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Cele lekcji - drogą do świadomego 
uczenia się uczniów w naszej szkole 
Bogusława Czarny 
 

Presenter
Presentation Notes
Bogusława Czarny – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Pawła II w Mielcu.  Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Lider Oświaty prowadzonych przez CEO. W ubiegłym roku szkolnym wdrożyłam w mojej placówce zmianę w nauczaniu i uczeniu się uczniów. Zakres zmiany ustalili nauczyciele. Ogólnoszkolnie skoncentrowaliśmy się na celach lekcji, aby uczniowie uczyli się bardziej świadomie, wiedząc czego się od nich oczekuje. 
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„ 

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie 
wymagali.” Św. Jan Paweł II 

Nasza szkoła 

Presenter
Presentation Notes
Jak widać mamy bardzo dobre warunki do nauki i pracy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na zmianę?
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• Niezadowolenie nauczycieli z efektów 

kształcenia.  
 

•   Niechęć uczniów do uczenia się. 
 

•   Tradycyjny warsztat pracy. 
 

•   Brak wsparcia od rodziców. 
 

 
 

Nasz problem  

Presenter
Presentation Notes
Od lat celem priorytetowym szkoły była integracja uczniów zdrowych i niepełnosprawnych i to nam się udało.  Nie mniej jednak nauczyciele nie są w pełni zadowoleni z efektów kształcenia jakie szkoła uzyskuje na sprawdzianie.  Wynik ze sprawdzianu zawsze na poziomie średniej województwa, niższy od średniej w mieście. Nauczyciele podają te same przyczyny: uczniowie nie wykorzystują swojego potencjału, brak im motywacji do nauki, niewielkie  zaangażowanie na lekcjach, niechęć do uczenia się.  Spostrzeżenia z nadzoru potwierdzały ten stan. U: „..za dużo nauki, za dużo zadań,  nie zawsze wiemy co z danej lekcji jest najważniejsze.  Skuteczność dotąd podejmowanych działań przez szkołę i nauczycieli  (większa ilość ćwiczeń z danego zakresu, większa ilość zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ) – była niewielka.90% nauczycieli ma staż pracy powyżej 25 lat (50+). Z jednej strony doświadczenie, a z drugiej dominował tradycyjny warsztat pracy. Sporadycznie pojawiały się metody aktywne.  Nauczyciele podejmowali doskonalenie, ale nie poprawiali swojego warsztatu. Po uzyskaniu przez nauczycieli stopnia nauczyciela dyplomowanego, lekcje koleżeńskie prowadzone były tylko dla stażystów. Rodzice - Ci pracujący, zabiegani zadawalają się informacją o ocenach, rodzice uczniów z trudnościami w nauce nie zawsze wiedzą jak dziecku pomóc, bądź nie współpracują z nauczycielami.Nauczyciele mieli żal do uczniów, że nie chcą się uczyć, ale sami nie podejmowali próby zmiany sposobu prowadzenia zajęć. Nie widzieli dotąd takiej potrzeby, gdyż uważali, że oni uczą dobrze, tylko uczniom brak jest chęci do nauki. Uczniowie coraz bardziej zatłoczeni ilością materiału nie wiedzą jak się uczyć. Skoro dotychczasowe sposoby pracy nauczycieli, ani ich doskonalenia  nie przynosiły nam oczekiwanych rezultatów toteż poszukiwałam pomysłu, koncepcji działań, które doprowadzą w naszej szkole do poprawy efektywności nauczania i uczenia się.  Uświadamiałam nauczycielem, że czas na zmiany.          
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• zmiana osobista  

 
• rozmrażanie  - przygotowanie nauczycieli  

 
• wspólne ustalenie zakresu zmiany i jej wdrożenie 

Przebieg zmiany: 

Presenter
Presentation Notes
Wszystkie pozytywne zmiany jakie zadziały się w procesie nauczania i uczenia się uczniów w mojej szkole zawdzięczam studiom podyplomowym podjętym  w CEO. One podniosły moje kompetencje zarzadzania zespołem oraz doskonale przygotowały mnie do przeprowadzenia zmiany. To na studiach wykład D. Sterny przekonał mnie do OK i określił kierunek zmian w mojej szkole. Byłam pewna, że to jest sposób na pomoc naszym uczniom w uczeniu się, a nauczycielom w doskonaleniu organizacyjnym ich lekcji tak, aby to nauczanie było skuteczne. Entuzjastycznie nastawiona do OK inspirowałam moich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i przygotowywałam ich do zmiany różnymi formami.  Przekonywałam RP, że skoro są sprawdzone strategie, które pomagają uczniom w uczeniu się, to dlaczego z nich nie skorzystać. Systematycznie dzieliłam się z moimi nauczycielami całą wiedzą jaką zdobywałam na studiach. Nauczyciele również zaczęli refleksyjnie przyglądać się uczeniu swoich uczniów od momentu skonstruowania na warsztatach prowadzonych przeze mnie wspólnej listy „dobrego uczenia się”. (pomysł ze studiów). Spontanicznie uruchomiła się współpraca koleżeńska. Nauczyciele zapraszali się wzajemnie na lekcje, celem obserwacji uczenia się uczniów. Rozmawiali na ten temat i zaczęli organizacyjnie poprawiać swoje lekcje, wprowadzać nowe metody i techniki aby tych momentów widocznych kiedy wszyscy uczniowie się uczą było więcej. Ostatnim etapem przygotowania RP do zmiany było szkolenie z OK , które poprowadziła trenerka CEO.  Po tym szkoleniu ustalił się zakres naszej zmiany. Nauczyciele zdecydowali, że w roku szkolnym 2013-14  we wszystkich klasach wdrożą elementy OK, koncentrując się na podawaniu celów lekcji w języku ucznia, „nacobezu” do celów, kontrolowaniu poziomu ich osiągania, podsumowaniu na koniec lekcji, przygotowywać będą również  „nacobezu” do sprawdzianów. Do monitorowania oraz osiągania zaplanowanych celów nauczyciele zastosują sprawdzone w OK nowe metody, techniki angażujące wszystkich uczniów do aktywnego uczenia się.  W przeciwieństwie do mnie negatywnie byli nastawieni do wprowadzenia wszystkich strategii równolegle. 4 nauczycieli zadeklarowało udział w N@I w kursie OK. W  roku szkolnym 2013-14 nauczyciele systematycznie wdrażali ustalony zakres zmian,  natomiast w 8 oddziałach na j. polskim i j. angielskim wprowadzono wszystkie elementy OK. Uczniowie i nauczyciele podlegali zmianie jednocześnie byli jej uczestnikami. Nauczyciele monitorowali przebieg zmiany i jej skutki, mieli wpływ na jej przebieg. Uczniowie byli odbiorcami zmiany, wyrażali opinię na temat jej skutków odczuwanych przez nich samych.  Cała społeczność szkoły zaangażowana była we wdrożenie tej zmiany zakończonej sukcesem.  
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Uczniowie znając cele są skoncentrowani  
na ich osiąganiu. 

Co zmiana dała uczniom? 

Presenter
Presentation Notes
Znając cele lekcji, uczniowie uczą się bardziej świadomie.  Są skoncentrowani na ich realizacji. Uczniowie uważnie pilnują się w ich osiąganiu dając światłami, informację zwrotną. Uczniowie są zmotywowani do pracy, aktywniej uczestniczą w zajęciach. Dlaczego tak jest?
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Uczniom łatwiej jest się uczyć 

Presenter
Presentation Notes
Cele lekcji redagowane w języku ucznia są dla nich zrozumiałe. Uczniowie wiedzą czego się na każdej lekcji od nich oczekuje. Po czym mogą poznać, że dany cel osiągnęli. W związku z tym zdecydowanie jest im  łatwiej się uczyć. Uczniowie pod  koniec każdej lekcji  wybranym sposobem podsumowują lekcje.
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Uczniom łatwiej jest się uczyć 

Presenter
Presentation Notes
Na większości lekcji uczniowie pomagają nauczycielom redagować cele. Nauczycielka języka angielskiego zapisuje cele, które formułują uczniowie.
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Michał kl. IVd: 
„Nareszcie wiem co jest ważne na lekcji. Chętnie 
pomagam pani w układaniu celów. Super rzecz to 
„nacobezu”, wiem co mam powtórzyć do 
sprawdzianu. Mam  lepsze stopnie…”  
 
 
Rodzice Michała: 
„…Skończyły się telefony do koleżanek, sam 
chętniej się uczy…” 
 

 

Uczniom łatwiej jest się uczyć 

Presenter
Presentation Notes
Opinia chłopca nadpobudliwego, ze słabą koncentracją uwagi. Chłopiec był zadowolony, że bez podnoszenia ręki może światłem dać znać, że czegoś nie rozumie. Wcześniej dosyć często nudził się na lekcjach, nie uważał. Zaznaczył, że lekcje mijają mu tak szybko. Wszyscy pracują. On  też.” Bardzo zadowoleni z tej zmiany byli rodzice Michała, ponieważ wiedzieli co z nim utrwalać z lekcji oraz co powtórzyć do sprawdzianu.
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Co zmiana dała nauczycielom? 

 
• Satysfakcję, że wszyscy uczniowie  angażują 

się w lekcję. 
• Nauczyciele rozmawiają o lekcji, pomagają 

sobie w redagowaniu celów.  
• Nauczyciele potrafią precyzyjniej planować 

lekcję. 
 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Niezmierną satysfakcję, że wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w lekcji. Nauczyciele uczyli się redagować cele w języku ucznia i planować ich ilość możliwą do realizacji i podsumowania . Nauczyciele przedmiotu pomagali sobie w tym wzajemnie. Natomiast to, że uczniowie często redagowali cele lekcji wspólnie z nauczycielem, że nauczyciele podawali nacobezu do sprawdzianów, zadań domowych miało wpływ na pogłębienie więzi z klasą.  
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Nauczyciele zmienili sposób pracy 
angażując wszystkich uczniów   

w osiąganie zamierzonych celów. 
 

Co zmiana dała nauczycielom? 

Presenter
Presentation Notes
Uczniowie uczą się współpracując ze sobą. Praca w parach stała się codziennością, praca w grupach też teraz przez nauczycieli jest coraz częściej stosowana. 
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http://www.collegium.edu.pl/


Co ze zmiany wyniknęło dla mnie? 

• Wiem, że zmiana sposobu myślenia i działania  
nauczycieli to też proces złożony, trudny  
i długotrwały.     
 

• Mam świadomość ile jeszcze można poprawić  
w procesie nauczania i uczenia się. 
 

• Nauczyłam się słuchać innych. 
 
 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Na studiach poznałam całą strategię wdrażania zmiany. Teraz wiem i rozumiem dlaczego moi nauczyciele nie podeszli tak entuzjastycznie do całej strategii OK jak ja. Lęk przed zmianą jest czymś naturalnym.  Po przekazaniu moich informacji oraz szkoleniu z OK nauczyciele zdecydowali, że będą wprowadzać tylko wybrane elementy. Nauczyłam się słuchać i zaakceptowałam ich propozycję. Najzwyczajniej po prostu bali się, że nie są dostatecznie jeszcze przygotowani do tak głębokiej zmiany burzącej ich przyzwyczajenia w sposobie prowadzenia lekcji i ocenianiu postępów ucznia. Sami byli oceniani tradycyjnie i tylko takie mieli doświadczenia. Teraz z perspektywy czasu i własnego szkolenia na temat zmiany  oraz wizyty partnerskiej w sąsiedniej szkole wiem, że to była normalna reakcja, a na początku drogi czułam rozczarowanie. Warsztaty pani. D. Elsner pomogły mi zrozumieć, że zmiana sposobu myślenia i działania  nauczycieli to też proces złożony, trudny i długotrwały. Najważniejsze że się rozpoczął.
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Rekomendacje 

 
• Odniesiemy sukces, jeśli Ci co mają zmianę 

wprowadzać są do niej przekonani.  
 

• My już wiemy, że zasady OK prowadzą do 
efektywnego uczenia się uczniów. 
 

• Warto korzystać  z doświadczeń innych  
i wymieniać się spostrzeżeniami. 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Zmiana przeze mnie zainicjowana została wdrożona, dzięki temu, że udało mi się do niej przekonać i przygotować nauczycieli. Oni sami określając jej zakres identyfikowali się z tą zmianą i czuli się za nią odpowiedzialni.  Nawet  wybrane  elementy  OK uruchomione systematycznie, konsekwentnie przynoszą widoczne korzyści w nauczaniu i uczeniu się uczniów. Uczą uczniów jak się uczyć. Pomagają im w uczeniu się.  Informacje i pozytywne opinie pozyskane od uczniów, rodziców  i nauczycieli w trakcie  monitorowania zmiany oraz przeprowadzonej ewaluacji są na to dowodem. Sukces tej zmiany zmotywował nauczycieli do dalszych działań. Będziemy wdrażać następne elementy OK. Polecam zarówno studia jak i  kursy N@I z OK , prowadzone przez CEO dysponującym wspaniałą doświadczona kadrą.  Jednym z punktów programu studiów były wizyty partnerskie w dowolnej szkole wdrażającej zmianę. Ja byłam u koleżanki sąsiedniej szkoły, ona była u mnie. Te wizyty były nam bardzo potrzebne. Mogłyśmy porównać efekty naszych zmian, posłuchać opinii uczniów,  nauczycieli.  Widziałyśmy radość na twarzach uczniów w każdej ze szkół.  To zachęca do dalszej pracy.
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• Konsekwentnie stosujemy 
ustalone elementy OK w całej 
szkole. 

• Poszerzamy o informację 
zwrotną. 

• Szkolimy z OK na kursach N@I  
kolejną grupę N-li. 

• Przystępujemy się do SU. 
• Wymieniamy  doświadczenia z 

innymi szkołami.      
 

Co dalej? 

Rekomendacje 

Presenter
Presentation Notes
W tym roku szkolnym konsekwentnie stosujemy ustalone elementy OK, poszerzamy o informację zwrotną.  Kolejna 10 osobowa grupa nauczycieli z mojej szkoły będzie uczestniczyć w kursach N@I z OK. Przystępujemy do programu Szkoły Uczącej się. Kontynuować będę wizyty partnerskie w sąsiedniej szkole, aby wymieniać się spostrzeżeniami. Zaprosiłam dyrektorów, nauczycieli mieleckich szkół na wizyty koleżeńskie do naszej szkoły, aby pokazać im jak w praktyce działa OK. Chcę ich przekonać do wprowadzania zmian tak korzystnych dla uczniów również w ich placówkach.
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Kontakt: Bogusława Czarny 
              czarnab@o2.pl 
 

Dziękuję za uwagę! 

Zapraszamy na www.lideroswiaty.pl 
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