JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY ?
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.H.SIENKIEWICZA W STRZELCACH

OPIS SYTUACJI
Po analizie ewaluacji wewnętrznej oraz analizie wyników sprawdzianów zewnętrznych nauczyciele w zespołach zadaniowych określili
potrzeby w zakresie rozwoju szkoły. Mając na uwadze dobro swoich uczniów zapragnęli podnieść swoje umiejętności,
które posłużą w uzyskaniu sukcesu edukacyjnego uczniów.

CELE

DZIAŁANIA
Warsztaty i szkolenia:

Cel główny:
Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze
diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów,
a także dostosowywania odpowiednich, najbardziej
efektywnych metod i form pracy.

Cele szczegółowe:
1. Poszerzanie kompetencji w diagnozowaniu
mocnych i słabych stron ucznia, określanie jego poziomu wiedzy
i umiejętności oraz dobieranie odpowiednich metod i form pracy,
i wdrażanie ich w praktyce w wybranym przez siebie zakresie.
2. Wypracowanie sposobów efektywnego wdrażania
wniosków z analiz sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych.
3. Wypracowanie scenariuszy lekcji z zastosowaniem
metod indywidualizacji nauczania.
4. Wdrożenie wybranych nowych metod inspirowania dzieci
do aktywności, w wybranym przez siebie zakresie.

1. Poszerzenie kompetencji w obszarze diagnozy potrzeb
rozwojowych ucznia.
2. Sposoby sprawnego monitorowania realizacji podstawy
programowej na I i II etapie kształcenia.
3. Wykorzystywanie przez n-li wniosków wynikających z analiz
sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych do weryfikacji
efektywności stosowanych metod i form działań edukacyjnych.
4. Indywidualizacja procesu nauczania - dopasowywanie metod
pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.
5. Jak przygotować rodziców do wspierania dziecka w sytuacji
zmiany - przekraczanie progu przedszkolnego, kl.III/IV,
kl.VI/gimnazjum.
6. Inspirowanie dziecka do aktywności poprzez obraz, ruch, dźwięk.

Konsultacje indywidualne i grupowe:
Zakres tematyki zgodny z przeprowadzonymi warsztatami i szkoleniami.

EFEKTY
- wewnętrzna diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły, na bazie której został wybrany temat oferty realizowanej w placówce,
- RPW zbudowany na podstawie oferty doskonalenia pod nazwą: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
- wykorzystywanie przez nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej literatury metodycznej zakupionej w ramach projektu
- zorganizowanie w placówce wielu imprez z wykorzystaniem metod inspirujących dzieci do aktywności,
m.in. Szkolny Dzień Matematyki, Szkolny Dzień Talentów, Dzień Ziemi, Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem,
- rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym w nawiązaniu do zrealizowanej w szkole oferty doskonalenia.

WNIOSKI I REKOMENDACJE DO PRACY
1. Nauczyciele częściej stosują nowe metody inspirowania i aktywizowania dzieci, co skutkuje dużym zaangażowaniem uczniów w rozmaite działania.
2. Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez działanie, co przyniosło efekt w postaci np. większej popularności matematyki.
3. Uczniowie chętniej pracują zespołowo, jednocześnie nauczyciele dbają o indywidualizację procesu nauczania, poprzez odpowiedni podział ról.
4. Zorganizowanie spotkania dla rodziców klas VI na temat sposobów motywowania dzieci do przygotowania się do egzaminu zewnętrznego
pomogło w uzyskaniu sukcesu edukacyjnego uczniów.
5. Nauczyciele zorganizowali warsztaty dla rodziców uczniów niepełnosprawnych „poczuć, zrozumieć, wiedzieć”, zapoznając ich z możliwościami
pracy w sali integracji sensorycznej.
6. W kolejnym roku szkolnym należy wypracować scenariusze spotkań dla rodziców w formie warsztatów, rozwijających ich kompetencje
wspierania rozwoju dzieci.
7. Nauczyciele różnych poziomów edukacyjnych mają stworzyć cykle zajęć wykorzystujących nowoczesne metody aktywizujące.
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