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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej

wymagań państwa.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły

w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

10. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

11. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te

wymagania na pięciu poziomach:

● Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-04-2015 - 26-04-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Ewa Ignaszak i Joanna Banach. Badaniem objęto 76 słuchaczy (ankieta i wywiad

grupowy) i 15 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem

placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę

dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary

działania szkoły.

Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi:

OZ - Arkusz obserwacji zajęć

AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły/placówki

AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

AS - Kwestionariusz ankiety dla słuchaczy

APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora

ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

WS - Scenariusz wywiadu grupowego ze słuchaczami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły/placówki

WP - Scenariusz wywiadu z partnerami

WNG - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczącym jedną grupę

WSPO - Scenariusz wywiadu ze słuchaczami po obserwacji
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Obraz szkoły

Raport, do którego lektury zapraszamy, dotyczy problemowej ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w w

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Toruniu. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, wynikające

z badań, informacje o szkole.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje od 2004 roku. Jest placówką niepubliczną z uprawnieniami

szkoły publicznej, prowadzoną przez SKK Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie i nie pobiera opłat za naukę.

Oprócz liceum w szkole prowadzone są szkoły policealne, studia jednoroczne, kursy zawodowe, doskonalące,

pedagogiczno-metodyczne oraz z zakresu oligofrenopedagogiki. Od 2015 r. placówka zmieniła swoją siedzibę

i zajmuje obecnie dwa piętra budynku Banku Millenium z  lokalizacją w pobliżu Starego Miasta. Budynek

wyposażony jest w windę. Zajęcia odbywają się w estetycznych pomieszczeniach z dostępem do Internetu.

Szkoła posiada pracownię informatyczną oraz wyposażona jest w tablice interaktywne i rzutniki. W korytarzach

znajdują się fotele oraz automat z napojami. Zarówno baza lokalowa, jak i wyposażenie szkoły, sprzyjają

realizacji podstawy programowej.

Do szkoły uczęszczają osoby dorosłe w różnym wieku i o różnych doświadczeniach życiowych i edukacyjnych.

Liceum daje im szansę ukończenia szkoły średniej, zdania matury i podjęcia kolejnego etapu kształcenia

z możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele wnikliwie diagnozują sytuację rodzinną 

i zawodową słuchaczy, a także ich poziom wiedzy i umiejętności. Dostrzegają przede wszystkim potrzebę

indywidualizacji procesu nauczania. Konsultują terminy i godziny ustnych egzaminów maturalnych,

wprowadzają warsztaty integracyjne i analizują sytuacje trudne. Dla nieobecnych organizuje się konsultacje

wyrównawcze w tygodniu poza terminami zjazdów. Dla osób z problemami w opanowaniu treści nauczyciele

wysyłają część materiałów elektronicznie i utrzymują z nimi kontakt mailowy. Słuchacze bez wcześniejszego

umawiania się mogą otrzymać pomoc w godzinach obowiązujących dyżurów. Nauczyciele omawiają

indywidualnie ze słuchaczami wyniki prac kontrolnych i sposoby ich przygotowania. W przypadku uzyskania

oceny niedostatecznej, jest możliwość oddania drugiej pracy, a słuchacze ambitni mogą uzyskać ocenę celującą

po wykonaniu dodatkowych prac. Indywidualizacja procesu nauczania była dostrzegalna na obserwowanych

lekcjach. W tym zakresie stosowano pracę samodzielną i grupową, wykonywano ćwiczenia, zachęcano

do swobodnych wypowiedzi i wyrażania własnych opinii, odwoływano się do osobistych i pozaszkolnych

doświadczeń oraz stosowano elementy oceniania kształtującego. Motywowano słuchaczy poprzez stwarzanie

możliwości wyboru, dawanie praktycznych wskazówek, jak należy się uczyć, co warto zapamiętać i jak skojarzyć

fakty i nazwiska oraz poprzez zgodę na fotografowanie prezentacji i proponowanie dodatkowych materiałów. Na

szczególną uwagę zasługuje lekcja historii, podczas której w każdym momencie nauczyciel w sposób

mistrzowski angażował słuchaczy do pracy i indywidualizował proces dydaktyczny. W szkole nie ma przejawów

dyskryminacji, a słuchacze wzajemnie się wspierają, dyscyplinują i pomagają sobie w nauce pomimo dużych

różnic wiekowych oraz są organizatorami spotkań i imprez na terenie placówki. Jak mówią słuchacze, w szkole

panuje rodzinna atmosfera i warto zauważyć, że są przykłady uczących się rodzin w jednym oddziale. Szkoła

bada jakość swojej pracy w ramach ewaluacji wewnętrznej poprzez ankietowanie słuchaczy i rozmowy

indywidualne z osobami uzyskującymi niskie wyniki w nauce. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy

nauczyciele analizują wyniki egzaminów maturalnych i postępy słuchaczy, a także wykorzystują wyniki badań

zewnętrznych, np. Instytutu Badań Edukacyjnych.
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Na podstawie ewaluacji zewnętrznej należy stwierdzić, że szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

o nadzorze pedagogicznym na poziomie wysokim. Daje nadzieję słuchaczom  na lepszą przyszłość.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Patron

Typ placówki Liceum ogólnokształcące

Miejscowość Toruń

Ulica Św. Katarzyny

Numer 4

Kod pocztowy 87-100

Urząd pocztowy Toruń

Telefon 0566219435

Fax 0566576276

Www www.skk.pl

Regon 09315483100164

Publiczność niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Kategoria uczniów Dorośli

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze

Oddziały

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)

Średnia liczba uczących się w oddziale

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat Toruń

Gmina Toruń

Typ gminy gmina miejska
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Poziom spełniania wymagań państwa

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z
poprzedniego etapu edukacyjnego (D)

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
(D)

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego słuchacza, uwzględniając jego
możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D)

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć słuchaczy przyczyniają się do wzrostu
efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych słuchaczy. Wyniki analizy osiągnięć
słuchaczy, w tym słuchaczy, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność
podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B)

Słuchacze odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B)

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację B

W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia
się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza (D)

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne
organizowane dla słuchaczy wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych są
odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego słuchacza (D)

W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły
lub placówki (D)

Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc słuchaczom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D)

W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w
odniesieniu do każdego słuchacza (B)

W opinii słuchaczy wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B)

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B

W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje
się i podejmuje działania (D)

Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby
modyfikowane (D)

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B)

W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć
słuchaczy i losów absolwentów (B)
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Wnioski

1. Oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej, podlega modyfikacjom i daje

słuchaczom szansę ukończenia szkoły i zdania egzaminów maturalnych.

2. Warunki lokalowe szkoły i wyposażenie umożliwiają realizację podstawy programowej oraz przyjętych

programów nauczania, zaspokajając potrzeby edukacyjne młodzieży.

3. Procesy edukacyjne przebiegające na lekcjach mają charakter zorganizowany i są dostosowane do potrzeb

licealistów. Nauczyciele wspierają słuchaczy, stosują aktywne metody pracy i motywują ich do pracy, co w dużej

mierze przekłada się na ich sukcesy w nauce.

4. Na szczególną uwagę zasługuje indywidualizacja procesu nauczania, poprzez np. zajęcia wyrównawcze,

konsultacje indywidualne i dostrzegalne na lekcjach wsparcie wszystkich słuchaczy na miarę ich potrzeb.

5. Nauczyciele dokonują analiz ilościowych i jakościowych wyników egzaminów maturalnych i chociaż

formułowane wnioski mają czasami charakter zbyt ogólny, na ich podstawie planuje się pracę szkoły

i podejmuje działania przyczyniające się do sukcesów słuchaczy.

6. Nauczyciele przeprowadzają wiele badań, w tym ewaluację wewnętrzną, diagnozy sytuacji życiowej, poziomu

wiedzy i umiejętności słuchaczy oraz korzystają z wyników badań zewnętrznych, co przekłada się

na doskonalenie ich warsztatu pracy.
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Z przeprowadzonych badań w trakcie ewaluacji zewnętrznej wynika, że w szkole realizuje się

podstawę programową, uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego

oraz wyniki przeprowadzonych diagnoz i rozpoznania ich sytuacji zawodowej i rodzinnej. Procesy

edukacyjne przebiegają zgodnie z zalecanymi warunkami ich realizacji. Podejmowane działania

przez nauczycieli sprzyjają osiąganiu sukcesów słuchaczy na wyższym etapie edukacyjnym lub na

rynku pracy. Świadczą o tym podejmowane decyzje słuchaczy o dalszym kształceniu w szkole

policealnej i na uczelniach wyższych. Warto zauważyć, że szkoła rozwija się i ma coraz więcej

słuchaczy, a jej ukończenie jest dość powszechne.

Obszar badania:  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając

osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego

Szkoła realizuje podstawę programową uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu

edukacyjnego oraz wyniki przeprowadzonych diagnoz i rozpoznania ich sytuacji zawodowej

i rodzinnej.

W szkole prowadzone są diagnozy wiadomości i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów. Analizowane

są wyniki słuchaczy uzyskane na świadectwie szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły

zawodowej i ewentualne przedstawione opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych. Na

pierwszych zajęciach nauczyciele przeprowadzają rozpoznanie sytuacji rodzinnej i zawodowej słuchaczy za

pomocą narzędzi własnych dostosowanych do poziomu otwartości zespołu, np. poprzez rozmowy, testy

i sprawdziany. Wyniki diagnoz nauczyciele wykorzystują do modyfikowania metod i form pracy, dostosowania

treści oraz organizowania słuchaczom różnych form pomocy w celu uzupełnienia braków wynikających

z realizacji podstawy programowej. Słuchacze przyjęci na wyższy semestr zobowiązani są uzupełnić różnice

programowe. W tym celu kontaktują się z nauczycielami, którzy diagnozują stan ich wiedzy i umiejętności,

a następnie przystępują do zaliczenia i egzaminu. Szkoła organizuje egzaminy w terminie dodatkowym dla osób

nieobecnych w pierwszym terminie, w tym z powodów losowych oraz które uzyskały ocenę niedostateczną.

Z wywiadu ze słuchaczami wynika, że nauczyciele są "otwarci", rozumieją ich potrzeby i wspomagają ich

w radzeniu sobie z trudnościami w nauce, prowadzą konsultacje i dodatkowe zajęcia. Poprzez stały kontakt

osobisty lub drogą mailową mają możliwość korygowania błędów i weryfikowania swoich umiejętności.
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Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji

Nauczyciele kształtują u słuchaczy kompetencje kluczowe z wykorzystaniem zalecanych warunków

i sposobów realizacji podstawy programowej.

Nauczyciele, jak wynika z ankiet, uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,

np.umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (wykres 1j), uczenia się (wykres 2j), wykorzystywania

narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowaniu sądów opartych na rozumieniu matematycznym

(wykres 3j), posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 4j) oraz

doskonalenia umiejętności pracy zespołowej (wykres 5j). Uwzględniają również umiejętność formułowania

sądów opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (wykres 6j) oraz czytania

(wykres 7j), jednak wyniki tych odpowiedzi wskazują na istotne różnice statystyczne w analizie porównawczej

z innymi szkołami. Nauczyciele deklarują również, że najczęściej stosowanymi przez nich zalecanymi warunkami

i sposobami realizacji podstawy programowej jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (wykres 1o). Na obserwowanych zajęciach nauczyciele najczęściej

kształtowali umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, czytania i uczenia się (tabela 1). Na lekcjach

motywowano słuchaczy do pracy z tekstem źródłowym, rozwijano zainteresowania słuchaczy, organizowano

pracę zespołową oraz wykorzystywano środki multimedialne. 

Wykres 1j Wykres 2j
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Wykres 3j Wykres 4j

Wykres 5j Wykres 6j
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Wykres 7j
 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu

kształcenia były kształtowane u słuchaczy podczas lekcji? [OZ] (9787)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 7 / 1 87.5 / 12.5

2 myślenie matematyczne 4 / 4 50 / 50

3 myślenie naukowe 4 / 4 50 / 50

4 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym,

zarówno w mowie, jak i piśmie

8 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

3 / 5 37.5 / 62.5

6 umiejętność uczenia się 7 / 1 87.5 / 12.5

7 umiejętność pracy zespołowej 5 / 3 62.5 / 37.5

8 umiejętności zawodowe 1 / 7 12.5 / 87.5

9 inne, jakie? 0 / 8 0 / 100
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Obszar badania:  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego

słuchacza, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych

analiz

Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia słuchaczy, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.

Nauczyciele monitorują osiągnięcia słuchaczy najczęściej poprzez zadawanie pytań, sprawdzanie, czy słuchacze

właściwie zrozumieli omawiane kwestie, w jaki sposób wykonują zadania oraz dawanie im możliwości zadawania

pytań i zbierania informacji zwrotnych (wykres 1w). Wnioski z analiz osiągnięć nauczyciele wykorzystują

najczęściej do sprawdzania jakości efektów swojej pracy, modyfikowania metod i form pracy, indywidualizacji

nauczania i modyfikowania formy egzaminu (wykres1o). Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy

i umiejętności przez każdego słuchacza podczas lekcji najczęściej poprzez sprawdzanie, czy słuchacze właściwie

zrozumieli, w jaki sposób wykonują zadania oraz zadawanie pytań (tabela 1).

 

Wykres 1o
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego słuchacza

podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły podczas zajęć? [OZ]

(9751)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy słuchacze właściwie zrozumieli 8 / 0 100 / 0

2 sprawdza, w jaki sposób słuchacze wykonują zadania 8 / 0 100 / 0

3 zadaje pytania 8 / 0 100 / 0

4 prosi słuchaczy o podsumowanie 6 / 2 75 / 25

5 wykorzystuje techniki badawcze 4 / 4 50 / 50

6 pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 3 / 5 37.5 / 62.5

7 stwarza słuchaczom możliwość zadania pytania 5 / 3 62.5 / 37.5

8 inne, jakie? 0 / 8 0 / 100

Obszar badania:  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć słuchaczy

przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów

edukacyjnych słuchaczy. Wyniki analizy osiągnięć słuchaczy, w tym słuchaczy, którzy ukończyli

dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań

dydaktyczno-wychowawczych

Słuchacze osiągają sukcesy na wyższym etapie edukacyjnym lub na rynku pracy, co potwierdza

skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań.

W szkole analizuje się osiągnięcia słuchaczy. Na tej podstawie podejmowane są działania na rzecz podniesienia

efektów kształcenia. Przeprowadzana jest ewaluacja szkolnego planu nauczania (I i II semestr przedmioty

podstawowe, III - VI przedmioty maturalne), prowadzone są konsultacje indywidualne dla chętnych słuchaczy

i nieobecnych na zajęciach oraz przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna po I semestrze i na zakończenie

szkoły. Ponadto, szkoła organizuje pracę indywidualną ze słuchaczami oraz przeprowadza test diagnostyczny

na początku nauki w celu uzgadniania planów nauczania. Jeden zjazd poświęcony jest przeprowadzeniu

egzaminów, natomiast w miesiącach styczeń - kwiecień organizowany jest dla słuchaczy kurs przygotowujący

do matury. Jak wynika z deklaracji nauczycieli oraz analizy dokumentacji, szkoła rozwija się i ma coraz więcej

słuchaczy, jej ukończenie jest dość powszechne, a zdawalność matur utrzymuje się na poziomie średnim.

Najlepszy wynik egzaminu maturalnego szkoła osiągnęła w 2013 r. - z 15 słuchaczy przystąpiło dziesięciu,

a zdało dziewięciu. Natomiast w  2012 r. -  na 12 słuchaczy semestru szóstego do matury przystąpiło 6, a zdało

2. Natomiast w  2014 r. na  26 słuchaczy przystąpiło 18, a zdało 3. Wielu słuchaczy z założenia nie przystępuje

do matury, wystarczy im świadectwo ukończenia szkoły w uzyskaniu lub utrzymaniu pracy. Jednak wielu z nich

podejmuje dalsze kształcenie w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Z zestawienia ilości słuchaczy

rozpoczynających naukę i kończących liceum wynika, że w 2013 r. semestr piąty rozpoczynało 17 słuchaczy,

ukończyło szkołę 12, w  2014 r. - rozpoczynało 38, ukończyło 35, natomiast w 2015 r. na  44 rozpoczynających

ukończyło 41.
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Obszar badania:  Słuchacze odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku

pracy

Działania podejmowane przez szkołę przygotowują słuchaczy do kolejnego etapu kształcenia

lub funkcjonowania na rynku pracy.

Zdaniem słuchaczy, szkoła kształtuje umiejętności podejmowania decyzji w kierunku dalszego kształcenia

lub podejmowania pracy, co przekłada się na kreowanie ich własnej ścieżki zawodowej. Partnerzy szkoły

wskazali kształtowanie wśród słuchaczy umiejętności organizacyjnych, nawiązywania kontaktów oraz empatii

i wrażliwości na drugiego człowieka. Dyrektor wymienia prowadzone zajęcia z podstaw przedsiębiorczości oraz

działania podejmowane przez nauczycieli w celu rozwijania  i wzmacniania umiejętności takich jak korzystanie

ze źródeł informacji, czytanie ze zrozumieniem, komunikacja w języku obcym, otwartość i prezentacja samych

siebie podczas rozmów kwalifikacyjnych. Te cechy wzmacniane są na zajęciach poprzez zadawanie pytań

i angażowanie słuchaczy w dyskusję. Ponadto, jak wynika z deklaracji dyrektora, rozwijane są również

umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem poprzez organizację zajęć z informatyki w dobrze

wyposażonej pracowni informatycznej. Efektywność podejmowanych działań potwierdzają decyzje słuchaczy

o przystępowaniu do egzaminu maturalnego, dalszym kształceniu w szkole policealnej lub na uczelni wyższej

oraz starania o inne stanowisko lub utrzymanie aktualnego zatrudnienia. 
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Z ewaluacji zewnętrznej wynika, że w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną słuchaczy. Podejmowane są różnorodne

działania, uwzględniające ich sytuację życiową i poziom wiedzy, w celu ukończenia szkoły i zdania

egzaminu maturalnego. W liceum nie ma, jak twierdzą wszyscy respondenci, przejawów

dyskryminacji, jednak podejmuje się działania w tym zakresie. Współpraca z instytucjami lokalnego

środowiska jest adekwatna do potrzeb słuchaczy i ich sytuacji społecznej. Na obserwowanych

lekcjach różnymi sposobami i w sposób efektywny mobilizowano słuchaczy do pracy

i indywidualizowano proces dydaktyczny. W opinii większości słuchaczy wsparcie otrzymywane

od nauczycieli jest adekwatne do ich potrzeb. 

Obszar badania:  W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza

W szkole w sposób celowy i systematyczny rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację zawodową i rodzinną słuchaczy. 

Do szkoły uczęszczają dorośli słuchacze. Żaden z nich nie przedstawił opinii i orzeczenia poradni psychologiczno

– pedagogicznej, z której wynikałaby potrzeba dostosowania wymagań. Rozpoznawana jest jednak poprzez

rozmowy sytuacja edukacyjna, rodzinna i zawodowa słuchaczy. Diagnozuje się również ich poziom wiedzy

i umiejętności poprzez np. testy, krzyżówki i rozpoznawanie zdjęć historycznych. Z wywiadu z nauczycielami

wynika, że rozpoznano wiele potrzeb słuchaczy (tabela 1). Osoby przyjęte na wyższy semestr otrzymują

od dyrektora pisemną informację o różnicach programowych i danych nauczyciela, u którego muszą te różnice

zaliczyć. Słuchacze konsultują się z prowadzącymi przedmiot, otrzymują od nich zagadnienia i umawiają się

na termin zaliczenia.  Jak twierdzi dyrektor, z indywidualnych rozmów ze słuchaczami można wnioskować, iż

usprawiedliwiają oni absencję na zajęciach koniecznością świadczenia stosunku pracy. W związku z tym

oczekują indywidualnego rozpatrywania ich sytuacji osobistej. Aby umożliwić słuchaczom nieobecnym

nadrobienie materiału, szkoła organizuje konsultacje wyrównawcze w tygodniu, o czym powiadamiają ich

telefonicznie lub mailowo pracownicy sekretariatu. Słuchaczce w ciąży udziela się urlopu oraz innej pomocy

niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu

przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych

dla ciągłości nauki, dyrektor wyznacza dodatkowy termin egzaminu dogodny dla kobiety w okresie nie dłuższym

niż 6 miesięcy.  
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) słuchaczy?

[WNG] (9619)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 potrzeba akceptacji

2 potrzeba zrozumienia

3 potrzeba wsparcia i pomocy w nauce

4 potrzeba rozwijania zainteresowań i umiejętności

5 potrzeba motywacji do dalszego kształcenia

6 potrzeba uwzględnia sytuacji zawodowej i rodzinnej

Obszar badania:  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla słuchaczy wymagających

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia

rewalidacyjne dla słuchaczy niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb

każdego słuchacza

Działania podejmowane przez szkołę są adekwatne do potrzeb słuchaczy.

Szkoła konsultuje terminy i godziny ustnych egzaminów maturalnych ze słuchaczami, dostosowuje je do ich

dyspozycyjności. Wprowadzane są warsztaty integracyjne. Sytuacje trudne analizuje się indywidualnie dla

każdego słuchacza, np. zaświadczenia lekarskie o przewlekłej chorobie. Dla nieobecnych organizuje się

konsultacje wyrównawcze w tygodniu poza terminami zjazdów. Dla osób z problemami w opanowaniu treści

nauczyciele wysyłają część materiałów elektronicznie i utrzymują z nimi kontakt mailowy. Słuchacze bez

wcześniejszego umawiania się mogą otrzymać pomoc w godzinach obowiązujących dyżurów. Nauczyciele

omawiają indywidualnie ze słuchaczami wyniki prac kontrolnych i sposoby ich przygotowania. W przypadku

uzyskania oceny niedostatecznej, jest możliwość oddania drugiej pracy. Słuchacze ambitni mogą uzyskać ocenę

celującą po wykonaniu dodatkowych prac. Nauczyciele dbają o różnorodność metod, tak aby słuchacze

o różnych stylach uczenia się (kinestetycy, wzrokowcy, słuchowcy) optymalnie korzystali z zajęć. 
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Obszar badania:  W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne

obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki

W szkole podejmowane są działania antydyskryminacyjne adekwatne do specyfiki placówki.

W szkole nie ma przejawów dyskryminacji, co potwierdzają wszyscy respondenci. Zdaniem dyrektora, ze

względu na specyfikę liceum działania antydyskryminacyjne prowadzone są głównie w sytuacjach codziennych

i skierowane są na kształtowanie pożądanych postaw społecznych. Stąd udział w spektaklach teatralnych, akcji

"Zajączek" i "Nocnik" (zbiórka funduszy dla niepełnosprawnego podopiecznego z Domu Dziecka). Nauczyciele

w codziennej pracy skupiają się na integracji słuchaczy w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i o

różnym zapleczu ekonomicznym. Planując działania antydyskryminacyjne, wprowadzają odpowiednie treści

do realizowanych programów nauczania. Stosują techniki socjometryczne, aby diagnozować atmosferę

w oddziale poprzez zabawę "Zgadnij kto…" i w razie potrzeby wychwycić słuchaczy odrzucanych

lub ignorowanych. Organizując zajęcia dba się o to, aby grupy składały się z osób o zróżnicowanym statusie

i wieku, tak aby ich nie stygmatyzować. Jak wynika z ankiet, nauczyciele prowadzili różne działania

antydyskryminacyjne, zwłaszcza ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia oraz wiek i płeć (wykres

1w). Nauczyciele wymieniają wiele działań, które uznają za antydyskryminacyjne (tabela 1). Z wywiadu ze

słuchaczami wynika, że wszyscy są traktowani tak samo i są sprawiedliwie oceniani. Szkoła jest przyjazna,

otwarta i dostrzegalny jest ogólny szacunek. Przychodzenie na zajęcia jest w opinii słuchaczy przyjemnością,

a nauczyciele służą wsparciem w każdej sytuacji. Cytując jedną z osób uczestniczącą w wywiadzie, "tutaj jest

atmosfera domowa". 
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Wykres 1w
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę podać przykłady tych działań. [AN] (7087)
Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 8

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 angażowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom

niepełnosprawnym

2 bezstresowe podejście do słuchaczy niepełnosprawnych

3 łączenie podczas pracy zespołowej bez segregacji na

wiek i na płeć

4 poruszanie kwestii np. narodowości, ras, pochodzenia

etnicznego, poglądów politycznych, wynikających z

omawianego materiału

5 dodatkowe konsultacje i terminy egzaminów dla osób z

problemami zdrowotnymi

6 tworzenie atmosfery szacunku i wzajemnego

zrozumienia poprzez swobodne wypowiedzi

7 warsztaty integracyjne

Obszar badania:  Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc

słuchaczom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną

Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego jest adekwatna do potrzeb i sytuacji społecznej

słuchaczy.

Liceum, ze względu na specyfikę szkoły dla dorosłych,  współpracuje z takimi instytucjami jak Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

i Urząd Miasta. Współpraca polega na przekazywaniu informacji dotyczących statusu słuchacza,

co w konsekwencji wiąże się z przyznaniem środków na naukę, np. renty rodzinnej. Szkoła wspiera słuchaczy

w zachowaniu 50% frekwencji, co pozwala im pobierać świadczenia. W ramach szkół policealnych liceum

współpracuje z Domem Dziecka nr 4 w Toruniu i hospicjum "Światło" w Toruniu. Słuchacze  włączają się w akcje

charytatywne, np."Nocnik" na rzecz dzieci niepełnosprawnych, a niektórzy z nich wchodzą w szeregi

wolontariuszy. Liceum współpracuje również z instytucjami kulturalnymi lokalnego środowiska, np. z teatrem

i zamkiem krzyżackim podczas przeprowadzania lekcji historii. Dla wielu słuchaczy szkoła jest formą

resocjalizacji - "wychodzą z niej lepsi". 
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Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego słuchacza

W szkole obejmuje się wszystkich słuchaczy procesem indywidualizacji i motywuje się ich do pracy.

Na obserwowanych lekcjach nauczyciele motywowali słuchaczy do angażowania się w proces uczenia się. W tym

zakresie stosowano pracę indywidualną i grupową, wykonywano ćwiczenia, zachęcano do swobodnych

wypowiedzi i wyrażania własnych opinii, odwoływano się do osobistych i pozaszkolnych doświadczeń oraz

stosowano elementy oceniania kształtującego. Motywowano słuchaczy poprzez stwarzanie możliwości wyboru,

np. metod rozwiązywania zadań i strategii konkursu, dawanie praktycznych wskazówek, jak należy się uczyć,

co warto zapamiętać i jak skojarzyć fakty i nazwiska oraz poprzez zgodę na fotografowanie prezentacji,

proponowanie dodatkowych materiałów, stosowanie pomocy naukowych, prezentacje i korzystanie z różnych

źródeł wiedzy. Na obserwowanych lekcjach dominowała przyjazna atmosfera. Dostrzegalna była znajomość

sytuacji życiowej i edukacyjnej słuchaczy oraz poziom ich wiedzy. Stąd proces edukacyjny był

indywidualizowany poprzez np. pomoc nauczyciela, stopniowanie trudności ćwiczeń, akcentowanie zagadnień

dla słuchaczy, którzy przyszli na III semestr, kontakt mailowy i kserówki z zadaniami do domu. Na szczególną

uwagę zasługuje lekcja historii, podczas której w każdym momencie nauczyciel w sposób mistrzowski

angażował słuchaczy do pracy i indywidualizował proces dydaktyczny oraz lekcja języka angielskiego w formie

konkursu wiedzy. Zdaniem większości ankietowanych słuchaczy, wszyscy nauczyciele lub większość pomagają

im uczyć się, gdy mają z czymś trudność (wykres 1j).

Wykres 1j
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  W jaki sposób indywidualizują Państwo proces nauczania? Proszę podać przykłady. [WNG]

(7960)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 praca indywidualna ze słuchaczem

2 dodatkowe zajęcia i spotkania

3 komunikacja mailowa

4 dostosowanie metod, treści i form pracy w zależności od

poziomu słuchaczy, np. prezentacje, praca w grupach,

wycieczki edukacyjne

5 korzystanie z różnych źródeł wiedzy

6 konsultacje indywidualne i dyżury nauczycielskie dla

uzupełnienie braków

7 stopniowanie trudności ćwiczeń

8 wyrozumiałość wobec starszych słuchaczy, którzy dawno

przerwali edukację

9 wprowadzanie właściwej atmosfery

Obszar badania: W opinii słuchaczy wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada

ich potrzebom

Wsparcie otrzymywane od nauczycieli jest adekwatne do potrzeb słuchaczy.

Z ankiet skierowanych do słuchaczy wynika, że przeważająca większość nauczycieli daje im do zrozumienia,

że wierzy w ich możliwości (wykresy 1j), ale rozkład wyników wskazuje na istotne różnice statystyczne

w porównaniu z innymi szkołami. Przeważająca większość tych samych respondentów twierdzi, że nauczyciele

pomagają im, jeśli potrzebują wsparcia (wykres 2j) i to wsparcie jest dla nich przydatne (wykres 3j), a także

że mogą liczyć na pomoc w rozwijaniu swoich zainteresowań (wykres 4j). Również w opinii większości

słuchaczy, nauczyciele rozmawiają z nimi, co wpłynęło na ich sukcesy w nauce (wykres 5j). 
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j
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Wymaganie:

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Z ewaluacji zewnętrznej wynika, że w szkole analizuje się wyniki egzaminu maturalnego pod kątem

ilościowym i jakościowym na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadza

się ewaluację wewnętrzną i monitoruje się podejmowane działania, które ulegają w razie potrzeb

modyfikacji. Nauczyciele korzystają z badań zewnętrznych, np. Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dokonywane są różnego rodzaju analizy, wskazujące na mocne i słabe strony szkoły i słuchaczy.

Formułowane z badań wnioski mają czasami charakter zbyt ogólny, ale nauczyciele wykorzystują je

do doskonalenia własnego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Liceum daje

słuchaczom w różnym wieku  szansę uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminów

maturalnych.  

Obszar badania:  W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz

wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania

Nauczyciele formułują wnioski z analizy egzaminów maturalnych i ewaluacji wewnętrznych. Na ich

podstawie doskonalą pracę szkoły i własny warsztat pracy.

Z dokumentacji wynika, że szkoła analizuje wyniki egzaminów maturalnych na podstawie danych Okręgowej

Komisji Egzaminacyjnej. Zestawiane są wyniki słuchaczy z poszczególnych przedmiotów i porównywane są one

z wynikami województwa, kraju oraz ocenami uzyskiwanymi na świadectwach ukończenia szkoły. Wnioski mają

czasami charakter zbyt ogólny, np. "Uatrakcyjnić zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych", "Podjęcie

kroków w celu polepszenia wyników egzaminów maturalnych" i "Zmiana formuły pracy kontrolnej

z uwzględnieniem zagadnień z egzaminu maturalnego". Analizę szczegółową, na podstawie wskaźników

łatwości, przeprowadzają nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych. Ich wnioski, jak wynika z ankiet, mają ten

sam stopień ogólności, np. "Należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętności, z którymi uczniowie mieli

problem", "Należy zaplanować pracę na konsultacjach tak, aby wyrównać braki", "Należy modyfikować metody

pracy" i "Należy powtarzać i utrwalać materiał". Nauczyciele deklarują, że wykorzystują wnioski w codziennej

pracy. Ponadto, prowadzone są dodatkowe zajęcia dla maturzystów w celu lepszego przygotowania ich

do egzaminu i konsultacje wyrównawcze, analizuje się i modyfikuje szkolny plan nauczania (I i II semestr -

przedmioty podstawowe, III - VI - przedmioty maturalne), poświęcono jeden zjazd tylko egzaminowi

końcowemu, zorganizowano kurs przedmaturalny (styczeń - kwiecień) i podjęto decyzję o wprowadzeniu zajęć

uzupełniających dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjętych na III semestr. W ramach ewaluacji

wewnętrznej bada się jakość pracy szkoły poprzez ankiety dla słuchaczy prezentowane w formie wyników



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 27/31

      

na radzie pedagogicznej i rozmowy indywidualne ze słuchaczami w przypadku słabszych wyników. Analizuje się

punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć, realizację programu nauczania, tempo, atmosferę i warunki

pracy, efektywność metod i przydatność zdobytej wiedzy. Ankieta ewaluacyjna jest podstawą do stworzenia

oferty szkół policealnych. Tym samym szkoła dokonuje diagnozy potrzeb słuchaczy jak i formułuje i wdraża

wnioski dotyczące poprawy pracy sekretariatu, bazy lokalowej, realizacji podstawy programowej. 

Obszar badania:  Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i

analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane

Wnioski z monitorowania działań są w większości użyteczne, a wprowadzane w szkole zmiany

przynoszą korzyść słuchaczom.

W liceum monitoruje się wiele obszarów pracy szkoły (wykres 1w). Ponadto, analizuje się realizację podstawy

programowej, frekwencję, postępy słuchaczy w nauce i wyniki klasyfikacji semestralnej. Zdaniem dyrektora,

w wyniku badań stwierdzono wzrost frekwencji na zajęciach i większe zainteresowanie przedmiotami

dodatkowymi na egzaminie maturalnym. Ponadto, słuchacze nieobecni na zajęciach częściej korzystają

z konsultacji wyrównawczych, szkoła tworzy nowe kierunki kształcenia zawodowego w oparciu o zgłoszone

zapotrzebowanie przez słuchaczy, a nauczyciele modyfikują metody nauczania i kładą nacisk na treści

sprawiające trudności. Nauczyciele, jak wynika z ankiet, wprowadzają zmiany na podstawie wniosków,

szczególnie w zakresie metod pracy oraz modyfikacji form egzaminu (wykres 1o). Ich zdaniem, szkolny plan

nauczania został skonstruowany w sposób zwiększający szansę osób przystępujących do egzaminu maturalnego

na poziomie podstawowym, pracuje się nad aktywizacją słuchaczy, ćwiczy strategie rozwiązywania zadań

egzaminacyjnych i przygotowuje dodatkowe zadania dla osób zdolnych. Ponadto, od III semestru realizowane

są wyłącznie przedmioty maturalne. W wyniku monitorowania indywidualizuje się  proces nauczania,

organizowane są zjazdy podsumowujące i konsultacyjne oraz podejmuje się działania w kierunku zmniejszenia

stresu słuchaczy podczas zdawania egzaminów. Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i na bieżąco

ustosunkowują się do potrzeb słuchaczy. Wysoka jakość obserwowanych lekcji i zadowolenie słuchaczy

świadczy o tym, że szkoła spełnia oczekiwania osób, które dobrowolnie ją wybrały. W liceum są przykłady

uczących się rodzin, np. w jednym oddziale jest ojciec, córka i zięć.

 



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 28/31

      

Wykres 1o
 

Wykres 1w
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Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych

Wyniki badań zewnętrznych brane są pod uwagę przez nauczycieli przy planowaniu działań szkoły.

Nauczyciele wykorzystują różne typy badań edukacyjnych do doskonalenia własnego warsztatu pracy (wykres

1w). Analizują wyniki egzaminu maturalnego w aspekcie jakościowym i ilościowym, opierając się na danych

z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadzają ewaluację wewnętrzną w celu badania jakości pracy

szkoły. Na pierwszych zajęciach dokonywane są diagnozy sytuacji rodzinnej i zawodowej słuchaczy, a na

kolejnych testy wiedzy i umiejętności. Nauczyciele przeprowadzają próbne egzaminy maturalne. Badania losów

absolwentów, szczególnie kontynuujących edukację w szkołach policealnych, pozwalają na doskonalenie oferty

nauczania. Byli słuchacze utrzymują telefoniczny kontakt z opiekunami semestrów i przekazują im informacje

o aktualnym miejscu pracy czy kontynuacji nauki. Nauczyciele twierdzą, że wykorzystują w swojej pracy

wnioski z badań prowadzonych przez nich w grupach, wykorzystując je np. do indywidualizacji procesu

nauczania, dostosowywania poziomu wymagań i sposobu prowadzenia zajęć do możliwości słuchaczy. Zdaniem

nauczycieli, poszerzają własny warsztat pracy w oparciu o literaturę fachową, np. Kwartalnik Pedagogiczny.

Czytają raporty z Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, kładąc większy nacisk na zagadnienia

problematyczne. Biorą pod uwagę badania przeprowadzane przez Instytut Badań Edukacyjnych, np. w zakresie

stosowania dobrych praktyk. Jeden z nauczycieli korzysta także często z bazy artykułów jednego z bydgoskich

uniwersytetów, szczególnie na temat mnemotechnik oraz korzystnych metod aktywizujących w nauce języka

obcego. 

 

Wykres 1w
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Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły

lub placówki, w tym osiągnięć słuchaczy i losów absolwentów

W szkole prowadzi się różne badania i wykorzystuje je do planowania i podejmowania działań.

W szkole przeprowadza się wiele standardowych badań w zakresie np. wyników egzaminów maturalnych,

diagnoz wstępnych, klasyfikacji semestralnej, osiągnięć słuchaczy i ich zadowolenia. Nauczyciele diagnozują

wyniki słuchaczy uzyskane na świadectwach szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej

oraz przedstawione opinie i orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Mają jednak świadomość, iż

wyniki te nie są miarodajne, ponieważ długa przerwa w nauce ma duży wpływ na aktualny stan wiedzy

i umiejętności. Dzięki prowadzonej diagnozie nauczyciele dostosowują treści i tempo do poziomu słuchaczy oraz

pomagają im uzupełnić braki wiedzy, tak aby realizować podstawę programową. Analizie poddaje się również

proksemikę szkoły: zorganizowano miejsca do spędzania przerw, zamontowano telewizory, wstawiono automat

z kawą i przekąskami, pomalowano sale na stonowany kolor i dokonano zmian w ustawieniu ławek: styl

rzędowo-szeregowy lub podkowa czy okrąg. Szkoła przeprowadza egzaminy maturalne, do których przystępują

również osoby, które wcześniej ukończyły liceum. Wielu słuchaczy z założenia nie zdaje matury, zadawalając się

świadectwem ukończenia szkoły. Liceum rozwija się, ma coraz więcej słuchaczy, ukończenie szkoły jest

powszechne, a zdawalność matur sytuuje się na średnim poziomie (najlepszy pod tym względem był rok 2013).
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