nauczania
opiera się na podejściu opartym na zabawie, które pozwala nam kształtować naszych uczniów,
a to jest uzupełniane przez nasze podejście do przywództwa i struktur szkolnych, wiodący plan
uczenia, podejście do indukcji, coaching i szkolenie.
Jakie są kluczowe elementy?
Nauczanie oparte o zabawę - podejście i filozofia
West Oaks ma jasny, oparty na zabawie etos edukacyjny, którego celem jest zapewnienie
naszym uczniom rozwoju i niezależności, rozwijanie autonomii i, co najważniejsze, czerpanie
przyjemności z nauki. Wierzymy, że uczenie się poprzez zabawę i podążanie za pomysłami i
zainteresowaniami dzieci jest najlepszym sposobem na uchwycenie zaangażowania uczniów.
Nasze podejście oparte na zabawie jest rozwijane w trzech kluczowych środowiskach
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szkolnych dla naszych uczniów w wieku od 2 do 7 lat. Gdy uczniowie ukończą już trzy etapy
edukacyjne są gotowi na bardziej oficjalny sposób nauczania z ograniczonym dostępem do
zabawy.
Podejście programowe
Nasz program nauczania składa się z pięciu odrębnych obszarów, które mają kształtować,
rozwijać, stawiać wyzwania i wzmacniać pozycję naszych uczniów, jednocześnie
maksymalizując ich osiągnięcia na każdym etapie ich rozwoju. Program nauczania jest
podzielony na Podstawy wczesnoszkolne i Kluczowy Etap 1 (kształtowanie), Ślady (rozwój),
Przekraczanie (wyzwanie), Osiąganie wyżyn (osiągnięcia) i W ruchu dla uczniów wieku 16+
(umożliwianie). Praktykujemy także tematyczne podejście do naszego programu nauczania i
uczenia się w centrum w oparciu o podejście "Ważne pytanie i temat".
2016-2018 Plan uczenia wiodącego
Nasze podejście do doskonalenia i rozwoju szkoły jest proste. Mamy plan Uczenia wiodącego i
podtrzymujemy to, co robimy dobrze i rozwijamy elementy, które wymagają uwagi.
Kluczowym elementem jest bezpieczeństwo i doskonalenie wszystkich pracowników. Nasz
plan na lata 2016-2018 ma siedem kluczowych priorytetów.
Wprowadzenie, coaching i szkolenie
Dbając o rozwój naszych pracowników i o to, aby ich standardy zawodowe spełniały nasze
wysokie wymagania,

szkolenia w szkole odbywają się w ramach dwutygodniowej sesji

szkolnej, w której uczestniczą wszyscy. W szkole funkcjonuje silny system mentorski w ramach
którego odbywa się cotygodniowe wsparcie coachingowe i wsparcie rówieśnicze, w którym
również wszyscy uczestniczą. Aby upewnić się, że wszyscy nasi nauczyciele i współpracujący
personel rozumieją nasze procesy i standardy szkolne, wszyscy nasi pracownicy
przeprowadzają proces wprowadzający w naszej modelowej klasie. Nasz Koordynator ds.
Postępu i Innowacji zarządza postępem, oceną, a nasi nowi pracownicy są objęci specjalną
opieką mentorską.
Wykorzystanie modelu klasy do ustalenia i utrzymania wysokich standardów zawodowych
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Modelowa sala lekcyjna bazuje na szkolnych praktykach i została stworzona zarówno dla
szkolenia personelu, jak i odwiedzających, jako przykład, z którego można się uczyć. Układ
nadaje ton szkole, a wszystkie zajęcia odbywają się według tych samych procedur. W
modelowej klasie jesteśmy w stanie "chodzić i rozmawiać" o naszych wartościach, odwołując
się do czasu, oczekiwań, związanych z miejscami do pracy, informacji o uczniach i wizualnych
rozkładów, które są zróżnicowane w zależności od potrzeb uczniów. Codzienne procedury są
modelowane, a obszary przejściowe są jasno zdefiniowane i utrzymywane w czystości. Jeśli
strefa myślenia jest odpowiednia dla uczniów w klasie, w razie potrzeby należy wprowadzić
minimalne rozproszenie i strategie (dla uczniów i personelu). Karty nagród muszą być
motywujące i odpowiednie do wieku i zdolności ucznia. Planowanie i rozkład zajęć muszą być
wyświetlane w każdej klasie, a informacje o uczniach powinny być łatwo dostępne i widoczne.
Jeśli pracownicy mają planszę czasu powinni utrzymywać ją w porządku i porządku. Wszystkie
używane symbole muszą mieć ten sam rozmiar. We wszystkich klasach powinna znajdować
się strefa czytania, który promuje czytanie. Wszystkie motywatory muszą być wyświetlane
starannie i dobrze oznakowane, aby wspierać korzystanie z modelu PECS (model PECS Picture
Exchange Communication System - metoda rozwijająca zdolności komunikacyjne u osób z
autyzmem) u ucznia. Więcej informacji na życzenie.

Układ modelowej klasy w 2018
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Liderstwo i struktura
Nasz rozproszony model przywództwa jest nierozbudowany i kładzie duży nacisk na nauczanie
i uczenie się, ponieważ nasi najlepsi nauczyciele pracują w klasach. Nasi uczniowie są nauczani
w społecznościach. Społeczności i sposób uczenia się w społecznościach jest nadzorowane są
przez Koordynatora ds. Uczenia i Nauczania, który pracuje jako nauczyciel 3 dni w tygodniu.

Teachers x 5/6
PLI x 1.

Learning Champion x 1

Associate Staff
Teaching and
Learning Co-ordinator

Learning Guides x 20+
Family Liaison
Additional Support
External Agencies

Nauczyciele klas i współpracownicy
W naszych społecznościach każda klasa jest prowadzona przez lidera i wspierana przez
naszych pracowników. Nasi współpracownicy są siłą szkoły i cechuje ich wysoki poziom
umiejętności; dobrze znają nasze dzieci. Jest dla nas bardzo ważne, aby nasi pracownicy
pomagali dziecku w procesie uczenia się, koncentrując się na rozwijaniu ich niezależności. Nasi
spersonalizowani instruktorzy uczenia (Personalised Learning Instructors -PLI) i mistrzowie
zapewniają wsparcie dla dzieci na wysokim poziomie. Ta filozofia zespołu i skupienie się na
doskonałości dla wszystkich jest kluczem do realizacji celów.
Korzyści / Dlaczego przyjęliśmy to podejście?
Szkoła powinna zawsze koncentrować się na podstawowej działalności związanej z
nauczaniem i uczeniem się w ramach podstawowego, specjalnego lub dodatkowego
świadczenia. Nasze podejście pomogło poprawić nauczanie i uczenie się, ponieważ 83%
nauczania zostało ocenione jako dobre lub wybitne w roku szkolnym 2016/17, a postęp
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uczniów był kluczową siłą szkoły. Celem edukacji jest umożliwienie dzieciom i młodzieży
korzystania z tego, co robią, przy jednoczesnym postępie w stosunku do własnych unikalnych
punktów wyjścia. Zespół West Oaks przyjął podejście oparte na dziecku, które wdrażane jest
w kluczowych obszarach nauczania, uczenia się, programów nauczania, coachingu i
przywództwa, co przyniosło pozytywny wpływ na doświadczenie edukacyjne zarówno dla
uczniów, jak i pracowników.
W jaki sposób monitorowane jest całoszkolne podejście?
Doradcy zewnętrzni i opinie od rodziców, władz lokalnych i na poziomie krajowym za
pośrednictwem takich organizacji jak Ofsted (Office for Standards in Education, Children's
Services and Skills) i

Narodowego Stowarzyszenia Autystycznego potwierdzają

nasze

skuteczne podejście. Monitorujemy i ulepszamy także nasze własne świadczenia.
Przykłady wpływu: Nasza szkoła ma zbyt wysokie składki, a my otrzymaliśmy zlecenie
zaprojektowania, zbudowania i zaludnienia nowej szkoły o wartości 10 milionów funtów w
2015 roku, powiększając naszą liczbę z 132 do 271 uczniów i 130 pracowników. Szkoła została
zbudowana w terminie, w ramach budżetu i pokazuje, że miasto Leeds ma zaufanie do West
Oaks, aby zapewnić doskonałe warunki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Informacje zwrotne od rodziców, władz lokalnych i na poziomie krajowym za pośrednictwem
organizacji takich jak Ofsted i NAS również konsekwentnie podkreślają nasze skuteczne
podejście. Ofsted (brytyjscy inspektorzy rządowi) przyznał szkole najwyższą ocenę (1)
ocenioną jako wybitną w 2007, 2012 i 2017 roku, a Narodowe Stowarzyszenie Autystyczne
(NAS) akredytowało szkołę, nadając tytuł Wzorca Doskonałości do nauczania dzieci z
autyzmem w 2017 roku.
Co dalej?
1.

Nadal podtrzymuj i rozwijaj elementy, które musisz poprawić.

2.

Skoncentruj się na przepisie 16+

3.

Rozwój silnych partnerstw na rzecz globalnej integracji (dzień otwarty 17 września
2018 r.).

Przykłady uzupełniającej dokumentacji (dostępne na naszej stronie):
1.

Program nauczania i mapa oceny 2017/2018
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2.

Deklaracja programowa 2017

3.

Streszczenie uczenie oparte na zabawie

4.

Modelowa klasa

5.

Raporty OFSTED (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills)
2017, 2012, 2007

6.

Wiodący plan uczenia – streszczenie

Wszelkie dodatkowe informacje: Andrew.hodkinson@westoaksschool.co.uk
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COCKBURN SCHOOL
Rozwój wysokiej jakości nauczania i uczenia się w całej szkole poprzez przejrzyste systemy i
struktury szkolne oraz kompleksowe podejście do doskonalenia zawodowego dla wszystkich
nauczycieli.
Szkoła / instytucja

Cockburn School

Dyrektor

Mr David Gurney
Mr Rob Dixon

Rodzaj placówki

Akademia

Wiek uczniów

11-16

Kontekst

Cockburn School to duża szkoła średnia w Cockburn Multiacademy Trust. Uczy się w niej 1200 uczniów, z których
znaczna część jest w niekorzystnej sytuacji i kwalifikuje się do
dofinansowania Uczniów Premium.
Szkoła została wyznaczona jako Krajowa Szkoła Wspierająca,
a Dyrektor Wykonawczy jest Narodowym Liderem Edukacji
(National Leader of Education - NLE). Oznacza to, że szkoła
może współpracować z innymi szkołami w regionie, aby
dzielić się dobrymi praktykami.
Osiągnięcia uczniów w szkole są bardzo wysokie

SZCZEGÓŁY
Jakie są kluczowe elementy?
1. Polityka uczenia i nauczania
https://drive.google.com/open?id=1jwMvkq7f3L8gpFgx-5IuEnpYhaoas0QZ

Wskazuje jasne wytyczne dla wszystkich pracowników w celu:
•

podniesienia standardów nauczania i uczenia się.
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•

wypracowania spójnego podejścia do planowania, struktury i dostarczania lekcji.

•

przyjąć wspólnej terminologii dotyczącej nauczania i uczenia się oraz zrozumienie
procesu uczenia się.

2. Polityka Ustawicznego Rozwoju Zawodowego
https://drive.google.com/open?id=1ht6pnClh6xT9b-wypIdiXxsYBUhRSB_V

Cockburn School to społeczność ucząca się, której celem jest zapewnienie możliwości
uczenia się i rozwoju całego personelu. Oczekuje się, że wszyscy członkowie społeczności
uczącej się odegrają aktywną rolę we własnym rozwoju zawodowym i będą wspierać rozwój
zawodowy innych kolegów. Polityka obejmuje takie aspekty, jak:
•

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

•

Dopasowanie oferty do potrzeb szkoleniowych

•

Podsumowanie szerokiego zakresu podejść w zakresie doskonalenia zawodowego,
w tym rozwoju zawodowego, świadczonych "wewnętrznie", poprzez partnerstwa
szkół i przez zewnętrznych dostawców.

Wszyscy zaangażowani w CPD są zachęcani do refleksji nad ich rozwojem i działania w tym
zakresie, rozpowszechniania skutecznych praktyk i oceny wpływu ustawicznego kształcenia
zawodowego.
3. Cykl Nauki Cockburn
https://drive.google.com/open?id=1bzYjcOuWM_KVvf5zho8KEYnxroeRrN8P

Wskazuje to, jak skuteczni nauczyciele powinni projektować uczenie się jako spójne
podejście do nauczania i uczenia się i opiera się na przyspieszonym modelu uczenia się.
Pięcioelementowy cykl uczenia się wspiera nauczycieli w organizowaniu lekcji, aby zachęcić
studentów, ale także ułatwia elastyczność struktury, dzięki czemu maksymalizowany jest
postęp jest uczniów.
Lekcja powinna składać się ze wszystkich części cyklu, aby ułatwić dobre uczenie się. Istnieje
pomocniczy przewodnik dla nauczycieli, który wyjaśnia szczegóły.
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Przykłady wpływu
W wyniku doskonałego nauczania, wynik Cockburn School 8 punktów na poziomie 0,65
stawia szkołę na 3 miejscu w rankingu władz lokalnych oraz w 10% najlepszych szkół w kraju.
Uczniowie w niekorzystnej sytuacji mają wynik Postęp 8 na poziomie 0,49.
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WYZWANIE THE BRIGSHAW
Całoszkolne podejście do zapewnienia wysokiej jakości nauczania i uczenia się w celu poprawy
wskaźników postępów uczniów poprzez "Wyzwanie Brigshaw".

Szkoła / instytucja

Brigshaw High School,
Allerton Bywater, Leeds

Strona

internetowa

/ www.brigshaw.com

kontakt:

office@brigshawtrust.com

Dyrektor

Simon Riley

Rodzaj placówki

Akademia

Wiek uczniów

11-18

Kontekst

•

Liczba uczniów: 1350

•

Dane demograficzne: Liczba uczniów, którzy są wspierani
w akcji szkolnej plus lub z oświadczeniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych lub wiedzą, że kwalifikują się do
premii dla ucznia, są zasadniczo średnie.

•

Szkoła jest częścią Brigshaw Learning Partnership, MultiAcademy Trust (MAT), która obejmuje także 5 szkół
podstawowych (Allerton Bywater, Kippax Ash Tree,
Kippax Greenfield, Kippax North, Swillington). MAT jest
nadzorowana przez zarząd zaufania.

•

Szkoła współpracuje z Temple Moor High School i Royds
School, oferując szerszy zakres przedmiotów w szóstej
klasie.
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SZCZEGÓŁY
Dlaczego szkoła zdecydowała się podjąć tę pracę?
Kierownictwo szkoły stwierdziło, że jakość nauczania i uczenia się w całej szkole była
niespójna, zarówno w ramach przedmiotów, jak i pomiędzy przedmiotami. W rezultacie dane
o osiągnięciach i postępach pod koniec kluczowego etapu 4 (wiek 16 lat) zmieniały się z roku
na rok. Ponadto własne dane szkolne uczniów wskazują, że niektórzy uczniowie (w niektórych
obszarach tematycznych) pozostają w tyle i nie osiągają spodziewanych postępów. Kwestia ta
była szczególnie rozpowszechniona w przypadku uczniów w trudnej sytuacji (np.
niepełnosprawnych).
Jakie są kluczowe elementy "The Brigshaw Challenge"?
Istnieje sześć "niezasadności", które wszyscy nauczyciele powinni uwzględnić we wszystkich
lekcjach.
1

Jakość informacji
zwrotnej

Ustna i pisemna (w tym ustalanie celów)
•

Wykorzystanie procesu "zielonego wzrostu", aby
"zamknąć luki" i rozwinąć opanowanie przedmiotu

•

WAGOLL

(What a good one looks like- Jak dobry

wygląda)
•

Rozwój umiejętności czytania to kluczowy priorytet

•

DIRT (Dedicated Improvement and Reflection Time
- dedykowany czas poprawy i refleksji)

2

Jakość zadawania pytań

•

Oceń najpierw / daj więcej

•

Zaplanuj trudne pytania (dla WSZYSTKICH) i oczekuj
wysokiej jakości odpowiedzi

•

Użyj skutecznych strategii

•

Oczekuj, że WSZYSCY słuchają i odpowiedzą, jeśli
zostaną zapytani

3

Jakość

•

"Potrójna linia uczenia się" - wiedza, umiejętności i
uczeń Brigshaw (w tym przedmiot szczególny):
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metakognitywizmu

ustanowienie wspólnego języka dla uczenia się
•

Skoncentruj się na 'Budowaniu Siły Uczenia się'

•

Sprawdź, jak uczniowie uczą się najlepiej

•

Możliwości rozwiązania problemów

•

Skuteczna ocena siebie i rówieśników

•

Spraw, aby umiejętności eksperta Brigshaw nabrały
wyraźnego charakteru

4

Ustal powód do dumy

•

Entuzjastyczne i odnawiające podejście

•

Idealne początki - poznawaj / pozdrawiaj / zakończ
/ wysyłaj

•

Wykorzystanie pochwał i nagród

•

Połączenia telefoniczne / pocztówki / notatki w
planerach

5

6

Znaj swoją klasę

Wyzwanie

•

Efektywne wykorzystanie planów miejsc siedzących

•

Zróżnicowanie

•

Strategicznie rozmieszczenie w pomieszczaniach

•

Skorzystaj

z

"cyklu

nauki

Brigshawa"

-

sprawozdawaj 60 minut
•

Najlepsza prezentacja

•

Wsparcie przy nauce domowej

Dodatkowe źródła
•

Arkusz podsumowujący “nienegocjowalność” Brigshaw

•

Dokument informacyjny: "Cel zielonego wzrostu w Brigshaw"

•

Program PowerPoint itp. (Z sesji szkoleniowej personelu)

Jak całoszkolne podejście jest monitorowane?
W ramach prowadzonego przez szkołę cyklu monitorowania i oceny jakość nauczania i
uczenia się jest regularnie oceniana. Odbywa się to poprzez zaplanowane obserwacje lekcji i
spacery edukacyjne koncentrujące się na konkretnych aspektach "niepodlegających
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negocjacjom". Podejmują je starsi liderzy szkolni, tzw. średni liderzy, a także modele oceny
wzajemnej i coachingu.
Przykłady potwierdzającej to dokuemntacji:
•

Proforma: Obserwacja uczenia

Przykłady wpływu
Efekty kształcenia:
Dane z egzaminu KS4 (GCSE) w 2017 roku wskazują, że ogólny postęp uczniów jest "powyżej
średniej" (wynik z 8 punktów = 0,22)
Kontrola Ofsted:
•

Przywództwo w nauczaniu i uczeniu się jest bardzo skuteczne ... W wyniku dobrego
przywództwa i zarządzania oraz lepszego nauczania, osiągnięcia uczniów znacznie
się poprawiły".
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SZKOŁA PODSTAWOWA ALLERTON CE
Szkoła / instytucja
Strona

internetowa

Szkoła Podstawowa
/ http://allertonceprimary.com/

kontakt:

helen.stott@allertonceprimary.com

Dyrektor

Helen Stott

Rodzaj placówki

Szkoła podstawowa kontrolowana przez kościół anglikański

Wiek uczniów

2-11 lat

Kontekst

Allerton CE to duża szkoła podstawowa położona w North
Leeds, około 6 mil od centrum miasta. Obecnie uczęszcza do
niej ponad 590 dzieci, zaś do przedszkola około 100 dzieci.
Kontrola przeprowadzona przez OfSTED w 2017 r. oceniła
placówkę za "dobrą". Kontrola w ramach Ustawowej Inspekcji
Szkół Anglikańskich i Metodystycznych (SIAMS) uznała szkołę
za "wyróżniającą się". Na miejscu znajduje się Centrum dla
Dzieci z obszaru o wysokiej deprywacji. Jako szkoła kościelna
ściśle współpracuje z anglikańską diecezją Leeds, zajmując się
dziećmi z różnych wyznań, grup etnicznych i grup językowych.
Jego praca opiera się na wartościach chrześcijańskich i
placówka

jest

dumna

ze

swojego

pielęgnacyjnego,

kreatywnego i opiekuńczego podejścia.
Inne podstawowe

Szkoła jest partnerem operacyjnym organizacji Noctua

informacje dotyczące tego Teaching
aspektu rozwoju

School

Alliance,

partnerstwa

szkół

współpracujących ze sobą w celu dzielenia się i rozwijania

LEADING TO LEARN TOGETHER

281

Szkoła Podstawowa Allerton CE

zawodowego

dobrych praktyk oraz ściśle współpracuje z władzami
lokalnymi w celu zapewnienia wsparcia dla szkół.
W szkole realizowana jest idea

niezłomnego i silnego

zaangażowania w rozwój liderów. Szereg możliwości ciągłego
doskonalenia zawodowego, kursów i programów, w tym
Krajowe Kwalifikacje Zawodowe oferowane przez National
College są proponowane przez dyrektora szkoły - wszyscy
średni i starsi przywódcy są z nimi zaangażowani. W klasach
projekty badawcze

przeprowadzane są

przez kilku

pracowników, a te informują o rozwoju szkół. Jesteśmy
prawdziwą wspólnotą edukacyjną.

SZCZEGÓŁY STUDIUM
Inwestycje w zasoby ludzkie
Kluczem do poprawy naszej szkoły były znaczne inwestycje w personel, w zakresie
doskonalenia zawodowego, możliwości rozwoju przywództwa, współpracy z innymi szkołami
oraz oferowania wsparcia dla szkół. Pracownicy
zawodowego.

decydują o własnej ścieżce rozwoju

Pracownicy aktywnie poszukują możliwości wysokiej jakości zawodowego

kształcenia ustawicznego.
Zawodowe kształcenie ustawiczne jest centralnym elementem budżetu szkoły, który łączy
szkolenia z celami doskonalenia szkoły, a także z osobistymi celami rozwoju. Około 20 000 £
(23 000 EUR) jest przeznaczone na zawodowe kształcenie ustawiczne, a koszty zaopatrzenia
są dodatkowymi kosztami.
Liderzy przedmiotowi angażują się w szkolenia z różnych źródeł, w tym z pomocy władz
lokalnych, sieci szkół i programów zatwierdzonych przez National College, w tym liderów
nauczania / przywództwa. Program Ambitne Liderstwo ma największy wpływ, dzięki wysokiej
jakości wsparcie, szkolenia i coaching. Wpływ szkolenia liderów jest widoczny w podejściu
personelu, który początkowo uczestniczył w tym kursie. To z kolei zachęciło kolejnych pięciu
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pracowników do złożenia wniosku o wzięcie udziału w programie. Władze lokalne widzą
wpływ i dlatego wspierają tę inwestycję. Informacje są rutynowo rozpowszechniane za
pośrednictwem kluczowych etapów i spotkań całego personelu.
Rozwój zawodowy personelu pomocniczego w wielu dziedzinach również jest wspierany. Tu,
podobnie, personel samodzielnie może zdecydować o ścieżkach rozwoju. Na przykład
asystenci nauczycieli stali się w szkole specjalistami w ELSA (Emotional Literacy Support
Assistants - asystenci ds. Umiejętności czytania i pisania, którzy zapewniają szkolenia w
zakresie określonych potrzeb, takich jak autyzm, mowa i język oraz strategie wychowania)
Coaching dla przywództwa
Wszyscy nauczyciele mają trenera rozwoju. Spotykają się w tych parach coachingowych dwa
razy na pół semestru, aby przedyskutować problemy, które mają z przywództwem. 84%
pracowników stwierdziło, że dokonali pozytywnych zmian w swoim przywództwie w wyniku
coachingu.
Projekty badawcze akcji - IPEEL
Aby zapewnić, że pozostaniemy szkołą skierowaną na zewnątrz, zaangażowaliśmy się w
projekty badań działań. W niektórych programach działaliśmy jako grupa kontrolna (na
przykład w programach Good Behavior Game i Catch Up). Jednak w IPEEL byliśmy grupą
docelową. Oznaczało to, że otrzymaliśmy szkolenia, wsparcie i regularne przeglądy w zakresie
nowatorskich metod nauczania języka angielskiego.
Partner operacyjny w Szkołach Nauczania Noctua.
•

W ramach tego partnerstwa mamy dwóch Specjalistycznych Liderów Edukacji (SLE)
- koncentrując się na sztukach i wczesnych latach.

•

Członkowie kierownictwa wyższego szczebla (SLT) przeprowadzili audyty Early Years
(EY) i uczestniczą w szkolnych działaniach wspierających szkołę. Zaangażowaliśmy
się w dalsze szkolenia, takie jak centrum czytania i wsparcie dla EYFS.

Innowacja
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Allerton CE jest innowacyjny w podejściu do wykorzystania personelu i naszych przestrzeni
edukacyjnych:
•

Mamy wspólną kawiarnię, studio sztuki i rozległe tereny.

•

Wybitny nauczyciel prowadzi zajęcia ze sztuki i czytania w szkole, pracując z każdą
klasą przez dwa tygodnie. Ma to na celu modelowanie wyjątkowej praktyki, ale
także mentoring personelu. Dwa tygodnie kończą się uroczystością dla rodziców, w
której uczestniczy blisko 100%.

Odwiedzający i oceniający szkoły konsekwentnie doceniają ten imponujący element pracy
naszej szkoły.
Dlaczego szkoła zdecydowała się podjąć te działania?
Naszym zadaniem było rozwinięcie przywództwo na wszystkich poziomach (było to wniosek z
kontroli Ofsted w 2012 roku). W ciągu ostatnich pięciu lat skoncentrowaliśmy się na tym
aspekcie, a nasza ostatnia kontrola (2017) stwierdziła: "Zbudowaliście spójny zespół liderów o
uzupełniających się mocnych stronach. Wszyscy dobrze znacie swoją szkołę i jesteście złączeni
w waszym dążeniu do szybkiej poprawy. "
W szkole można zaobserwować kulturę ciągłego rozwoju, inwestycji i pasji do samorozwoju.
W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów wśród uczniów stosowane są różne podejścia.
Wszyscy pracownicy (nie tylko nauczyciele) mają możliwość doskonalenia zawodowego.
Talenty są pielęgnowane i wspierany jest potencjał przywództwa. Dzieje się tak dzięki
przejrzystym systemom, wsparciu i kierownictwu fazowemu.
Jakie są kluczowe elementy?
•

Jasne i niezachwiane skoncentrowanie się na rozwoju przywództwa - spotkania,
doskonalenie zawodowe, mentoring

•

Efektywne wykorzystywanie budżetu szkoły do inwestowania w pracowników w
celu realizacji celów określonych w szkolnym planie rozwoju

•

Korzystanie z szerokiego zestawu źródeł i metod umożliwiających ciągły rozwój
kadry
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•

Zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie szkoły - spotkania
międzysemestralne

dotyczące Szkolnego Planu Rozwoju z wszystkimi osobami

zaangażowanymi w osiąganie szkolnych celów
•

Innowacyjność dzięki zasobom, partnerstwom i wiedzy personelu

Dodatkowe źródła
1.

Noctua Teaching Schools - http://www.noctuateachingschool.org.uk/

2.

Ambition School Leadership (formerly Teaching Leaders)
https://www.ambitionschoolleadership.org.uk/

3.

Strona dotycząca coachingu

4.

Strona szkoły

W jaki sposób monitorowane jest całoszkolne podejście?
Przywódcy zgłaszają się do SLT na zasadzie okresowej, z uwzględnieniem wpływu działań
•

Liderzy zgłaszają się do władz lokalnych co roku, informując ich o rozwoju sytuacji,
mocnych stronach i obszarach słabości w swoich obszarach lub obowiązkach.
Uczestniczą również w spotkaniach SLT, aby dzielić się sukcesami.

•

Każdy nauczyciel ma swój cel w zakresie kierowania wydajnością, którego
osiągnięcie musi udokumentować, aby uzyskać pomyślną ocenę.

•

Liderzy regularnie szukają feedbacku od współpracowników i SLT.

•

Spotkania liderów przedmiotowych odbywają się w lipcu każdego roku, w celu
dzielenia się sukcesami i wynikami inicjatyw z władzami lokalnymi.

•

Dokumentacja papierowa nigdy nie wystarczy. Wszystkie działania muszą mieć
prawdziwy cel, a jeśli to nie działa, to go zmieniamy!

Przykłady dokumentacji:
Raport Ofsted Raport SIAMS Liderzy dydaktyczni Raport AIS IPEEL IVE NPQSL wizyta
oceniająca.
Przykłady wpływu:
Zatrzymanie odpływu pracowników i rozwój przywództwa Dane szkoły o wynikach uczniów.
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NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PROFESJONALNY ROZWÓJ ZAWODOWY
NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ROSEBANK
Podniesienie poziomu nauczania i uczenia się za pomocą metody nagrywania wideo i
coachingu.

Szkoła /instytucja

Szkoła podstawowa Rosebank

Strona internetowa

http://rosebank.greenschoolsonline.co.uk/
asmith@rosebank.leeds.sch.uk

Dyrekcja

Alice Smith

Rodzaj szkoły

Publiczna Szkoła podstawowa

Wiek uczniów

3-11

Kontekst

Szkoła Rosebank, kształcąc 332 uczniów w systemie od
przyjęcia do klasy 6, jest placówką większą niż średnia szkoła
podstawowa. Ponadto przy szkole funkcjonuje przedszkole
dla 3 i 4-latków, do którego uczęszcza regularnie 41 uczniów.
Szkoła ma wskaźnik deprywacji materialnej na poziomie 0,38,
znacznie wyższy niż wskaźnik krajowy. Odsetek dzieci z grup
mniejszości etnicznych (89,8%), których pierwszym językiem
nie jest angielski (66)% i które kwalifikują się do darmowych
posiłków szkolnych (60%) jest znacznie powyżej średniej
krajowej. Ponadto w szkole występuje również zjawisko dużej
mobilności uczniów.
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Szkoła

ściśle

współpracuje

z

wieloma

instytucjami

partnerskimi, w tym poprzez Learning Alliance i lokalny serwis
wsparcia “Family of Schools”. Panuje w niej atmosfera
integracji, wsparcia, a nauczyciele mają wysokie oczekiwania
i aspiracje nie tylko wobec siebie, ale i wszystkich swoich
uczniów.

SZCZEGÓŁY
Przez wiele lat szkoła podstawowa Rosebank przyswoiła szereg dobrych praktyk mających na
celu poprawę systemu nauczania i uczenia się. Proces ten obejmował uczestnictwo w
szkoleniach, obserwacje lekcji wraz z pozyskaniem informacji zwrotnych, kontrolę pracy
uczniów, badania, współpracę z innymi szkołami.
W ostatnim czasie szkoła podstawowa Rosebank wdrożyła w całej placówce metodę
wykorzystania kamer IRIS, mającą na celu poprawę nauczania i uczenie się. Kamera IRIS
wykorzystuje dwa iPady połączone z mikrofonami, co daje możliwość filmowania całej klasy
lub wyodrębnionej grupy dzieci uczących się. Pozwala to

nauczycielowi oglądającemu

nagranie na ocenę wpływu własnych metod nauczania. W wyniku starannego wdrożenia tej
praktyki, szkoła

Rosebank wykształciła silną kulturę autorefleksji i samodoskonalenia, a

personel upoważniony jest do podejmowania decyzji w zakresie samodoskonalenia praktyki
pedagogicznej. W opinii nauczycieli, jest to jeden z najbardziej użytecznych i wspierających
sposobów na poprawę ich indywidualnej praktyki pedagogicznej.
Aby cały proces przebiegał skutecznie, a nauczyciele wykazali

analityczne podejście do

zagadnienia, w pierwszej kolejności ważne było zapewnienie dobrej kultury organizacyjnej i
atmosfery wsparcia nauczycielom, którzy chcieli poprawić swoje metody nauczania. Zostało
to osiągnięte w głównej mierze poprzez zaznajomienie personelu szkoły z założeniami Carol
Dweck "Growth Mindset (Myślenie o Rozwoju)" i "Visible Learning (Widoczne uczenie się)"
Johna Hattiego. Pomogło to pracownikom otworzyć się na krytyczne podejście do własnych
metod nauczania oraz czerpać przyjemność ze stawiania sobie wyzwań i podejmowania
ryzyka. Pomogło to także nauczycielom uświadomić sobie, jak ważna jest dogłębna
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obserwacja procesu uczenia się w klasie, poprzez ukierunkowane obserwacje dzieci podczas
pracy i skuteczne interakcje pomiędzy nimi.
Refleksja na temat lekcji powinna być jak najbardziej efektywna, nauczycielom zapewniono
więc spersonalizowane sesje coachingowe. Dyrekcja uznała, iż nauczyciele powinni mieć
możliwość wypracowania własnych rozwiązań, tym samym potrzebują czasu na zastanowienie
się nad swoim metodami nauczania i dyskusję na ten temat z pozostałymi nauczycielami. W
związku z powyższym zapewniono szkolenia zindywidualizowane, świadczone przez British
School of Coaching, gwarantujące, że rozmowy, które odbywały się pomiędzy nauczycielami,
umożliwiły dogłębną analizę procesu uczenia się, co w konsekwencji doprowadzić miało do
poprawy metod nauczania i uczenia się w szkole. Wszyscy liderzy wzięli udział w dwudniowym
szkoleniu z technik coachingowych. BSC (British School of Coaching) bardzo wyraźnie wskazało
nam, że istnieje ogromna różnica pomiędzy "mentoringiem" a "coachingiem". Mentoring ma
miejsce tam, gdzie lider udzielał porad i sugerował pomysły nauczycielowi, podczas gdy
coaching polega na zadawaniu trudnych pytań prowokujących do myślenia i wspieraniu
autorefleksji nauczycieli wypracowujących własne rozwiązania. Coaching w porównaniu z
mentoringiem jest zatem formą o wiele bardziej aktywną i może pomóc nauczycielom
rozwinąć zaufanie do własnych umiejętności. Po szkoleniu BSC prowadziło obserwację
liderów prowadzących sesję coachingową dla nauczycieli. Dzięki temu styl coachingowy został
prawidłowo wdrożony i nauczyciele mają możliwość skutecznego poszukiwania rozwiązań w
kontekście własnej praktyki zawodowej.
Wykorzystanie kamery IRIS, równolegle z sesją coachingową, pozwoliło nauczycielom na
skuteczną, krytyczną analizę procesu nauczania i uczenia się. Nauczyciele uczestniczyli w
sesjach coachingowych po obejrzeniu filmu z lekcji lub części lekcji oraz po analizie nagrania
pod kątem mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Sesja coachingowa trwała
godzinę, pozwoliła na dogłębną analizę nagrania wideo, które przygotował nauczyciel. Pod
koniec każdej sesji nauczyciel opracowywał plan działania, ustalał terminy, w których należy
dokonać przeglądu postępów. Pierwszym etapem wprowadzania usprawnień było rozważenie
nowych zasobów wspierających uczniów, sposobów na maksymalne wykorzystanie pracy
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asystentów nauczycieli, umożliwienie większej współpracy w ramach lekcji lub zmiana
struktury lekcji.
Jak już wcześniej wspomniano, nauczyciele uznali tę metodę za w pełni wspierającą. Mimo
bardzo napiętego harmonogramu pracy, włączenie metody IRIS i coachingu okazało się
wartościowym doświadczeniem. Niewątpliwie pomocny był fakt, że nagrane filmy miały
prywatny charakter i jedynymi osobami, które je zobaczyły, był sam nauczyciel i te osoby, z
którymi chciał się nim podzielić - inni nauczyciele bądź trener. Analizując lekcje, nauczyciele
nabierali pewności siebie, stawali się odważniejsi w poszukiwaniu nowych rozwiązań,
podejmowali większe ryzyko związane ze stylem i podejściem do nauczania. Poprzez pracę z
trenerem mieli również możliwość omówienia wyżej opisanego wpływu, koncepcji dalszego
doskonalenia, opracowania własnych strategii rozwoju.
Jako liderzy,

w trakcie

przeprowadzania co semestralnych

przeglądów i obserwacji,

mogliśmy zobaczyć faktyczny wpływ wykorzystania metody IRIS i coachingu.
Założenia strategiczne i pomysły, omawiane przez nauczycieli podczas sesji coachingowych,
wdrożone zostały podczas lekcji i przynosiły korzyści wszystkim uczniom.
Z biegiem czasu, kamera IRIS znalazła w szkole coraz więcej zastosowań. Zdarzały się
sytuacje, gdy nauczyciel nie wiedział, jak poprawić poziom nauczania lub nie mógł dostrzec
najsłabszych elementów. Rozwiązaniem było wówczas wykorzystanie metody

IRIS do

nagrania lekcji, a następnie obejrzenie filmu wspólnie z bardziej doświadczonym nauczycielem
i omówienie tego, co działa a gdzie potrzebne były ulepszenia. Nauczyciele z zadowoleniem
przyjęli tę wspólną refleksję i możliwość analizy lekcji z perspektywy innej osoby. W takich
sytuacjach IRIS został połączony z bardziej "mentorskim" podejściem.
W tym roku, poza korzystaniem z metody IRIS w sposób opisany powyżej, podjęliśmy również
ogólnoszkolne działania mające na celu wsparcie uczniów, którzy na tle klasy osiągnęli
najsłabsze wyniki w nauce. Działania te polegały na nagrywaniu pracy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz z ograniczoną znajomością języka angielskiego. Następnie
wspólnie zidentyfikowaliśmy podstawowe bariery w procesie uczenia się dzieci i sposoby na
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ich przezwyciężenie. Dzięki szerokiej współpracy całego personelu, dla każdej klasy udało się
opracować strategie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ponadto, część nauczycieli używa kamery IRIS w celu zachęcenia dzieci do autorefleksji nad
własnym sposobem uczenia się. Przykładowo niektórzy nauczyciele nagrywali dzieci w trakcie
wzajemnego głośnego czytania. Nagrane filmy zostały następnie udostępnione dzieciom,
które miały szansę dokonać oceny własnej płynności czytania. Nauczyciele wykorzystali także
metodę IRIS do rejestrowania publicznych wystąpień (prezentacji) dzieci i wspierali uczniów
w ocenie ich własnych występów.
Ostatnimi czasy najlepsi nauczyciele zaczęli dzielić się nagranymi lekcjami z innymi kolegami,
aby jeszcze bardziej wspierać rozwój zawodowy pracowników. Ponieważ IRIS korzysta z
platformy internetowej, dzielenie się filmami i ich przesyłanie jest niezwykle łatwe i nie
zabiera czasu. Nauczyciele mają możliwość dodawania własnych komentarzy do filmów
zamieszczonych na platformie oraz z łatwością grupować poszczególne nagrania.
Po sukcesie korzystania z

kamery IRIS przez nauczycieli, również osoby pracujące na

stanowisku asysta nauczyciela zaczęły stosować opisywaną metodę, dzięki czemu

cały

personel dydaktyczny stale weryfikuje i rozwija własne kompetencje w zakresie nauczania.
Nauczyciele i asystenci analizują materiał zarówno indywidualnie, jak i grupowo, co
niewątpliwie przyczyniło się stworzenia silnego etosu samodoskonalenia się i otwarcia na
konstruktywne uwagi.
Wpływ:
Metody nauczania i uczenia się uległy poprawie w skali całej szkoły, co przełożyło się na
tendencję wzrostowej następujących danych:
•

Wyniki Key Stage 2 uległy poprawie i zgodne są z postępem krajowym

•

Widoczny postęp zidentyfikowany przez Ofsted (Office for Standards in Education
urząd zajmujący się kontrolą instytucji oświatowych w Wielkiej Brytanii)

•

Odpowiednia jakość systemów zapewniających dokładne zbieranie danych i ich
moderowanie.
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“DOSKONAŁOŚĆ W MATEMATYCE” SZKOLE
PODSTAWOWEJ WESTGATE
Całościowe podejście do zapewnienia wysokiej jakości nauczania i uczenia się w matematyce
w celu poprawy wskaźników postępów uczniów.

Szkoła / instytucja

Szkoła Podstawowa

Strona internetowa /

http://www.westgateprimary.co.uk/website

kontakt:

admin@westgateprimary.co.uk

Dyrektor

Helen Carpenter

Rodzaj placówki

Szkoła podstawowa finansowana przez władze lokalne

Wiek uczniów

3-11

Kontekst

Szkoła podstawowa Westgate znajduje się w Otley,
tradycyjnym mieście targowym w hrabstwie West Yorkshire,
zaledwie około 8 mil od centrum Leeds. Jest to jednolita
szkoła podstawowa, co oznacza, że istnieje jedna klasa dla
każdej grupy wiekowej, od przyjęcia do roku 6. W placówce
funkcjonuje również przedszkole, które oferuje ponad 30
godzin nauki dla dzieci w wieku 3-4 lat.
Szkoła ma niski poziom mobilności uczniów, a uczniowie to w
zdecydowanej większości Brytyjczycy białego pochodzenia.
3% populacji szkolnej otrzymuje dodatkowe fundusze na
specjalne potrzeby edukacyjne, a 14% pochodzi ze środowisk
defaworyzowanych.
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SZCZEGÓŁY STUDIUM
We wrześniu 2014 r. Dyrektor szkoły reprezentowała Maths Hub w pierwszej wymianie
Departamentu Edukacji w ramach projektu badawczego Innovation Research Project w Anglii i
Chinach, którego celem była poszerzenie wiedzy na temat nauczania w zakresie matematyki.
W ramach wymiany uczestnicy pracowali wspólnie z nauczycielami Primary Mathematics w
Szanghaju, najpierw w Szanghaju, a następnie w Westgate podczas wizyty w lutym 2015 r..
Celem była obserwacja, omówienie i ewaluacja chińskiej pedagogiki matematycznej oraz
programu nauczania oraz dowiedzenie się, w jaki sposób można zastosować kluczowe
elementy w nauczaniu matematyki w Wielkiej Brytanii w celu podniesienia standardów
edukacyjnych.
W Westgate bardzo ważna jest praca zespołowa: nauczyciele są zachęcani do współpracy i
uczenia się od siebie nawzajem. Dyrektor szkoły zachęca do podejmowania ryzyka, mając
przekonanie, że pracownicy znajdują własne rozwiązania problemów, a jednocześnie
zapewniają wyraźne wsparcie dla rozwoju pedagogiki i kształcenia.
Kluczowe cechy szanghajskiego systemu szkolnictwa podstawowego, obserwowane przez
dyrektora szkoły, to wbudowane struktury dla współpracy nauczycieli, obserwacji i oceny
rówieśników (Grupa Badawcza Nauczycieli) oraz ciągłe skupianie się na ulepszaniu
przedmiotowej wiedzy i pedagogiki. Cechy te zostały celowo wykorzystane w celu wspierania
personelu w dokonywaniu radykalnych zmian w nauczaniu matematyki.
Początkowe reakcje personelu na uczestnictwo w wymianie były pełne obaw: wyniki
nauczania matematyki w szkole nie były niskie, a nauczyciele byli z reguły doświadczonymi
praktykami. W związku z tym dyrektor szkoły rozpoczął współpracę z liderem matematyki
przedmiotu, Joanne Hattersley, w małej Grupy Badawczej Nauczycieli, wspólnie planując,
ucząc, obserwując i oceniając lekcje, które zawierały elementy szanghajskiej pedagogiki
matematycznej. Następnie, w ramach drugiej fazy wymiany, wszyscy nauczyciele z Westgate
obserwowali lekcje prowadzone przez odwiedzających nauczycieli w Szanghaju i uczestniczyli
w dogłębnych dyskusjach po lekcjach dotyczących tego, co zaobserwowali. Przez następne
półtora semestru nauczyciele zachęcani byli do wypróbowania elementów nauczania
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Szanghaju w zakresie pedagogiki mistrzowskiej we własnej praktyce, bez odczuwalnej presji
zewnętrznej obserwacji. Lider tematu pracował z wolontariuszami z początkowych klas szkoły
podstawowej w Grupie Badawczej Nauczycieli aby dalej rozwijać pedagogikę.
Ten sposób pracy rozwinął entuzjazm w personelu i wzbudził poczucie motywacji do dalszego
rozwoju nauczania w zakresie matematyki. Dlatego na początku następnego roku
akademickiego szkoła rozpoczęła wdrażanie na szeroką skalę nauczania dla programu
mistrzowskiego. Kluczowe elementy podejścia zostały zbadane i uzgodnione z nauczycielami
poprzez szkolenie personelu i powiązane ze strukturą oceny nauczycieli. Rozwijany program
prac Grupy Badawczej Nauczycieli prowadzony przez lidera przedmiotowego sprawił, że
wszyscy

nauczyciele

skorzystali

z

bardziej

dogłębnego,

ukierunkowanego

i

spersonalizowanego rozwoju zawodowego w ciągu 18 miesięcy.
Nauczyciele byli wspierani w rozwoju tej metodologii dzięki starannie zaplanowanemu
programowi rozwoju zawodowego i regularnym możliwościom oceniania i omawiania
wspólnie postępów nauczycieli. Regularne spotkania personelu zostały prolongowane w celu
koncentracji na pogłębieniu wiedzy matematycznej nauczycieli. Dzięki ewaluacji stało się
jasne, że nauczyciele dostrzegają korzyści płynące z nauczania w ten sposób, ale okazało się,
że przygotowanie lekcji miało szkodliwy wpływ na równowagę między życiem zawodowym a
prywatnym ze względu na wymagania dotyczące struktury lekcji i zasobów. W związku z tym
budżet został przeznaczony na zakup podręczników "Matematyka bez problemu!": Podręcznik
do nauki języka angielskiego z Singapuru, zatwierdzony przez Wydział Edukacji, a także dla
całego personelu (nauczycieli i asystentów nauczycieli) od wydawcy.
Ta praca wpłynęła również na rolę asystentów nauczycieli w lekcjach matematyki i była
powiązana z wnioskami z projektu Fundacji Edukacyjnej "Jak najlepiej używać asystentów
dydaktycznych". Kluczem do tego było włączenie asystentów nauczycieli (TA) w rozwój
zawodowy nauczyciela tam, gdzie było to możliwe, zapewnienie dodatkowych szkoleń dla
pracowników biurowych i ocena razem najskuteczniejszych sposobów pracy w ramach lekcji.
Wpływ tego podejścia na rozwój zawodowy był znaczący. Nauczyciele stali się bardziej pewni
siebie i stali się bardziej otwarci na podejmowanie ryzyka, zastanawiając się nad swoją
pedagogiką, a przede wszystkim dzieląc się praktyką z kolegami w szkole i poza nią poprzez
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obserwację lekcji i dyskusję. Obserwacje lekcji są coraz częściej postrzegane nie jako okazja do
zaprezentowania doskonałości, ale jako wzajemnie korzystna okazja do nauki. Liderka
przedmiotu, dzięki pracy z kolegami i Maths Hub, rozwinęła swoją wiedzę, dzięki czemu jest
bardzo dobrze przygotowana do wspierania rozwoju nauczycieli poprzez podejście oparte na
współpracy.
Wpływ na uczenie się jest szczególnie widoczny na zajęciach, których uczono w ten sposób od
początku nauki w szkole. Wzrosły oczekiwania nauczycieli; różnica w osiągnięciach jest
mniejsza; Zdolność dzieci do wyjaśnienia i rozumowania za pomocą dokładnego słownictwa
matematycznego dramatycznie wzrosła; zaufanie dzieci do matematyki i korzystanie z niej
wzrosło we wszystkich dziedzinach. W całej szkole matematyka jest coraz częściej postrzegana
jako coś, do czego każdy może uzyskać dostęp i osiągnąć sukces z odpowiednią ilością wysiłku
i troski.
Społeczność szkolna wie, że o nauczaniu matematyki jest znacznie więcej, a jednocześnie
czuje się z tym dobrze i zobowiązuje się do kontynuowania wspólnej dalszej nauki.
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KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKA JEST DOZWOLONE POD NASTĘPUJĄCYMI
WARUNKAMI:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if
changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that
suggests the licensor endorses you or your use.
NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.
NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute
the modified material.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that
legally restrict others from doing anything the license permits.

Podręcznik odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać
uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
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