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250 uczniów 
 

21 nauczycieli 
 

24 uczniów klasy  III uczy się współpracy         
w zespole  

Presenter
Presentation Notes
Zmiana, o której opowiem miała miejsce w szkole wiejskiej w Wielkopolsce, w powiecie słupeckim. W Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem gdzie  pracuje  21 nauczycieli, uczy się 250 uczniów, a 24  z nich uczyło się współpracy w zespole.Przed pojawieniem się pomysłu na zmianę szkoła pod moim kierownictwem wprowadzała we wszystkich klasach elementy OK tj. podawanie celu lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia oraz kryteria sukcesu.  
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Pomysł na zmianę dotyczącą 
współpracy  w zespołach  

• Zapotrzebowanie ze strony nauczycieli 
 

• Obserwacje zajęć prowadzone przez 
dyrektora 
 

•  Wprowadzenie uczenia się poprzez 
współpracę w zespołach w klasie III 

Presenter
Presentation Notes
Pomysł na zmianę dotyczącą współpracy w zespołach wynikał  z „zapotrzebowania”  nauczycieli doskonalenia się w tym właśnie temacie. Potwierdzały to moje obserwacje zajęć w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele rzadko organizowali uczenie się w zespołach, a jeśli już pracowali to nie było widocznej „współpracy”.  Pierwotnie  planowana zmiana mała dotyczyć całej szkoły, jednak zmiany organizacyjne oraz moje własne decyzje spowodowały skorygowanie pomysłu na zmianę i została ona przeprowadzona  przeze mnie jako nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasie III szkoły podstawowej (punktem wyjścia stały się wnioski nauczyciela po diagnozie końcoworocznej w klasie II do realizacji w bieżącym roku szkolnym).
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Środowisko sprzyjające uczeniu się 
we współpracy. 

   
 Przestrzeń klasowa 

 
 „Identyfikacja przeszkód”- Co mi pomaga,  

co przeszkadza  w nauce? 
 
 „Karty codziennego zachowania ucznia” 

Presenter
Presentation Notes
Kiedy we wrześniu spotkałam się z moimi podopiecznymi i ich rodzicami szybko uświadomiłam sobie , że wprowadzenie zmiany tj. uczenia się poprzez współpracę w zespołach nie będzie proste. Grupa dość liczna – trudna, konfliktowa i bardzo „rozgadana” zwłaszcza na tematy nie związane z zajęciami. Każde polecenie ze strony nauczyciela było pretekstem do natychmiastowych rozmów miedzy uczniami. Po przepracowaniu pierwszego tygodnia września, doszłam do wniosku, że nie jestem w stanie przeprowadzić żadnej zmiany, bez wprowadzenia i egzekwowania zasad właściwej pracy i dyscypliny na zajęciach. Tym bardziej, że planowane uczenie się w zespole, jest oparte przede wszystkim na działaniu uczniów. Szukając pomysłu w literaturze fachowej sięgnęłam do lektury R.J. Marzano „Sztuka i teoria skutecznego nauczania”. Znalazłam tam podpowiedź i opracowałam „karty codziennego zachowania uczniów”, w oparciu o które po zakończonym tygodniu pracy dzieci dokonywały samooceny własnego zachowania.  Mój pomysł spodobał się pozostałym nauczycielom uczącym w tej klasie, funkcjonował z powodzeniem przez cały rok szkolny i mogę śmiało powiedzieć, że okazał się skutecznym narzędziem dyscyplinującym klasę. Równolegle z opisanymi działaniami rozpoczęłam od zorganizowania przestrzeni klasowej do pracy w zespołach (ustawienie ławek, wygospodarowanie miejsca na ekspozycję wytworów pracy grup, zagospodarowanie gazetki dotyczącej zasad współpracy oraz informacji dla rodziców). Przygotowując się do wypracowania z dziećmi „zasad dobrej współpracy” zastosowałam metodę „identyfikacji przeszkód” czyli uczniowie mieli wypowiedzieć się na piśmie „Co mi pomaga a co przeszkadza w uczeniu się”. Celem tej metody było wzmacnianie zachowań pomagających w uczeniu się oraz eliminowanie elementów, które przeszkadzają w nauce. 
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Codzienne zachowanie 
ucznia Oczekiwania Pon Wt Śr Czw Piąt. 

Uczeń jest przygotowany do zajęć 5 5 5 5 5 

Uczeń życzliwie i z szacunkiem 
zwraca się do koleżanek i kolegów 

5 5 5 5 5 

Uczeń bierze aktywny udział                          
w zajęciach 

5 5 5 5 5 

Rozmawia w parach i grupie tylko na 
temat związany z zajęciami 

5 5 5 5 5 

Utrzymuje porządek w swoim 
najbliższym otoczeniu 

5 5 5 5 5 

Dba o bezpieczeństwo swoje                           
i kolegów podczas pobytu w szkole 

5 5 5 5 5 

Presenter
Presentation Notes
Karty codziennych zachować ucznia zostały przyklejone do blatu ławki każdego ucznia i wymieniane raz w tygodniu po dokonaniu przez dzieci samooceny swojego zachowania. 
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Presenter
Presentation Notes
Ważnym elementem przygotowującym do pracy w zespołach było wypracowanie i ustalenie zasad współpracy, które zawisły na gazetce klasowej. Na początku każdego tygodnia uczniowie przypominali i wyjaśniali co oznaczają zapisane punkty. 
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       Przebieg zmiany 
 
• Wizja zmiany;  rodzice; gazetka  klasowa, strona 

internetowa szkoły. 
 

• Realizacja  wniosków z poprzedniego roku 
szkolnego; metoda „Ligi-zespoły-osiągnięcia”  
 

• Codzienna praca w parach i grupach 
 

Presenter
Presentation Notes
Wprowadzana zmiana przebiegała w kilku etapach. O wizji proponowanej zmiany i jej szczegółach bardzo dokładnie poinformowałam rodziców, uzasadniałam cel i oczekiwania oraz zaprosiłam rodziców do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Na każdym zebraniu z rodzicami przedstawiałam w postaci przygotowanej prezentacji podejmowane działania i ich efekty. Uczniowie pracowali każdego dnia w parach (min 2 razy ) i w grupach w różnych konfiguracjach(min 1 raz). Informacje bieżące dla rodziców oraz efekty pracy w zespole prezentowaliśmy na gazetce klasowej i stronie internetowej szkoły. Wnioski wynikające z pracy nauczyciela z poprzedniego roku szkolnego realizowałam metodą „Ligi- zespoły-osiągnięcia” (opowiem na czym polega ta metoda ) przy tej metodzie skład grup był stały, gdyż trudno byłoby zbadać przyrost wiedzy ucznia jako członka grupy i określić   wynik grupy przy zmieniającym się  składzie osobowym. 
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Nasze zadania grupowe… 

Presenter
Presentation Notes
Zadania grupowe były bardzo różnorodne w tym również terenowe.
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Presenter
Presentation Notes
Prezentując wyniki pracy grupy otrzymywały od kolegów ocenę koleżeńską odnoszącą się do kryteriów sukcesu w postaci dwóch gwiazdek i jednego życzenia. Ulubione zadania dzieci to eksperymentowanie i wyciąganie wniosków.
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Co dała zmiana? 
1.  Przyrost wiedzy uczniów; ortografia , 

rozwiązywanie zadań z treścią. 
 

2. Ocena koleżeńska – dwie  gwiazdki i jedno 
życzenie. 
 

3. Samoocena  pracy zespołowej. 
 

4. Ocena koleżeńska członków zespołu. 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Zmiana dała skuteczną realizację wniosków; Wyposażyła uczniów w umiejętność dokonania oceny koleżeńskiej odnosząc się do kryteriów sukcesu.Wdrażała do samooceny i oceny koleżeńskiej członków grupy.
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Presenter
Presentation Notes
Przykładowa ocena koleżeńska członków zespołu dokonana  przez lidera grupy.
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Co wynika ze zmiany? 
Uczniowie: 

 
• „Każdy może się wykazać i powiedzieć jakie ma 

pomysły”, 
 

• „Słuchamy się nawzajem”, 
 

• „Kiedy koledzy dają nam gwiazdki za to, co im 
się najbardziej podobało”, 

Presenter
Presentation Notes
Dokonując ewaluacji podjętych działań uzyskiwałam informację od uczniów. Oto niektóre wypowiedzi.
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Rodzice: 
• „Każde dziecko może zabrać głos i wyrazić 

opinię”, 
 

• „Dziecko uczy się odpowiedzialności”, 
 

• „Uczy szacunku dla innej osoby i jej wypowiedzi” 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Rodzice wypowiadali się jakie według nich są zalety, a jakie wady takiej formy pracy z dziećmi. Oto niektóre cytaty…



www.sus.ceo.org.pl 

  Moja refleksja 

• Sukces całej grupy 
zależy od każdego      

z nas. 
• Każdy jest ważny                 

i potrzebny. 
• Warto uczyć się od 

siebie nawzajem. 
 

Presenter
Presentation Notes
Czego ja się nauczyłam i dzielę się z innymi?
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  Rekomendacje 
• Warto przyglądać się współpracy  nauczycieli,      

wspomagać  ich i  uczyć  współpracy ; ktoś kto 
sam nie współpracuje nie nauczy tego innych. 
 

• Trwałe wprowadzanie zmiany  jest możliwe  przy 
wewnętrznej  motywacji. 
 

• Można i trzeba pracować z różnymi osobami,    
a umiejętność ta będzie przydatna w dorosłym   
życiu. 
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Studia Podyplomowe Liderów 
Oświaty 

  
• Spojrzenie na szkołę z innej niż dotychczas 

perspektywy; zmianę priorytetów, 
 

• Kompetencje aby wprowadzać zmiany                
w szkole, 
 

• Możliwość wymiany doświadczeń  z dyrektorami 
innych  szkół. 

 



Dziękuję za uwagę 

Jolanta@ceo.org.pl 
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