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Presenter
Presentation Notes
Witam Państwa. Niektóre zdjęcia przedstawione w niniejszej prezentacji są niskiej jakości, za co chciałabym w tej chwili przeprosić. Stało się tak, bowiem zostały wykonane niejako przy okazji, dostępnym pod ręką sprzętem, czyli telefonem komórkowym, w danej niepowtarzalnej chwili – podczas prowadzenia zajęć lub szkoleń.
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Studia Podyplomowe 
Liderów Oświaty 

ZMIANY NA LEPSZE – 
 KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 
SPRZYJAJĄCEGO UCZENIU SIĘ  

Beata Piotrowska 
 

Presenter
Presentation Notes
Pod pojęciem „kształtowania środowiska sprzyjającego uczeniu się” można zawrzeć bardzo szeroki zakres działań. �To, czego dotyczył on w szkole, w której pracuję, przedstawię na kolejnych slajdach. Zapraszam do zapoznania się �z zaplanowaną i realizowaną zmianą edukacyjną.



Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Białaczowie 

Białaczów 

Presenter
Presentation Notes
Zmiana, o której mowa, zaistniała w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie. Dla tych z Państwa, którzy nazwę miejscowości słyszą po raz pierwszy, przygotowałam mapę w tle. Białaczów znajduje się w połowie drogi pomiędzy Łodzią a Kielcami. 



Uczniowie – w liczbie 190  
(wraz z oddziałami przedszkolnymi) 

Kadra pedagogiczna 
SP Białaczów  

w roku szkolnym 2015 / 2016 

Presenter
Presentation Notes
W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza blisko 200 dzieci, ponad połowa dojeżdża z czterech sąsiednich miejscowości. Kadrę pedagogiczną pragnę przedstawić w szczególności, bo to właśnie ci widoczni na zdjęciu nauczyciele przystąpili do zmiany, którą zaplanowałam na kolejne dwa lata, a która przyczyniła się do zmian w nas wszystkich, w całej społeczności szkolnej.
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Co stanowiło problem ? 
Wyniki sprawdzianu 
 

utrzymujące się w staninach:  
 - 4 (niżej średni) – w roku 2012; 
 - 3 (niski) – w latach: 2010, 2011, 2013. 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej  
 

w 2013 roku wykazały poziom C w obszarach: 
 - procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany;  
 - procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli;  
 - promowana jest wartość edukacji. 

Presenter
Presentation Notes
Kiedy blisko trzy lata temu rozpoczęłam pracę w Białaczowie, w pierwszej kolejności zetknęłam się z problemem niskich wyników sprawdzianu. Dokonana wcześniej, w maju 2013 roku ewaluacja zewnętrzna również ujawniła obszary, może nawet ważniejsze niż same wyniki sprawdzianu, które wymagały jak najszybszej poprawy.
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Sposoby rozwiązania problemu 
 Nauczyciele 

 

 - Wzbogacenie w najnowszą wiedzę na temat nauczania; 
 - Wyposażenie w praktyczne strategie, techniki, narzędzia; 
 - Wdrożenie zorganizowanych działań;  
 - Rozpoczęcie realnej współpracy. 

Uczniowie 
 

 - Cele lekcji podawane w zrozumiałym języku; 
 - Znane kryteria sukcesu w nauce szkolnej; 
 - Otrzymywana na bieżąco informacja zwrotna; 
 - Możliwość komunikacji i wzajemnego uczenia się. 

Presenter
Presentation Notes
„Kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się” to w przypadku szkoły w Białaczowie podniesienie jakości kształcenia dzięki działaniom ukierunkowanym na nauczycieli i uczniów w tak samo ważnym stopniu. Czytając odniesienia na slajdzie zapewne zauważyliście Państwo, że postanowiłam wprowadzić strategie i techniki oceniania kształtującego.
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Podjęte działania 
 
 

Szkolenia rady pedagogicznej wewnętrzne 
•  Widoczne uczenie się – John Hattie 
•  Taksonomia SOLO – John Biggs 
•  Nastawienie mentalne – Carol Dweck 
•  Zadania manipulacyjne – Robert Marzano 

      Ken                         Rita                      Arvind                   Joachim                    Tom 
  Robinson                 Pierson                   Gupta                  de Posada                 Wujec 

Presenter
Presentation Notes
Największy argument, na który powoływałam się przyg. do wdrożenia zmiany, to wyniki współczesnych badań dot. nauczania – uczenia się. W ciągu roku poprowadziłam pięć rad szkol. – warsztatów, podczas których n-le poznali taks. Blooma i SOLO, dowiedzieli się jakie strategie i techniki najb. sprzyj. zapamiętywaniu, rozwijaniu integracji perc. – mot., motyw., wytrw., jak efektywnie zadawać pyt. i zarządzać kl
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Podjęte działania 
 
 

Wsparcie z zewnątrz 

Presenter
Presentation Notes
Nie dokonałabym tego bez żadnego wsparcia. Dyr wspiera n-li, a kto wesprze dyr-a? Brałam udział w szkoleniach z zakresu PE, najbardziej szerokie wsparcie uzyskałam jednak dzięki CEO. Podjęłam studia podypl dla liderów oświaty (SPLO), które przygotowały mnie do zaplanowania i wdrożenia zmiany. Kolejnym istotnym i pomocnym działaniem było przyst. do pierw. etapu programu Całościowy Rozwój Szkoły.
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                     Efekty – dowody zmiany 
 
 
 

Szkolenia rady pedagogicznej 

Presenter
Presentation Notes
Szkolenia RP w ciągu kolejnych 2 lat prowadz. były nie tylko przeze mnie, ale również przez dyr – partnera w zmianie w ramach SPLO, a także przez trenera CEO w ramach prog. CRS. N-le poznali i na sobie samych przećwiczyli strategie i techniki OK, sposoby aranżowania przestrzeni rozwijające komunikację i wzaj. uczenie się, metody aktywizowania U. Niejednokrotnie wprowadzali je już nast. dn. na własnych zaj.
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                     Efekty – dowody zmiany 
 
 
 

Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu 

Presenter
Presentation Notes
Formułowanie i podawanie celów lekcji i KS to wbrew pozorom nie jest dodatkowa praca dla n-li, lecz zmiana spos. planowania zaj. z jednoczesnym uwzgl. zaangażowania U w org. procesu nauczania - uczenia się. Po roku od wprow. tej strategii n-le przyznali, że sprawniej planują własne lekcje, U zaś potwierdzili, że potrafią sami podać cel lekcji i zaproponować KS w nauce danego obszaru wiedzy i umiej.
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                     Efekty – dowody zmiany 
 
 
 

Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu 

Presenter
Presentation Notes
Jak zauważyliście Państwo na poprzednim slajdzie, cele i KS podawane są na tablicy i do zeszytów. Nie są to jedyne formy stosowane w naszej szkole. N-le opracowali również stałe KS, które wyeksponowane są na gazetkach klasowych. Dotyczą one poszczeg. przedmiotów i zakresów wiedzy i umiejętności, jak na przykład z EW: głośne czytanie, recytacja wierszy, pisanie ze słuchu, pisanie listu, obiektywna ocena koleżeńska.
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                     Efekty – dowody zmiany 
 
 
 

Informacja zwrotna dla ucznia 

Presenter
Presentation Notes
IZ dla ucznia to element, nad którym pracujemy systematycznie od drugiego roku zmiany, od września 2015. Podawana jest na bieżąco w formie ustnej i w formie pisemnej. Podobnie, jak w przyp. celów i KS, zależy nam nie na przysparzaniu lecz na usprawnianiu pracy n-la, szczeg. w przyp. IZ pisemnej. Na slajdach przedstawiono różne spos. jej podawania, zal. od zakresu sprawdzanej wiedzy i umiej.
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                     Efekty – dowody zmiany 
 
 
 

Komunikacja i wzajemne uczenie się uczniów 

klasa V 

klasa IV klasa VI 

klasa II 

Presenter
Presentation Notes
Zmiana organizacji przestrzeni klasowej sprawiła, że uczniowie zaczęli ze sobą chętniej komunikować się. Wymaga to jednak od nauczycieli właściwego zaplanowania zajęć z uwzględnieniem opracowania właściwych zadań do realizacji w grupie. Duża wagę przywiązujemy do zadań tak zwanych manipulacyjnych, które rozwijają integrację percepcyjno – motoryczną. 
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                     Efekty – dowody zmiany 
 
 
 

Komunikacja i wzajemne uczenie się uczniów 

klasa I klasa I 

klasa I klasa III 

Presenter
Presentation Notes
Po roku doświadczeń dotyczących pracy uczniów w grupach, postanowiliśmy skupić się bardziej na pracy w parach. Rozwijanie komunikacji nadal odbywa się, w parach uczniowie bardziej efektywnie uczą się od siebie nawzajem: dzielą się posiadaną wiedzą, wspólnie opracowują sposób rozwiązania zadania, sprawdzają sobie nawzajem pracę domową lub pracę na lekcji dokonując oceny koleżeńskiej.
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                     Efekty – dowody zmiany 
 
 
 

Obserwacje koleżeńskie i współpraca   

Presenter
Presentation Notes
Dyr odwiedza n-li na lekcji w ramach NP. Takie odwiedzimy mogą być obustronne i nie w celu spr, ale wzaj. uczenia się, przekazywania sobie DP. Kto z Państwa zaprosił kiedyś na swoją lekcję n-li? Ja tak zrobiłam, w ub. r. szkol. W tym roku mamy bogaty harm. lekcji kol., realizujemy też OK – obser. Uznanie, że nie wszystko, co zaplanuję wyjdzie w 100%, że mam prawo poszukiwać, sprawdzać, doskonalić się przez to, to ogromny kamień milowy – największy, który wspólnie pokonaliśmy na drodze do „kształtowania środowiska sprzyjającego uczeniu się” w SP Białaczów.
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• Rozwinięcie umiejętności przywódczych 

• Nowe spojrzenie na nauczanie i uczenie się 

• Cierpliwość w procesie planowania i realizacji 

• Odwaga w poszukiwaniu i prototypowaniu 

Zmiany we mnie → 
↑ 

Presenter
Presentation Notes
Wspom na pocz. prez., że wprow. zmiana przyczyniła się do zmian w nas wszystkich, w całej społ. szkol.  Skorzystali U, skorzystali n-le, a ile skorzystał na tym dyr? Dla mnie to przede wszystkim nabycie rozeznania, w których obszarach jestem i powinnam być szefem, a w których liderem. To także przekonanie, że współ. edu. potrzebuje wprow. zmian. To wreszcie radość z uwolnienia się od presji bycia jako n-l nieomylnym i odwaga do podej. działania.



Dziękuję za uwagę! 
 

Zapraszam na stronę internetową  
Szkoły Podstawowej w Białaczowie: 

 
 spbialaczow.edupage.org 

 
 

Beata Piotrowska 

Ten i inne materiały konferencyjne XIII Konferencji OSKKO znajdziesz na stronie:  www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016  w zakładce materiały do pobrania. 

Presenter
Presentation Notes
Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę, aby obejrzenie tej prezentacji zainspirowało i zachęciło Państwa do planowania i wprowadzania zmian – w sobie, w swojej szkole, czy w lokalnym środowisku. Zapraszam na stronę internetową Szkoły Podstawowej w Białaczowie. Ciągle coś nowego pojawia się na niej, może tam też znajdziecie Państwo jakiś pomysł – dobrą praktykę. Do zobaczenia.

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016
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