RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej został wybrany na podstawie:
 Wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 przedstawionych na radzie pedagogicznej w dniu 31 sierpnia
2015r.
 Wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015.
 Zmian ustawy o systemie oświaty dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów od roku szkolnego 2015/2016.
 Przedstawionego planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 na Radzie Pedagogiczne w dniu 10 września 2015r.
Ewaluacji został poddany przebieg lekcji, który mieści się w wymaganiu 2:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Zespół przeprowadzający ewaluację wewnętrzną:
Ewa Szajwaj – przewodnicząca zespołu
Aleksandra Szylin, Ewa Chrobot, Iwona Masłowska, Ewa Mieniek, Ewa Łasocha, Katarzyna Wierzejska, Robert Bieliński - przewodniczący zespołów
przedmiotowych.
Mariola Obrycka - opiekun samorządu uczniowskiego.

Organizacja lekcji sprzyja uczeniu się uczniów.

Przedmiotem ewaluacji była zależność między organizacją lekcji planowaną przez nauczycieli a efektami pracy uczniów
(np. na zajęciach, sprawdzianach, podczas klasyfikacji). Odpowiedzi na pytania kluczowe uzyskano na podstawie:
Przedmiot ewaluacji
(Co badaliśmy?)

1.
2.
3.
4.

Obserwacja lekcji odbywających się zgodnie z przewodnikiem po lekcji.
Na podstawie np. ankiet, rozmów z uczniami, oglądu zeszytów uczniowskich.
Kontroli dzienników pod kątem zapoznania uczniów z przedmiotowymi systemami oceniania.
Analizy ankiety stanowiącej załącznik do dokumentu, której poddano 31 nauczycieli.
1. Kurs oceniania kształtującego ukończyło 20 nauczycieli.

Pytania kluczowe
(Pytania, na które
poszukiwaliśmy
odpowiedzi w całym
procesie badawczym,
pytania problemowe)

1. Ilu nauczycieli ukończyło kurs oceniania kształtującego?

2. 30 nauczycieli stosuje elementy oceniania kształtującego.

2. Czy nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego na
zajęciach?
 Czy nauczyciele podają cele lekcji?
 Czy nauczyciele udzielają informacji zwrotnej swoim
uczniom?
 Czy w procesie dydaktycznym stosowane jest wzajemne
nauczanie, ocena koleżeńska, bądź samoocena?
 Czy uczniom podaje się NaCoBeZu przed sprawdzianami?

3. Do najczęściej wymienianych należą:

3. Czy uczniowie znają przedmiotowe systemy oceniania?

Cele lekcji, NaCoBeZU do lekcji, Komentarz do pracy,
Informacja zwrotna, Samoocena pracy, Niedokończona
wypowiedź, Atmosfera sprzyjająca uczeniu się, Wzajemne
nauczanie, Interpretacja oceny, Metaplan, Wzmacnianie
mocnych stron ucznia, Metody aktywizujące, Zadania na
dobry początek, Ocena koleżeńska, Gry na dobry początek,
Pytanie kluczowe, Kryteria sukcesu

4. Wszyscy nauczyciele podają cele lekcji. Robią to w trzech
formach:
ustnie, pisemnie zapisując potrzebne informacje na
tablicy lub poprzez przygotowywane karteczki, które
uczniowie wklejają do zeszytów.

1.
2.
3.
Kryteria ewaluacji
(Określiliśmy, co będzie
dla nas wartością)

4.
5.
6.
7.
8.

5. Wszyscy nauczyciele udzielają informacji zwrotnej
wykorzystując metody ustnego bądź pisemnego przekazu,
używają tabeli ewaluacyjnej, recenzji opisowej, naklejek
motywujących bądź pieczątek.
50% nauczycieli ma ukończony kurs oceniania kształtującego. 6. Wszyscy stosują elementy wzajemnego nauczania, oceny
Wszyscy nauczyciele stosują elementy oceniania
koleżeńskiej, bądź samooceny.
kształtującego.
7. NaCoBeZu jako zestaw umiejętności i wiadomości
Na lekcjach propagowana jest idea „uczenia się” zamiast
podawane jest w różny sposób np.:
nauczania.
 na kartach pracy przy powtórzeniu,
Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania.
 na lekcji przygotowującej w formie przykładowych
Uczniowie są aktywni na zajęciach.
poleceń bądź zadań,
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem, stosują samoocenę,
 jako zestaw z wpisem do zeszytu przedmiotowego,
ocenę koleżeńską.
 na karteczkach tydzień przed sprawdzianem,
Uczniowie znają przedmiotowe systemy oceniania.
 w formie tabeli z opisanymi umiejętnościami (przykład
Uczniowie znają NaCoBeZu przed sprawdzianami.
jako załącznik zespołu nauczycieli matematyki).
8. Podczas lekcji do najczęściej stosowanych przez
nauczycieli form i metod aktywizujących należą:
karty pracy, analiza swot, mapa myśli, projekt, dyskusja,
drzewo decyzyjne, barometr nastroju, metaplan, kula
śniegowa, multimedialne z wykorzystaniem e - podreczników,
domina, krzyżówki, kosz – walizka, sygnalizacja świetlna,
quizy scenki dramatyczne, plakaty, pytanie – odpowiedź,
kapelusz, drama, wywiady, praca w grupach.

W roku szkolnym przeprowadzono 10 obserwacji lekcji zgodnie z przewodnikiem po lekcji. Były to zajęcia z języka niemieckiego, angielskiego, wychowania–
fizycznego.
Wnioski:
1. Kontynuować prowadzenie lekcji z elementami oceniania kształtującego.
2. Wrócić do tradycji prowadzenia lekcji otwartych – dwie lekcje prowadzone w zespole przedmiotowym z elementami oceniania kształtującego.

Opracowała: Ewa Szajwaj

