ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH UCZNIÓW
Cele ogólne:
 doskonalenie w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych w kontekście zaleceń dotyczących sposobów
i środków w oparciu o bazę szkoły i OZE,
 doskonalenia kompetencji nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych w
zakresie formułowania wymagań edukacyjnych w kontekście indywidualizacji
nauczania, w tym ucznia o SPE,
 doskonalenia kompetencji nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych
różnych etapów kształcenia w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych
opartych na nowoczesnych technologiach dydaktycznych (e-podręcznik, metoda
projektu edukacyjnego, tablice interaktywne itp.),
 doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia środowiska uczenia
się ukierunkowanego na indywidualny rozwój ucznia we współpracy z rodzicami,
 doskonalenie pracy zespołów nauczycielskich w zakresie tworzenia projektów
międzyprzedmiotowych (e-Tweening, WebQuest).

Zakładane efekty:
 wykorzystanie potencjału metodycznego nauczycieli i zasobów szkoły do
utworzenia bazy zasobów multimedialnych sprzyjających realizacji wybranych
programów nauczania (podstawy programowej),
 aktualizacja i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowoczesne technologie
dydaktyczne,
 opracowanie we współpracy z rodzicami rozwiązań ukierunkowanych na
indywidualny rozwój ucznia,
 opracowanie rozwiązań przedmiotowych pozwalających uczniom na tworzenie
własnego środowiska uczenia się,
 opracowanie międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych.
Propozycja wybranych działań rozwojowych:
Zakres tematyczny planu
sposób realizacji i liczba
działań
godzin
Warsztat pracy nauczyciela Warsztaty, 4-5 godz.
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych
ukierunkowany na efektywne
nauczanie z wykorzystaniem
zasobów szkoły i OZE
Zastosowanie e-podręcznika warsztaty 4-5 godz.
w
realizacji
zagadnień
programowych

Efekty
zespołowe
stworzenie
zasobów multimedialnych
szkoły,
sprzyjających
holistycznemu uczeniu się
ucznia

opracowanie scenariuszy
zajęć do wybranych
zagadnień z podstawy
programowej
z zastosowaniem
e-podręcznika.

Personalizacja nauczania –
jak pomóc uczniowi
w samodzielnym uczeniu się

warsztaty 4-5 godz.

Współpraca z rodzicami
Pomoc w pokonywaniu
trudności uczniów w uczeniu
się

warsztaty, 4-5 godz.

Zastosowanie metody
projektów w kształceniu
matematycznym i
przedmiotów przyrodniczych

warsztaty, 4-5 godz.

Kształcenie kreatywności
ucznia w procesie nauczaniauczenia się

warsztaty 4-5 godz.

Wykorzystanie nowoczesnych
technologii w tym tablic
interaktywnych w edukacji
matematyczno-przyrodniczej

Tworzenie
materiałów
dydaktycznych
na
lekcje
matematyki i przedmiotów
przyrodniczych w kontekście
indywidualizacji nauczania
Konsultacje w zakresie
wykorzystania aktywnych
metod pracy i nowoczesnych
technologii
Ewaluacja procesu
wspomagania

opracowanie scenariuszy
zajęć przedmiotowych z
uczniami – „Droga do
sukcesu” oraz spotkań z
rodzicami – „Uczymy jak
uczyć się”
nauczyciele planują
różnorodne działania
ułatwiające swoim
uczniom uczenie się
przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych
opracowanie
przykładowego
projektu
międzyprzedmiotowego do
wybranego zagadnienia

nauczyciele
pogłębiają
umiejętność
kształcenia
otwartych postaw nie tylko
zdolnych uczniów wobec
uczenia się matematyki i
przedmiotów
przyrodniczych
warsztaty 4-5 godz.
nauczyciele potrafią
świadomie i efektywnie
wykorzystać nowoczesne
technologie
w kształtowaniu
kompetencji
matematycznoprzyrodniczych uczniów
warsztaty, 4-5 godz.
opracowanie
materiałów
dydaktycznych
z wykorzystaniem OZE i
zasobów
szkoły
do
wybranego
programu
nauczania
konsultacje indywidualne nauczyciele otrzymują
on-line,
wsparcie w wybranym
max. liczba - 10 godz.
zakresie tematycznym
spotkanie, 3 godz.

nauczyciele dokonują
ewaluacji i podsumowania
procesu wspomagania

Warunki realizacji programu:
 realizację programu wspomagania poprzedza pogłębiona diagnoza, obejmująca
spotkanie z dyrektorem, radą pedagogiczną oraz analizę dokumentacji,

 program wspomagania jest realizowany przez 1-2 lata w zależności od wniosków
z diagnozy potrzeb nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
 program obejmuje cykl spotkań warsztatowych z nauczycielami przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych po 4-5 godz. dydaktycznych i konsultacje
indywidualne online,
 wybór zagadnień, częstotliwość spotkań i czas trwania do ustalenia w zależności
od wniosków z diagnozy potrzeb,
 warsztaty w grupach max. 30 osób,
 warsztaty wymagają każdorazowo dostępu do pracowni komputerowej z dostępem
do Internetu,
 program obejmuje monitorowanie i poddawanie ewaluacji działań rozwojowych
celem wprowadzenia projakościowych zmian.
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