Moduł III, zał. 1

Zadania nauczycieli
Tabela . Przykładowe zadania nauczyciela
Aspekty działań

Planowanie
i organizacja procesów
edukacyjnowychowawczych

Realizacja procesów
edukacyjnowychowawczych

Zadania

gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu
kształcenia, lecz także poprzedniego i następnego, ponieważ wiadomości i
umiejętności zdobyte na wcześniejszym etapie stanowią bazę do realizacji
zajęć na następnym etapie edukacyjnym,
wybór, modyfikacja lub opracowanie programu nauczania,
analiza proponowanego do szkolnego zestawu programu pod kątem jego
zgodności z podstawą programową oraz możliwości dostosowania jego
realizacji do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku w szkole,
rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych, sposobów
uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia,
opracowanie planu działań edukacyjnych na dany rok szkolny,
precyzyjne i jednoznaczne formułowanie celów edukacyjnych, najlepiej w
ujęciu operacyjnym,
ustalenie wymagań edukacyjnych, czyli zgodnego z podstawą programową
zestawu wiadomości i umiejętności do opanowania na danym etapie
kształcenia i/lub w danej klasie,
uporządkowanie i hierarchizacja ustalonych celów zgodnie z przyjętą
taksonomią,
dobór treści kształcenia umożliwiających realizację założonych celów,
dostosowanie treści kształcenia do poziomu i możliwości uczniów,
poinformowanie uczniów o stawianych przed nimi celach uczenia się i
oczekiwaniach,
organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktycznowyrównawczych i specjalistycznych odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
uczniów,
uwzględnienie w planach dydaktycznych zalecanych sposobów i warunków
realizacji podstawy programowej,
wybór podręcznika znajdującego się na liście MEN,
planowanie działań dotyczących realizacji ogólnych zadań szkoły.
przekazywanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie
właściwych postaw traktuje się jako wzajemnie uzupełniające się i
nierozłączne wymiary pracy dydaktycznej,
realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z
poprzedniego etapu edukacyjnego,
nauczanie i uczenie uczenia się,
tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,
kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie,
stosowanie metod aktywizujących uczniów w procesie nauczania – uczenia

Badanie i analiza
efektów realizacji
procesów edukacyjnowychowawczych

Doskonalenie
zachodzących
w szkole procesów
edukacyjnowychowawczych

Źródło: opracowanie własne.

się,
stosowanie metod pracy dostosowanych do potrzeb uczniów,
motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się,
tworzenie warunków do pracy samodzielnej i zespołowej,
stosowanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów,
realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i
sposobów wdrażania,
indywidualizacja procesu kształcenia,
stwarzanie warunków do osiągania przez uczniów różnorodnych sukcesów
edukacyjnych na miarę ich możliwości,
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
wprowadzanie uczniów w świat wartości i norm społecznych,
realizacja działań antydyskryminacyjnych,
współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju uczniów,
wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach,
udzielanie uczniom wspierających informacji zwrotnych pozwalających się
uczyć,
ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w odniesieniu do postawionych
wymagań,
informowanie uczniów o postępach w nauce,
zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym uczniów.
monitorowanie i analiza postępów rozwoju każdego ucznia, z
uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,
monitorowanie i badanie efektów kształcenia,
sprawdzanie na koniec półrocza i roku szkolnego realizacji treści
określonych w podstawie programowej,
samoewaluacja postępowania dydaktycznego i wychowawczego.
doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej,
modyfikacja i doskonalenie działań edukacyjno-wychowawczych,
podniesienie wyników kształcenia i wychowania.

Moduł III, zał. 2

Zadania zespołów nauczycielskich
Tabela . Przykładowe zadania zespołów nauczycielskich

Aspekty działań

Zadania

Planowanie i
organizacja procesów
edukacyjnowychowawczych

analiza podstawy programowej,
badanie zgodności programów nauczania z podstawą programową,
wnioskowanie do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku
w szkole,
wybór podręczników po uprzednim sprawdzeniu, czy znajdują się
na liście MEN,
opracowanie przedmiotowego systemu oceniania w celu przekazania
uczniom precyzyjnych wymagań edukacyjnych,
planowanie i organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający
uczeniu się.

Realizacja procesów
edukacyjnowychowawczych

wspólne poszukiwanie najefektywniejszych metod pracy z uczniami,
wymiana doświadczeń w zakresie realizacji ogólnych zadań szkoły,
realizacja przedsięwzięć o charakterze interdyscyplinarnym.

Badanie i analiza
efektów realizacji
procesów edukacyjnowychowawczych

badanie postępów uczniów,
monitorowanie i analiza wyników kształcenia na poziomie klasy
i szkoły,
analiza wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz wyników
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej,
obserwacja postaw i zachowań uczniów.
wdrażanie wniosków z prowadzonych badań i analiz wyników kształcenia i
wychowania,
w razie potrzeb wprowadzanie zmian w szkolnym systemie kształcenia i
wychowania,
doskonalenie procesów edukacyjnych i wychowawczych.

Doskonalenie
zachodzących w szkole
procesów edukacyjnowychowawczych

Źródło: opracowanie własne.

Moduł III, zał. 3

Zadania dyrektora
Tabela . Przykładowe zadania dyrektora

Aspekty działań

Zadania

Planowanie i
organizacja procesów
edukacyjnowychowawczych

programowanie i planowanie pracy szkoły,
sprawdzanie, czy proponowane do szkolnego zestawu programy nauczania
są zgodne z podstawą programową,
dopuszczanie do użytku w szkole programów zgodnych z podstawą
programową,
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zalecanych sposobów i warunków realizacji
podstawy programowej,
zobowiązanie nauczycieli do zapoznania się z podstawą programową
danych zajęć edukacyjnych,
powołanie zespołu zadaniowego w celu przeanalizowania szkolnego
programu wychowawczego pod kątem jego zgodności z podstawą
programową i dopuszczonymi do użytku szkolnego programami nauczania,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego na etapie planowania
i organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych,
inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych.

Realizacja procesów
edukacyjnowychowawczych

dbałość o warunki i przebieg procesu kształcenia i wychowania,
systematyczne kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizacją procesów
edukacyjnych i wychowawczych,
kontrolowanie zgodności działań nauczycieli z obowiązującym prawem,
analiza dzienników zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dokumentacji
nauczycielskich zespołów klasowych i przedmiotowych,
obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
zapewnianie nauczycielom pomocy i wsparcia w realizacji zadań
określonych w podstawie programowej,
dokumentowanie działań związanych z monitorowaniem realizacji
podstawy programowej.

Badanie i analiza
efektów realizacji
procesów edukacyjnowychowawczych

kierowanie procesem monitorowania realizacji podstawy programowej,
badanie
znajomości
obowiązującej
podstawy
programowej
wśród nauczycieli,
badanie efektów kształcenia i wychowania,
analiza
stopnia
realizacji
treści
nauczania
określonych

w podstawie programowej,
badanie, w jaki sposób nauczyciele indywidualizują proces kształcenia,
analiza zgodności tematyki zajęć z realizowanymi programami nauczania,
analiza stopnia realizacji minimalnej liczby godzin zajęć edukacyjnych.
Doskonalenie
zachodzących w szkole
procesów edukacyjnowychowawczych

Źródło: opracowanie własne.

wskazywanie kierunków zmian w szkolnym systemie kształcenia
i wychowania,
inicjowanie działań służących doskonaleniu procesów edukacyjnych
i wychowawczych,
podejmowanie działań organizacyjnych zapewniających właściwą realizację
podstawy programowej.

