
Wnioski
• Postarać się, aby zajęcia pozalekcyjne były atrakcyjne dla więk-

szej liczby osób, by mogli rozwijać swoje zainteresowania.
• Zachęcać uczniów do częstszego korzystania z map, słowników, 

atlasów
celem systematycznego podnoszenia wiedzy oraz kontynuować 
prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej na różnych lek-
cjach.

• Kontynuować pracę z uwzględnieniem możliwości intelektual-
nych jak i fi zycznych ucznia, dostosowując wymagania, tak aby 
uzyskiwać jak najlepsze rezultaty.

• Diagnozować typy  inteligencji i dostosowywać do nich formy 
i metody pracy,

• Kontynuować pomoc koleżeńską, gdyż zdecydowanej większo-
ści uczniów pomaga ona w nauce.

• Systematycznie oceniać zgodne z wymaganiami edukacyjnymi. 
Przypominać wymagania edukacyjne na lekcjach.

• Poprawić przepływ informacji o postępach w nauce uczniów po-
przez: zwiększenie frekwencji rodziców na wywiadówkach oraz 
dobór form informowania rodziców i uczniów o postępach. 

• Poprawić przepływ informacji o postępach w nauce poprzez sys-
tematyczne ocenianie i notowanie w zeszycie przedmiotowym.

• Kierować do uczniów jasne, zrozumiałe komentarze ocen, jasno 
sprecyzowane wymagania, konkretne zadania czy zagadnienia 
do ewentualnej poprawy.

• W ramach sieci wymieniać się doświadczeniami efektywnej pra-
cy z uczniem.

Tytuł oferty doskonalenia      Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

Nazwa szkoły    SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEŚCISKU

Opis sytuacji oraz 
analizowany problem  
W wyniku przeprowadzonej diagnozy 
stwierdzono konieczność rozwoju szkoły 
pod kątem efektywności kształcenia. Radę 
nie satysfakcjonowały wyniki sprawdzianu 
po szóstej klasie, dlatego postanowili nabyć 
umiejętności pomagające uczniom osiągnąć 
sukces edukacyjny.

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

Udzielone zostało wsparcie eksperckie.
W szkole przeprowadzone zostały szkolenia, 
warsztaty oraz konsultacje grupowe 
(ogółem 32 godziny) 

Efekty 
• Nauczyciele udoskonalili kompetencje w zakresie diagno-

zowania potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów

•  Uczestnicy szkolenia zdobyli najnowszą wiedzę na temat 
procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych 
przez uczniów. 

• Poznali metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

• Poznali zasady właściwej organizacji środowiska eduka-
cyjnego oraz zasad udzielania uczniom i rodzicom infor-
macji zwrotnej na temat wyników edukacyjnych, dzięki 
czemu poprawia się komunikacja i wzrasta zaangażowa-
nie rodziców. 

• Udoskonalili umiejętności wykorzystania podczas zajęć 
aktywnych i efektywnych technik uczenia się oraz metod 
motywujących do nauki.

•  Wzmocnili pracę wychowawczą w celu kształtowania po-
staw uczniowskich - organizacja warsztatów dla uczniów 
na lekcji wychowawczej na temat motywacji do pracy.

•  Poznali program „8 strategii efektywnego uczenia (się)” 
opartego na Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gard-
nera zakładającej istnienie ośmiu inteligencji, z którymi – 
wg Gardnera - rodzi się człowiek: lingwistycznej, logicz-
nej, muzycznej, przestrzennej, kinestetycznej, interperso-
nalnej, interpersonalnej, oraz naturalistycznej.


