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Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 

4 lata nauki  
70 godzin przedmiotów artystycznych 
egzamin maturalny 
egzamin dyplomowy 
tytuł plastyka 
Rok założenia: 2008 
Liczba uczniów: 89  liczba nauczycieli: 25 
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Kilka zdań o szkoleNawiązanie do specyfiki szkołyAby lepiej zrozumieć rodzaj zmiany 
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Studia Podyplomowe Liderów Oświaty  

 

• Ja 
• Nauczyciele 
• Proces uczenia się  

  

Presenter
Presentation Notes
Mój udział w SPLO, Etap analizy, Analiza własnego ja  jako dyrektoraAnaliza zespołu nauczycielskiego, Struktura zatrudnieniaMłodzi nauczyciele, artyści, indywidualiści,  bez przygotowania pedagogicznego, kurs kwalifikacyjny w trakcie I roku pracyPodział kadry na „artystów” i „ogólnokształcących.”Analiza procesu dydaktycznego Etap poszukiwań, zdefiniowanie obszaru zmiany Brak komunikacji, współpracy, dzielenia zadań, udziału w planowaniu, Te analizy pozwoliły mi zdefiniować 3 obszary zmiany Zmiany które wprowadzamy od dwóch lat, kontynuujemy w tym roku także
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Powyższe analizy doprowadziły do zdefiniowania obszaru zmianEuforia!Tyle chciałam zmienić Tyle obszarów chciałam ulepszyćZdefiniowanie obszaru do zmiany do działania to jedno a przeprowadzenie efektywnej zmiany to proces, który wymaga zaplanowania, współpracy, sojuszników monitorowania, wyciągania wnioskówI kontynuacji
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Zmiana 

1. Współpraca nauczycieli jako początek 
zmian prowadzących do efektywnego 
uczenia się. 

2. Organizowanie pracy w grupach, zespołach. 
3. Wprowadzanie elementów oceniania 

kształtującego: podawanie celów lekcji, 
udzielanie informacji zwrotnych, 
podsumowanie lekcji 
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Zdefiniowanie zmiany: współpraca nauczycieli to obszar zmiany który poświęciłam w swojej pracy dyplomowejAle równolegle wprowadzałam systematycznie dwa inne procesy Organizowanie pracy w grupach Dwa pierwsze wiążą się z efektem synergii na który chciałam zwrócić uwagęSynergia a wiec współpraca nauczycieliWspółpraca uczniów na lekcjach a wiec również synergia, związane z tym organizowanie pracy na lekcjach stwarzające sytuacje współpracy To wszystko wsparte działaniami prowadzącymi do efektywnego uczenia się: cele lekcji, informacja zwrotna, podsumowanie lekcji
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Widzę i dostrzegam trudność:1 nauczycieli do współpracy pomiędzy sobą ( brak czasu, odmienne charaktery, sposób uczenia, przedmioty)2. Brak pewności, sprawności do prowadzenia lekcji metodami wymagającymi zorganizowanie pracy w grupachNie siedzenie w grupach, tyko efektywne pracowanie w grupach, prezentowanie wyników, przypisywanie ról Kolejne kroki wprowadzania zamiany: stwarzanie sytuacji do współpracy, działania zespołowego, wysyłanie nauczycieli do N@I, zaproponowanie OK obserwacji, spacer edukacyjny, dzielenie się wiedzą przez nauczycieli, Etapy wprowadzania zmiany: obawy, upór – nieodzowne elementy, które się pojawiają Systematyczne, małe kroczki, wsparcie udzielane nauczycielom, dawanie przykładu- zapraszanie  na swoje lekcje, dostarczanie literaturyRozmowy z liderami zespołówTak jak życie, biznes,  tak  funkcjonowanie w szkole determinowane jest przez etapy i epizody 
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Szkoła miejscem uczenia się  

Fizyka, Chemia, Biologia 
 

Formy sprawdzania osiągnięć 
Formy pracy na lekcjach 
Przygotowanie nauczycieli: umiejętność 
organizowania pracy w zespole podczas zajęć 
Czy prace klasowe są niezbędne? Ile? 
Czy prace domowe są niezbędne? Jak często? 
 
 

Presenter
Presentation Notes
 W swoich zmianach, które przeprowadzam postawiałam na szkołę - efektywny, zaplanowany, ciekawy, motywujący proces uczenia sięNa przedmiotach  artystycznych jest wysoka indywidualizacja procesu nauczaniaNa przedmiotach: podstawy przedsiębiorczości, język polski, WOS – nauczyciele stosują metody problemowe, organizują pracę w grupachNauczyciel fizyki – 1 godz./tyg.Nauczycieli chemii i biologii – 2 godz./tyg.Przychodzili, wykłady, metody podawcze, praca domowa, sprawdziany – efekt : brak zainteresowania, zaangażowania uczniów w proces uczenia sięAnalizy, obserwacje, rozmowy z nauczycielami prowadziły do wniosku-Brak doświadczenia w prowadzeniu lekcji w grupach, Łatwiej jest „wyłożyć” temat, zadać pracę domowa a potem sprawdzić test alb kartkówkęAle co z tego ma uczeń?
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Wyniki- praca na lekcjach 

• Lekcje fizyki, biologii, chemii  przeważają 
metody problemowe, organizowana jest praca  

    w zespołach,  dyskutują, uczą się w szkole. 
• Uczniowie prezentują swoje umiejętności 
    i wiadomości na lekcjach. 
• Są oceniani za pracę na lekcji. 
• Wzrosła frekwencja na lekcjach w kl. I w II 

sem. 
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Po 1,5 roku :Uczniowie uczą się pracować w grupach, Efektywniej pracują na lekcji, To nie tylko na tych przykładachJa prowadzę zajęcia z językaPrzygotowuję się do zajęć, nie siedzę na lekcjach, pracujęMam umowę z uczniami – pracujemy, angażujemy się na naszych lekcjachMniej mamy do zrobienia w domu

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


Wyniki:  synergia nauczycieli 
 
 
 
 
 

• nauczyciele wzajemnie obserwują swoje 
lekcje/części lekcji ( 66%) 

• planują zadania wspólnie i wspólnie je 
realizują, dzielą się odpowiedzialnością 

• nauczyciele zapisują cele lekcji na tablicy 
(70%) 

• uczniowie otrzymują  informację zwrotną 
(80%) 
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Bardzo wymierny wpływ miała obserwacja zajęć nauczycieli artystycznych np. malarstwa przez nauczycieli geografii, nauczyciel w-f obserwował lekcję nauczyciela z technik graficznych – podzielili się wnioskami na RPSą oczywiście w dalszym ciągu sceptycy, niechętne do OK obserwacji, Zmniejszyłam swój udział w  zaplanowaniu całego roku szkolnego, w większym stopniu proces planowania odbywa się w zespołach, jest działem nauczycieliPoprzez spacery edukacyjne, lekcje otwarte ( tylko 2 w tamtym roku) nauczyciele zapisują cele lekcji na tablicy 
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Wyniki 

• ankiety,   
• wyniki ewaluacji wewnętrznej 
• wyniki ewaluacji zewnętrznej  
• rozmowy z uczniami,  
• rozmowy z rodzicami, 
• analiza ocen, frekwencji 
• podsumowanie pracy przez nauczycieli 
    ich refleksja 
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Presentation Notes
Źródło wyników i wnioskówW miesiącu czerwcu CEA przeprowadziło ewaluację zewnętrzna szkoły w 4 obszarach: Wymaganie 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu sięWymaganie 3Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowejWymaganie 7Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnychWymaganie 11Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski i analizy wyników sprawdzianu,egzaminów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych we wszystkich szkoła otrzymała ocenę spełnienia w stopniu wysokim (B)
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Ja 

• Uczę się delegować zadania. 
• W większym stopniu wykorzystuję potencjał 

nauczycieli. 
•  Zwolniłam.  
• Mam zwolenników. 
• Kontynuuję zapoczątkowane zmiany. 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Poprzez uczestnictwo w SPLO:Dojrzałam jako dyrektor, doskonalę proces delegowania pracowników i wykorzystanie ich potencjałuJeśli mówimy o synergii to dotyczy także ona mnie,współpracuję z nauczycielami, doskonalę proces  skutecznej komunikacjiWspólnego rozwiazywania problemówKontynuuję zapoczątkowany proces zmiany, przekonana jestem o  jego skuteczności i potrzebie wprowadzenia  zdefiniowanych zmianDziś w szkole trwa szkolenie RP: OK obserwacjaZwolniłam; mniej znaczy więcej 
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Krok pierwszy zmiany : pokonaćUpór własny, czasochłonny proces przygotowaniu gruntu we własnym jaUpór nauczycieli przed zmianami Upór uczniów: na etapie szkoły ponadgimnazjalne wolą „przesiedzieć” lekcję niż aktywnie pracować 
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Kolejne kroki  
• znalazłam  sojuszników 
• działam systematycznie 
• nie za dużo, małymi kroczkami  
• analizujemy 
• monitorujemy 
• wyciągamy wnioski 
• kolejne kroki   

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Każda szkoła działa w otoczeniu, zewnętrznym, wewnętrznym, które determinują jej działanieDokonałam analizy możliwości swoich i otoczenia właśnie- pozwoliło wyznaczyć cel i kierunekPrzygotowałam  podłoża i siebie do zdefiniowania zmiany i  jej wprowadzenia – przygotowanie gruntu do działania Dzięki SPLO zostałam prowadzona w kolejnych etapachPodzieliłam działania na konkretne etapy – nie wprowadzam zbyt dużo zmian powodujących chaos, a zapewniające kontynuacje działaniaOtrzymane wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej  określiły dalszy tor  naszego działania i dalsze kroki  ( cykl działań od początku)Ważne jest jak je wykorzystamy i co z nimi zrobimy. 
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Kontakt: Krystyna Brinkiewicz 
liceumplastyczne@elblag.com.pl 

 

Dziękuję za uwagę! 

Zapraszamy na www.lideroswiaty.pl 
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