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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. 

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej  z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-01-2016 - 12-02-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszły: Małgorzata Brola, Katarzyna Zagańczyk. Badaniem objęto 34 uczniów (ankieta), 20

rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 17 nauczycieli (ankieta i wywiady  grupowe). Przeprowadzono wywiad

indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje 9 lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie

zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły

lub placówki.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Akusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców

AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień"

AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła"

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły

WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji

WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji

WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale
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Obraz placówki

Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu. Znajdziecie Państwo w nim najważniejsze informacje, płynące

z przeprowadzonego badania.

     Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły

publicznej. Rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 września 2009 roku. Osobą Prowadzącą Szkołę jest

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu. Przyjazna atmosfera, dbałość o jakość

nauczania i uczenia się, rozwój zainteresowań i uwzględnianie potrzeb uczniów sprawiają, że szkoła osiąga

wysokie efekty kształcenia, a uczniowie odnoszą liczne sukcesy. Świadczą o tym bardzo wysokie wyniki

egzaminu gimnazjalnego oraz wzrastające wyniki klasyfikacji rocznej i liczne sukcesy uczniów w różnorodnych

konkursach. Wszystko to sprawia, że każdego roku rośnie zainteresowanie szkołą i zwiększa się liczba uczniów.

     Gimnazjum posiada zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka

przyczynia się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży. Systemowe

działania w tym zakresie pozwoliły uczniom osiągnąć liczne i znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych,

tematycznych i artystycznych. Szkoła wprowadziła tutoring naukowy, stanowiący pozalekcyjną formę pracy

dydaktycznej realizowanej w niewielkich grupach. Proces edukacyjny polega na rozwijaniu ciekawości

poznawczej, kreatywnego i krytycznego myślenia. Tutor wspiera ucznia w rozwoju zgodnym z jego talentami,

zainteresowaniami i możliwościami.

Szkoła podejmuje ciekawe inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego. Otrzymała certyfikat potwierdzający udział

w międzynarodowym projekcie badawczym CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji, w ramach

którego zorganizowała I Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014 w Teatrze Powszechnym im. Jana

Kochanowskiego, skierowany do zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta

Radomia i powiatu radomskiego.

     W szkole realizowane są nowatorskie programy i projekty ogólnopolskie: Szkoła Dobrze Wychowana,

Program Edukacji Prawnej, Młodzi Głosują, Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, Tydzień

Edukacji Globalnej, Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne, Poradnik Pozytywnego Myślenia,

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych

z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE.

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi takimi, jak: Muzeum im. Jacka

Malczewskiego, Instytut Geofizyki PAN, Warszawski Instytut Bankowości, American Corner, British Council,

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Grupa Zagranica, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Hereditas,

Fundacja Dar Edukacji, Fundacja Solidarności Obywatelskiej.

    Gimnazjum TWP współpracuje z Międzynarodowym Zespołem Placówek Oświatowych w Krakowie w ramach

innowacyjnego projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe LIBRATUS. Uczniowie zapisani do Szkoły

Partnerskiej spełniają obowiązek szkolny poza szkołą w trybie tzw. nauczania domowego. Projekt umożliwia

dotarcie do polskich dzieci na całym świecie i pomaga im w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Jego założeniem

jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do nauki według polskiego systemu oświaty przy wykorzystaniu

nowoczesnych technologii oraz Internetu.

     Jak wynika z przeprowadzonych badań nauczyciele Gimnazjum wykorzystują w sposób celowy wiedzę

na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. W trakcie realizacji procesów edukacyjnych
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uwzględniają warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Powszechnie monitorują osiągnięcia swoich

uczniów. Podejmują odpowiednie działania mające na celu wspieranie indywidualnego rozwoju osobistego

i naukowego, rozwój uzdolnień oraz naukę kreatywnego myślenia każdego ucznia. Oferta edukacyjna

uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w realizacji

międzynarodowych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz dużą różnorodność działań podejmowanych

przez szkołę. Szkoła stara się zapewnić uczniom wsparcie adekwatne do ich potrzeb, jednakże nie jest to

odczucie powszechne wśród społeczności uczniowskiej. Nauczyciele prowadzą analizy wyników egzaminów

gimnazjalnych i ewaluacji wewnętrznych, które służą do formułowania wniosków i rekomendacji. Wyniki tych

analiz stanowią podstawę do planowania działań edukacyjnych, a także dostosowania ich do aktualnych

potrzeb.

Zapraszamy do lektury raportu celem zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badań.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki GIMNAZJUM TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ
W RADOMIU

Patron

Typ placówki Gimnazjum

Miejscowość Radom

Ulica Traugutta

Numer 44

Kod pocztowy 26-600

Urząd pocztowy Radom

Telefon 483623664

Fax 483623664

Www www.twp-gim.radom.pl

Regon 14643768900000

Publiczność niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 38

Oddziały 3

Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 17.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 5.00

Średnia liczba uczących się w oddziale 12.67

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Radom

Gmina Radom

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Poziom wysoki:

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów
uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w
tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań
dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego ucznia.

Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji społecznej.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania.

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Analiza osiągnięć uczniów z uwzględnieniem poprzedniego etapu edukacyjnego, sprzyja nabywaniu

wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów realizacji.

2. Prowadzone w szkole działania edukacyjne oraz wdrażane wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów,

wpływają na uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminie zewnętrznym oraz sprzyjają osiąganiu przez

uczniów sukcesów edukacyjnych i osobistych.

3. W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, zainteresowania oraz

sytuację społeczną każdego ucznia w indywidualny sposób, co przyczynia się do rozwijania uzdolnień,

pomaga przezwyciężać trudności i odnosić różnorodne sukcesy na własną miarę.

4. Według dyrektora i nauczycieli prowadzone w szkole działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów

w dużej mierze stawiają na indywidualizację procesu edukacji, jednakże nie wszyscy nauczyciele

rozmawiają z uczniami na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami w nauce.

5. Szkoła stara się zapewnić wsparcie adekwatne do potrzeb uczniów i ich rodziców, jednakże wypowiedzi

respondentów nie wskazują na powszechność tego działania.

6. Organizując procesy edukacyjne w szkole nauczyciele wykorzystują wyniki egzaminów gimnazjalnych

oraz diagnoz wewnętrznych, jednak nie wszyscy z nich podejmują działania wynikające z analizy badań

zewnętrznych.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

na wysokim poziomie sprzyja prowadzenie celowych diagnoz osiągnięć uczniów z poprzedniego

etapu edukacyjnego, realizowanie na ich podstawie adekwatnych działań, wykonywanie przez

uczniów na zajęciach edukacyjnych różnorodnych zadań. Wszyscy nauczyciele diagnozują

i monitorują bieżące osiągnięcia uczniów, na tej podstawie dokonują zmian w procesie

edukacyjnym. Przyczynia się to do osiągania różnych sukcesów edukacyjnych uczniów, poprawę

niektórych umiejętności opisanych w podstawie programowej, co powoduje wzrost efektów

kształcenia wyrażonych wynikami egzaminów zewnętrznych. Szkoła spełnia wymaganie

na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego poziomu wymagań.

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole prowadzi się diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego i na tej

podstawie podejmuje działania . Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że w szkole przeprowadzana jest

diagnoza wstępna, polegająca na analizie dokumentacji rekrutacyjnej, testów diagnostycznych z poszczególnych

przedmiotów (z biologii, j. angielskiego, j. polskiego, historii, matematyki, fizyki), testy sprawności fizycznej

ogólnej i testy specjalistyczne (np. Coopera) oraz analiza kompetencji (w każdej klasie na wejściu i wyjściu,

analiza postępów uczniów). Szkoła podejmuje działania takie, jak np.:

● szkoła tworzy ofertę i umożliwia uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych (np. z chemii, geografii,

historii, wychowania fizycznego, dodatkowa godzina z j. angielskiego dla osób słabszych),

● włącza uczniów w działalność charytatywną,

● dostosowuje metody i formy pracy np. metoda „nauczcie się recytować”, poprawności pisania, 

● prowadzi facebooka z klasą przez nauczyciela biologii, 

● organizuje wycieczki, wyjścia do muzeum.

W efekcie tych działań, uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udział w konkursach

i olimpiadach, zdobycia dobrych ocen, nawiązania przyjaźni (wykres 1o).
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Wykres 1o

Obszar badania:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość wykonywania różnorodnych zadań.  W trakcie wszystkich

obserwowanych zajęć uczniowie mogli demonstrować nabytą wiedzę, przywoływać z pamięci pojęcia, fakty.

Zadania wykonywane przez uczniów pozwalały im na zastosowanie umiejętności i pojęć, np. wykorzystywali

wiedzę w sytuacjach typowych, wyjaśniali własnymi słowami omawiane pojęcia czy wnioskowali na bazie

zapamiętanych informacji (Tab. 1). Rzadko (na 1 z 9 obserwowanych zajęć) mieli możliwość rozwiązywać

problemy, dokonywać uogólnień czy stosować wiedzę w sytuacjach nietypowych. Młodzież na wszystkich

i większości lekcji wykorzystuje to, czego nauczyła się wcześniej (Wykres 1j).
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Wykres 1j
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Zadania wykonywane przez uczniów na lekcji pozwalają im na: [OZ] (10390)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów, definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

(np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć,

faktów, terminów, metod, modeli),

9 / 0 100 / 0

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych),

5 / 4 55.6 / 44.4

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów),

4 / 5 44.4 / 55.6

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem).

1 / 8 11.1 / 88.9
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Procesy edukacyjne są spójne z najważniejszymi umiejętnościami opisanymi w podstawie

programowej oraz z warunkami i sposobami jej realizacji.  Nauczyciele zadeklarowali, że na wszystkich

zajęciach umożliwiają uczniom kształtowanie umiejętności czytania, uczenia się oraz wyszukiwania,

selekcjonowania i krytycznej analizy informacji (wykresy 1j, 4j, 8j). Często kształcą myślenie naukowe

(umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody

i społeczeństwa), umiejętność pracy zespołowej, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi oraz komunikowania się w języku ojczystym (wykresy 2j, 5j, 6j, 7j).

Stosunkowo najrzadziej kształcą myślenie matematyczne (umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki

w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (wyk. 3j). Z kolei

podczas obserwowanych zajęć zwrócono uwagę, że najczęściej kształtowano umiejętność komunikowania się

i czytania w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie oraz uczenia się. Natomiast

tylko na 1 z 9 obserwowanych lekcji nauczyciele kształtowali umiejętności myślenia matematycznego

i naukowego (Tab. 1). Nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej

dla danego przedmiotu.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j Wykres 8j
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia, były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (10391)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 8 / 1 88.9 / 11.1

2 myślenie matematyczne 1 / 8 11.1 / 88.9

3 myślenie naukowe 1 / 8 11.1 / 88.9

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

9 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

3 / 6 33.3 / 66.7

6 umiejętność uczenia się 8 / 1 88.9 / 11.1

7 umiejętność pracy zespołowej 3 / 6 33.3 / 66.7

8 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy

informacji

5 / 4 55.6 / 44.4



GIMNAZJUM TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W RADOMIU 15/34

      

Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

Wszyscy nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, formułują wnioski, które

wykorzystują w pracy na lekcjach. Nauczyciele w różny sposób monitorują osiągnięcia uczniów (wykres

1w). Na wszystkich obserwowanych zajęciach (9) nauczyciele sprawdzali sposób wykonania zadania przez

uczniów, zadawali pytania (Tab. 1). Upewniano się, czy uczniowie zrozumieli omawiane treści (8 z 9) i proszono

uczniów o podsumowanie (na 7 z 9). Najrzadszym sposobem monitorowania nabywania przez uczniów wiedzy

i umiejętności było wykorzystanie przez nauczyciela technik badawczych (na 1 z 9). Na żadnej z lekcji nie

zaobserwowano, ażeby nauczyciele pytali uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. Jak

wskazują wyniki ankiety, nauczyciele w różny sposób wykorzystują w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć

uczniów (wykres 1o). Wszyscy nauczyciele uczący w klasie II, podobnie jak w ankiecie, określili sposoby

wykorzystania w swojej pracy wniosków z analizy osiągnięć uczniów tego oddziału (Tab. 2). 

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania:  W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 Sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli. 8 / 1 88.9 / 11.1

2 Sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania. 9 / 0 100 / 0

3 Zadaje pytania. 9 / 0 100 / 0

4 Prosi uczniów o podsumowanie. 7 / 2 77.8 / 22.2

5 Wykorzystuje techniki badawcze. 1 / 8 11.1 / 88.9

6 Pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy. 0 / 9 0 / 100

7 Stwarza uczniom możliwość zadania pytania. 4 / 5 44.4 / 55.6

8 Inne, jakie? 0 / 9 0 / 100

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

[WNO] (9904)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Do planowania dalszej pracy dydaktycznej "tj. które zagadnienie z lekcji trzeba powtórzyć,

wyćwiczyć, -do określenia, czy metody pracy są

skuteczne, -modyfikacja dotychczasowych metod pracy

np. gdy klasa wymaga więcej powtórzeniowych lekcji

przed sprawdzianem, zwiększony nacisk na

komunikację, - zwiększenie ilości zadań

matematycznych, praktycznych kształtujących logiczne

myslenie, - modyfikacja treści pytań na dokładniejsze,

bardziej sprecyzowane, - dodatkowe ćwiczenia np. części

mowy, analiza zdania pojedynczego".
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W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany

etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła podejmuje skuteczne działania wynikające z wdrażanych wniosków, które przekładają się

na podnoszenie umiejętności opisanych w podstawie programowej.  W roku 2011 i 2012 szkoła nie

miała naboru do klasy pierwszej, co skutkuje brakiem wyników egzaminacyjnych w roku 2014 i 2015. W roku

szkolnym 2011/2012 szkoła osiągnęła najwyższy wynik (9 stanin) z każdego zakresu we wszystkich częściach

egzaminu gimnazjalnego. Na podstawie rozkładów staninowych można stwierdzić, że tendencja średnich

wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła: język niemiecki poziom podstawowy –

9 stanin, język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język angielski, język niemiecki poziom

rozszerzony – 8 stanin, historia i WOS – 7 stanin. Zarówno w roku szkolnym 2011/2012, jak i 2012/2013 szkoła

osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego znacznie przewyższające średnie wyniki dla miasta,

województwa i kraju. W roku szkolnym 2011/2012 szkoła zajęła II miejsce w Radomiu i III miejsce w regionie

radomskim, a w roku szkolnym 2012/2013 - III miejsce w Radomiu i IV miejsce w regionie radomskim -

w rankingu gimnazjów, ogłoszonym przez „Echo Dnia”. Wzrost efektów kształcenia widoczny jest

przy porównaniu potencjału uczniów na wejściu z ich wynikami egzaminu gimnazjalnego. Należy podkreślić, iż

w 2012 roku nie było uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Natomiast w 2013 roku w egzaminie

uczestniczył jeden uczeń z dysleksją rozwojową, który uzyskał najwyższe wyniki z języka polskiego – 94 %,

z przedmiotów przyrodniczych - 93% i z języka angielskiego poziom podstawowy 100%. Uczniowie osiągają

wysokie wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej, średnia ocen powyżej 4.0. Nauczyciele wymienili sukcesy

edukacyjne uczniów wynikające z wdrożonych wniosków z monitorowania i analizowania ich osiągnięć (Tab. 1) 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie sukcesy edukacyjne uczniów wynikają Państwa zdaniem z wdrożonych wniosków z

monitorowania i analizowania ich osiągnięć? [WN] (10782)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach

przedmiotowych, tematycznych, artystycznych

"laureat konkursu historycznego organizowanego przez

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, - finalista

ogólnopolskiego konkursu historycznego "Losy żołnierza i

dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni

do Orszy", - IV miejsce w konkursie historycznym "Losy

Polaków w czasie II wojny światowej 1939 – 1945" (dla

szkół ponadgimnazjalnych), - 1 uczeń zakwalifikował się

do II etapu konkursu ortograficznego, - 1 uczeń

zakwalifikował się do II etapu konkursu organizowanego

przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka

Niemieckiego "Wokół Muru Berlińskiego – Niemcy po II

wojnie światowej" - Teatr Jednorożce - nagroda

zespołowa za przedstawienie kukiełkowe "Czarodziejska

woda" w II Ogólnopolskim Festiwalu Lalki i Słowa w

kategorii Małe Formy Sceniczne, - drużyna (5 os.) –

finaliści Ogólnopolskiego Konkursu "Upcyclingowy

Zawrót Głowy", - finalistka Regionalnego Konkursu

Czytelniczego "Czytanie jest podróżą".
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Szkoła prowadzi systemowe działania zorientowane na rozpoznawanie psychofizycznych

możliwości, potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz sytuacji społecznej gimnazjalistów.

Podejmowane są odpowiednie działania mające na celu wspieranie indywidualnego rozwoju

osobistego i naukowego, rozwój uzdolnień oraz naukę kreatywnego myślenia każdego ucznia.

Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, poprzez

uczestnictwo w realizacji międzynarodowych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz dużą

różnorodność działań podejmowanych przez szkołę. Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny

dostosowując działania do potrzeb uczniów, jednak nie na wszystkich obserwowanych zajęciach

indywidualizowali proces nauczania i motywowali wszystkich uczniów do pracy na lekcji. Szkoła

stara się zapewnić uczniom wsparcie adekwatne do ich potrzeb, jednakże nie jest to odczucie

powszechne wśród społeczności uczniowskiej. Szkoła spełnia wymagania na poziomie

podstawowym i podejmuje działania z wysokiego poziomu wymagań.

Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia

W szkole systemowo rozpoznane są możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów,

w mniejszym stopniu sposoby uczenia się uczniów oraz ich sytuacja społeczna. Pozyskane dane (AD,

WNO) pozwalają wnioskować, że nauczyciele/wychowawcy badają sytuację uczniów poprzez analizy:

dokumentacji każdego ucznia na "wejściu", wstępnych diagnoz edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej, bieżących osiągnięć uczniów oraz obserwacje

podopiecznych, rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Do najważniejszych rozpoznanych potrzeb rozwojowych

gimnazjalistów uczący zaliczyli: potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, budowania poczucia własnej

wartości, przynależności do grupy, rozwoju zainteresowań, pasji, uzdolnień i talentów, osiągania sukcesów,

rywalizacji, radzenia sobie z trudnościami, koleżeństwa i przyjaźni (WNO). W roku szkolnym 2015/2016

rozpoznano 10 uczniów, jako wymagających wsparcia z powodu specyficznych trudności w uczeniu się

(dysortografia, dysgrafia), niepełnosprawności lub ze względu na szczególne uzdolnienia, zainteresowania.

Wszyscy ci uczniowie zostali objęci pomocą w postaci działań i programów dostosowanych do ich umiejętności

i potrzeb. Zdaniem większości rodziców (75%) uczący rozmawiają z nimi przynajmniej kilka razy w roku

o możliwościach i/lub potrzebach ich dzieci, jednak co piąty rodzic wyraził w tej kwestii odmienne zdanie

(Wykres 1j). Nauczyciele rozmawiają z rodzicami również na temat możliwości rozwoju ich dzieci, troje

ankietowanych wyraża odmienną opinię (Wykres 2j).
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Wykres 1j Wykres 2j

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego ucznia.

Szkolna oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia zaspokojenie potrzeb rozwojowych i sytuacji

uczniów oraz wpływa na rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. Jednym z najważniejszych priorytetów

szkoły jest, zdaniem dyrektora (AD), dostosowanie oddziaływań edukacyjnych do każdego ucznia, aby mógł on

osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Dlatego też gimnazjum stawia na rozwój osobisty i naukowy

ucznia, rozwój uzdolnień, naukę kreatywnego myślenia i przedsiębiorczości. Oferta edukacyjna uwzględnia

kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w realizacji międzynarodowych

i ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz dużą różnorodność działań podejmowanych przez szkołę.

Dyrektor i nauczyciele (AD, WNO) podali wnioski i działania, jakie podejmuje szkoła w oparciu o wyniki diagnoz

potrzeb i możliwości uczniów (Tab.1, 2). Szkoła tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych bierze pod uwagę

następujące kryteria:

● potrzebę zapewnienia wszystkim uczniom udziału w zajęciach odpowiadających ich zainteresowaniom,

● wyniki analiz i obserwacji uczniów oraz ich indywidualne potrzeby,

● opinie i orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej,

● sugestie rodziców,
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● sytuację zdrowotną i społeczną ucznia,

● możliwości organizacyjne i lokalowe szkoły oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej.

Zajęciami pozalekcyjnymi objęta jest większość uczniów. Zdaniem dyrektora (AD), jest w szkole grupa uczniów,

którzy nie biorą udziału w zajęciach pozalekcyjnych (w bieżącym roku szkolnym 17 uczniów), przede wszystkim

ze względu na zwiększenie ilości godzin z większości przedmiotów oraz organizację tutoringu naukowego (dla

uczniów klasy pierwszej od drugiego semestru). Tutoriale  organizowane są zgodnie z rozpoznanymi potrzebami

i zainteresowaniami uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 wszyscy uczniowie uczestniczyli w tutorialach

z języka angielskiego, języka niemieckiego lub fizyki, w roku 2014/2015 - 84% uczniów korzystało z tej formy

zajęć z historii, biologii, geografii lub matematyki. W bieżącym roku szkolnym tutoriale organizowane są

z historii, geografii, chemii oraz od II semestru z biologii. Dane ankietowe (AR, AMS) wskazują, że zajęcia

pozalekcyjne są dla uczniów interesujące (Wykres 1j) i adekwatne do rozpoznanych potrzeb (Wykres 2j). Jest

jednak grupa respondentów (12 z 34 uczniów), która ma zdanie przeciwne. Uczący (WNPO) stosują dodatkowy

instruktaż (udzielają dodatkowych wyjaśnień i wskazówek), odwołują się do doświadczeń uczniów i wiedzy

praktycznej, różnicują zadania, metody pracy, wspierają i ośmielają uczniów do aktywności. Ponadto,

dostosowują tempo pracy na lekcjach do możliwości poszczególnych uczniów  (Tab. 3).

Wykres 1j Wykres 2j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania są podejmowane w ramach wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi? [AD] (7958)

Tab.1

Numer Analiza

1 W ramach wspierania uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi w szkole podejmowane są

następujące działania: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, dostosowanie

wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów,

indywidualizowanie procesu nauczania (wydłużenie czasu

pracy, różnicowanie zadań/ćwiczeń, dodatkowe

tłumaczenie poleceń, zmiana sposobu sprawdzania i

oceniania, indywidualne metody i formy pracy),

realizacja IPET-ów i IPR-ów, zajęcia z doradztwa

zawodowego - konsultacje indywidualne, porady i

konsultacje dla uczniów - konsultacje indywidualne,

praca samokształceniowa - konsultacje indywidualne.

 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów

dla pracy z klasą? Jak te wnioski Państwo wykorzystują? [WNO] (7042)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 dostosowywać/indywidualizować pracę z uczniem

2 wykorzystywać duży potencjał uczniów na wielu

płaszczyznach (angażować ich do udziału w konkursach,

dodatkowe zadania na sprawdzianach)

3 podkreślać i wzmacniać mocne strony uczniów

4 eliminować, pracować nad słabymi stronami np.

prowadzenie zajęć warsztatowych, praca w grupach,

5 motywować uczniów do dalszej pracy (pokazanie

przydatności zdobytej wiedzy, konkursy)

6 doskonalić techniki egzaminacyjne (zadania podobne do

tych, co na egzaminie)
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Które z Pana/i działań na lekcji wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb, możliwości

poszczególnych uczniów? Proszę podać przykłady. [WNPO] (7959)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 kontrolowanie poprawności notatek uczniów z

dysfunkcjami

2 kontrolowanie tempa pracy ucznia z zaburzoną

koncentracją

3 ośmielanie uczniów do swobodnego wypowiadania się

4 czuwanie nad prawidłowym wykonaniem ćwiczenia

(różne tempo pracy uczniów)

5 dostosowanie tempa i metody pracy do potrzeb i

możliwości uczniów

6 różnicowanie zadań na kartach pracy

7 odwoływanie się do wiedzy praktycznej i własnych

doświadczeń

8 udzielanie dodatkowych wyjaśnień i wskazówek

W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia.

Nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny dostosowując działania do potrzeb uczniów, jednak

nie na wszystkich obserwowanych zajęciach indywidualizowali proces nauczania i motywowali

wszystkich uczniów do pracy na lekcji.  Podczas obserwowanych zajęć wystąpiły niektóre sposoby

indywidualizacji pracy z uczniami, np.: różnicowanie  zadań na lekcji, większy zakres pomocy nauczyciela

niektórym uczniom, kontrolowanie poprawności notatek uczniów z dysfunkcjami, wprowadzenie niewielkiej ilości

materiału (gramatyki) w czasie zajęć, kierowanie pytań do poszczególnych uczniów, dostosowywanie metod

pracy do poziomu uczniów, różnicowanie zadań na lekcji (trudniejsze zadania na kartach pracy), zróżnicowanie

pracy domowej (zadawanie uczniom zdolnym zadań dodatkowych, wykraczających poza program,

wymagających skorzystania z różnych źródeł informacji), zwracanie większej uwagi na uczniów z opiniami

i orzeczeniami (kontrolowanie poprawności wykonywania zadań i tempa pracy), wyznaczanie większej ilości

zadań uczniowi pracującemu w szybszym tempie.  Pedagodzy motywowali uczniów do aktywności, starali się

zaciekawić ich tematem lekcji, dobierali tak zadania, by były one interesujące dla uczniów, stosowali

aktywizujące metody, wykorzystywali różne środki dydaktyczne, organizowali pracę w grupach, oceniali za

aktywność, stwarzali właściwą atmosferę nauki. W większości były to skuteczne działania, gdyż cała klasa

angażowała się w zajęcia, chociaż sporadycznie zdarzały się problemy z zaangażowaniem wszystkich uczniów
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w lekcję. Zdecydowana większość uczniów (AMS) deklaruje, że w szkole może uczestniczyć we wszystkich

zajęciach, na których chce być (Wykres 1j). Prawie połowa (16 z 34) uczniów uważa, że większość nauczycieli

upewnia się, czy zrozumieli to, o czym była mowa na lekcji, ośmiu ankietowanych uważa, że tak robią wszyscy,

ośmiu, że dotyczy to tylko połowy nauczycieli, a dwóch, że mniej niż połowy (Wykres 2j). Dziewięciu uczniów

jest zdania, że większość nauczycieli rozmawia z nimi o tym, jak mają radzić sobie z trudnościami w nauce.

Czterech przyznaje, że czynią to wszyscy nauczyciele, siedmioro, że połowa, a pięcioro, że mniej niż połowa

pedagogów (Wykres 3j).

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j

Obszar badania:  Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności uczniów wynikające z ich sytuacji

społecznej.

Szkoła podejmuje działania pomagające przezwyciężać uczniom różnorodne trudności. 

Nauczyciele (WNO) wykorzystują informacje dotyczące sytuacji społecznej uczniów do planowania działań

wspierających, które pomagają uczniom przezwyciężać trudności w uczeniu się i wspierać ich rozwój.

Organizują indywidualne konsultacje służące planowaniu pracy z uczniem, dostosowują warunki nauki i metody

pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia (indywidualne podejście do ucznia), przeprowadzają

rozmowy wspierające, motywują do udziału w konkursach, organizują zajęcia z doradztwa zawodowego, pracę

w grupach. Gimnazjum uwzględnia w swoich działaniach zróżnicowanie sytuacji poszczególnych uczniów,

co potwierdzili rodzice podkreślając, że ich pociechy i oni sami, traktowani są podmiotowo i indywidualnie.

W szkole panuje właściwy klimat sprzyjający uczeniu się. Gimnazjaliści uczeni są tolerancji i akceptacji

przy jednoczesnym prawie do autonomiczności każdej jednostki. Zdiagnozowane predyspozycje

i zainteresowania uczniów stanowią punkt wyjścia do stawiania celów i planowania rozwoju każdego ucznia

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.
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Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce

odpowiada ich potrzebom.

Gimnazjum stara się zapewnić wsparcie adekwatne do potrzeb uczniów i ich rodziców, jednakże

wypowiedzi respondentów nie wskazują na powszechność tego działania. Zdaniem większości uczniów

(AMD) nauczyciele, w dniu badania, dali im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, pozostali uczniowie

prezentują odmienne zdanie (Wykres 1j). W dłuższej perspektywie czasowej z wypowiedzi uczniów wynika,

że nauczyciele dają im do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości, jednak pewna grupa uczniów (10 z 34)

twierdzi, że dzieje się tak na połowie lub mniej niż połowie lekcji (Wykres 2j). W opinii przeważającej części

uczniów pedagodzy mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (Wykres 3j). Rodzice (AR) wskazali,

że wychowawca i nauczyciele służą im wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dzieci (Wykres 4j, 5j).

Gimnazjaliści potwierdzają, że otrzymywane wsparcie odpowiada ich potrzebom, jednak nie jest to odczucie

powszechne wśród społeczności uczniowskiej.

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j



GIMNAZJUM TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W RADOMIU 29/34

      

Wymaganie:

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W szkole prowadzi się analizy wyników egzaminów gimnazjalnych i ewaluacji wewnętrznych, które

prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji. Wyniki tych analiz stanowią podstawę

do planowania działań edukacyjnych, a także dostosowania ich do aktualnych potrzeb.  Nauczyciele

deklarują znajomość wyników zewnętrznych badań edukacyjnych, ale nie wszyscy z nich potrafią je

wskazać. Szkoła spełnia wymagania na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego

poziomu wymagań.

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania.

W szkole w sposób systemowy analizuje wyniki egzaminu zewnętrznego oraz ewaluacji

wewnętrznej.  Z wypowiedzi dyrektora, nauczycieli i analizy danych zastanych wynika, że na zespołach

przedmiotowych i do spraw ewaluacji wewnętrznej formułowane są wnioski, które dotyczą:

1. Stosowania różnych sposobów analizowania osiągnięć wszystkich uczniów w zespole klasowym,

uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe.

2. Wzbogacania procesu lekcyjnego poprzez korzystanie przez uczniów z różnych źródeł informacji

i środków dydaktycznych.

3. Rozwijania form pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej sprzyjającej uczeniu się (tutoring naukowy,

projekty edukacyjne, wycieczki dydaktyczne).

4. Doskonalenia indywidualizacji pracy z uczniem (metody, formy, kryteria oceniania).

5. Zintensyfikowania działań mających na celu zwiększenie kreatywności i samodzielności uczniów.

Podjęte działania wskazane przez nauczycieli uczących w jednym oddziale to m.in.: dostosowanie ćwiczeń

do możliwości każdego ucznia, stosowanie elementów oceniania kształtującego, wzmacnianie i wspieranie

uczniów w inicjowaniu i realizacji działań na rzecz rozwoju własnego, wprowadzenie filmów edukacyjnych,

wykorzystanie różnych źródeł informacji, dodatkowe godziny w formie tutoringu, projekty edukacyjne. Wyniki

analizy wyników sprawdzianu i egzaminów pozwoliły na sformułowanie takich wniosków jak m.in.:
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● większy nacisk położyć na dostrzeganie i analizowanie kontekstów historycznych niezbędnych

do interpretacji tekstów kultury,

● doskonalić umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi, zwłaszcza formułowania zdań poprawnych

pod względem językowym i ortograficznym,

● poświęcać więcej uwagi zadaniom kształcącym umiejętności badawcze, w tym celowej obserwacji,

stawiania pytań i hipotez, planowania procedury weryfikacji postawionej hipotezy,

● zwrócić szczególną uwagę na umiejętność prowadzenia dowodów w oparciu o wymagania szczegółowe

z różnych działów tematycznych,

● doskonalić umiejętności wymagane na egzaminie zewnętrznym,

● rozwijać stosowanie nowoczesnych technologii w procesie uczenia się.

Na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli należy stwierdzić, że na podstawie wniosków i rekomendacji

wynikających z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego planują i realizują oni szereg działań edukacyjnych,

wychowawczych i organizacyjnych (Tab. 1). 

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania i związane z procesem uczenia się zostały podjęte, w tej klasie, na podstawie

wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych w tym lub poprzednim roku? [WNO] (10450)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi Cytaty

1 Przykłady działań związanych z procesem uczenia się

podjęte na podstawie wniosków z analizy egzaminów

zewnętrznych

"lekcja wychowania fizycznego- wykorzystanie

technologii informacyjnej (prezentacje odnośnie edukacji

prozdrowotnej), -dodatkowa lekcja z j. angielskiego,

biologii, matematyka , historii , chemii, - wprowadzenie

ćwiczeń np. z gramatyki, - zwiększenie możliwości

udziału w pokazach, doświadczeniach i eksperymentach,

wycieczki dydaktyczne – Mobilne laboratorium "Atomowy

autobus", Festiwal Dzień Nauki na wydziale Fizyki

Politechniki Warszawskiej, Ogród Botaniczny PAN w

Powsinie, "wizyta w Sejmie, wystawa multimedialna

"Pompeje". "Życie w cieniu wulkanu", wystawa

interaktywna "Mózg" w Radomiu - wprowadzenie do

tematyki wychowawczej zajęć związanych z poznaniem

skutecznych technik uczenia się i umiejętnym

gospodarowaniem czasu - pokazywać sposoby

reagowania na stres – zajęcia z wychowawcą i edukacji

zdrowotnej".
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę

lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Monitorowanie działań podejmowanych na podstawie wniosków z egzaminu gimnazjalnego

i ewaluacji wewnętrznej, jest użyteczne.  Do sposobów monitorowania realizowanych działań po analizie

egzaminu gimnazjalnego oraz ewaluacji wewnętrznej, dyrektor i nauczyciele zaliczyli: obserwację zajęć, analizę

dokumentacji, porównywanie skuteczności stosowanych metod, przeprowadzanie testu diagnostycznego

z danego materiału, bezpośrednie rozmowy z nauczycielami i uczniami, a także pozyskiwanie informacji

zwrotnej od rodziców. Wyniki tego monitorowania, jak wskazali dyrektor i nauczyciele, wykorzystywane są m.in.

do: opracowania planów nauczania (np. tutoring, rezygnacja z unihokeja na rzecz innych dyscyplin),

zwiększenia ilości zajęć (np. taneczno - ruchowych), wprowadzenia ćwiczeń (np. synonimy, mapa myśli,

graficznych) oraz dodatkowych lekcja (z matematyki i j. angielskiego).

W wymaganiu "Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski

z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Nauczyciele w ankiecie deklarują znajomość wyników zewnętrznych badan edukacyjnych, ale nie

wszyscy z nich potrafią wskazać badania zewnętrzne (wykres 1o). Wszyscy nauczyciele deklarują

znajomość wyników badań zewnętrznych (Wykres 1j). Jako sposób zapoznawania uczących z wynikami tych

badań, dyrektor podaje: informowanie na radzie pedagogicznej, udział w spotkaniach zespołów

przedmiotowych, w szkoleniach i różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samodoskonalenie.

Nauczycieli w ankiecie wymieniają następujące badania:

● diagnozy z matematyki organizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń w województwie mazowieckim - „Diagnoza na starcie w gimnazjum” oraz

„Diagnoza na półmetku w gimnazjum”,

● próbny egzamin OPERON,

● PISA - diagnoza kompetencji,

● badania prowadzone przez Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych (CERI) w ramach projektu

Innowacyjne Środowisko Uczenia Się (ILE) ,

● raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych i egzaminów

z Wydawnictwem Operon.

Wymienili również wnioski, jakie z nich płyną dla pracy z uczniami m.in.: właściwie planować i organizować

proces uczenia się oraz tworzyć efektywne środowisko uczenia się, wprowadzić zadania i ćwiczenia oraz
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dobierać metody mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywności uczniów w procesie lekcyjnym,

określać poziom wiedzy i umiejętności ucznia - oraz ich mocne i słabe strony, stosować metody aktywizujące,

rozwijać umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.

Wykres 1j

 

Wykres 1o
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

Wyniki badań zewnętrznych mają wpływ na planowanie działań nauczycieli. Dyrektor wymienił

przykłady badań zewnętrznych wykorzystanych w szkole np.: badania prowadzone przez Centrum Badań

i Innowacji Edukacyjnych (CERI, Centre for Educational Research and Innovation) - analizy uczenia się

i innowacji, m.in. projekt Innowacyjne Środowisko Uczenia Się (ILE, Innovative Learning Environments) czy -

raporty PISA. Z informacji pozyskanych od dyrektora i nauczycieli wynika, że opracowania badań zewnętrznych

są wykorzystywane do modyfikowania prowadzonego procesu edukacyjnego, metod i form pracy, planowania

zajęć pozalekcyjnych i wprowadzenia atrakcyjnych form zajęć: pływanie, łyżwiarstwo, atletyka terenowa,

pozyskiwania nowych pomysłów metodycznych. Na podstawie zgromadzonych informacji wynika, że w szkole

bada się stopień przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego i ustala słabiej opanowane przez nich

umiejętności, co w efekcie skutkuje wysokim poziomem zdawalności. 
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