
Wybrane zagadnienia z ewaluacji działań przeprowadzonych 

w ramach projektu 

„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”

na rzecz rozwijania kompetencji nauczycielskich.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli



Przedmiot ewaluacji

Wpływ działań przeprowadzonych w ramach projektu „Modelowa Szkoła

Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” na efektywność doskonalenia obecnych

i przyszłych nauczycieli w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form

pracy dydaktycznej przyczyniających się u uczniów do rozwijania kompetencji

kluczowych i uniwersalnych.



Cel ogólny ewaluacji

Ocena poprawy funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu

wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących

umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się

językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność,

przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów,

umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście

środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod

zindywidualizowanego podejścia do ucznia.



Pytania kluczowe Kryteria Metody
Narzędzia 

badawcze
Źródła informacji

Z jakimi szkołami i 

nauczycielami 

współpracuje szkoła 

ćwiczeń (2 szkoły)?

Zgodność z 

założeniami 

projektu 

Analiza 

dokumentów

Dyspozycje do 

analizy 

dokumentów

Dokumentacja 

projektowa

W jakich szkoleniach 

nauczyciele brali udział? 

Adekwatność 

odbytych szkoleń 

do potrzeb 

nauczyciela 

Analiza 

dokumentów 

Dyspozycje do 

analizy 

dokumentów 

Dokumenty 

projektowa 

(programy 

szkoleń, listy 

obecności, 

zaświadczenia)



Jakie kompetencje nabyli lub 

doskonalili nauczyciele 

uczestniczący w szkoleniach? 

Użyteczność nabytych 

kompetencji 

Analiza dokumentów

Ankieta dla 

uczestników szkoleń 

Dyspozycje do 

analizy 

dokumentów

Ankieta dla 

uczestników 

Dokumenty UM 

(programy szkoleń, 

listy obecności, 

zaświadczenia 

uczestnictwa,)

Wyniki ankiety 

Z jakich form wsparcia 

skorzystali nauczyciele szkół? 

Zgodność z założeniami 

projektu 

Analiza 

dokumentów 

Dyspozycje do 

analizy dokumentów

Dokumenty 

warsztatów, lekcji 

otwartych, scenariuszy 

zajęć, sieci współpracy 

i samokształcenia

Jaka jest aktywność nauczycieli 

współpracujących w ramach 

sieci współpracy? 

Jakie problemy były 

rozwiązywanie w ramach sieci? 

Trafność problematyki 
Analiza 

sieci/platformy/ 

Dyspozycje do 

analizy 

Platforma 

doskonaleniewsieci.pl



SZKOŁY WIODĄCE W SZKOLE ĆWICZEŃ

1. Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi 
Lubelskiej w Lublinie (obszar przyrodniczy i informatyczny) – 30 nauczycieli i 
nauczycielek;

2. XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie (obszar 
językowy i matematyczny) – 36 nauczycieli i nauczycielek.



SZKOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE:
1. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie – 20

nauczycieli i nauczycielek;

2. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie – 13 nauczycieli
i nauczycielek;

3. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie – 29 nauczycieli
i nauczycielek;

4. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach – 10 nauczycieli
i nauczycielek;

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie – 8 nauczycieli
i nauczycielek;

6. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie – 15
nauczycieli i nauczycielek;

7. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie – 27
nauczycieli i nauczycielek.

Osoby korzystający ze wsparcia  - 188 w tym 161 kobiet. 



Uczestnictwo w kursach/szkoleniach organizowanych przez UMCS w Lublinie. 

(Każda z tych form doskonalenie zawodowego została poddana ewaluacji – ankieta 

na zakończenie szkolenia)

Moduł przyrodniczy – liczba godzin zajęć - 134

1. Nauczanie w oparciu o metodę Inquiry-Based Science Education (IBSE).

Obserwacja i doświadczenie w kształceniu postawy badawczej ucznia.

2. Organizacja, realizacja i dokumentowanie zajęć terenowych. Gromadzenie

danych o środowisku przyrodniczym regionu.

3. Wykorzystanie zasobów Muzeum Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego, pracowni

mikroskopii elektronowej i in. w nauczaniu biologii i przyrody.

4. Wykorzystanie pracowni biologicznej w nauczaniu. Eksperyment w kształceniu

postawy badawczej ucznia.



5. Wykorzystanie pracowni chemicznej w nauczaniu. Eksperyment w kształceniu postawy

badawczej ucznia

6. Wykorzystanie pracowni fizycznej w nauczaniu. Eksperyment w kształceniu postawy

badawczej ucznia

7. Wykorzystanie pracowni geograficznej w nauczaniu. Eksperyment i zajęcia terenowe

w kształceniu postawy badawczej ucznia

8. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (biologia)

9. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (chemia)

10. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (fizyka)

11. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (geografia)

12. Najnowsze osiągnięcia nauki - wykład problemowy dla nauczycieli (biologia)

13. Najnowsze osiągnięcia nauki - wykład problemowy dla nauczycieli (chemia)

14. Najnowsze osiągnięcia nauki - wykład problemowy dla nauczycieli (fizyka)

15. Najnowsze osiągnięcia nauki - wykład problemowy dla nauczycieli (geografia)



Aspekty szkolenie Uszczegółowienie 
Średnia liczba punktów w sakli od 1 do 5 

(najlepsza ocena) 

1 Ocena szkoleń 
Ogólnie 5

Wartość merytoryczna 5

2 Ocena programów i metod pracy 

Zdobycie nowej wiedzy 5

Uzyskanie nowych umiejętności 5

Metody, rytm pracy, środki 

dydaktyczne 
5

3 Ocena prowadzącego szkolenie 

Stworzenie miłej atmosfery 5

Zaangażowanie 5

Znajomość tematu 5

4
Zdobycie nowych kompetencji 

przez uczestników szkolenia 

Umiejętności nabyte w trakcie 

szkolenia podniosły moje 

kompetencje 

Prawie 100% uczestników potwierdziło wzrost 

kompetencji 

5 Osobiste korzyści ze szkolenia Przykłady wypowiedzi uczestników 

Możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w pracy, 

aktualizacja wiedzy, nowe treści merytoryczne i 

inspirujące metody, poszerzenie wiedzy z zakresu 

wykorzystywania pracowni przedmiotowych.

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej na zakończenie 

szkoleń w obszarze przyrodniczym



Moduł matematyczny: liczba godzin zajęć – 64

1. Wykorzystanie pakietów edukacyjnych i portali internetowych w nauczaniu
2. Wykorzystanie programów komputerowych wspomagających naukę matematyki

(np. Geogebra, MATLAB)
3. Nauczanie w oparciu o metodę Inquiry-Based Science Education (IBSE)
4. Doświadczenia i eksperymenty matematyczne wspierające nauczanie

(np. piktogramy, ekspedycje)
5. Najnowsze osiągnięcia nauki - wykład problemowy dla nauczycieli (matematyka)
6. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (matematyka)



Aspekty szkolenie Uszczegółowienie 
Średnia liczba punktów w sakli od 1 do 5 

(najlepsza ocena) 

1 Ocena szkoleń 
Ogólnie 5

Wartość merytoryczna 5

2 Ocena programów i metod pracy 

Zdobycie nowej wiedzy 5

Uzyskanie nowych umiejętności 5

Metody, rytm pracy, środki dydaktyczne 5

3 Ocena prowadzącego szkolenie 

Stworzenie miłej atmosfery 5

Zaangażowanie 5

Znajomość tematu 5

4
Zdobycie nowych kompetencji 

przez uczestników szkolenia 

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia 

podniosły moje kompetencje 

Prawie 100% uczestników potwierdziło wzrost 

kompetencji 

5 Osobiste korzyści ze szkolenia Przykłady wypowiedzi uczestników 

Szkolenie zdecydowanie podniosło moje 

kompetencje, zdobycie nowych wiadomości, 

możliwość wykorzystania wiedzy w pracy, 

możliwość wymiany doświadczeń.

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej na zakończenie 

szkoleń w obszarze matematycznym 



Moduł informatyczny: liczba godzin zajęć – 68

1. Konstruowanie i programowanie robotów

2. Programowanie strukturalne, obiektowe i funkcyjne (np. język Python)

3. Obsługa programów grafiki rastrowej oraz tworzenie i montaż filmów (np.

pakiet firmy Adobe)

4. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (informatyka)



Aspekty szkolenie Uszczegółowienie 
Średnia liczba punktów w sakli od 1 do 5 

(najlepsza ocena) 

1 Ocena szkoleń 
Ogólnie 5

Wartość merytoryczna 5

2 Ocena programów i metod pracy 

Zdobycie nowej wiedzy 4.9

Uzyskanie nowych umiejętności 5

Metody, rytm pracy, środki dydaktyczne 5

3 Ocena prowadzącego szkolenie 

Stworzenie miłej atmosfery 5

Zaangażowanie 5

Znajomość tematu 5

4
Zdobycie nowych kompetencji 

przez uczestników szkolenia 

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia 

podniosły moje kompetencje 

Prawie 100% uczestników potwierdziło wzrost 

kompetencji 

5 Osobiste korzyści ze szkolenia Przykłady wypowiedzi uczestników 

Poszerzenie wiedzy z zakresu programowania, 

poznanie treści przydatnych w pracy nauczyciela 

informatyki, poznanie nowych platform i aplikacji, 

podniesienie kwalifikacji, możliwość wykorzystani 

robotów w pracy z dziećmi. 

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej na zakończenie szkoleń 

w obszarze informatycznym 



Moduł językowy: liczba godzin zajęć – 52

1. Język specjalistyczny (English for Specific Purposes - ESP) w nauczaniu języków

obcych

2. Programy nauczania w klasach dwujęzycznych

3. Wykorzystanie metody Content and Language Integrated Learning - CLIL

(zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego) do nauczania języków

obcych

4. Techniki teatralne (drama) i literatura na lekcjach języka obcego

5. Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcjach języka obcego

6. Jak uczyć języka obcego uczniów z dysleksją?

7. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (języki obce)



Aspekty szkolenie Uszczegółowienie 
Średnia liczba punktów w sakli od 1 do 5 

(najlepsza ocena) 

1 Ocena szkoleń 
Ogólnie 5

Wartość merytoryczna 5

2 Ocena programów i metod pracy 

Zdobycie nowej wiedzy 4,9

Uzyskanie nowych umiejętności 5

Metody, rytm pracy, środki dydaktyczne 5

3 Ocena prowadzącego szkolenie 

Stworzenie miłej atmosfery 5

Zaangażowanie 5

Znajomość tematu 5

4
Zdobycie nowych kompetencji przez 

uczestników szkolenia 

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia 

podniosły moje kompetencje 

Prawie 100% uczestników potwierdziło wzrost 

kompetencji 

5 Osobiste korzyści ze szkolenia Przykłady wypowiedzi uczestników 

Poznanie nowych metod nauczania, możliwość 

wykorzystania wiedzy w praktyce, podniesienie 

kompetencji zawodowych, inspirujące szkolenie, 

uzyskanie praktycznej wiedzy.  

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej na zakończenie 

szkoleń w obszarze językowym



Moduł ogólnoprzedmiotowy: liczba godzin zajęć - 70 

1. Tworzenie stron internetowych w języku HTML + CSS

2. Wykorzystanie platformy MOODLE w praktyce nauczyciela

3. Microsoft Teams bez tajemnic – kluczowe funkcjonalności w edukacji zdalnej

4. Zastosowanie myślenia wizualnego w nauczaniu

5. Logodydaktyka w nauczaniu

6. Wykorzystanie gamifikacji w nauczaniu

7. Prawa autorskie i autorskie materiały nauczyciela w praktyce wydawniczej

8. Szkolenia z dziedziny retoryki i debat oxfordzkich



Moduł ogólnoprzedmiotowy – szkolenia i kursy realizowane przez zewnętrzne 
podmioty: liczba godzin - 298

1. Kurs tutoringu I i II stopnia

2. "Jak prowadzić Klub Młodego Odkrywcy"

3. Wystąpienia publiczne i nagrywanie lekcji w pracy nauczyciela

4. Szkolenie z zakresu technik szybkiego uczenia się i skutecznego zapamiętywania

5. Neurodydaktyka w praktyce szkolnej

6. Wykorzystanie e-narzędzi wyszukiwawczych, baz danych, katalogów i in. narzędzi

wspomagających wyszukiwanie i pozyskiwane informacji - Szkolenie realizowane przez

Partnera Projektu - Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w

Lublinie



Aspekty szkolenie Uszczegółowienie 
Średnia liczba punktów w sakli od 1 do 5 

(najlepsza ocena) 

1 Ocena szkoleń 
Ogólnie 5

Wartość merytoryczna 5

2 Ocena programów i metod pracy 

Zdobycie nowej wiedzy 4,9

Uzyskanie nowych umiejętności 4,9

Metody, rytm pracy, środki dydaktyczne 4,9

3 Ocena prowadzącego szkolenie 

Stworzenie miłej atmosfery 5

Zaangażowanie 5

Znajomość tematu 5

4
Zdobycie nowych kompetencji 

przez uczestników szkolenia 

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia 

podniosły moje kompetencje 

Prawie 100% uczestników potwierdziło wzrost 

kompetencji 

5 Osobiste korzyści ze szkolenia Przykłady wypowiedzi uczestników 

Możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce, 

podniesienie własnych kompetencji, możliwość 

rozwoju, niektóre metody zastosuję w pracy, 

poznane aplikacje wykorzystam w pracy. 

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej na zakończenie szkoleń w 

obszarze ogólnoprzedmiotowym



Warsztaty prowadzone przez LSCDN w Lublinie (14 warsztatów)

MATEMATYKA

1. Aktywizacja uczniów w edukacji matematycznej.

2. Grywalizacja w edukacji matematycznej.

FIZYKA

1. Praca z uczniem uzdolnionym w zakresie fizyki.

2. Metody i techniki pracy przydatne w nauczaniu fizyki.

CHEMIA

1. Strategie nauczania - uczenia się chemii.

2. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych z chemii do potrzeb i możliwości uczniów.



BIOLOGIA

1. Myślenie krytyczne w podstawie programowej przedmiotu biologia i jego

praktyczne zastosowanie.

2. Metody i techniki motywujące oraz ciekawe aplikacje w kształceniu kompetencji

kluczowych i ich praktyczne zastosowanie na lekcjach biologii.

GEOGRAFIA

1. Geocaching i questing jako forma zajęć terenowych.

2. Escape room geograficzny - czyli przepis na atrakcyjną lekcję powtórzeniową.



JĘZYKI OBCE

1. Narzędzia cyfrowe wspomagające pracę nowoczesnego nauczyciela języka

obcego. Chmury wyrazowe na lekcji języka obcego.

2. Aktywne rozwijanie sprawności językowych na lekcjach języków obcych.

INFORMATYKA

1. One Note - tworzymy notes zajęć.

2. Programowanie w Microsoft MakeCode w Teams. Praktyczne

wykorzystanie Microsoft MakeCode w Teams. Wykorzystanie Minecraft:

Education Edition.



Aspekty szkolenie Uszczegółowienie 
Średnia liczba punktów w sakli od 1 do 5 

(najlepsza ocena) 

1 Ocena szkoleń 
Ogólnie 5

Wartość merytoryczna 5

2 Ocena programów i metod pracy 

Zdobycie nowej wiedzy 4,9

Uzyskanie nowych umiejętności 5

Metody, rytm pracy, środki dydaktyczne 5

3 Ocena prowadzącego szkolenie 

Stworzenie miłej atmosfery 5

Zaangażowanie 5

Znajomość tematu 5

4
Zdobycie nowych kompetencji przez 

uczestników szkolenia 

Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia 

podniosły moje kompetencje 

Prawie 100% uczestników potwierdziło wzrost 

kompetencji 

5 Osobiste korzyści ze szkolenia Przykłady wypowiedzi uczestników 

Poszerzenie wiedzy z zakresu 

Microsoft MakeCode w Team przydatnych w 

pracy nauczyciela, poznanie nowych platform i 

aplikacji, podniesienie kwalifikacji, możliwość 

wykorzystanie Geocaching i questing w pracy z 

uczniami. 

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej na zakończenie warsztatów metodycznych 



Sieci współpracy i samokształcenia – matematyka

Liczba 

godzin 
Tematyka spotkania Materiał opracowany przez eksperta 

6

Z naszych doświadczeń –

przykłady dobrej i 

sprawdzonej praktyki. 

Dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi 

nauczycielami.

Prezentacja multimedialna:
- Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej i sprawdzonej praktyki. Dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Inne materiały i linki zamieszczone na platformie:
- Zamiana jednostek długości
- Zamiana jednostek masy
- Zamiana jednostek powierzchni
- Scenariusze lekcji - statystyka (SP i ponadpodstawowa) przydatne linki
- Nowe technologie - spis ciekawych programów i aplikacji
- Do wycinania - lekcja powtórzeniowa
- Statut nieumarły
- Materiały ćwiczeniowe z matematyki dla ósmoklasistów opublikowane na stronie.
LSCDN
- Propozycja wartościowego szkolenia z nowych programów i aplikacji
matematycznych.



Sieci współpracy i samokształcenia – matematyka

Liczba 

godzin 

Tematyka spotkania
Materiał opracowany przez eksperta 

6

Komunikacja nauczyciela z 

uczniem – budowanie 

pozytywnych relacji kluczem 

do skutecznego nauczania. 

Techniki uczenia się.

Prezentacje multimedialne:
- Komunikacja nauczyciela z uczniem – budowanie pozytywnych relacji
kluczem do skutecznego nauczania. Techniki uczenia się.
- Prezentacja - efektywne zasady skutecznej nauki
- Prezentacja - jak się uczyć?
- Prezentacja - techniki szybkiego uczenia się
Inne materiały i linki zamieszczone na platformie:
- Test osobowości
- Być tutorem - to być sobą i budować swój autorytet
- Sposoby "MORDOWANIA" pomysłów
- Bajka o czterech królewiczach – temperamenty
- O postawach życiowych cz1.
- O postawach życiowych cz2.
- Kwestionariusz inteligencji wielorakiej
Prezentacja multimedialna:

Czy można pozbyć się w szkole stopni i oceniać inaczej? W jaki sposób weryfikować rozwój i

postęp uczniów? - alternatywy dla oceniania.

6

Czy można pozbyć się w szkole 

stopni i oceniać inaczej? W 

jaki sposób weryfikować 

rozwój i postęp uczniów? -

alternatywy dla oceniania.



Sieci współpracy i samokształcenia – języki obce

Liczba 

godzin 
Tematyka spotkania Materiał opracowany przez eksperta 

6

Odejście od metody frontalnej na lekcjach języka 

angielskiego na rzecz projektów, metody stacji, rutyn 

myślenia krytycznego, narzędzi TIK i innych.

Prezentacje multimedialne:

- Metody stacji edukacyjnych oraz odwróconej 

klasy z zastosowaniem narzędzi TIK.

6
Czy oceny i testy są celem edukacji?

Alternatywne sposoby oceniania uczniów.

Prezentacje multimedialne:

- Ocenianie i testowanie na lekcjach języków 

obcych.

- Metody pracy na lekcjach języków- obcych.

6
Relacje w klasie, motywacja i inspiracja uczniów do 

nauki.

Prezentacja multimedialna:

- Brain friendly teaching.



Sieci współpracy i samokształcenia – fizyka

Liczba 

godzin 
Tematyka spotkania Materiał opracowany przez eksperta 

6
Idee i opinie Alberta Einsteina na podstawie 

książki Jak wyobrażam sobie świat?

Film: Doświadczenia z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych zakupionych w 

ramach projektu.

6
Wykorzystanie środków dydaktycznych w 

nauczaniu fizyki.

6

Nieobliczeniowe zadania z fizyki, służące 

rozpoznaniu wiedzy ,,zdroworozsądkowej”, u 

uczniów, na podstawie publikacji J. Domański, 

J. Turło Nieobliczeniowe zadania z fizyki



Sieci współpracy i samokształcenia – biologia

Liczba 

godzin 
Tematyka spotkania Materiał opracowany przez eksperta 

6 Fascynujący organizm człowieka Prezentacja multimedialna

6

Wycieczki terenowe skarbnicą wiedzy 

przyrodniczej.

Jak ukształtować młodego przyrodnika?"
Prezentacje multimedialne:

- Co w trawie piszczy?

- Gra w zielone.
6

Pracownia biologiczna moich marzeń.

Biologia w nauczaniu zdalnym -

gamifikacja w przedmiotach 

przyrodniczych.



Sieci współpracy i samokształcenia – chemia

Liczba 

godzin 
Tematyka spotkania Materiał opracowany przez eksperta 

6

Modele i doświadczenie chemiczne w 

pracy nauczyciela Modelowej Szkoły 

Ćwiczeń.

Opracowanie tekstowe i nagrany film: 

Wykorzystanie modeli i doświadczeń w 

nauczaniu chemii.  

6

Praca z uczniem zdolnym - metody i 

środki dydaktyczne wykorzystywane w 

rozwijaniu uzdolnień chemicznych.

Prezentacja: Praca z uczniem zdolnym - metody i 

środki dydaktyczne wykorzystywane w rozwijaniu 

uzdolnień chemicznych.

6

Praca z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi na lekcjach 

chemii.

Prezentacja: Praca z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi na lekcjach chemii.



Sieci współpracy i samokształcenia – informatyka

Liczba 

godzin 
Tematyka spotkania Materiał opracowany przez eksperta 

4
Narzędzia TIK w nauczaniu 

informatyki.

Wykaz narzędzi TIK stosowanych przez nauczycieli informatyki.

Opracowanie: nauczyciele uczestniczący w spotkaniu pod 

kierunkiem eksperta.

6

Wyposażenie pracowni 

informatycznych w ramach 

Modelowej Szkół Ćwiczeń – szkoła 

wiodąca.

Robotyka dla najmłodszych i nie tylko. Prezentacja dotycząca 

wykorzystania podłogi interaktywnej, programowalnych klocków 

Lego oraz robota Photon.

6

Praca z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych – uczeń 

zdolny.

Opracowanie 6 zestawów zadań do pracy z uczniem uzdolnionym 

informatycznie obejmujących zakres wiedzy i umiejętności  ucznia 

przygotowującego się  do konkursu Mistrz Komputera.

Opracowanie: nauczyciele uczestniczący w spotkaniu pod 

kierunkiem eksperta.

2
Propozycje scenariuszy zajęć z 

informatyki.

Scenariusz 1 Scena niczym kartka, o rysowaniu w programie 

Scratch.

Scenariusz 2 Zakodowane sporty zimowe.



Sieci współpracy i samokształcenia – geografia

Liczba 

godzin 
Tematyka spotkania Materiał opracowany przez eksperta 

6
Narzędzia TIK w nauczaniu 

geografii.

Wykaz narzędzi TIK stosowanych przez nauczycieli geografii.

Opracowanie: nauczyciele uczestniczący w spotkaniu pod 

kierunkiem eksperta.

6 Jak realizować zajęcia terenowe.

Wyznaczanie kierunków geograficznych za pomocą 

kompasu.

Orientowanie planu/mapy topograficznej w terenie.

Pomiar wysokości pagórka za pomocą niwelatora.

Opracowanie: nauczyciele uczestniczący w spotkaniu pod 

kierunkiem eksperta.

6
Jak realizować zajęcia terenowe w 

Lublinie, cd.

Karta pracy do zajęć terenowych w wąwozie Czuby.

Gra miejska w Lublinie.

Opracowanie: nauczyciele uczestniczący w spotkaniu pod 

kierunkiem eksperta.



Efekty oddziaływań sieci współpracy i samokształcenia:

• wymiana doświadczeń między uczestnikami,

• analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,,

• poszerzanie kompetencji uczestników,

• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

• nawiązywanie kontaktów i współpraca między szkołami.



W ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” zostały

rozwinięte kompetencje metodyczne, takie jak:

• motywowanie uczniów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,

• tworzenie i wykorzystywanie środków dydaktycznych, a także IT w pracy z

uczniami,

• korzystanie z metod badawczych, jak obserwacja, eksperyment,

• indywidualizacja procesu kształcenia,

• zarządzanie procesem grupowym w klasie,

• ocenianie wspierające rozwój uczniów.



W ramach „Modelowej Szkoły Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” zostały
najbardziej rozwinięte kompetencje metodyczne dotyczące tworzenia
i wykorzystywania środków dydaktycznych, także IT w pracy z uczniami.



93,7% nauczycieli i nauczycielek stwierdziło, że uczestnictwo w 

projekcie przyczyniło się do podniesienia umiejętności rozwijania u 
uczniów kompetencji kluczowych.



Największy wzrost kompetencji nastąpił w przypadku kompetencji matematycznych,

w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, następnie kompetencji

cyfrowych i w zakresie tworzenia i rozumienia informacji oraz kompetencji

osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.



Wnioski z ewaluacji

1. Wyniki badania wszystkich grup beneficjentów pokazują głęboki sens tworzenia

wspólnoty wzajemnego uczenia się poprzez organizowanie szkoły ćwiczeń. Efektem

realizacji projektu jest powstanie szkoły ćwiczeń skupiającej się na doskonaleniu

zawodowym nauczycieli w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy

dydaktycznej, gdzie obecni nauczyciele będą mogli nadal doskonalić swój warsztat

pracy, a przyszli, będą mogli doskonalić się pod okiem doświadczonych opiekunów,

w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

2. Zwiększyła się efektywność doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w

województwie lubelskim w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy

dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych

i uniwersalnych. Największy wzrost kompetencji nastąpił w przypadku kompetencji

matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, następnie

kompetencji cyfrowych i w zakresie tworzenia i rozumienia informacji oraz

kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.



Wnioski z ewaluacji cd.

3. Projekt przyczynił się do rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych

i umiejętności uniwersalnych, zacieśnienia współpracy między szkołami

a uczelnią wyższą i placówką doskonalenia nauczycieli, w wyniku której, w

przyszłości, będą współtworzyć i mieć wpływ na lokalny system doskonalenia

nauczycieli, a także na rozwój zainteresowań młodych ludzi oraz pomoc w

kształtowaniu kariery zawodowej.

4. W ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”

zostały najbardziej rozwinięte kompetencje metodyczne dotyczące tworzenia

i wykorzystywania środków dydaktycznych, także IT w pracy z uczniami, jak

również motywowana uczniów, rozbudzania ich ciekawości poznawczej,

korzystania z metod badawczych, takich jak obserwacja, eksperyment,

indywidualizacji procesu kształcenia, zarządzania procesem grupowym w klasie

oraz oceniania wspierającego rozwój uczniów.



Wnioski z ewaluacji cd.

5. Wprowadzenie nowych modeli kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych

nauczycieli oraz kariery zawodowej nauczycieli sprzyja wybieraniu zawodu

nauczyciela i pozostawaniu w nim najlepszych, dzięki uzyskaniu przez nauczycieli

wiedzy i kompetencji oraz doświadczenia w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych

metod i form pracy dydaktycznej.

6. Uczestnicząc w działaniach proponowanych przez nauczycieli – trenerów,

nauczyciele mieli możliwość doświadczania nowej jakości edukacji, wykorzystania

w kontekście założeń konstruktywistycznej teorii uczenia się. Doświadczania

autentycznego pokonywania codziennych wyzwań przez dialog, dyskusję i wymianę

doświadczeń w różnych aspektach funkcjonowania w szkole.



Wnioski z ewaluacji cd.

7. Aktywne uczestnictwo nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia, lekcjach

pokazowych oraz w sieciach współpracy i samokształcenia poprzez dzielenie się

pomysłami, doświadczeniami, odnoszenie do własnego warsztatu pracy

przyczyniło się do budowania poczucia samozadowolenia i satysfakcji ze

współpracy nauczycieli, którzy poprzez eksponowanie własnych autorskich

rozwiązań, pomysłów i idei, tworzą środowisko wzajemnego uczenia się, które

stwarza szczególne warunki do rozwijania poczucie kompetencji i wiary we własne

zasoby oraz sens podejmowanych działań.

8. Szkoła ćwiczeń stała się dla nauczycieli i studentów miejscem i czasem zderzenia

się wyobrażonego konstruktu roli nauczyciela z rzeczywistością szkolną. Dysonans

poznawczy stał się istotnym impulsem do reorganizacji osobistych struktur wiedzy

kandydatów na nauczycieli.



Wnioski z ewaluacji cd.

9. Do podniesienia jakości warunków pracy nauczycieli szkół wiodących w bardzo
dużym stopniu przyczynił się zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do
pracowni przedmiotowych oraz wdrażanie nowoczesnych metod pracy.
Nauczyciele doskonalą swój warsztat, co przekłada się na rozwój zainteresowań
młodych ludzi oraz na kształtowani kariery zawodowej wychowanków.



Rekomendacje na przyszłość

1. Realizacja założeń projektu pozwala stwierdzić, że nauczyciele w procesie doskonalenia

kompetencji profesjonalnych wymagają jednocześnie wsparcia merytorycznego, emocjonalnego.

Należy jednak przy tym mieć na względzie, że każda forma wspomagania powinna być

dostosowana do rzeczywistych potrzeb odbiorcy.

2. Funkcjonowanie szkoły ćwiczeń oparte na modelu wzajemnego uczenia się wymaga

podejmowania działań kooperatywnych, polegających na dialogu, wymianie wiedzy

i doświadczeń, wzajemnego wykorzystywania kompetencji i udzielania sobie wsparcia

psychicznego.

3. Warto w procesie nabywania nowych kompetencji zawodowych nauczycieli opierać się na

wzajemnym korzystaniu ze swoich kompetencji przez osoby udzielające i przyjmujące wsparcie,

co pozwoli w efekcie na poczucie sprawstwa.



Rekomendacje na przyszłość

4. Należy wykorzystywać materialne (pracownie przedmiotowe) oraz ludzkie (nauczyciele
szkół wiodących, którzy zostali przygotowani merytorycznie do prowadzenia szkoły
ćwiczeń) zasoby do wdrażania w procesie nauczania nowoczesnych treści, narzędzi i
zasobów dydaktycznych, które pozwolą poprawić rezultaty procesu kształcenia.

5. Praca sieci współpracy i samokształcenia powinna się odbywać z wykorzystaniem
zasobów szkoły ćwiczeń i platformy doskonaleniewsieci.pl, na której należy kontynuować
działania realizowane w ramach projektu w celu wymiany doświadczeń w zakresie
nowoczesnych metod nauczania (fizyki, chemii, geografii, biologii, matematyki,
informatyki i języków obcych) oraz rozwijania samodzielności, innowacyjności i
kreatywności zarówno uczniów, jak i nauczycieli.



Prezentacja powstała w ramach projektu 

„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

w ramach konkursu

„Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”  

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli


