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Presenter
Presentation Notes
Przez pół roku szkolnego nauczyciele na wszystkich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych stosowali aktywizujące metody nauczania, a zwłaszcza metody projektu i pracy w grupach. Dzięki temu uczniowie chętniej brali udział w zajęciach, częściej odnosili sukcesy i w końcu byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy i siebie.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Dobra wiejska szkoła  
 

Presenter
Presentation Notes
O szkole: Zespół Szkół, ok. 400 ucz., 30 naucz. Dobra baza lokalowa. Tablice interaktywne. Sukcesy sportowe i artystyczne.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Czy potrzeba czegoś więcej? 
 

Presenter
Presentation Notes
Problemy: wyniki egzaminów różne: najlepsze i najsłabsze. Motywacja uczniów spada. Nauczyciele bezsilni. Narodziny pomysłu na zmianę: Moja szkoła jest dobra, ale czy wystarczająco dobra? Jeśli ktoś mówi jak sprawić, żeby szkoła była lepsza, to może warto go wysłuchać. Postanowiliśmy spróbować.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


„Sianie ziarna” 

Presenter
Presentation Notes
Kamień milowy 1. Doskonalenie nauczycieli: pół roku intensywnych szkoleń nt. OK. i cały rok szkolny: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? (po. 48 godzin) Nauczyciele postanowili wypróbować w codziennej praktyce szkolnej jeden z elementów OK. Po kolejnych warsztatach,  wszyscy zdecydowali skupić się na tym, by w każdym momencie lekcji obserwujący ją dyrektor lub kolega nauczyciel, był przekonany, że uczniowie się uczą. W czerwcu 2014 roku powstał w szkole zespół do spraw projektu zmiany.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


„Kiełkowanie”  
 

Presenter
Presentation Notes
Kamień milowy 2. Obserwacje dyrektora: inne ustawienie ławek w klasach ( na zdjęciach ta sama klasa, tylko w innym czasie) – początek zmian.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


 „Pierwsze plony” 

Presenter
Presentation Notes
Kamień milowy 3.  Praca w grupach na wszystkich zajęciach. Uczniowie nie tylko są pogrupowani w sali lekcyjnej, ale rzeczywiście pracują aktywnie, współpracują w parach lub grupach. Zdjęcia wykonane podczas obserwacji lekcji przez dyrektora.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Co na to uczniowie? 

Presenter
Presentation Notes
Uczennica klasy IV widzi zmiany (początek).

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


„Żniwa” 

Presenter
Presentation Notes
Po kilku miesiącach ta sama uczennica rozumie co daje uczniom praca w grupach.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Dla rodziców 

Presenter
Presentation Notes
Informacja dla rodziców – gazetka ze zmieniającymi się ciągle zdjęciami uczniów – aktywnych uczestników procesu uczenia się (zdjęcia dyrektora) - działania, które się sprawdziły. 

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Team 
work 

Presenter
Presentation Notes
Ci rodzice rozumieją i popierają potrzebę zmian: „Tak trzymać”. Czuję ich wsparcie i to mnie motywuje do dalszej pracy.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Co na to nauczyciele? 

Presenter
Presentation Notes
Nauczyciele sami prezentują swoje lekcje.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


 
Inicjatywa własna. 

Presenter
Presentation Notes
Wszyscy nauczyciele w parach planują i przeprowadzają lekcje koleżeńskie. Nawet wspólnie prowadzą lekcje (własna inicjatywa). 100% nauczycieli, w anonimowej ankiecie, zobowiązało się do kontynuowania stosowania na każdej lekcji metod aktywizujących, ze szczególnym naciskiem na pracę w grupach i parach. Postanowili również od września następnego roku szkolnego, we wszystkich klasach, skupić się na właściwym stosowaniu informacji zwrotnej na lekcji. 

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Presenter
Presentation Notes
A dyrektor chwali nauczycieli. Radość z sukcesu. Wyniki badań: nauczyciele organizują pracę w grupach, uczniowie są z tego zadowoleni. 

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Presenter
Presentation Notes
Badania wykazują sukces. Z mojego wywiadu z uczniami wynika jednak, że na mniej niż połowie zajęć występowała praca w parach lub w grupach (?).

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


„Tak, przyznaję się. Nie chciało 
mi się ciągle być takim 
nowoczesnym.” 
 
 „Starałam się, ale nie zawsze 
mi wychodziło.” 

Presenter
Presentation Notes
Przyznanie się do winy – głosy dwóch nauczycieli.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


„Nie możemy się poddać. Praca w grupach 
jest dobra i dla uczniów i dla nauczycieli.” 

 

Presenter
Presentation Notes
Rekomendacje dla innych dyrektorów: słowa jednej z nauczycielek. Moja rada: konsekwętnie dążyć do celu – dobrze przygotować się do zmiany, planowo ją realizować i czekać na rezultaty.  Efekty pracy jednego roku w mojej szkole: lepsze wyniki egzaminacyjne, więcej świadectw z wyróżnieniem. Warto więc podjąć wysiłek.  Przecież zależy nam na tym, by uczniowie byli w naszej szkole i szczęśliwi i dobrze wyedukowani. 

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


 

         Kontakt: Tomasz Pawlicki 
                        tlmpawliccy@wp.pl 
 

Dziękuję za uwagę! 
 

Zapraszamy na www.lideroswiaty.pl 

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/
http://www.lideroswiaty.pl/
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