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Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej  
- współpraca uczniów w procesie uczenia się 
Elżbieta Sumowska 

 

Presenter
Presentation Notes
W pędzącej się rzeczywistości zmiana edukacyjna jest nieunikniona. Odpowiedzialnie i skutecznie kierować szkołą to także umiejętnie kierować wdrażanymi zmianami. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoliło mi przeprowadzić taka zmianę w szkole i w sobie samej. Poznałam wspaniałych ludzi, którzy zarazili mnie swoja pasją do wprowadzania zmian. Myślę tu o Laurze, Danusi, Janie – wykładowcach SPLO. Dziękuje im za to.Proces uczenia się to najważniejsza rzecz w szkole, a dobra współpraca uczniów i nauczycieli przyczynia się do jego rozwoju.
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 Oddziały Integracyjne 
 Punkt Przedszkola Specjalnego „Biedronki” 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF 
w Malborku 

Presenter
Presentation Notes
Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku istnieje 22 lata. Od 14 lat prowadzi oddziały integracyjne. Szkoła jest nowoczesna, dobrze wyposażona, posiada dwie sale gimnastyczne. Przy szkole działa Fundacja Szkoła Otwartych Serc, która wspiera swoim działaniem uczniów niepełnosprawnych i z rodzin ubogich. Nasza placówka posiada polski certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Staramy się zapewnić dzieciom dobry poziom kształcenia, dostrzegać w każdym uczniu ukryte zdolności i rozwijać je, blisko współpracujemy z rodzicami i słuchamy ich wszystkich opinii, kierujemy się sercem jednocześnie zachowując dyscyplinę w konkretnych działaniach zaplanowanych wspólnie, wspieramy uczniów, uczymy jak mają przezwyciężać trudności, pomagamy im stworzyć własny program rozwoju osobistego prowadząc m.in. zajęcia z tutoringu. Promujemy zdrowie zwracając uwagę na dialog, dobro, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność, obowiązek ochrony słabszego i niesienia mu pomocy, zdrowe odżywianie, uprawianie sportu i troskę o zdrowie psychiczne. W szkole pracuje wspaniała, ciągle doskonaląca się, twórcza kadra, otwarta na zmiany. Pedagodzy, uczniowie i rodzice organizują wiele imprez, uroczystości i akcji. W tym roku wprowadziliśmy zmianę opartą na współpracy uczniów i nauczycieli.
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Uczniowie współpracując ze sobą - są dla siebie 
życzliwi i uczą się od siebie.  

Wizja zmiany 

Presenter
Presentation Notes
Myśl o zmianie zakiełkowała w mojej głowie dużo wcześniej, zanim podjęłam studia podyplomowe Liderów Oświaty. Pod koniec roku szkolnego 2011/2012 przystąpiłyśmy do projektu – Promocja zdrowia w społeczności szkolnej. Podczas badań samopoczucia zawodowego pracowników okazało się, że problemem do rozwiązania jest niechęć nauczycieli do wspólnej współpracy(29%) i brak zaufania do siebie nawzajem(38%). Wiedziałam, że poprawa tego stanu przełoży się później na efekty pracy z uczniami. Podjęte działania w zakresie wzajemnej współpracy i budowania zaufania sprawdziły się. 73% potwierdziło, że zmiany nad budowaniem zaufania i poprawy relacji idą w dobrym kierunku, 64 % zauważyło, że współpraca między nami poprawiła się.Pomyślałam wtedy razem z liderami zespołów, że rozpoczęte rok wcześniej różnorodne działania w zespołach nauczycielskich i ich efekty mogą przełożyć się i zaowocować we wdrażaniu jednej z głównych umiejętności kluczowych – pracy zespołowej uczniów. Nabyte umiejętności nauczycieli: współpraca w zespole, budowanie życzliwości i zaufania, dobrych relacji, uczenie się od siebie nawzajem mogą szybko przynieść korzyści we wdrażaniu nowej zmiany w obszarze uczenia się opartego na współpracy. Wierzyłyśmy, ze współdziałanie nauczycieli będzie przekładać się na współdziałanie uczniów, ponieważ dobrej współpracy w zespole mogą nauczyć jedynie ci, którzy potrafią współpracować z innymi i doświadczyli jej pozytywnych efektów na sobie samych. Zależało nam, aby wprowadzana zmiana przełożyła się na efektywność nauczania.
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• Uczniowie opracowują w zespołach „Kodeks dobrej 
współpracy”  
 

• raz w tygodniu  obserwator pracy zespołu 
przygotowuje informację zwrotną dla członków 

  
•  to samo wyzwanie dla wszystkich – pracujemy 

najlepiej jak potrafimy (cenny jest wkład wszystkich 
członków zespołu).   

 
  

Współpraca uczniów 

Presenter
Presentation Notes
Na radzie pedagogicznej przeprowadziliśmy zabawę integracyjną „Budowanie mostu”, przedstawiłyśmy liderów – sojuszników zmiany oraz prezentację o procesie zmiany oraz wizję zmiany – Uczniowie współpracując ze sobą są dla siebie życzliwi i uczą się od siebie. Przypomniałyśmy o jednoczesnej kontynuacji zapoczątkowanej wcześniej zmiany – Nauczyciele współpracując ze sobą są dla siebie życzliwi i uczą się od siebie. Liderzy zmiany wyjaśnili na czym będzie polegała różnica między przyszłością a przeszłością i podali przewidywane efekty zmiany. W zespołach stworzono plan zmiany tzw. Mapę drogową zmiany. Zamieszczono cele jakie chcemy osiągnąć: 1. Nauczyciele wykorzystują podczas prowadzenia zajęć metody uczenia się uczniów oparte na współpracy.2. Uczniowie dzielą się wiedzą i umiejętnościami przestrzegając kodeksu dobrej współpracy w zespole.3. Nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami przestrzegając kodeksu dobrej współpracy w zespolePrzyjęliśmy następujące kryteria sukcesu:1.80% nauczycieli wykorzystuje na zajęciach metody uczenia się uczniów oparte na współpracy.2. 60% uczniów dzieli się wiedzą i umiejętnościami przestrzegając Kodeksu Dobrej Współpracy w zespole.3. 70% nauczycieli dzieli się wiedzą i umiejętnościami przestrzegając Kodeksu Dobrej Współpracy w zespole.4. 50% nauczycieli ma zaufanie do siebie nawzajem. Stworzono tabelę harmonogramu, w której wyodrębniono poszczególne etapy działań nauczycieli i uczniów wraz ze szczegółowymi zadaniami i terminami ich wykonania.
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Techniki  
i metody pracy zespołowej stosowane przez uczniów: 
• Zespoły – osiągnięcia 

 
• Zespoły – gry – turnieje 
 
• Indywidualizacja z pomocą zespołu 

 
• Oparte na współpracy zintegrowane czytania i pisanie  

 
• Strategia uczenia się za pomocą rówieśników, 

Układanka 
 

• Wspólne uczenie się, grupowe dociekania i swoich 
własnych.   

Współpraca uczniów 
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http://www.collegium.edu.pl/


 

• Sprawdzanie przyrostu wiedzy i umiejętności 
przez uczniów (raz na tydzień lub raz na dwa 
tygodnie) 

 
• Informacje zwrotne za pomocą techniki „Dwie 

gwiazdy i jedno życzenie” od zespołów 
uczniowskich (oceny koleżeńska samooceny).  
 

• Uczniowie prezentują swoje prace i wytwory                         
w klasie i na korytarzach.  

 

Współpraca uczniów 

Presenter
Presentation Notes
Wdrażana zmiana była przez nas monitorowana. Przed każdym spotkaniem zespołów nauczycielskich liderzy spotykali się z nami. Szefowie zespołów wspólnie przygotowywali scenariusze warsztatów, wyciągali wnioski z rozmów z nauczycielami, dyskutowali o problemach, szukali sposobów na docenienie dotychczasowej pracy i osiągnięć ludzi, omawiali obserwowane lekcje koleżeńskie, rozwiewali wątpliwości. Systematycznie obserwowaliśmy osiąganą jakość pracy zespołowej – śledziliśmy działania, zbieraliśmy informacje i gromadziliśmy dane. Na bieżąco rejestrowaliśmy osiągnięcia uczniów w zakresie wzajemnych relacji, komunikacji, życzliwości i uczenia się od siebie. Monitorowaliśmy działania poprzez: fotolerację, wywiady z liderami, realizację zasad zawartych w Kodeksie Dobrej Współpracy, samooceny uczniowskie, oceny koleżeńskie, ankiety, protokoły z posiedzeń zespołów, arkusze obserwacji lekcji, newsy na stronie internetowej szkoły, sprawozdania z poszczególnych modułów programu RUN, informacje zwrotne nauczycieli, obserwacje zaangażowania uczniów podczas pracy zespołowej, spacer obserwacyjny, lekcje otwarte, rozmowy sondujące z nauczycielami, uczniami i rodzicami, prezentację wytworów pracy zespołowej uczniów, sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów, ewaluację, wideofilmy o życzliwości i pracy zespołowej. 
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Lekcje otwarte … 

Presenter
Presentation Notes
Nad wprowadzaniem zmiany pracowaliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do tej pory poznaliśmy 8 metod uczenia się opartego na współpracy. Wymienialiśmy się wiedzą i doświadczeniem, wypracowaliśmy w gronie uczniów i nauczycieli „kodeks dobrej współpracy”, staraliśmy się być życzliwi i wspierać się wzajemnie. Nauczyciele nagradzali zespoły uczniowskie za ich osiągnięcia. 
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Wyniki i wnioski z wdrażania zmiany 
 

Osiągnięcie kryteriów sukcesu: 
 

• Wszyscy nauczyciele pracują metodami pracy 
     zespołowej,  
  
• Uczniowie i nauczyciele dzielą się wiedzą  

i umiejętnościami przestrzegając Kodeksu Dobrej     
Współpracy,  
 

• Nauczyciele mają do siebie większe zaufanie.  

Presenter
Presentation Notes
Celem ewaluacji było: zebranie informacji o zakresie stosowania przez nauczycieli metod uczenia się uczniów opartych na współpracy i pozyskanie informacji na temat poziomu współpracy uczniów i nauczycieli. Przedmiotem ewaluacji była: praca zespołowa uczniów i nauczycieli w obszarach – wykorzystanie metod pracy zespołowej i atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Wybraliśmy następujące kryteria – Atrakcyjność pracy zespołowej dla uczniów i nauczycieli; Efektywność pracy zespołowej przyczynia się do wzrostu umiejętności interpersonalnych uczniów i nauczycieli: skutecznego i życzliwego komunikowania się, budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i pomaganiu sobie; Efektywność pracy zespołowej przyczynia się do wzrostu umiejętności i wiedzy uczniów oraz umiejętności metodycznych nauczycieli; i pytania badawcze – Na podstawie jakich obserwowalnych faktów i zdarzeń możemy z dużym prawdopodobieństwem wnosić, że praca zespołowa jest atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli? Jaki jest poziom znajomości, akceptacji i stosowania w praktyce zasad dobrej współpracy zapisanych w kodeksie? Jak przekłada się wartość pracy zespołowej na wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli? Do pytań wybraliśmy narzędzia badawcze. Pełne informacje zebraliśmy od nauczycieli, uczniów i rodziców. Z wybranymi losowo nauczycielami przeprowadziliśmy wywiady indywidualne oraz wywiady grupowe. Liderzy zwrócili się do nauczycieli z pytaniami w ankiecie „Termometr”. Wykorzystaliśmy wideofilmowanie i obserwację koleżeńską.Z losowo wybranymi zespołami uczniów w klasach 3-6 przeprowadzono wywiad, z uczniami klas 4-6 ankietę „Skalowanie za pomocą prostych pytań, z uczniami klas 2-3 ankietę „Pytania ze skalowaniem” i wideofilmowanie.Dla rodziców zastosowano narzędzie badawcze „Identyfikacja przeszkód” – debata. Wyniki i wnioski z ewaluacji zmiany zaprezentowaliśmy w formie prezentacji Power Point na radzie pedagogicznej z udziałem uczniów i rodziców.
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• Uczniowie lubią pracować w grupie 
 
• Uczniowie chcieliby częściej pracować 

metodami pracy zespołowej. 
 
• Wszyscy ankietowani nauczyciele pracują 

metodami pracy zespołowej.  

Wyniki i wnioski z wdrażania zmiany 

Presenter
Presentation Notes
67% uczniów lubi pracować w grupie, 64% uczniów chciałoby częściej pracować metodami pracy zespołowej. Blisko trzech na czterech badanych nauczycieli twierdzi, ze działania w szkole były planowane zespołowo. Wszyscy ankietowani nauczyciele pracowali metodami pracy zespołowej. Najczęściej wybierali – uczenie się z pomocą rówieśników – 71%, wspólne uczenie się – 60%, indywidualizacja z pomocą zespołu – 33%, ligi-zespoły-osiągnięcia – 32%. Nagrody zespołom uczniów odnoszących sukcesy zawsze wręczał co trzeci badany nauczyciel, pozostali robili to czasami.
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„Lubię pracę w grupach, bo czuję się sobą, po prostu miło jest mi, 
kiedy współpracuję z innymi, sądzę, że jest dosyć fajna, bo 

wszyscy sobie pomagamy.” 

„Podoba mi się, bo więcej się uczę, mam więcej przyjaciół, 
poznaję kolegów z klasy, z którymi do tej pory nie gadałem,  

fajnie się pracuje, można się do rożnych osób bardziej przybliżyć, 
dowiedzieć się, co lubią a co nie,  

pomagamy sobie.” 

Film dokumentalny pod tytułem – „Co dwie głowy to nie jedna” 

Presenter
Presentation Notes
W kwietniu w ramach Dni Życzliwości nakręciliśmy film dokumentalny pod tytułem – „Krótki film o życzliwości.” Zadaliśmy dzieciom następujące pytania : Co to znaczy być życzliwym?, Gdzie odczuwamy życzliwość w ciele?, Jakie uczucia towarzyszą przeżywaniu życzliwości ?, Czy ludzie są w stosunku do siebie życzliwi?, Czy w szkole spotykamy życzliwych ludzi?, Czy podczas pracy w zespole jesteśmy dla siebie życzliwi?, Po czym można poznać życzliwego człowieka?, Co należałoby zrobić, aby było więcej życzliwości między nami?Łącznie w filmie wypowiedziało się 38 osób. Uczniowie związali z życzliwością takie uczucia jak miłość i radość, umiejscowiły życzliwość w sercu, stwierdziły, ze nierozerwalnie z życzliwością wiąże się współpraca, przebaczenie, uśmiech, wzajemne pomaganie, tolerancja, empatia. Dodały, że życzliwości trzeba się uczyć, bo jest jej mało.Ponadto dzieci w wielu wypowiedziach podkreślały deficytowość towaru jakim jest życzliwość i wyzwanie (trud), jakie niesie postawa bycia życzliwym dla innych ludzi.Drugi film dotyczył pracy zespołowej uczniów. Zadawaliśmy następujące pytania : 1.Czy lubisz pracę  w grupach i dlaczego?2. Czy ta metoda pozwala ci przyswajać wiedzę?3. A co sądzisz o sposobach podziału na grupy?4. Jaka atmosfera panuje podczas prac w grupach w klasie?6. Czy byłeś kiedyś liderem w grupie . Jakie to uczucie?
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• Praca zespołowa nauczycieli jest zgodna  
z Kodeksem Dobrej Współpracy.  
 

• Wzajemna życzliwość, odpowiedzialność 
za wykonanie zadania, wspieranie się. 
 

• Nauczyciele angażują się w pracę zespołu.  

Nauczyciele  

Presenter
Presentation Notes
Praca zespołowa nauczycieli jest zgodna z Kodeksem Dobrej Współpracy (na 4,5 w skali1-5), nauczyciele są dla siebie życzliwi (4,4), czują się odpowiedzialni za wykonanie zadania(4,0), wspierają się wzajemnie (3,9), angażują się w pracę zespołu (4,3), 83% ocenia współpracę w zespole jako dobrą i bardzodobrą, 63% ufa sobie wzajemnie.
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• Dzielą się swoją wiedzą z innymi. 
 
• Liderzy stosują metody pracy zespołowej oraz gry i zabawy 

integrujące zespół podczas spotkań zespołów. 
 

• Nauczyciele prowadzą lekcje metodami pracy zespołowej 
według przyjętego harmonogramu.  

 
• Wszyscy uczestniczą w lekcjach otwartych, udzielają sobie 

informacji zwrotnej 
 
• Nauczyciele przygotowują, co najmniej jeden konspekt 

wybranej przez siebie lekcji prowadzonej metodą zespołową do 
książeczki dobrych praktyk. 

Nauczyciele  

Presenter
Presentation Notes
Nauczyciele dzielą się swoją wiedzą z innymi (4,1). Widzieli, jak liderzy stosowali metody pracy zespołowej (4,3) oraz gry i zabawy integrujące zespół (4,0) podczas spotkań zespołów. Co dziesiąty nauczyciel jest zdania, że praca zespołowa w wysokim stopniu przyczyniła się do przyrostu wiedzy i umiejętności, ponad ¾ określa ten stopień jako średni. 81% nauczycieli prowadziło lekcje metodami pracy zespołowej według przyjętego harmonogramu. Wszyscy uczestniczyli w lekcjach otwartych. Po lekcjach otwartych nauczyciele udzielali sobie informacji zwrotnej. Ponadto 63% nauczycieli przygotowało, co najmniej jeden konspekt wybranej przez siebie lekcji prowadzonej metodą zespołową.
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„Dziękuję za dzisiejszą lekcję w „0”. Myślę, że każdy nauczyciel,  
a szczególnie „starszy” powinien mieć otwarte serce, aby zawsze 
się uczyć. Takie wspólne uczenie się „napędza” i „odmładza” do 
nowej ciekawszej pracy. Najlepszym recenzentem naszej pracy 
jest drugi nauczyciel, który obserwuje. Przy omawianiu lekcji 
koleżanka powiedziała – „Krzysiek jest na właściwym miejscu”.  
Pojawił się uśmiech i wewnętrzna radość. To mi wystarczyło, aby 
dalej się doskonalić. Wszelkie warsztaty o wypalaniu zawodowym 
powinny zaczynać się od prowadzenia lekcji otwartych. Wypalenie 
mija, wraca radość, duma, że się jest nauczycielem.”  

Efekty lekcji otwartej wg nauczyciela religii 

Presenter
Presentation Notes
Efekty w wyniku realizowanej zmiany są następujące: uczymy się życzliwości, dzielimy się wiedzą, co wpływa na proces uczenia się,.Uważamy, że poziom osiągniętego sukcesu jest znaczny. Uczniowie i nauczyciele akceptowali zmianę i traktowali jako okazję do uczenia się, dążyli do znalezienia odpowiedzi na wspólne pytania i problemy, współpracowali ze sobą ucząc się życzliwości, przyjmowania i przekazywania wiedzy. Odegrali dużą rolę we wdrażanej zmianie.
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• Rozwinęłam swoje kompetencje.  
• Kontakty z pracownikami i uczniami są dla mnie 

priorytetem.  
• Obserwuję lekcje otwarte, uczestniczę w dyskusjach 

zespołów nauczycielskich. Słucham odmiennych 
poglądów. 

• Razem szukamy sposobów i rozwiązań na lepiej 
uczącą się szkołę.  

• Proces samorozwoju wymaga jednak więcej czasu.  
 
     Długa droga przede mną …  

Zmiany we mnie 

Presenter
Presentation Notes
Przed rozpoczęciem studiów podyplomowych razem z wicedyrektorem rozpoczęłyśmy pracę nad budowaniem zaufania i współpracy oraz dobrych relacji między pracownikami. Wiedziałyśmy, że nie można tu pominąć ważnego elementu jakim jest zaufanie do nas – liderów. Zdawałyśmy sobie sprawę, ze nasze intencje i zachowanie nie wystarczą do podniesienia efektywności w tym zakresie. Zaczęłyśmy razem z nauczycielami wprowadzać zmianę. To wymagało także zmiany w nas samych – w sposobie naszego przywództwa. Zależało nam na współpracy, życzliwości, szacunku, dobrej komunikacji. Stąd wzięła się nasza gotowość do zmiany. Rozpoczęcie studiów było kontynuacją zapoczątkowanej zmiany, ale też szukaniem sposobów i podpowiedzi na zwiększenie naszych umiejętności przywódczych. Głównym zadaniem dyrektora jest wzbudzanie optymizmu i entuzjazmu wobec zadania jakie stoi przed zespołem oraz tworzenie atmosfery współpracy i zaufania. Jeśli lider nie wkłada w pracę serca, to, co robi można nazwać zarządzaniem, a nie przywództwem. Jacek Santorski powiedział – „na szefa wybiera cię zarząd, a na lidera serce i umysły ludzi”.
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Co dalej? 
 
 
• Komunikacja interpersonalna wśród uczniów  

i nauczycieli. 
 
• Rola obserwatora w grupie (to on dając informację 

zwrotną przyczyni się do lepszej współpracy członków 
grupy). 

 
• Częstsze stosowanie samooceny uczniów i oceny 

koleżeńskiej. 

Presenter
Presentation Notes
John Maxwell twierdzi, ze podstawową sprawą we właściwym wprowadzaniu zmiany jest budowanie wzajemnego zaufania. Pierwsze pytanie do lidera zmian powinno brzmieć: „Jakie są twoje stosunki z ludźmi, z którymi chcesz zmiany wprowadzić?”
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• Badania dotyczące przyrostu wiedzy  
i umiejętności uczniów pracujących w zespole. 

 
• Wypracowanie arkusza obserwacji i schematu  
  konspektu do pracy zespołowej. 
 
• Wdrożenie rodziców do częstszej pracy zespołowej. 
 
• Kontynuowanie udziału szkoły w programie Rozwijanie 
Umiejętności Uczenia i Nauczania.  

Co dalej? 
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Kontakt: Elżbieta Sumowska 
              elasumowska@wp.pl 
 

Dziękuję za uwagę! 

Zapraszamy na www.lideroswiaty.pl 
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