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Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Sprawozdanie z realizacji zadań i priorytetów

I półrocze 2020/2021

        Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej

w Kościanie przeprowadzona została ankieta za pomocą dziennika elektronicznego, która dotyczyła

doskonalenia  nauczycieli  z  zakresu  technologii  informacyjnej  i  komunikacyjnej  w  nauczaniu

zdalnym.  Ankieta  ta  została  zorganizowana  i  przeprowadzona  w związku  z  zaistniałą  sytuacją

pandemii  COVID-19.  Po  przeanalizowaniu  wszystkich  odpowiedzi,  członkowie  zespołu

Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli  opracowali  priorytet  w zakresie  doskonalenia  na

bieżący  rok  szkolny  :  skierować  doskonalenie  nauczycieli  na  technologię  informacyjno  –

komunikacyjne.  Ponadto  w  obszarze  priorytetów  szkolenia  Rady  Pedagogicznej  wyznaczono

szkolenia z  zakresu wykorzystania  technologii  informacyjnych i  komunikacyjnych w nauczaniu

zdalnym.

Niezmiennie,  priorytety w zakresie dokształcania nauczycieli skierowane są na rozwój w sferze

autyzmu,  komunikacji  alternatywnej,  integracji  sensorycznej,  a  zakres  szkoleniowych  rad

pedagogicznych skierowany jest na rozwój w obszarach zachowań agresywnych, autoagresywnych,

zaburzeń psychicznych; problemów wychowawczych; pracy z rodzicem ucznia trudnego. Wyżej

wymienione  priorytety  zostały  wyłonione  podczas  ankiety  przeprowadzonej  w  roku  szkolnym

2019/2020 a cele doskonalenia nauczycieli zostały opracowane na 3 lata. 

W I  półroczu  roku  szkolnego  2020/2021  odbyło  się  szkolenie  Rady Pedagogicznej  Nauczanie

zdalne  na  platformie  Teams,  które  miało  charakter  szkolenia  online  i  było  skierowane  dla

wszystkich  nauczycieli  (28.10.2020).  Ponadto  szkoła  przystąpiła  do  projektu:  „Cyfrowa Szkoła

Wielkopolsk@ 2020”  i  realizuje  podprojekt  Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.  W ramach

tego projektu prowadzone są szkolenia dla nauczycieli całej szkoły.

Dnia 25 listopada 2020 roku obyło się szkolenie części Rady Pedagogicznej (15 osób) dotyczące

obsługi programu Boardmaker.  W szkoleniu tym uczestniczyli pracownicy stosujący komunikację

alternatywną i  wspomagającą  u  naszych podopiecznych.  Spotkanie  było  przeprowadzone  przez

p. Katarzynę Łuszczak, w formie online. 

Nauczyciele  również  angażowali  się  w  doskonalenie  własnego  warsztatu  pracy  w  następujący

sposób:  Szkolenie z obsługi e – dziennika p. Monika Kunc (7.09.2020), lekcja koleżeńska  Kartka



okolicznościowa –  p.  Joanna  Graf  –  Denisewicz  (25.09.2020),  zajęcia  otwarte   Jak  rozpoznać

jesień? Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących jesienią na polu, w sadzie, w

lesie- p. Anna Mikołajczak (21.09.2020).

W  związku  zaistniałą  sytuacją  pandemii  COVID-19,  ograniczeniem  funkcjonowania  szkoły

i wprowadzeniem trybu nauki zdalnej odwołano lekcję koleżeńską  Wykonanie kartki świątecznej

według własnego pomysłu, układanie życzeń świątecznych i noworocznych – p. Anna Mikołajczak.

Natomiast  lekcja  koleżeńska  z  języka  niemieckiego  zaplanowana  przez  p.  Darię  Zielińską  na

listopad została przeniesiona na luty. 

Zespół  WDN  w  dalszym  ciągu  rekomenduje  realizację  priorytetów  oraz  ich  bieżące

dokumentowanie.

Wnioski:

1. Kontynuowanie  realizacji  priorytetów  w  obszarze  doskonalenia  nauczycieli  w  tym

zwiększenie  zakresu  szkoleń  z  dziedziny technologii  komunikacyjnej  i  informacyjnej  ze

szczególnym uwzględnieniem platformy Teams. 

2. Systematyczne analizowanie przez członków WDN realizacji celów programu.

3. Rozwijać  umiejętności  i  sposoby  medialnego  przekazywania  informacji  między

nauczycielami.

                                                                   


