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Gdzie jesteśmy? Gmina Malechowo. 

Presenter
Presentation Notes
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Malechowo. Znajduje się  we wsi Ostrowiec,  województwo zachodniopomorskie, powiat Sławno. Zespół tworzą 2 placówki : Przedszkole i Szkoła Podstawowa. Liczy 120 uczniów i 60 wychowanków. Większość bo 75 % dzieci  i nauczycieli dojeżdża.   Atutem placówki jest naturalne środowisko – las, jezioro, bardzo dobra baza, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, sprzyjający oświacie organ prowadzący. Tworzymy jedną wspólną radę pedagogiczną. Powoli  otwieramy się na nowe wyzwania, wzajemnie uczymy się, doskonalimy,  odpowiadając na potrzeby uczniów, rodziców, środowiska lokalnego.
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• Słaba motywacja uczniów  do uczenia. 

 
 

• Przeciętne wyniki sprawdzianu i kształcenia. 
 

 
• Niezadowolenie nauczycieli. 

 
 

 
  
 
  

Jak jest?  

Presenter
Presentation Notes
Duża liczba uczniów  nie ma motywacji uczenia się. Tylko 30% aktywnie uczestniczy w lekcji. Kadrę tworzą  nauczyciele "mistrzowie - indywidualiści",  nauczyciele z małą praktyką pedagogiczną oraz nauczyciele  uczący wg  "utartych schematów". Lekcje przez to stają się często nudne, nieciekawe. Nauczyciele pracują często sami w pojedynkę, rzadko dzielą się spostrzeżeniami, refleksją związaną ze swoją pracą,  procesem uczenia się uczniów. Komunikacja jest tu słabym punktem. Nadzór pedagogiczny dyrektora jest zbyt ukierunkowany na aktywność dyrektora, nie nauczyciela. Jest pośpiech, wkrada się wyraźnie  zdenerwowanie brakiem  sukcesów, co nie sprzyja pracy. Dlaczego tak jest? Trudne środowisko w którym funkcjonuje szkoła, środowisko popegeerowskie?  Słaby potencjał uczniów? Brak wsparcia? Nacisk na wyniki? Brak rozmów o szkole? Brak dobrej komunikacji i świadomej współpracy nauczycieli? Brak czasu i chęci na doskonalenie? Niechęć, opór "przepracowanych" nauczycieli do zmian w sposobie nauczania?, przyzwyczajenie do utartych schematów? Niechęć do współpracy,  lęk przed krytyką, obawa i niepokój?  Metody niedostosowane do potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczących się uczniów? Niezadowolony nauczyciel to i niezadowoleni uczniowie. Zmiana jest tu wręcz konieczna, ale czy możliwa? Zmienia się rzeczywistość, świat, zmienia się uczeń polskiej szkoły, musi zmienić się i szkoła, by dostosować się do zmian, nowych warunków, oczekiwań uczniów, społeczeństwa. Zmiana będzi sprzyjać i uczniom, i nauczycielom jest  ukierunkowana na ich rozwój.
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• Otwarte drzwi klas – „Krytyczny przyjaciel”. 

 
• Spacery obserwacyjne.  

 
• Nowe sposoby uczenia - OK   
 
 
    

Na czym polega zmiana ? 

Presenter
Presentation Notes
Zmiana wynika  z nowego spojrzenia na pracę szkoły. Trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że nie jest sprawą prywatną  praca na lekcji, praca nauczyciela. Zaczynam  tworzyć warunki i przestrzeń do nowej kultury pracy: współpracy i wzajemnego uczenia się całej rady pedagogicznej. Zaczynam od  inicjowanie zmiany, przygotowania terenu dla zmiany: mobilizuję nauczycieli,  bilansujemy zasoby, tworzymy w grupach listy elementów dobrego uczenia się, wybieramy tę jedna dwunastoelementową naszą nauczycielską listę. Dostarczam emocji i pobudzam do refleksji ( film Eksperyment w klasie). Całą energie wkładam na skupienie nauczycieli wokół problematyki dobrego uczenia się i nauczania na lekcji.  Zaczynamy dyskutować o tym co najważniejsze w szkole o dobrym, świadomym uczeniu się uczniów i nauczycieli.  Ustalam nowy element nadzoru  pedagogicznego – obserwacje koleżeński. Maksymalnie skracam „ dowody na pracę w szkole” – arkusz obserwacji. . Nauczyciele współpracują i  koncentrują się na obserwacjach koleżeńskich i nowych sposobach uczenia się na zajęciach przyrody, języka angielskiego, historii, języka polskiego, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zgłębiają zasady OK.   W parach nauczyciele zapraszają się na  obserwacje koleżeńskie  i udzielają sobie informacji zwrotnej o obserwowanej lekcji.  Poznają  istotę OK., próbują ją wdrażać na lekcjach.  Na każdej lekcji włączają stopniowo  nowe metody i techniki:  pracę w parach, zadanie na dobry początek, pytania problemowe, ocenę koleżeńską, komentarz do pracy ucznia. Obserwują się wzajemnie , uczą się od siebie wypróbowanych nowych sposobów pracy, analizują lekcje, szukają  nowych pomysłów najlepszych rozwiązań. . Jest wzajemna komunikacja!,  wspólny dialog o obserwowanych lekcji. Zaangażowani w zmianę  dyskutują i pomagają sobie wzajemnie. Wykorzystują tzw. „mądrość zbiorową” i uczą się zdobywając nowe doświadczenie.  W parach pomagają tym, którzy mają trudność Na każdej lekcji przedstawiają uczniom cele w języku ucznia, nacobezu (na  co będziemy zwracać uwagę, co uczeń ma wiedzieć po lekcji) oraz  informację zwrotną., dbając o świadome uczenie się ucznia. Jako dyrektor sama wprowadzam OK., zapraszam na swoje lekcje koleżeńskie, odbieram  informację zwrotną o mojej lekcji, słucham nowych pomysłów, sugestii i refleksji krytycznych przyjaciół.: wspieram uczniów,  nauczycieli. Prowadzę spacery obserwacyjne po szkole,  lekcje koleżeńskie,  monitoruję zmianę i ją "podlewam".  Jestem blisko uczniów i nauczycieli. Są już drobne sukcesy, które budują i utwierdzają w słuszności podjętego wyzwania. Na tym etapie utrwalamy rezultaty zmiany, promujemy „nowe zachowania”, dopóki „nowe metody” nie zastąpią starych 
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Praca ucznia 

 

Karolina:  
Wiem, na co będę 
zwracała uwagę, 
lepiej rozumiem, 
czego mam się 
nauczyć. 

Presenter
Presentation Notes
Z wprowadzonej  zmiany mamy zadowolenie uczniów. Krzyś:„ Moja pani zawsze mówi mi co umiem i co trzeba jeszcze zrobić”, „ Lubię, kiedy mnie chwali i wylosuje mnie  do odpowiedzi”.  Ania: „Z nacobezu wiem, czego mam się nauczyć”. Agatka: „Mój pan daje mi szansę poprawy, mówi co trzeba jeszcze zrobić”,  Filip: „Losowanie jest zabawne, pan pozwala nam losować i wybierać kolegę do mówienia”, Maciek:„ Lubię kiedy pracuję w parze, kolega mi pomaga”. Monika: „Jest ciekawie gdy przychodzą do naszej klasy goście, zawsze coś miłego nam powiedzą, pan mówił, że nauczyciele też się uczą”. Adaś: "Lubię się uczyć, na lekcjach są światełka, jak w ruch drogowym sygnalizujemy, jest OK
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Adaś:  
Wiem czego mam się nauczyć, co  
i jak mogę poprawić  
  
Krzyś  
Mam, lepsze oceny, robię postępy 
w nauce. 

Opinie uczniów 

Presenter
Presentation Notes
Najmłodsi uczniowie pozytywnie mówią o zmianie. Widzą plusy, są zadowoleni, że nauczyciel nie zaskakuje pytaniem? Krzyś:„ Moja pani zawsze mówi mi co umiem i co trzeba jeszcze zrobić”, „ Lubię, kiedy mnie chwali i wylosuje mnie  do odpowiedzi”.  Ania: „Z nacobezu wiem, czego mam się nauczyć”. Agatka: „Mój pan daje mi szansę poprawy, mówi co trzeba jeszcze zrobić”,  Filip: „Losowanie jest zabawne, pan pozwala nam losować i wybierać kolegę do mówienia”, Maciek:„ Lubię kiedy pracuję w parze, kolega mi pomaga”. Monika: „Jest ciekawie gdy przychodzą do naszej klasy goście, zawsze coś miłego nam powiedzą, pan mówił, że nauczyciele też się uczą”. Adaś: "Lubię się uczyć, na lekcjach są światełka, jak w ruch drogowym sygnalizujemy, jest OK
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Marika: Dzięki Tobie ja też potrafię zrobić swoje 
drzewko, ale ono jest trochę inne. 

Opinie uczniów 

Presenter
Presentation Notes
Lekcje stały się ciekawsze dla uczniów, wzrosła ich motywacja i chęć do uczenia, działania kiedy nauczyciel kieruje pracą i stwarza im okazję do rozwiązywania problemów. Uczniowie działają, chętniej pracują w parach.  Koncentrują się na istotnych treściach lekcji, odnoszą się do nacobezu w podsumowaniu lekcji,  doświadczają., przeżywają.  Lubią kiedy nauczyciele losują do odpowiedzi, nikt nie zostaje pominięty, a każdy ma możliwość mówienia, działania, proszenia o pomoc. Odczuwają większe bezpieczeństwo, kiedy pracują w parze, mogą wspólnie  i razem owiązywać zadania. Klimat pracy zdecydowanie życzliwszy dla obu stron.
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Zmiany dla nauczycieli 

• Wspólnie  omawiają lekcje i planują następne. 
 
 

• Nauczyciele dostarczają i otrzymują  informacje 
zwrotne w obserwacjach lekcji koleżeńskich. 

Presenter
Presentation Notes
Nauczyciele odczuli wyraźną satysfakcję z wykonywanej pracy.  Poprawiły się relacje, komunikacja i wzajemna akceptacja. W  obserwacjach koleżeńskich, obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości, akceptacji, poszanowania. Czują się bezpiecznie, bo  obserwacje i refleksje nauczycieli dotyczą wyłącznie lekcji, procesu uczenia i nauczania. Mówimy o lekcji, aktywności uczących się uczniów.  Pamiętają  o zasadzie wzajemnego poszanowania i uczenia się.  Zabieramy z lekcji ze sobą do swojej praktyki pedagogicznej to, co najlepsze, dają koledze w zamian najlepsze sposoby, najlepsze rozwiązania. 
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Nowe pomysły rodzą się w toku dyskusji. Jest OK. 

Presenter
Presentation Notes
Po obserwacjach czas na refleksje. Nauczyciele dzielą się dobrymi rozwiązaniami i pozyskują nowe, sprawdzone rozwiązania. Coraz odważniej  m o problemach edukacyjnych w atmosferze zaufania. Pomagają sobie przy rozwiązywania problemów edukacyjnych. Uczą się i śmiało wprowadzają nowatorskie rozwiązania służące aktynowości, widocznemu uczeniu się  uczniów. nauczycieli dostrzega korzyści wynikające z obserwacji koleżeńskich. Nauczyciele najczęściej wymienia: dobre, nowatorskie rozwiązania, informację zwrotną od nauczycieli, wymianę doświadczeń, doskonalenie metod pracy, określenie dalszych kroków, wzajemne wsparcie, refleksje, samoocena. Nauczyciele dostrzegli korzyści z nowego sposobu nauczania. Pani Ania, nauczyciel języka polskiego: „Wydaje mi się, że wprowadzenie nowego sposobu uczenia w znacznym stopniu zwiększyło atrakcyjność lekcji, wprowadziło porządek i ład. Uczeń zawsze wie czego i po co będzie się uczył, potrafi ocenić ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć cel, a to pomaga mu w efektywniejszym zdobywaniu wiedzy i sprawia, że staje się on aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się. Nauczyciel ucząc się w obserwacjach koleżeńskich pokazuje uczniom, że uczenie się ma sens i olbrzymią wartość dla własnego rozwoju. Jest to najlepszy pomysł na wzajemne uczenie”. Pan Darek, nauczyciel klasy I: „Podoba mnie się otwartość na wprowadzenie zmian w sposobach i metodach nauczania, zachęcanie do wymiany doświadczeń i dzielenie się dorobkiem zawodowym. Życzliwe wsłuchiwanie się w pomysły i sugestie krytycznych przyjaciół pozwalają mi na wzbogacenie mojego warsztatu pracy. I to jest cenne”. Pan Mariusz, nauczyciel matematyki: „Zaobserwowałem aktywne uczenie się dziecka, dawano mu prawo do błędu, doceniano, a w razie potrzeb modyfikowano dalsze nauczanie. Uczniowie otrzymali informację zwrotną o czynionych postępach i wskazówki do dalszej pracy. Dzięki obserwacjom pozyskiwałem informację zwrotną o mojej lekcji, były i cenne wskazówki, pomysły dla mnie, które chętnie wykorzystam na lekcjach”. Pani Alina, nauczyciel przyrody: „ Nowością dla mnie było uczenie się o ocenianiu kształtującym. Duży nacisk położyłam na pracę w parach, stawianie pytań problemowych, prowadzenie obserwacji, doświadczeń. Lekcje były ciekawsze dla uczniów i wyraźnie wzrosła ich aktywność.  To dla  mnie najważniejsze, by chcieli się uczyć".
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Nic tak nie  
aktywizuje  

jak wspólne  
tworzenie  

i dobra komunikacja. 

Informacja zwrotna 
 jest bardzo ważna.  

Presenter
Presentation Notes
Założeniem jest dostrzeganie zalet lekcji, wskazywanie dobrych stron pracy ucznia, dostrzeganie elementów widocznego uczenia się; co było fajnego?  co zastosuję u siebie?. Dajemy informację zwrotną na zasadzie ” dwóch gwiazdek i jednego życzenia" . 
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Co dało mi SPLO?     
 
  

  
• Dobrą energię w przywództwie.  

 
• Wiedzę i nowe umiejętności – OK. 

 
• Wsparcie w podejmowanych zmianach. 

Presenter
Presentation Notes
"Przywódca edukacyjny dzieli się swoją władzą i zachęca do jak najlepszego współdziałania, pomagając innym uwierzyć w siebie, zobaczyć i wykorzystać swój potencjał." Jestem pełna pokory, wiary by, to co niemożliwe stało się możliwe. Nauczyłam się cierpliwości, aktywności, odwagi i  konsekwentności  w dążeniu do określonego celu. Sprawdziła się tu zasada „nic nie na siłę”. Entuzjazm dyrektora i wiara, że osiągnięcie celu jest możliwe to cechy, które skutecznie pociągają innych do działania . Umiejętność pozyskiwania ludzi, sprzymierzeńców do wspólnego działania, pokonywania trudności, oporu, przekonywania o słuszności sprawy, to umiejętności, które coraz świadomiej wykorzystuję. Odważniej deleguję uprawnienia dzieląc się przywództwem, stwarzam okazję do  przyjmowania różnych ról w zespole by odnosić sukces. "Przywódca edukacyjny dzieli się swoją władzą i zachęca do jak najlepszego współdziałania, pomagając innym uwierzyć w siebie, zobaczyć i wykorzystać swój potencjał." Jestem pełna pokory, wiary by, to co niemożliwe stało się możliwe. Nauczyłam się cierpliwości, aktywności, odwagi i  konsekwentności  w dążeniu do określonego celu. Sprawdziła się tu zasada „nic nie na siłę”. Entuzjazm dyrektora i wiara, że osiągnięcie celu jest możliwe to cechy, które skutecznie pociągają innych do działania . . "Przywódca edukacyjny dzieli się swoją władzą i zachęca do jak najlepszego współdziałania, pomagając innym uwierzyć w siebie, zobaczyć i wykorzystać swój potencjał." Jestem pełna pokory, wiary by, to co niemożliwe stało się możliwe. Nauczyłam się cierpliwości, aktywności, odwagi i  konsekwentności  w dążeniu do określonego celu. Sprawdziła się tu zasada „nic nie na siłę”. Entuzjazm dyrektora i wiara, że osiągnięcie celu jest możliwe to cechy, które skutecznie pociągają innych do działania . Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania Redakcja naukowa Stefan M. Kwiatkowski Joanna Madalińska - Michalak s. 55."Przywódca edukacyjny dzieli się swoją władzą i zachęca do jak najlepszego współdziałania, pomagając innym uwierzyć w siebie, zobaczyć i wykorzystać swój potencjał." Jestem pełna pokory, wiary by, to co niemożliwe stało się możliwe. Nauczyłam się cierpliwości, aktywności, odwagi i  konsekwentności  w dążeniu do określonego celu. Sprawdziła się tu zasada „nic nie na siłę”. Entuzjazm dyrektora i wiara, że osiągnięcie celu jest możliwe to cechy, które skutecznie pociągają innych do działania . Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania Redakcja naukowa Stefan M. Kwiatkowski Joanna Madalińska - Michalak s. 55.
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• Profesjonalna, oddana kadra pedagogiczna. 

 
•  Aktywizują strażników szkoły, Nas dyrektorów. 
  
•  Są złote myśli, dobre słowo, energia do 

działania, pomysły, wsparcie grupy, refleksja.  
 
 

 Dlaczego warto wziąć udział w SPLO?   

Presenter
Presentation Notes
Ucząc się w SPLO stałam się bardziej i świadomiej odpowiedzialna za swój rozwój , za rozwój ucznia, nauczyciela  "dyrektor powinien stać się przodującym uczniem”. Doskonalenie uważam za powinność i  konieczność. Moje uczenie się w SPLO było dla nauczycieli i uczniów  motywacją do własnego uczenia się . Jan Potworowski, nauczył mnie jak widzieć swoją radę pedagogiczną po to, by wykorzystać ich potencjał w pełnieniu ról. Laura Piotrowska dodała mi skrzydeł, odwagi we wprowadzaniu zmian. Zainspirowała do prowadzenia zebrań metodą warsztatową, gdzie jest miejsce na rozwiązanie problemu i twórczą  zabawę. Danusia Sterna była inspiracją do nauczenia się i wykorzystania nie tylko na lekcjach ale podczas zebrań nauczycieli, spotkań z rodzicami metod i technik OK. Nikt się nie nudzi, jest ciekawie, jest uruchomienie współpracy na określonym celu. Jako przywódca służę i pomagam. Wspieram i motywuję. Jestem ciekawa nowego i chętna do zmian. Ufam i wierzę w to, co robię. Planuję i pracuję a wspierał mnie mój dobry duch, mój mentor Ela Elmrych oraz przyjaciele, dyrektorzy, komentatorzy sprawozdań. Grzegorz Mazurkiewicz nauczył mnie  konieczności uświadamiania ludzi czego chcą, a nie co powinni zrobić. Stąd nasza wspólna wizja, wspólne projektowanie, dobra komunikacja. Jacek Strzemieczny pokazał mi, jak ważne jest postrzegać swoja placówkę inaczej, profesjonalniej. I o to tu chodziło.
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… być takim jak My dyrektorem to 
balansować na krawędzi. Kiedy  prowadzi się 
ludzi poprzez trudne zmiany kwestionuje się 
wiele ważnych dla nich rzeczy: ich nawyki, 

narzędzia, z których korzystają, przekonania  
i sposób myślenia.  J. P. 

 
   To trudne, ale 

          razem ze SPLO możliwe. 

 Dlaczego warto wziąć udział w SPLO?   

Presenter
Presentation Notes
"Prawdziwi liderzy to osoby z charakterem... działają z intencją wywarcia pozytywnego wpływu na życie naszych uczniów i nauczycieli.„ Młodym  doświadczonym dyrektorom  życzę mądrej i odważnej decyzji – razem ze SPLO będzie łatwiej, profesjonalniej.  Naprawdę warto, nie masz nic do stracenia a ile do zyskania…
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Kontakt: Barbara Chylewska 
              bchylewska@wp.pl 
 

Dziękuję za uwagę! 

Zapraszamy na www.lideroswiaty.pl 
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