
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli  

poprzez wdrożenie  

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  

w powiecie ostrowieckim. 



Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum  

w Bałtowie 

Obszar   

 

JAK  POMÓC UCZNIOWI  

OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? 



 
Przeprowadzona diagnoza wykazała, że: 

 
nauczyciele zgłaszają potrzebę doskonalenia warsztatu w zakresie 

strategii i technik uczenia się przez uczniów, 

nauczyciele potrzebują wsparcia w przeprowadzaniu diagnozy ucznia  

i jej skutecznej analizy, 

zaangażowanie rodziców w naukę dzieci oraz ich kompetencje w tym 

zakresie są niewystarczające, 

stwierdza się potrzebę wzmocnienia zaangażowania uczniów w celu 

osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. 

 



CELE 

nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie 

stosowania skutecznych rozwiązań metodycznych, 

dotyczących pomocy uczniowi w zakresie osiągnięcia 

sukcesu edukacyjnego, 

uczniowie podniosą swoje umiejętności w zakresie 

technik i strategii uczenia się. 

 



SPOSOBY OSIĄGANIA 

ZAMIERZONYCH CELÓW 

 

DZIAŁANIA: 



UDZIAŁ  

W WARSZTATACH 
Skuteczne diagnozowanie ucznia. 

 Rozwiązania metodyczne w świetle  
nowej podstawy  programowej. 

 Skuteczne strategie uczenia się,  
techniki uczenia się pomagające uczniowi   
w przyswajaniu wiedzy.  

Opracowanie katalogu metod  
aktywizujących i motywujących.  

 



UDZIAŁ W KONSULTACJACH 

INDYWIDUALNYCH: 

Skuteczna współpraca szkoły                                 

z  rodzicami – metody pracy z rodzicami.  

GRUPOWYCH: 

Relacje interpersonalne wychowawca -   

rodzic.           

 



CO NAM PRZYNIÓSŁ 

UDZIAŁ W PROJEKCIE? 

KORZYŚCI DLA SZKOŁY, 

NAUCZYCIELI, UCZNIÓW 



SKORZYSTANIE Z FACHOWEJ 

POMOCY SPECJALISTÓW 

 Umożliwienie uczestnictwa  
w profesjonalnych formach  
szkoleń „na miejscu”.  

Nauczyciele z małych środowisk mają 
utrudniony dostęp do korzystania  
z różnych form doskonalenia zawodowego, 
co związane jest z dojazdami,  
wydłużonym czasem oraz kosztami. 



WZBOGACENIE WARSZTATU 

PRACY NAUCZYCIELI 

  Pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie 
skutecznych strategii uczenia, technik uczenia się i metod 
aktywizujących. 

 
Opracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów  

oraz aktywnych metod uczenia się, strategii uczenia się. 
 

 Opracowanie narzędzi do diagnozowania potrzeb uczniów. 
 



CIEKAWSZE LEKCJE 

Wykorzystanie poznanych 

na warsztatach metod  

i sposobów szybkiego 

zapamiętywania tekstu 

poprzez skojarzenia 

 

 



 „Powiedz a zapomnę. 

Pokaż, a zapamiętam. 

Pozwól wziąć udział, a zrozumiem” 

 

 Wdrażanie uczniów  

do świadomego stosowania 

strategii uczenia się. 

 

 



WARTOŚĆ DODANA 

PROJEKTU  

 



WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Pogłębienie relacji interpersonalnych 

nauczyciel - rodzic, nauczyciel – uczeń. 

 Uczestniczenie w zajęciach otwartych. 

 

 



UDZIAŁ RODZICÓW W ŻYCIU SZKOŁY 

  Zainteresowanie się życiem 
szkolnym dziecka. 

Spotkania okolicznościowe  
z okazji uroczystości  
o charakterze szkolnym  
i lokalnym. 

 Wycieczki, festyny.  

 



PEDAGOGIZACJA RODZICÓW 

Pedagogizacja rodziców w zakresie pomocy  

dziecku w nauce, rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

Spotkania z pedagogiem szkolnym: zapoznanie  

z przykładowym regulaminem nauki domowej. 

 



SATYSFAKCJA NAUCZYCIELI 

I… BEZCENNE… 



CZY UDAŁO NAM SIĘ POMÓC 

UCZNIOM OSIĄGNĄĆ  

SUKCES EDUKACYJNY???  

 



PODNIESIENIE JAKOŚCI PROCESU 

DYDAKTYCZNEGO  

Osiągnięcie sukcesu edukacyjnego 
uczniów - dobrze zdany egzamin 
gimnazjalny. 
 

Gmina Bałtów w rankingu gmin powiatu 
ostrowieckiego: 
w roku szkolnym 2012/2013 – miejsce ostatnie 
w roku szkolnym 2013/2014 – miejsce pierwsze. 

 
 



INNY WYMIAR SUKCESU 

EDUKACYJNEGO 



UDZIAŁ W KONKURSACH 

 
 I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

V miejsce w finale wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej-Młodzież Zapobiega Pożarom 

II miejsce w finałowym etapie Międzygimnazjalnego Turnieju 

Matematycznego „Wiedza Młodego Przedsiębiorcy” 

Wyróżnienie w I Drużynowym Konkursie Wiedzy Technicznej  

3 wyróżnienia w wojewódzkim konkursie plastycznym „Świadomy 

Obywatel Unii Europejskiej”  

 



NASI  LAUREACI 



TO TAKŻE SUKCES EDUKACYJNY 
 

 

BRAK DRUGOROCZNOŚCI 21,5% UCZNIÓW OTRZYMAŁO 

ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Dyrektor: Lidia Pastuszka 

v-ce: Jolanta Kogut 


