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CELE  I  ZAKRES  EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ

Cel  ewaluacji : 

Celem  prowadzonych  badań  było  pozyskanie  informacji  dotyczących  rozwijania

kompetencji  społecznych  i  obywatelskich  uczniów  poprzez  współpracę  szkoły  ze

środowiskiem lokalnym. 

Pytania kluczowe i kryteria spełniania wymagania:

1. Jakie działania podejmuje szkoła we współpracy ze środowiskiem lokalnym celem

rozwijania  kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów?

Kryterium  spełniania  wymagania:  Różnorodność realizowanych  działań  ze

środowiskiem lokalnym celem rozwijania   i obywatelskich uczniów.

2. Jakie  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  rozwijane  są  u  uczniów  poprzez

współpracę ze środowiskiem lokalnym ?

Kryterium spełniania wymagania: Efektywność  działań nauczycieli.

3. Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do poodejmowania działań

rozwijających kompetencje społeczne i  obywatelskie  uczniów we współpracy ze

środowiskiem lokalnym?

Kryterium  spełniania  wymagania: Warunki  organizacyjne  szkoły  sprzyjają

działaniom  rozwijającym  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  uczniów  we

współpracy ze środowiskiem lokalnym.

4. Czy  rodzice  są  partnerami  szkoły  w  działaniach  rozwijających  kompetencje

społeczne i obywatelskie uczniów?

     Kryterium spełniania wymagania: Różnorodność działań podejmowanych za zgodą

     i we współpracy z rodzicami.

ORGANIZACJA PRACY W OBSZARACH OBJĘTYCH EWALUACJĄ
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Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji, dobór próby badawczej:

1) Jakie działania podejmuje szkoła we współpracy ze środowiskiem lokalnym celem

rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów?

a) Ankieta dla uczniów z klas VII, VIII;

b) Ankieta dla nauczycieli;

c) Ankieta dla chętnych przedstawicieli rodziców.

2) Jakie  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  rozwijane  są  u  uczniów  poprzez

współpracę ze środowiskiem lokalnym ?

a) Ankieta dla uczniów z klas VII, VIII;

b) Ankieta dla nauczycieli;

c) Ankieta dla chętnych przedstawicieli rodziców.

3) Czy w szkole zostały stworzone odpowiednie warunki do podejmowania działań 

rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów we współpracy ze 

środowiskiem lokalnym?

a) Wywiad z dyrektorem szkoły

4) Czy rodzice są partnerami szkoły w działaniach rozwijających kompetencje 

społeczne i obywatelskie uczniów?

a) Ankieta dla chętnych przedstawicieli rodziców.

PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
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1. Zbiorcze opracowanie ankiet ewaluacyjnych dla uczniów 

Ankietę wypełniło 57 uczniów klas VII i VIII. 

1) Na  polecenie:  „Zaznacz,  z  którymi  z  wymienionych  instytucji,  firm  itp.

współpracuje  szkoła  celem  rozwijania  kompetencji  społecznych  i

obywatelskich uczniów” odpowiedzi wyglądały następująco :

Urząd Gminy -38 wskazań 

Gminny Ośrodek Kultury - 38 wskazań

Policja - 40 wskazań

Gminna Biblioteka Publiczna- 26 wskazań

Poczta - 10 wskazań

Przychodnia zdrowia „Salus” - 16 wskazań

Klub sportowy „Omega” „Alfa” - 31 wskazań

Kompleks „Solpark” - 40 wskazań

SP Łękińsko - 10 wskazań

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie - 10 wskazań

Gimnazjum w Kleszczowie - 24 wskazań

PPS w Kleszczowie, Łuszczanowicach i Łękińsku - 28 wskazań

Zakład Komunalny - 19 wskazań

Zakłady pracy  - 26 wskazań

Rada Rodziców- 34 wskazań

Rodzice,  Absolwenci - 26 wskazań

Ciekawe osoby prezentujące wykonywany zawód, pasje, hobby, sukcesy – 10 wskazań, 

Za ciekawe spotkania  rozwijające kompetencje społeczno-obywatelskie uczniowie uznali

spotkanie z Patrykiem Chojnowskim, panem z „Czech”, z Portugalii, księdzem Michałem.

2) Drugie  pytanie  zamieszczone  w  kwestionariuszu  ankiety  było  pytaniem

otwartym i brzmiało następująco:„Jakie kompetencje społeczne i obywatelskie

są rozwijane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach współpracy z

ww. podmiotami?

a) kompetencje interpersonalne:

Uczniowie do kompetencji interpersonalnych zaliczyli: umiejętność przedstawiania się i

prezentacji w różnych sytuacjach. Zaznaczyli, że podczas zajęć wychowawczych uczą się
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kultury,  szacunku  do  drugiego  człowieka.  Podczas  nauki  w  szkole  nabyli  również

umiejętność komunikowania się z innymi.

b) kompetencje międzykulturowe:.

Uczniowie uznali, ze nabywają takie kompetencje podczas lekcji wychowawczych, a także

podczas lekcji języka angielskiego i lekcji historii.  To głównie na tych zajęciach odbywają

się rozmowy na temat innych kultur,  organizowane są spotkania z ludźmi posługującymi

się innym językiem.

c) skuteczna i konstruktywna obecność w życiu zawodowym i społecznym

Niewielu uczniów wypowiedziało się na ten temat. Nieliczni (3 głosy) uznali, że podczas

organizacji imprez klasowych uczymy się życia w społeczeństwie.

d) aktywne i demokratyczne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

Uczniowie  deklarowali,  że  biorą  aktywnie  uczestniczą  w  życiu  środowiska  lokalnego

poprzez udział w gminnych uroczystościach patriotycznych, apelach organizowanych na

terenie szkoły, rajdach, rekolekcjach.

3) Na  trzecie  pytanie,  które  brzmiało: „Jakie  kompetencje  społeczne  i

obywatelskie  są  potrzebne  w  życiu?   respondenci  udzielali  następujących

odpowiedzi :  

„umiejętność dokonywania mądrych wyborów”, 

„brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje”,

 „zdolność opanowania w trudnych sytuacjach”, 

„umiejętność rozwiązywania konfliktów”, 

„praca w grupie”, 

„umiejętność świętowania”.

Uczniowie  poprzez  udzielone  odpowiedzi  wykazali,  że  kompetencje  społeczno-

obywatelskie są u nich rozwijane podczas nauki w szkole podstawowej. Pojawiły się 3

głosy (na 47), które brzmiały „żadne kompetencje nie są u mnie rozwijane”, ale nawet ci

respondenci zauważyli, że współpracujemy z wieloma instytucjami.

Wnioski :
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-  nieznajomość terminów: „kompetencje społeczne”,  „kompetencje obywatelskie” przez

uczniów naszej szkoły.  Podczas wypełniania ankiet  nauczyciel  poproszony został  przez

uczniów o zinterpretowanie  ww. pojęć i dopiero wówczas uczniowie wypowiedzieli się na

ten temat

-  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  są  rozwijane  u  naszych  uczniów  i  uczniowie

potwierdzili to w przeprowadzonej ankiecie;

-  kompetencje  te  są  rozwijane  na  różnych  płaszczyznach  i  dają  one  możliwość

wykształcenia w każdym uczniu poczucia przynależności do określonej grupy społecznej,

odpowiedzialności za dobro wspólne.

2. Zbiorcze opracowanie ankiet ewaluacyjnych dla rodziców 

Ankiety wypełniło 190 chętnych rodziców.

1) Rodzice zaznaczali,  jakie ich zdaniem kompetencje powinny być rozwijane na

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

a)  umiejętność  komunikowania  się  na  różnych  płaszczyznach  przy  wykorzystaniu

różnorodnych technologii – 108 rodziców

b) identyfikowanie się z grupą do której się należy, znanie i szanowanie jej zwyczajów

i tradycji - 96

c) dostosowanie zachowania do norm i zasad przyjętych w danej grupie społecznej i

obowiązujących w danym miejscu - 93

d) otwartość na współpracę w grupie - 119

e) umiejętność wypracowywania kompromisu - 124

f) tolerancja, równość i odpowiedzialność - 123

g) szacunek i wrażliwość na potrzeby innych ludzi - 133 

h) umiejętność przedstawienia się i prezentacji w różnych sytuacjach – 104

i)  wskazali  też  inne  kompetencje:  asertywność  –  3;  wrażliwość  na  cierpienie  -1;

umiejętność ochrony swoich danych oraz prywatności -1; rozpoznawanie zagrożeń w
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otoczeniu -1; umiejętność przedstawiania swoich racji, otwartość w wyrażaniu swoich

poglądów -1; sposoby uczenia się i radzenia sobie z problemami -1;

2) Drugie  pytanie  brzmiało  następująco  „Jakie  są  Państwa  sugestie  odnośnie

rozszerzenia współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym celem rozwijania

kompetencji społeczno – obywatelskich?”

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi :

 organizacja wspólnych przedsięwzięć, inicjatyw społecznych;

 działalność charytatywna;

 możliwość samostanowienia w samorządzie lokalnym;

 spotkania z radnymi oraz przedstawicielami firm  np. krwiodawcami, PCK, 

 współpraca z fundacją  „Przekraczać granice” z osobami niepełnosprawnymi;

 komunikacja interpersonalna

 sztuka negocjacji

 warto rozszerzać współpracę między szkołą a środowiskiem lokalnym w ten sposób

dzieci przyuczają się do życia w dorosłości;

 w  moim  odczuciu  klasa/szkoła  w  sposób  prawidłowy  i  umiejętny  kształci  w

uczniach postawy społeczno – obywatelskie. 

 jestem za rozszerzeniem współpracy ze środowiskiem lokalnym;

 spotkania z podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy;

 współpraca jest na dobrym poziomie;

 nawiązywanie kontaktów;

 kompetencje  społeczno-obywatelskie  powinny  być  realizowane  w  ramach

wszystkich  przedmiotów.  Uczniowie  powinni  mieć  możliwość  zobaczyć  jak

wygląda  głosowanie,  podejmowanie  decyzji  (np.  w  mediach)  w  sprawach

dotyczących  środowiska  lokalnego.  W szkole  młodzież  powinna  brać  udział  w

dyskusjach,  uczyć  się  jak  podejmować  decyzje  w  grupie,  jak  dochodzić  do

kompromisu.;

 wizyty w lokalnych instytucjach: Poczta, Urząd Gminy;

 organizacja spotkań uczniów z przedstawicielami różnych organizacji, instytucji;

 aktywny wolontariat, prezentacja „talentów” dla seniorów, w domach dziecka, na

imprezach gminnych;
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 kompetencje społeczno-obywatelskie powinny być rozwijane w ramach wszystkich

przedmiotów.  Uczniowie  powinni  mieć  możliwość  zobaczenia  jak  wygląda  np.

głosowanie, podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących środowiska lokalnego.

W szkole młodzież powinna brać udział w dyskusjach;

 wizyty w różnego rodzaju instytucjach;

 można zacząć współpracę z DPS w Kleszczowie;

 może wizyta w DPS celem zapoznania dzieci z problemami osób starszych, może

przygotowanie przedstawienia lub czytania starszym albo pogadanki  o dawnych

czasach;

 działanie charytatywne;

 Zakres odpowiedzialność samorządu. Możliwość samostanowienia w samorządzie

lokalnym;

 Spotkania  z  radnymi,  spotkania  z  działającymi  fundacjami  np.  krwiodawstwo,

PCK;

 Komunikacja interpersonalna, sztuka negocjacji;

 Spotkania ze znanymi i ciekawymi ludźmi (np. aktor – warsztaty), spotkania np. z

sędzią – celem ukazania uczniom jakie kary mogą być skierowane do nieletnich)

 Organizacja  zbiórek  żywności  w  celu  pomocy  materialnej  dla  najbardziej

potrzebujących, wycieczki do schronisk dla zwierząt, domu dziecka itp., Prelekcja

z terapeutą ds. uzależnień- ćwiczenie asertywności w kręgu rówieśników (np. w

sytuacji, gdy proponowany jest e-papieros, dopalacz itp.);

 Częstsze  organizowanie  spotkań  obcokrajowcami  z  terenu  gminy  czy  strefy

przemysłowej w celu rozwoju umiejętności językowych, Większy nacisk na rozwój

muzyczny  i  plastyczny  -  szkoła  przedstawia  bardzo  niski  poziom w tej  sferze.

Można to rozwijać poprzez współpracę z GOK-iem;

 Uważam,  że  szkoła  powinna  dawać  rodzicom  konkretne  zalecenia  i

zadania(ćwiczenia)  do realizacji  przez rodzica z uczniem w domu, bo to  rodzic

odpowiada  w  największym  stopniu  za  rozwój  takich  kompetencji.  Szkoła

podejmuje już wystarczającą liczbę działań profilaktycznych wychowawczych itp.,

bez działań rodziców nie przyniesie to oczekiwanych efektów;
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3) Na kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety :  Jakie kompetencje

społeczne i obywatelskie są potrzebne w życiu ?  udzielone zostały następujące

odpowiedzi :

 Zrozumienie potrzeb i odmienności ludzi;

 Odpowiedzialność zawodowa;

 Szacunek i pamięć tradycji lokalnej i krajowej;

 Otwartość na innych;

 Czynny udział w życiu społecznym;

 Poszanowanie  własności,  prawa  do  własnego  zdania,  szacunek  dla  drugiego

człowieka, współpraca w grupie;

 Tolerancja, równość, odpowiedzialność;

 Szacunek, tolerancja równość;

 Umiejętność  poprawnego  zachowania  się  w  poszczególnych  sytuacjach  i

miejscach;

 Szacunek wobec innych, umiejętność słuchania innych;

 Identyfikacja  społeczna,  poczucie  własnej  wartości,  szacunek  dla  inności,

tolerancja,  pewność  siebie(  nie  arogancja)  patriotyzm,  miłość  do  korzeni  ale  i

kosmopolityzm, otwarcie na inność;

 Tolerancja, odpowiedzialność, szacunek, znajomość różnych tradycji;

 Szacunek dla drugiej osoby, wrażliwość na potrzeby innych, pewność siebie ( w

pozytywnym znaczeniu, tzn świadomość swoich zalet i wad), umiejętność jasnego

komunikowania  się  (artykułowania  swoich  myśli  oraz  słuchania  i  rozumienia

innych);

 Odpowiedzialność, wrażliwość, tolerancja;

 Szacunek dla mienia wspólnego

 Dobra postawa i życzliwość dla drugiej osoby, być osobą odpowiedzialną;

 Porozumiewanie  się  w  języku  polskim  i  obcym,  technologia  informatyka,

umiejętność uczenia się i wyciągania wniosków;

 Przynależność i odpowiednie zachowanie w grupie;

 Szacunek i wrażliwość na potrzeby innych ludzi, umiejętność komunikowania się

na różnych płaszczyznach, nauka współpracy w grypie, umiejętność negocjowania

i dochodzenia do kompromisu;
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 Odwaga, honor, szacunek i wrażliwość na drugiego człowieka;

 Umiejętność radzenia sobie z presją i agresją ze strony drugiej osoby;

 Tolerancja,  równość  szacunek  bez  względu  na  podglądy,  pochodzenie  oraz

orientację;

 Umiejętność bycia asertywnym, umiejętność wyartykułowania myśli, umiejętność

dostosowania się do sytuacji;

 Tolerancja,  odpowiedzialność,  umiejętność  pracy  w  grupie,  dostosowanie

zachowania do norm i zasad;

 Świadomość,  utożsamianie  się  z  postawami  obywatelskimi,  kompetencje

komunikacyjne,  umiejętność  odczytywania  emocji  swoich  i  innych,  umiejętność

rozwiązywania konfliktów;

 Szacunek, wrażliwość umiejętność komunikowania się na różnych płaszczyznach,

odpowiedzialność i zrozumienie;

 Przede  wszystkim szacunek  dla  drugiego  człowieka,  nie  wyśmiewanie  się  oraz

wzajemna współpraca;

 Umiejętność  komunikowania  się,  dostosowanie  zachowania  do  norm  i  zasad

ogólnospołecznych, otwartość na potrzeby innych;

 Wzajemna pomoc w przypadku absencji, dzieci nie przekazują sobie informacji o

lekcjach czy zadanych pracach domowych;

 Odpowiedzialność, prawość, współpraca;

 Tolerancja, empatia, wrażliwość, lojalność;

 Szacunek i wrażliwość na potrzeby innych ludzi, umiejętność komunikowania się

na różnych płaszczyznach, nauka współpracy w grypie, umiejętność negocjowania

i dochodzenia do kompromisu

 Umiejętność działania w grupie, zdobywania założonych celów, motywowania się,

komunikacja, zaufanie, szacunek do drugiej osoby;

 Dobra postawa, tolerancja, lojalność;

 Otwartość, szacunek, współczucie, pomoc innym, komunikacja;

 Tolerancja, równość, odpowiedzialność;

 Szacunek;

 Rozumienie mechanizmów funkcjonowania państwa;
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 Tolerancja,  odpowiedzialność,  szacunek  dla  innych  osób,  działanie  na  rzecz

społeczności;

 Komunikacja i kompromis, porozumienia, empatia;

 Tolerancja, szacunek;

 Patriotyzm, religijność, zasady moralne;

 Komunikacja;

 Negocjacje, przyjmowanie opinii i krytyki, orientacja w wydarzeniach społecznych

czy politycznych;

 Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, autoprezentacja, wykorzystanie zdobytej

wiedzy w życiu;

 Współpraca  w  grupie,  negocjacje  i  dochodzenie  do  kompromisu,  dobra

komunikacja,  empatia,  wrażliwość  na  potrzeby  społeczne  i  problemy,  radzenie

sobie  z problemami i w różnych sytuacjach, asertywność jasne wyrażanie opinii;

 Komunikatywność, otwartość, umiejętność współpracy pomagania innym w razie

potrzeby;

 Tolerancja, odpowiedzialność za swoje czyny;

 Empatia,  umiejętność  współpracy,  pracy  w  grupie,  asertywność,  wysoka

samoocena;

 Porozumiewanie się w językach obcych. Kompetencje matematyczne i naukowo-

techniczne.  Umiejętność  otwartej  komunikacji.  Kreatywność  i  inicjatywność.

Umiejętność pracy zespołowej. Empatia.

 Tolerancja  odnośnie  niepełnosprawności,  wyglądu,  pochodzenia,  umiejętność

pracy  w  grupie,  życzliwość  i  pomoc  osobom  potrzebującym,  zasady  dobrego

zachowania  odnośnie  różnych  sytuacji,  umiejętność  rozmowy  w  trudnych

sytuacjach;

 

3. Zbiorcze opracowanie ankiet ewaluacyjnych dla nauczycieli.

Komisja otrzymała odpowiedzi na pytania z ankiety tylko od 13 nauczycieli. Ankiety były 

wykładane w pokojach nauczycielskich 2 razy.

1) Na pytanie: „Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.  Wymień 

instytucje, firmy itp. z którymi współpracuje szkoła”   nauczyciele wskazali:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie – 10 wskazań
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 GOK -10 wskazań

 Urząd Gminy – 6 wskazań

 Informator Kleszczowski – 4 wskazania

 Posterunek Policji w Kleszczowie – 12 wskazań

 Szkoły i przedszkola  - 5 wskazań

 Nadleśnictwo – 4 wskazania

 Kompleks Solpark – 9 wskazań

 Parafie – 6 wskazań

 DPS -8 wskazań

 Ochotnicza Straż Pożarna – 7 wskazań

 GOPS -  8 wskazań

 Ośrodek Zdrowia  SALUS – 5 wskazań

 Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów – 5 wskazań

 Poczta – 5 wskazań 

 Bank Spółdzielczy – 4 wskazania

 Zakład Komunalny – 3 wskazania

 Firmy  lokalne  (  Colep,  Kersten,  KWB  Bełchatów,  Elektrownia  Bełchatów,

Enrgoserwis,  ZPMiG SMAK, Caparol, Arix ) – 5 wskazań

 Kluby sportowe Omega Kleszczów, KS Alfa Kleszczów – 3 wskazania

 Fundacja „Przekraczać granice” – 3 wskazania

 Krwiodawcy – 1 wskazanie

 Wójt ,  Rada Gminy, Radni – 3 wskazania
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 Rada Rodziców i poszczególni rodzice – 3 wskazania

 Drużyna harcerska „Niebo” - 3 wskazania

 Ciekawe osoby  prezentujące swój zawód, pasje hobby, sukces – 3 wskazania

 Absolwenci – 3 wskazania

2) Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu ankiety dotyczyło rozwijania ww.

kompetencji  :  Jakie  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  są  rozwijane  na

zajęciach  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych  w  ramach  współpracy  z  w/w

podmiotami ?

Nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi :

a)      kompetencje interpersonalne:   

 praca w grupach, parach, pomoc koleżeńska; 

 umiejętność komunikowania się, otwartość na współpracę, szacunek i wrażliwość

na potrzeby innych;

 komunikowanie się na różnych płaszczyznach; 

 odpowiedzialność i szacunek, wrażliwość na potrzeby innych; 

 umiejętność komunikowania się, dostosowanie się do normy; 

 praca zespołowa, komunikatywność, adaptacje personalne; 

 komunikowanie się na różnych płaszczyznach; 

 Praca w grupach, pomoc w nauce koleżankom/ kolegom;

 Zdolność  nawiązywania  i  utrzymywania  kontaktów  z  innymi  ludźmi;

komunikacyjne:  umiejętności  uważnego  słuchania,  nadawania,  przemawiania;

zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym; negocjacyjne i rozwiązywania

konfliktów; pracy  zespołowej;  zachowań  asertywnych, zdolność  nie  ulegania

manipulacjom i złym wpływom; delegowania uprawnień; adaptacji społecznej.

b)      kompetencje  międzykulturowe:  
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 wyjazdy; 

 szanowanie tradycji, zwyczajów ; 

 szacunek i wrażliwość, tolerancja; 

 tolerancja równość, szacunek dla innych zwyczajów; 

 tolerancja, wrażliwość na potrzeby innych; 

 komunikacyjne, otwartość, tolerancja; 

 szanowanie zwyczajów i tradycji; 

 poznawanie literatury innych krajów, wyjazdy do teatru na sztuki teatralne;

 szacunek i wrażliwość, tolerancja;

 umiejętności  w zakresie  komunikacji,  w tym umiejętność słuchania; inteligencja

emocjonalna, w tym empatia; rozumienie postaw i sposobów zachowania się ludzi

innych  kultur;  otwartość  na  odmienność,  w  tym   tolerancja;  zdolności  i

umiejętności  w  obszarze  rozwiązywania  sytuacji konfliktowych;  umiejętność

radzenia sobie w sytuacjach niepewnych;

c)      skuteczna i konstruktywna obecność w życiu zawodowym i społecznym  : 

 prezentowanie projektów, rysunki; 

 współpraca w grupie, umiejętność wypracowanie kompromisu; 

 umiejętność przedstawiania się; 

 zachowanie norm i zasad społecznych;

 poznawanie zawodów: stomatolog, bibliotekarz, urzędnik pocztowy; 

 współpraca w grupie, autoprezentacja; 

 zachowanie norm i zasad społecznych; 

 zachowanie norm i zasad społecznych; 
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 prezentowanie  prac  przygotowanych  na  lekcji,  w  domu,  recytacje  wierszy,

prezentowanie projektów, występy artystyczne;

 umiejętność realizowania celów zespołowych, otwartość na oczekiwania  i sugestie

członków  grupy;  branie  odpowiedzialności  za  podejmowane  działania;  wspólne

rozwiązywanie  problemu  czy  konfliktu,  formułowanie  informacji  zwrotnych  i

wypracowywanie kompromisów; umiejętność pracy pod presją czasu i odporność

na  stres;  dbałość  o  dobrą  atmosferę  i  komunikacje  w  grupie;  docenianie  i

inspirowanie  kreatywności  i  innowacyjności;   chęć  do  nauki  i  samorozwoju  i

łatwość w odnajdywaniu się w nowym środowisku; 

 życzliwość  i  pozytywne nastawienie  do ludzi,  okazywanie  zaufania;  sumienne i

terminowe  wykonywanie  zleconych  zadań;  umiejętność  współpracy  z  grupą  i

przełożonymi; 

 autoprezentacja  i  umiejętność  przedstawiania  swoich  racji;  znajomość

swoich(ucznia,  dziecka,  obywatela)  praw  i  obowiązków  oraz  umiejętności

społeczne  uczniów:  orientacja  w  wydarzeniach  społecznych  i  politycznych;

komunikowanie  się  w  różnych  sytuacjach,   jasne  wyrażanie  własnych  opinii  i

przekonań, przyjmowania opinii i przekonań innych ludzi; 

 zdolność wywierania wpływu na otaczający świat; negocjowanie i dochodzenie do

kompromisu;  współpraca z innymi w grupie,  pełnienie roli lidera w grupie;

d)      aktywne i demokratyczne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego:   

 współdecydowanie  o  realizacji  tematów  godzin  wychowawczych,  terminach

sprawdzianów; 

 umiejętność współpracy w grupach; 

 prezentowanie siebie różnych sytuacjach,  równość wszystkich,  odpowiedzialność

za zespół; 

 stosowanie się do norm zachowania; 

 umiejętność współpracy w grupie; 

 umiejętność współpracy w grupach społecznych;
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 współdecydowanie o terminie sprawdzianu, realizacji projektów;

 umiejętności  obywatelskie  uczniów  tj:  znajomość  swoich  praw  i  obowiązków;

interesowanie  się  sprawami  własnej  szkoły/miejscowości/gminy;  konstruktywne

uczestnictwo w działaniach społecznych;  respektowanie demokratycznych zasad,

prawa;  wspieranie  inicjatyw  uczniowskich  i  obywatelskich;  aktywność  w

rozwiązywaniu problemów społecznych; 

 znajomości  pojęć  demokracji,  sprawiedliwości,  równości,  obywatelstwa  i  praw

obywatelskich; 

 znajomość wydarzeń obecnych i historii gminy; świadomość aktualnych celów i

wartości  jakimi  kierują  się  lokalni  działacze  i  stowarzyszenia;  zdolność  do

efektywnego zaangażowania wraz z innymi uczniami i innymi osobami w działania

społeczne, np akcje charytatywne; 

 zdolność  do  wykazywania  solidarności  i  zainteresowania  rozwiązywaniem

problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami; 

 konstruktywne  uczestnictwo  w  działaniach  grupy/  klasy  w  tym   umiejętność

demokratycznego  podejmowania  decyzji  drodze  głosowania  gdzie  większość

decyduje ale też szanowania praw mniejszości;

 pełne poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji,

uznanie  odmienności  innych  wyznań  i  religii,  wykazywanie  poczucia

przynależności do własnego otoczenia

 gotowość  do  uczestnictwa  w  demokratycznym  podejmowaniu  decyzji  na

wszystkich  poziomach;  poczucie  obowiązku,  okazywanie  zrozumienia  i

poszanowania  wspólnych  wartości,  niezbędnych  do  zapewnienia  spójności

wspólnoty, respektowanie demokratycznych zasad, konstruktywne uczestnictwo w

życiu społecznym, działalność obywatelska, wspieranie różnorodności i spójności

społecznej  i  zrównoważonego  rozwoju,  gotowość  poszanowania  wartości

i prywatności innych osób;

 postawa  patriotyczna,  miłość  do  małej  i  dużej  ojczyzny,  znajomość  historii  i

kultywowanie tradycji
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e)      inne  : 

 tolerancja, szacunek, wrażliwość; 

 tolerancja, równość, szacunek;

 poczucie obowiązku, troska o dobro innych, empatia, krytyczna i twórcza refleksja;

 tolerancja wobec odmienności w systemach wartości różnych religii;

 solidarność  -  wykazywanie  poczucia  przynależności  do  grupy/klasy/szkoły/

osiedla/ miejscowości/sołectwa/gminy; 

 prawość - poszanowanie norm demokratycznego współżycia oraz obowiązującego

prawa,  poszanowanie  wartości  i  prywatności  innych  osób,  odpowiedzialność  za

swoje czyny; 

3) Kolejne  pytanie  dotyczyło  działań  podejmowanych  przez  nauczycieli  celem

rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich.

Jakie  działania  podejmujesz  (otwarte  formy  nauczania  i  wychowania)  jako

nauczyciel/  wychowawca/  z  racji  pełnionej  funkcji  i  wykonywanych  zadań  we

współpracy  z  w/w  podmiotami  celem  rozwijania  poszczególnych  kompetencji

społeczno obywatelskich ?

Udzielono następujących odpowiedzi : 

 Przygotowywanie  konkursów,  przedstawień;  organizacja  wyjazdów  do  teatru;

podejmowanie tematów, kwestii bliskich zainteresowaniom uczniów podczas zajęć

z wychowawcą;

 Przedstawienia, konkursy, spotkania, prelekcje;

 Konkursy,  przedstawienia,  spotkania  z  w/w,  kultywowanie  tradycji,  zwyczajów;

spotkania z ciekawymi ludźmi;

 Spotkania konwersacyjne( uatrakcyjniają zajęcia i stanowią czynnik motywacyjny)

we  współpracy  z  lokalnymi  firmami(Colep,  Kersten)  i  szkołami  (ZSP  w

Kleszczowie); promowanie osiągnięć szkoły (IK)

 Zajęcia otwarte
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 Konkursy; przedstawienia; spotkania; prelekcje;

 Lekcje otwarte; Wyjścia do biblioteki, DPS; Spotkania z przedstawicielami GOK;

 Spotkania  z przedstawicielami  np.  policji  straży pożarnej;  Zajęcia  z  uczniami  z

innych szkół (wyjazdy do placówek i zaproszenia na zajęcia do klasy); Zapraszanie

na zajęcia rodziców np. spotkania o ciekawych zawodach; Wybory do samorządu

klasowego;  kultywowanie  tradycji  i  zwyczajów  w klasie  (uroczystości  podczas

lekcji)

 Nauczanie  przez  działanie,  posługiwanie  się  autorytetem;  współpraca  z  innymi

nauczycielami; metoda projektu, inicjowanie różnych sytuacji;

 Przygotowywanie konkursów, innowacji, zajęć z wychowawcą;

 spotkania z członkami  Klubu Sportowego Alfa Kleszczów; 

 Plastyczny Konkurs Powiatowy pod patronatem  Wójta Gminy Kleszczów ,GOK,

biblioteka,  FRGK,  Solpark,  inne  szkoły  z  terenu  powiatu;  promocja  szeroko

rozumianego  zdrowia-  dbanie  o swoje  zdrowie,  o  relacje  w grupie,  o  właściwe

odżywianie, aktywność fizyczną, o środowisko przyrodnicze; 

 wywiad  z  Wójtem  Gminy  Kleszczów  -  projekt  edukacyjny   Znamy  historię

Pomnika Niepodległości; 

 Ekologiczny Rajd BARBÓRKA w Kleszczowie-  współpraca  z  Wójtem,  FRGK,

Solparkiem,  IK,  Nadleśnictwo,  Harcerze,  OSP,  Zakład  Komunalny,  Rada

Rodziców Rada Gminy – przewodniczący OT PTSM, absolwenci, inne szkoły; 

 Świetlicowa  Akcja  charytatywna  I  Ty  możesz  zostać  świętym  Mikołajem  –

rodzice , mieszkańcy, KS Alfa Kleszczów, absolwenci

 Kiermasz Otwarci na innych – współpraca z absolwentami

 Udział w gminnej akcji sadzenie 100 drzew na 100 lecie w Kleszczowie

 Pisanie  petycji  do  władz  gminy  o  nadanie  nazwy  ulicy,  przy  której  będzie

wybudowana nowa siedziba szkoły „Alei Niepodległości” z na pamiątkę100-lecia

odzyskania przez Polskę niepodległości
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 Dbałość  o  zdrowie,  Postawy  proekologiczne  –  dbałość  o  środowisko,  poczucie

własnej  wartości,  miłość  do  ojczyzny  poprzez  :  promowanie  swojej  gminy,

postawy proekologiczne – dbałość o środowisko

4) Czwarte  pytanie  zawarte  w  kwestionariuszu  ankiety  brzmiało  : Jakie  są

Państwa sugestie  odnośnie  rozszerzenia  współpracy szkoły  ze  środowiskiem

lokalnym  celem  rozwijania  kompetencji  społecznych  i  obywatelskich

szczególnie z uwzględnieniem partnerstwa rodziców w tym zakresie?

Respondenci wypowiadali się następująco : 

 Zapraszanie rodziców(włączanie ich) do prowadzenia zajęć na tematy w których

się specjalizują zgodnie z wykonywanym zawodem;

 Poprawa relacji z rodzicami;

 Zapraszanie rodziców do włączania się w życie klasy, szkoły;

 Zwiększenie  świadomości  uczniów  i  ich  znajomości  zadań,  kompetencji  oraz

odpowiedzialności różnych osób w tym przedstawicieli organów pełniących różne

funkcje  np.  nauczyciela,  dyrektora,  Rady  Rodziców  z  Przewodniczącym  Rady

Rodziców,  Rady  Gminy,  radnego,  policjanta,  urzędnika,  Wójta,  itp.  przez

spotkania, dyskusje i inicjowanie uczniów do zgłaszania wniosków, zapytań i np

pisania petycji w sprawach dotyczących uczniów, szkoły lub środowiska lokalnego

 Skuteczne  zapoznanie  uczniów  z  najważniejszym  dokumentem  szkoły  –

STATUTEM  i  wynikającymi  z  niego  prawami  i  obowiązkami  uczniów;

Szczególnie zapoznanie z kompetencjami, prawami i zasadami działania organów

szkoły  głównie  Samorządu  Uczniowskiego,  ale  też  Rady  Rodziców,  Rady

Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły; Organizowanie spotkań, dyskusji i inicjowanie

uczniów  do  zgłaszania  wniosków,  zapytań  i  np  pisania  petycji  w  sprawach

dotyczących  uczniów,  szkoły  lub  środowiska  lokalnego  samodzielnie  lub  za

pośrednictwem SU do odpowiednich organów.

 Udział uczniów i/lub Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach Rady Rodziców,

Rady Pedagogicznej, Rady Gminy;

 Uwzględnić  w  planach  pracy  wychowawczej  w  klasach,  w  Programie

Profilaktyczno – Wychowawczym, w Kalendarzu Imprez Szkolnych, w Koncepcji

Pracy  Szkoły   i  innych  w  celach  realizowanych  zadań  i  przedsięwzięć  rozwój
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konkretnych  kompetencji  społecznych  i  obywatelskich  uczniów  poprzez

współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

WYWIAD Z DYREKTOREM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE

1) Proszę  wymienić  działania  na  rzecz  lokalnej  społeczności,  które  podejmuje

szkoła celem rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych.

       Takich  działań  w  naszej  szkole  podejmowanych  jest  bardzo  dużo.  Szkoła  jest

pierwszą  instytucją  państwa,  z  którą  spotykają  się  młodzi  ludzie.  To  właśnie  na

nauczycielach  spoczywa odpowiedzialność  za  przygotowanie  młodzieży  do  aktywnego

funkcjonowania  w społeczeństwie  obywatelskim,  uwrażliwianie  na potrzeby społeczne.

Kompetencje  te  dotyczą  przecież  umiejętności  wyrażania  własnej  opinii,  głosowania,

robienia „czegoś” dla dobra wspólnego,  orientowania się w wydarzeniach społecznych  i

politycznych,  zdolności  wywierania  wpływu  na  otaczający  świat,  wypracowania

umiejętności  pracy  w  grupie.  Natomiast  realizując  kompetencje  obywatelskie  uczymy

poszanowania  praw  każdego  człowieka,  uświadamiamy  uczniom,  jaka  jest  ich  rola  w

wspólnocie lokalnej, narodowej, europejskiej, globalnej.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie podejmowała działania na rzecz środowiska

lokalnego.  Nauczyciele  rozpoznają  i  realizują  oczekiwania  edukacyjne  środowiska,

uczestniczymy  w  wielu  akcjach  charytatywnych,  środowiskowych. Współpracujemy  z

instytucjami,  które  pomagają  kształtować  postawę  obywatelską,  uczą  patriotyzmu,

szacunku do drugiego człowieka.

Trudno wymienić wszystkie działania rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie,

ale warto wspomnieć o obchodach z okazji Światowego Dnia Chorego. W ten szczególny

czas  uczniowie  z  naszej  szkoły  odwiedzili  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Kleszczowie.

Warto  uświadamiać  młodych,  ze  zdrowie  jest  darem  i  wtedy,  kiedy  jesteśmy  młodzi

powinniśmy  pamiętać  o  tych,  którzy  są  chorzy,  starsi,  potrzebują  opieki.  Organizując

spotkania w takim szczególnym miejscu jak Dom Pomocy Społecznej uczymy uczniów

pokory,  pokazujemy,  że  życie  pisze  różne  scenariusze,  że  trzeba  mieć  czas,  by  się

zatrzymać, by posłuchać starszego człowieka i czerpać z „jego mądrości życiowej”.

         Na terenie naszej szkoły organizujemy rajd, podczas którego promujemy gminę

Kleszczów, jej walory krajoznawczo – turystyczne. Podczas takich imprez turystycznych

pokazujemy uczniom i nauczycielom z innych placówek naszą szkołę jako placówkę, która
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ceni swoją historię,  podtrzymuje tradycję,  dba o szeroko rozumiane zdrowie i   rozwój

uczniów, zgodnie z realizowanymi projektami i otrzymanymi certyfikatami, min. Szkoły

Promującej  Zdrowie,  Szkoły  Odkrywców Talentów,  szkoły  uczącej  dzieci  społecznego

zaangażowania  w  pracę  dla  wspólnego  dobra  oraz  instytucji  współpracującej  ze

środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi.

Uczymy  uczniów  tolerancji  i  akceptacji  innej  kultury.  Za  pomocą  platformy

edukacyjnej  e-Twinning  nawiązaliśmy kontakt  ze  szkołą  w Hiszpanii.  W projekcie  pt:

„Travelling  letters”   wzięli  udział  wszyscy  uczniowie  klasy  Vb  wraz  ze  swoją

wychowawczynią i  jednocześnie nauczycielka języka angielskiego p.  Pauliną Ochocką,

natomiast  ze  szkoły  w Hiszpanii  uczniowie  w wieku 9  lat  z  klasy  czwartej  ze  szkoły

podstawowej LAS ANEJAS wraz z nauczycielką języka angielskiego panią Eleną Alcacer

Villal.  Dodatkowo  poprzez  zdobycie  informacji  na  temat  życia  ludzi  w  innym  kraju

i porównywanie ich do polskiej rzeczywistości, uczniowie mieli szansę rozwinąć zawarte

w  nowej  podstawie  programowej  tzw.  kompetencje  interkulturowe.  Celem  tych

kompetencji  jest  umożliwienie dzieciom rozwijania  wrażliwości  międzykulturowej  oraz

kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innej kultury.

 Nasi uczniowie biorą udział w  konkursach ekologicznych, które motywują ich do

podejmowania  działań  sprzyjających  ochronie  środowiska,  np.  w  konkursie  „Plastik

zagraża  naszej  planecie”.  Konkursem,   który  rozwijał  kompetencje  społeczne  i

obywatelskie był konkurs „Kartkówka z dobrych manier”, podczas którego siódmoklasiści

zmagali się ze znajomością zwyczajów i form towarzyskich.  

Uczniowie naszej szkoły  wzięli też udział w akcji patriotycznej, która polegała na

sadzeniu pamiątkowych drzew, które w ramach Akcji 100 drzew dla 100 szkół na 100-

lecie  Województwa  Łódzkiego  zostało  przekazane  przez  Marszałka  Województwa

Łódzkiego.

Doceniamy  współpracę  z  rodzicami,  podkreślając  ich  pomoc  włożoną  w

realizowane w szkole przedsięwzięcia,  dlatego rokrocznie przyznajemy honorowy tytuł

Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły osobom angażującym się w działalność placówki.

Dbamy  o  kształtowanie  i  utrzymanie  pozytywnego  wizerunku  szkoły  w

środowisku, cieszymy się z sukcesów naszych dzieci i dlatego zapoznajemy środowisko

lokalne  z  działaniami  szkoły  i  sukcesami  uczniów,  eksponujemy osiągnięcia   uczniów
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poprzez tablice informacyjne, kroniki, zebrania z rodzicami, stronę internetową

szkoły oraz stała obecność szkoły w mediach lokalnych.

2) Czy  działalność  SU  pozwala  uczniom  rozwijać  kompetencje  społeczno  –

obywatelskie ?

    Jednym  z  nadrzędnym  zadań  działalności  SU  jest  przygotowanie  uczniów  do

świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,  stwarzanie sytuacji

dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na

rzecz szkoły i środowiska, integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz

środowiska lokalnego; Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności

lokalnej.

 Dyrektor wspiera działalność Samorządu Uczniowskiego dbając o wszechstronny

rozwój ucznia, inspirując do podejmowania takich działań uczniów, które mają kształtować

u  nich  postawę  patriotyczną,  dbałość  o  dobre  imię  szkoły,  jej  honor,  kultywowanie  i

wzbogacanie jej tradycji.

 

3) W  jaki  sposób  w  naszej  szkole  odbywają  się  wybory  do  Samorządu

Uczniowskiego ?

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w drodze demokratycznych

wyborów. W wyborach biorą udział  wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Głosowanie jest

równe, tajne powszechne.  Kandydaci do Rady SU muszą spełniać następujące warunki:

uzyskać co najmniej dobre oceny z większości przedmiotów, posiadać co najmniej bardzo

dobrą  ocenę  z  zachowania.  Ich  kandydatury  powinien  pozytywnie  zaopiniować

wychowawca klasy.

    Każdy uczeń może wziąć udział w glosowaniu, każdy głos jest ważny, fakt ten sprawia,

ze  uczniowie  mają  poczucie  sprawstwa,  uczą  się  odpowiedzialności  za  podejmowane

decyzje, a to z całą pewnością rozwija kompetencje obywatelskie i społeczne.

4) Jak powołuje się opiekuna SU ?

Opiekuna SU wybiera się spośród nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im.

Janusza Korczaka w Kleszczowie. Taki nauczyciel musi wyrazić zgodę na kandydowanie,

nie  jest  to  w żaden sposób narzucone przez  dyrektora.  Uczniowie  wybierają  opiekuna

poprzez głosowanie do 10 września każdego roku szkolnego.
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5) Proszę omówić działania szkolnego wolontariatu

            Od roku szkolnego 2017/2018 działa w szkole Mały Wolontariat. Głównym celem

jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego  i

lokalnego. Wolontariat rozwija zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede

wszystkim niesie  ze sobą wiele  wartości  wychowawczych,  kształtujących kreatywność,

odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Do działań wolontariatu należy ścisła współpraca z  z Samorządem Uczniowskim,

udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in. akcji „Marzycielska poczta”,  w której

uczniowie  z  naszej  szkoły  pisali  listy  do  chorych  dzieci,  zaangażowali  się  w  pomoc

podczas organizacji kiermaszu charytatywnego „Otwarci na Innych” - wolontariusze wraz

z  rodzicami  przygotowywali  soki  na  sprzedaż,  a  także  wiele  innych  przedsięwzięć

przeprowadzanych z myślą o niesieniu pomocy potrzebującym. Nasi szkolni wolontariusze

zorganizowali  w szkole  zbiórkę  darów dla  podopiecznych Domu Dziecka  w Łodzi  ul.

Lniana  9  -  uczniowie  zbierali  najpotrzebniejsze  rzeczy  codziennego  użytku,  następnie

osobiście wręczyli zebrane dary podczas wizyty w Domu Dziecka.  Uczniowie uczyli się

współpracy  organizując  zbiórkę  darów  dla  schroniska  zwierząt  w  Tomaszowie

Mazowieckim;

 

Zasługą działalności wolontariatu jest również przyłączenie się do akcji ,,Zbieram to w

szkole” – zbiórka zużytych płyt i baterii. Ta akcja ekologiczna  to kształcenie umiejętności

dbania o środowisko. Jej celem jest  minimalizowanie ilości  niebezpiecznych odpadów,

które  trafiają na wysypiska śmieci, ale przede wszystkim pomaganie sercańskim misjona-

rzom w Afryce czy Azji np. w budowie studni lub fundowaniu stypendiów szkolnych dzię-

ki darowiznom od firm recyklingowych.

Uczniowie  z  naszej  szkoły  włączyli  się  w  zbiórkę  nakrętek  dla  dwóch  dziewczynek.

Uświadamiamy naszym dzieciom, że pewne czynności (to przecież tylko nakrętka), które

wykonujemy codziennie lekko skorygowane (zamiast wyrzucić nakrętkę do kosza można

ją przekazać potrzebującej osobie) mogą zmienić czyjąś rzeczywistość. Wystarczy świado-

mość tego, w jaki sposób mogę sprawić, że komuś będzie żyło się lepiej. 10 maja odbyło

się spotkanie z Wiktorią Kułak – niepełnosprawną dziewczynką, którą wspieramy swoimi

działaniami.
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Właśnie takie działania pozwalają rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie. W

taki  właśnie  sposób  pokazujemy  uczniom,  jak  młody  człowiek  może  stać  się  dobrym

obywatelem, człowiekiem odpowiedzialnym za drugiego człowieka, za środowisko, swoje

otoczenie.  To  jest  właśnie  ta  współpraca  z  środowiskiem  lokalnym,  ta  umiejętność

reagowania na potrzeby naszego środowiska.

6) Proszę wymienić podmioty (instytucje, z którymi szkoła nawiązuje współpracę

w ramach kształcenia postaw społecznych i obywatelskich)

Szkoła  Podstawowa  aktywnie  współpracowała  z  instytucjami  i  organizacjami

użyteczności publicznej, takimi jak: Gminny Ośrodek Kultury, Kompleks Dydaktyczno-

Sportowy  SOLPARK,  Gminna  Biblioteka  Publiczna,  L K  S  Omega  Kleszczów,  OSP,

Parafia  Rzymsko  –  Katolicka  i  Parafia  Ewangelicko  –  Reformowana,  ZOT PTSM  w

Piotrkowie Trybunalskim, ZHP.

Pozyskiwała ponadto sojuszników wspierających działalność szkoły:  Kuratorium

Oświaty,  Samorząd  Gminy  Kleszczów,  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w

Bełchatowie,   GOPS,  Komisariat  Policji  w  Kleszczowie,  Fundacja  Rozwoju  Gminy

Kleszczów, lokalne media, stowarzyszenia i kluby.

7) Proszę wymienić najważniejsze  korzyści, jakie odnoszą uczniowie dzięki 

współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Dzięki współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym uczymy uczniów, w jaki sposób

mogą pozytywnie wpływać na rodzime środowisko (ale również na to dalsze), pokazujemy

uczniom pożyteczne formy spędzania wolnego czasu, rozwijamy kompetencje kluczowe,

dajemy im poczucie bezpieczeństwa i przynależności do danego środowiska, rozwijamy

ich  zdolności  i  zainteresowania,  poszerzamy  wiedzę  na  temat  „małej  ojczyzny”,

uwrażliwiamy na sztukę i  kulturę,  a  przede  wszystkim wykształcamy w tych młodych

ludziach potrzebę dbałości o otaczający świat i człowieka, z którym żyjemy w jednym

czasie na określonej  przestrzeni.

8) Czy  szkoła  stwarza  odpowiednie  warunki  do  realizacji  kompetencji  

społecznych i obywatelskich ?
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Oczywiście, że tak. Placówka posiada salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyj-

nej, salę integracji sensorycznej, salę zabaw, bibliotekę, stołówkę z kuchnią, pracownie: ję-

zykową, informatyczną, muzyczną, techniczną; ponadto są też sale lekcyjne wyposażone w

nowoczesny sprzęt multimedialny. 

Mam świadomość, że rozwijanie ww. kompetencji to ważne zadanie szkoły, dlatego nie

tylko warunki lokalowe mają wpływ na to, w jaki sposób wywiązujemy się z tego zadania,

ale przede wszystkim integrowanie   Nauczycieli, Uczniów i Rodziców do podejmowania

różnorodnych działań. Tylko dobra współpraca daje gwarancję pełnego rozwoju naszych

Uczniów. Jesteśmy szkołą otwartą na nowe pomysły, chętną do nawiązywania współpracy,

lubimy, kiedy nasze dzieci wykazują się kreatywnością i dlatego wsłuchujemy się w ich

potrzeby i pozwalamy na ich realizację. 

WNIOSKI  

1. Pytanie  kluczowe:  Jakie  działania  podejmuje  szkoła  we  współpracy  ze

środowiskiem lokalnym celem rozwijania  kompetencji społecznych i obywatelskich

uczniów?

Kryterium  spełniania  wymagania:  Różnorodność  realizowanych  działań  ze

środowiskiem lokalnym celem rozwijania  kompetencji społecznych i obywatelskich

uczniów

Z ankiet dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz z wywiadu z dyrektorem szkoły

wynika,  że  szkoła  podejmuje wiele  różnorodnych  działań we  współpracy  ze

środowiskiem lokalnym poprzez które rozwijane są kompetencje społeczne i obywatelskie

uczniów.  Działania  te  mają  charakter  tradycyjnych  przedsięwzięć  organizowanych  dla

całej społeczności lokalnej min. Dzień Sportu i Rodziny, Kiermasz charytatywny „Otwarci

na innych”, Świetlicowa akcja charytatywna „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”,

uroczystości patriotyczne z okazji świąt państwowych. Należy zaznaczyć, że w 2018 roku

szczególnie obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w związku z

tak zacną rocznicą  uczniowie wystąpili do władz gminy z petycją,  aby ulicy,  przy której

ma  być  w  przyszłości  wybudowana  nowa siedziba  naszej  szkoły  nadać  nazwę  „Aleja

Niepodległości”. Przedstawiciele uczniów brali udział w gminnym sadzeniu 100 drzew w

Kleszczowie, przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy Kleszczów celem poznania historii

Pomnika  Niepodległości  w  Kleszczowie.  Nie  we  wszystkich  działaniach  uczestniczą

25



wszyscy uczniowie naszej szkoły, bo niektóre z podejmowanych inicjatyw adresowane są

do mniejszych grup :  są to spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, pokazy, wyjścia i

wyjazdy do instytucji kultury, firm, zakładów pracy, placówek. 

Szkoła  współpracuje  ze  środowiskiem lokalnym  organizując  różnorodne  wydarzenia  tj

konkursy, rajdy, wycieczki,  prelekcje,  akademie, spotkania, akcje,  zapraszamy ciekawe

osoby do szkoły,  aby podzielili  się swoim doświadczeniem z uczniami,  prosimy różne

instytucje o wsparcie finansowe. 

2. Pytanie kluczowe: „Jakie kompetencje społeczne i obywatelskie rozwijane są u

uczniów poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym ?”

Kryterium spełniania wymagania: Efektywność  działań nauczycieli.

Z  ankiet  dla  nauczycieli,  rodziców  i  uczniów  oraz  z  wywiadu  z  dyrektorem

wnioskujemy, że nauczyciele podejmując poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym

efektywnie rozwijają u uczniów kompetencje społeczne   i obywatelskie. 

Respondenci uznali,  że kompetencje interpersonalne to zdolność do nawiązywania i

utrzymywania  kontaktów  z  innymi  ludźmi,  umiejętności  uważnego  słuchania,

przemawiania,   w  tym  zarządzania  przekazem  niewerbalnym  i  werbalnym,  pracy  w

zespole, zachowań asertywnych, zdolność nie ulegania  manipulacjom i złym wpływom;

delegowania uprawnień. 

Natomiast do kompetencji  międzykulturowych badani zaliczyli : 

umiejętności w zakresie komunikacji, w tym umiejętność słuchania,  rozumienie postaw i

sposobów zachowania  się  ludzi  innych kultur;  otwartość  na  odmienność,   umiejętność

radzenia sobie w sytuacjach niepewnych,   szanowanie zwyczajów i tradycji; wrażliwość

na potrzeby innych;

Pod  hasłem  skuteczna  i  konstruktywna  obecność  w  życiu  zawodowym  i  społecznym

zapisano,  że  jest  to  umiejętność  realizowania  celów  zespołowych,  otwartość  na

oczekiwania  i  sugestie  członków  grupy;  branie  odpowiedzialności  za  podejmowane

działania;  wspólne  rozwiązywanie  problemu  czy  konfliktu,  formułowanie  informacji

zwrotnych  i  wypracowywanie  kompromisów;  umiejętność  pracy  pod  presją  czasu  i

odporność na stres;  dbałość  o dobrą atmosferę  i  komunikacje  w grupie,   życzliwość  i

pozytywne  nastawienie  do  ludzi,  okazywanie  zaufania;  sumienne  i  terminowe
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wykonywanie  zleconych  zadań;  umiejętność  współpracy  z  grupą  i  przełożonymi;

autoprezentacja  i  umiejętność  przedstawiania  swoich  racji;  znajomość  swoich(ucznia,

dziecka, obywatela) praw i obowiązków oraz umiejętności społeczne uczniów: orientacja

w wydarzeniach społecznych  i politycznych; komunikowanie się w różnych sytuacjach,

jasne wyrażanie  własnych opinii  i  przekonań,  przyjmowania  opinii  i  przekonań innych

ludzi; zdolność wywierania wpływu na otaczający świat; negocjowanie i dochodzenie do

kompromisu;  współpraca z innymi w grupie,  pełnienie roli lidera w grupie;

Natomiast  aktywne  i  demokratyczne  uczestnictwo  w  życiu  środowiska  lokalnego  to

zdaniem  respondentów  umiejętności  obywatelskie,  np.  znajomość  swoich  praw  i

obowiązków;  interesowanie  się  sprawami  własnej  szkoły/miejscowości/gminy;

konstruktywne uczestnictwo w działaniach społecznych;  respektowanie demokratycznych

zasad,  prawa;   wspieranie  inicjatyw  uczniowskich  i  obywatelskich;   aktywność  w

rozwiązywaniu problemów społecznych; znajomości  pojęć demokracji,  sprawiedliwości,

równości, obywatelstwa i praw obywatelskich;  znajomość wydarzeń obecnych i historii

gminy;  świadomość aktualnych celów i wartości  jakimi kierują się lokalni działacze i

stowarzyszenia;  zdolność  do  efektywnego  zaangażowania  wraz  z  innymi  uczniami  i

innymi osobami w działania społeczne, np akcje charytatywne; zdolność do wykazywania

solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i

szerszymi społecznościami; konstruktywne uczestnictwo w działaniach grupy/ klasy w tym

umiejętność demokratycznego podejmowania decyzji drodze głosowania gdzie większość

decyduje ale też szanowania praw mniejszości;  pełne poszanowanie praw człowieka,  w

tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie odmienności innych wyznań i religii,

wykazywanie poczucia przynależności do własnego otoczenia gotowość do uczestnictwa

w  demokratycznym  podejmowaniu  decyzji  na  wszystkich  poziomach;  poczucie

obowiązku, okazywanie zrozumienia i poszanowania wspólnych wartości, niezbędnych do

zapewnienia spójności wspólnoty, respektowanie demokratycznych zasad, konstruktywne

uczestnictwo w życiu społecznym, działalność obywatelska,  wspieranie różnorodności i

spójności  społecznej  i  zrównoważonego  rozwoju,  gotowość  poszanowania  wartości

i  prywatności  innych  osób;  postawa  patriotyczna,  miłość  do  małej  i  dużej  ojczyzny,

znajomość historii i kultywowanie tradycji; 

3. Pytanie kluczowe: 
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„Czy  w szkole  zostały  stworzone  odpowiednie  warunki  do  podejmowania  działań

rozwijających  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  uczniów  we  współpracy  ze

środowiskiem lokalnym?”

Kryterium  spełniania  wymagania: Warunki  organizacyjne  szkoły  sprzyjają

działaniom rozwijającym kompetencje we współpracy ze środowiskiem.

Z  wywiadu  z  dyrektorem  oraz  na  podstawie  wyników  ankiet  można  wnioskować,  że

warunki organizacyjne szkoły sprzyjają działaniom rozwijającym kompetencje społeczne i

obywatelskie uczniów we współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

  Placówka posiada warunki lokalowe salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej,

salę integracji sensorycznej, salę zabaw, bibliotekę, stołówkę z kuchnią, pracownie: języ-

kową, informatyczną, muzyczną, techniczną; ponadto są też sale lekcyjne wyposażone w

nowoczesny sprzęt  multimedialny.  Wszystkie  te  pomieszczenia  pozwalają  na realizację

różnych  projektów,  działań  edukacyjnych,  które  rozwijają  kompetencje  społeczne

obywatelskie. 

Zarówno liczba podmiotów z jakim szkoła współpracuje na różnych płaszczyznach, jak i

różnorodność działań, wielość form, ale przede wszystkim efektywność pracy nauczycieli

wskazuje, że warunki organizacyjne szkoły pozwalają na działania rozwijające kompeten-

cje we współpracy ze środowiskiem.

4. Pytanie  kluczowe:  „Czy  rodzice  są  partnerami  szkoły  w  działaniach

rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów?

Kryterium spełniania wymagania: Różnorodność działań podejmowanych za zgodą i

we współpracy z rodzicami.

Z  dużej  liczby  przeprowadzonych   ankiet,  bo  aż  190  wypełnionych  przez  rodziców

wynika,  że  rodzice  współpracują  ze  szkołą  w  rozwijaniu  kompetencji  społecznych  i

obywatelskich uczniów. Interesują się działaniami szkoły i ją w tych działaniach aktywnie

wspierają.

REKOMENDACJE:

1.  Zapoznać  środowisko  szkolne  (uczniów,  rodziców  i  nauczycieli)   z  nazewnictwem

konkretnych kompetencji  społecznych i  obywatelskich oraz poinformować o sposobach

realizacji ww. kompetencji 
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2. Przypomnieć  uczniom, który dokument jest najważniejszym dokumentem w szkole.

Omówić  podczas  zajęć  wychowawczych  jeszcze  raz    STATUT i  wynikające  z  niego

prawa i obowiązki uczniów; a w szczególności zapoznać  z kompetencjami,  prawami i

zasadami  działania  organów  szkoły  głównie  Samorządu  Uczniowskiego,  ale  też  Rady

Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły;

3.  Uwzględnić  w  planach  pracy  wychowawczej  ,  w  Programie  Profilaktyczno  –

Wychowawczym, w Kalendarzu Imprez Szkolnych, w Koncepcji Pracy Szkoły  i innych w

celach realizowanych zadań i przedsięwzięć rozwój konkretnych kompetencji społecznych

i obywatelskich uczniów poprzez współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

4. Zorganizować udział uczniów i/lub Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach Rady

Rodziców, Rady Pedagogicznej, Rady Gminy;

5. Organizować spotkania, dyskusje i inicjować uczniów do zgłaszania wniosków, zapytań

i zachęcać do pisania petycji/ w sprawach dotyczących uczniów, szkoły lub środowiska

lokalnego, samodzielnie lub za pośrednictwem SU do odpowiednich organów.

6.  Zapraszać  rodziców  do  prowadzenia  zajęć  na  tematy,   w  których  się  specjalizują

zgodnie z wykonywanym zawodem; włączać ich w życie klasy, szkoły. 

ZAŁĄCZNIKI:

1) PROJEKT  EWALUACJI  DZIAŁALNOŚCI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM.  JANUSZA  KORCZAKA W KLESZCZOWIE

Przedmiot ewaluacji : 
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Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów poprzez współpracę

szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Cel : 

Celem  prowadzonych  przez  nas  badań  będzie  pozyskanie  informacji

dotyczących  rozwijania  kompetencji  społecznych  i  obywatelskich  uczniów  poprzez

współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

W skład zespołu przeprowadzającego ewaluację wchodzą : 

Agnieszka Szczęsna - koordynator

Aleksandra Gorzelak – Dylak

Renata Frach 

Beata Stankiewicz

Pytania kluczowe Kryteria ewaluacji Sposoby

zbierania danych

Próba badawcza

Jakie działania podejmuje szkoła we

współpracy  ze  środowiskiem

lokalnym  celem  rozwijania

kompetencji  społecznych  i

obywatelskich uczniów?

Różnorodność działań Ankieta  dla

uczniów;

Ankieta  dla

nauczycieli;

Ankieta  dla

przedstawicieli

rodziców;

Uczniowie z klas 

VII i VIII

Nauczyciele

Chętni Rodzice

Jakie  kompetencje  społeczne  i

obywatelskie rozwijane są u uczniów

poprzez współpracę ze środowiskiem

lokalnym ?

Efektywność   działań

nauczycieli

Ankieta  dla

uczniów;

Ankieta  dla

nauczycieli;

Ankieta  dla

przedstawicieli

Uczniowie  z  klas

VII i VIII

Nauczyciele

Chętni rodzice
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rodziców

Czy  w  szkole  zostały  stworzone

odpowiednie  warunki  do

podejmowania działań rozwijających

kompetencje  społeczne  i

obywatelskie  uczniów  we

współpracy  ze  środowiskiem

lokalnym?

Warunki

organizacyjne  Szkoły

sprzyjają  działaniom

rozwijającym

kompetencje

społeczne  i

obywatelskie  we

współpracy  ze

środowiskiem

lokalnym

Wywiad  z

dyrektorem

szkoły 

Dyrektor szkoły

Czy rodzice są partnerami szkoły w

działaniach  rozwijających

kompetencje  społeczne  i

obywatelskie uczniów?

Różnorodność działań Ankieta 

dla

przedstawicieli

rodziców

Chętni rodzice

2) ANKIETA DLA RODZICÓW 1

Szanowni  Państwo  celem  ankiety  ewaluacyjnej  jest  pozyskanie  informacji

dotyczących  rozwijania  kompetencji  obywatelskich  i  społecznych  uczniów  poprzez

współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym

1. Zaznacz, z którymi z wymienionych instytucji, firm itp.. współpracuje szkoła celem

rozwijania kompetencji społeczno – obywatelskich uczniów:

- Urząd Gminy,

- Gminny Ośrodek Kultury,

- Policja,

- Gminna Biblioteka,

- Poczta,

- Przychodnia Zdrowia „ Salus”,

- Klub sportowy „ Omega, Alfa”

- Kompleks „Solpark’,
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- SP Łękińsko,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

- Gimnazjum Kleszczów,

- Przedszkole w Kleszczowie, Łuszczanowicach, Łękińsku

- Zakład Komunalny,

- Zakłady Pracy…………………………………………………………………………

- Rada Rodziców

- Rodzice, Absolwenci 

- „Ciekawe osoby” prezentujące swój zawód, pasje hobby, sukces……………………….   

2.  Jakie  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  są  rozwijane  u  państwa  dzieci  na

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach współpracy z w/w podmiotami: 

(  np.  umiejętność  komunikowania  się  na  różnych  płaszczyznach  przy  wykorzystaniu

różnorodnych  technologii;  identyfikowanie  się  z  grup  do  której  się  należy,  znanie  i

szanowanie jej zwyczajów i tradycji; dostosowanie zachowania do norm i zasad przyjętych

w danej grupie społecznej i obowiązujących w danym miejscu; otwartość na współpracę w

grupie  i  umiejętność  wypracowywania  kompromisu;  tolerancja,  równość  i

odpowiedzialność,  szacunek  i  wrażliwość  na  potrzeby  innych  ludzi;  umiejętność

przedstawienia się i prezentacji w różnych sytuacjach )   

a) kompetencje interpersonalne:……………………………………………………

b) kompetencje międzykulturowe:………………………………………………

c) skuteczna  i  konstruktywna  obecność  w  życiu  zawodowym  i

społecznym…………….

d) aktywne  i  demokratyczne  uczestnictwo  w  życiu  środowiska

lokalnego………………..

e) inne…………………………………………………………………………………

3. W jakim stopniu czuje się Pan/ Pani partnerem szkoły w działaniach rozwijających

kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów. ( Oceń w skali od 1 do 6 )

1 2 3 4 5 6

4.  Jakie  są  Państwa  sugestie  odnośnie  rozszerzenia  współpracy  szkoły  ze

środowiskiem lokalnym celem rozwijania kompetencji społeczno  obywatelskich?

……………………………………………………………………………………………
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5. Jakie  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  są  potrzebne  w

życiu?......................................................................................

3) ANKIETA DLA RODZICÓW 2

Szanowni  Państwo!  Celem  ankiety  ewaluacyjnej  jest  pozyskanie  informacji

dotyczących  rozwijania  kompetencji  obywatelskich  i  społecznych  uczniów  poprzez

współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

1.  Proszę  wybrać  z  poniższych  umiejętności,  jakie  kompetencje,  według  Państwa,

powinny  być  rozwijane  u  Państwa  dzieci  na  zajęciach  lekcyjnych

i pozalekcyjnych. 

o umiejętność komunikowania się na różnych płaszczyznach przy wykorzystaniu 

różnorodnych technologii; 

o identyfikowanie się z grup do której się należy, znanie i szanowanie jej zwyczajów 

i tradycji; 

o dostosowanie zachowania do norm i zasad przyjętych w danej grupie społecznej i 

obowiązujących w danym miejscu;

o otwartość na współpracę w grupie 

o umiejętność wypracowywania kompromisu;

o poprzez różne działania na rzecz społeczności lokalnej,

o tolerancja, równość i odpowiedzialność,

o szacunek i wrażliwość na potrzeby innych ludzi; 

o umiejętność przedstawienia się i prezentacji w różnych sytuacjach 

o inne, np……………………………………………..  

2.  Jakie  są  Państwa  sugestie  odnośnie  rozszerzenia  współpracy  szkoły  ze

środowiskiem lokalnym celem rozwijania kompetencji społeczno -  obywatelskich?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Jakie kompetencje społeczne i obywatelskie są potrzebne w  życiu?
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

1.  Wzór  kwestionariusza  ankiety  nie  wykorzystany  w  badaniu  -  opracowany  przez

komisje,

2. Kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniu - opracowany przez członka komisji

we współpracy z dyrektorem

4) ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Drogie Koleżanki i Koledzy celem ankiety ewaluacyjnej jest pozyskanie informacji

dotyczących  rozwijania  kompetencji  obywatelskich  i  społecznych  uczniów  poprzez

współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym

1. Szkoła  współpracuje  ze  środowiskiem lokalnym.   Wymień instytucje,  firmy

itp. z którymi współpracuje Szkoła:

................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Jakie  kompetencje  rozwijasz  u  uczniów  na  zajęciach  lekcyjnych  i

pozalekcyjnych  w  ramach  współpracy  z  w/w  podmiotami:  (  np.  umiejętność

komunikowania  się  na  różnych  płaszczyznach  przy  wykorzystaniu  różnorodnych

technologii;  identyfikowanie  się  z  grupą  do  której  się  należy,  znanie  i  szanowanie  jej

zwyczajów i tradycji; dostosowanie zachowania do norm i zasad przyjętych w danej grupie

społecznej  i  obowiązujących  w  danym  miejscu;  otwartość  na  współpracę  w  grupie  i

umiejętność  wypracowywania  kompromisu;  tolerancja,  równość  i  odpowiedzialność,

szacunek  i  wrażliwość  na  potrzeby  innych  ludzi;  umiejętność  przedstawienia  się  i

prezentacji w różnych sytuacjach ) 

a) kompetencje interpersonalne:………………………………………………………

b) kompetencje międzykulturowe………………………………………………………
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c) skuteczna  i  konstruktywna  obecność  w  życiu  zawodowym  i

społecznym……………..................................................................................

d) aktywne  i  demokratyczne  uczestnictwo  w  życiu  środowiska

lokalnego……………….................................................................................

e) inne………………………………………………………………………………

3. Jakie  działania  podejmujesz(  otwarte  formy nauczania  i  wychowania)  jako

nauczyciel/ wychowawca/ pełnionej funkcji i wykonywanych zadań we współpracy z

w/w   podmiotami  celem  rozwijania  poszczególnych  kompetencji  społeczno

obywatelskich:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Jakie  są  Państwa  sugestie  odnośnie  rozszerzenia  współpracy  szkoły  ze

środowiskiem lokalnym celem rozwijania kompetencji społecznych i  obywatelskich

szczególnie z uwzględnieniem partnerstwa rodziców  w tym zakresie?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

5) ANKIETA DLA UCZNIÓW

Drodzy  Uczniowie  celem  ankiety  ewaluacyjnej  jest  pozyskanie  informacji

dotyczących  rozwijania  kompetencji  obywatelskich  i  społecznych  uczniów  poprzez

współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym

1. Zaznacz, z którymi z wymienionych instytucji, firm itp. współpracuje szkoła celem

rozwijania kompetencji społeczno – obywatelskich uczniów:

- Urząd Gminy,

- Gminny Ośrodek Kultury,

- Policja,

- Gminna Biblioteka,

- Poczta,
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- Przychodnia zdrowia „ Salus”,

- Klub sportowy „ Omega, Alfa”

- Kompleks „Solpark’,

- SP Łękińsko,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

- Gimnazjum Kleszczów,

- Przedszkole w Kleszczowie, Łuszczanowicach, Łękińsku

- Zakład Komunalny,

- Zakłady Pracy…………………………………………………………………………

- Rada Rodziców

- Rodzice, Absolwenci 

- „Ciekawe osoby” prezentujące swój zawód, pasje hobby, sukces……………………….   

2. Jakie kompetencje społeczne i obywatelskie są rozwijane na zajęciach lekcyjnych i

pozalekcyjnych  w  ramach  współpracy  z  w/w  podmiotami:  (  np.  umiejętność

komunikowania  się  na  różnych  płaszczyznach  przy  wykorzystaniu  różnorodnych

technologii;  identyfikowanie  się  z  grup  do  której  się  należy,  znanie  i  szanowanie  jej

zwyczajów i tradycji; dostosowanie zachowania do norm i zasad przyjętych w danej grupie

społecznej  i  obowiązujących  w  danym  miejscu;  otwartość  na  współpracę  w  grupie  i

umiejętność  wypracowywania  kompromisu;  tolerancja,  równość  i  odpowiedzialność,

szacunek  i  wrażliwość  na  potrzeby  innych  ludzi;  umiejętność  przedstawienia  się  i

prezentacji w różnych sytuacjach ) 

a) kompetencje interpersonalne:…………………………………………………

b) kompetencje międzykulturowe:…………………………………………………

c) skuteczna i konstruktywna obecność w życiu zawodowym i społecznym

……………………………………………………………………………………............

d) aktywne i demokratyczne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego

……………………………………………………………………………………………

e) inne……………………………………………………………………………………

3. Jakie kompetencje społeczne i obywatelskie są potrzebne w  życiu?
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                                                                   Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

6) KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z DYREKTOREM 

WYWIAD Z DYREKTOREM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE

1. Proszę wymienić działania na rzecz lokalnej społeczności, które podejmuje szkoła celem

rozwijania kompetencji obywatelskich i społecznych.

2. Czy działalność SU pozwala uczniom rozwijać kompetencje społeczno – obywatelskie ?

3. W jaki sposób w naszej szkole odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego ?

4. Jak powołuje się opiekuna SU ?

5.  Proszę omówić działania szkolnego wolontariat.

6.  Proszę  wymienić  podmioty  (instytucje,  z  którymi  szkoła  nawiązuje  współpracę  w

ramach kształcenia postaw społecznych i obywatelskich).

7. Proszę wymienić najważniejsze  korzyści, jakie odnoszą uczniowie dzięki współpracy

ze środowiskiem lokalnym.

8.  Czy  szkoła  stwarza  odpowiednie  warunki  do  realizacji  kompetencji  

społecznych i obywatelskich ?
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