
Raport z SV1  

 Celem mojej wizyty w Walii było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: "Co mogę zrobić, 

aby przyczynić się do poprawy jakości nauczania i pracy w mojej szkole?"  

Obserwacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń z nauczycielami z partnerskich szkół 

i uniwersytetów oraz poznanie metod i przykładowych narzędzi służących poprawie jakości 

pracy w szkołach w Walii wzbogaciły zasób mojej wiedzy w tym temacie i pobudziły  

do refleksji. Podobnie zdobyte wiadomości i analiza zgromadzonych materiałów były inspiracją 

do przyjrzenia się własnemu warsztatowi pracy (nauczyciela przyrody)  

oraz różnym innym obszarom działalności szkoły (z punktu widzenia dyrektora szkoły).  

I tak pojawiły się pytania ogólne i bardziej szczegółowe dotyczące szkoły: 

 Na ile jakość pracy szkoły zależy od jakości wykonywanej pracy przez dyrektora, przez 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, a na ile od potencjału uczniów? 

 Czym różni się monitorowanie pracy nauczyciela w mojej szkole od tego w szkołach 

w Walii? Na co jeszcze mogę zwrócić uwagę przy obserwacjach lekcji?  

 Jak wspierać nauczycieli w dążeniu do profesjonalizmu? 

 Jak organizować proces kształcenia w naszej szkole, tak by pomóc uczniom uczyć się 

efektywnie? 

 W jakim stopniu oceny motywują uczniów do planowania własnego rozwoju  

i w efekcie osiągania lepszych wyników w nauce?  

 Jakich informacji dostarcza uczniom ocena?  

Pytań jest dużo i trzeba czasu, by znaleźć na nie odpowiedź. Aby to zrobić i aby podjęte 

działania przyniosły wymierne efekty potrzeba własnych refleksji. Ważnym jest,  

by w myślenie o uczeniu się i nauczaniu wciągnąć jak najwięcej osób, a najlepiej całą 

społeczność szkolną. Dlatego podczas spotkania Rady Pedagogicznej nauczycielom SP36 

zostało przedstawione nie tylko sprawozdanie z wizyty studyjnej. Przeprowadzone zostało 

także ćwiczenie dotyczące oceniania. Było ono impulsem do autorefleksji i dalszych rozważań 

dotyczących wyboru istotnych obszarów pracy szkoły, nad którymi warto popracować np. 

wspierającej roli oceny w procesie uczenia się, czy sposobów motywowania uczniów do 

efektywnego uczenia się. Aby wszyscy zainteresowani nauczyciele mieli stały  

i nieograniczony dostęp do wypracowanych materiałów podczas SV1 utworzona została 

biblioteka dokumentów z projektu "Kultura uczenia się". Udało się też zachęcić nauczycieli  

do wymiany doświadczeń poprzez prowadzenie, obserwację i fachowy dialog przy omawianiu 

lekcji koleżeńskich. Z własnych obserwacji i rozmów z nauczycielami, opiekunami praktyk 

przygotowujących studentów do zawodu nauczyciela wiem, że dużą zaletą takich lekcji jest 

dzielenie się swoim pedagogicznym doświadczeniem z innymi uczącymi. Lekcje prowadzone 



w ramach doskonalenia pracy nauczycieli zespołów przedmiotowych uwzględniają specyfikę 

metod pracy na poszczególnych przedmiotach: humanistycznych, matematyczno - 

przyrodniczych, czy językowych. Są zatem okazją do poznania nowych lub odświeżenia 

poznanych wcześniej metod pracy z danej dziedziny i dzielenia się spostrzeżeniami. Z takich 

lekcji korzystają nie tylko obserwatorzy, ale również nauczyciel prowadzący lekcję, otrzymuje 

bowiem informację zwrotną od obserwatorów. Ma możliwość przeanalizowania własnych 

działań i postaw oraz dokonania ewentualnej zmiany. Cieszy fakt, że już kilka takich lekcji się 

odbyło i następne są zaplanowane. Z przyjemnością uczestniczyłam w kilku obserwacjach. 

Każda dostarczyła konstruktywnych spostrzeżeń i wniosków. Z tej formy doskonalenia 

korzyści odnoszą zarówno nauczyciele rozpoczynający dopiero pracę w zawodzie, jak i ci 

z długoletnim doświadczeniem, a także uczniowie dla których przecież organizujemy proces 

nauczania.  

Ponieważ ocenianie jest ważnym i nieodzownym elementem pracy nauczyciela, ucznia 

chciałabym przedstawić kilka refleksji dotyczących problematyki oceniania uczniów w szkole. 

Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów, ale jego najważniejszą rolą jest wspieranie rozwoju ucznia.  

Jak postępować, by rzetelnie informować ucznia i rodziców o jego osiągnięciach szkolnych, 

by uzyskane informacje były podstawą podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących 

przyszłości ucznia? Uczniowie potrzebują informacji o swojej pracy i osiągnięciach. Stopień, 

który nauczyciel wystawia uczniowi - podsumowujący jego pracę, nie jest jednak informacją 

wystarczającą, co potwierdzają rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Jak powinna wyglądać 

ocena pracy ucznia, aby mogła być przez niego wykorzystana w procesie uczenia się?   

Co zrobić aby dostarczyć informacji zwrotnej typu: co uczeń zrobił dobrze, co i jak należy 

poprawić, jak uczeń ma się dalej rozwijać, jakie robi postępy?  Będzie to więc przedmiotem 

moich badań w najbliższym czasie. 
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