Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
rok szkolny 2021/2022

Specyfiką Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w naszej placówce jest kooperacyjne uczenie się członków rady pedagogicznej, praca nad
tematami ponadprzedmiotowymi, aktualizacja wiedzy fachowej, poprawa kwalifikacji, zgodna z planowanym rozwojem szkoły jako placówki
edukacyjnej.

I. Priorytetowy cel WDN
- zmobilizowanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, warsztatem pracy.

Wyróżniamy trzy kierunki pracy:
-udoskonalenie pracy szkoły, podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji nauczycieli,
-dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju współpracy w gronie rady, grupach nauczycielskich,
-wprowadzanie zmian i ulepszeń w pracy szkoły.

Szczegółowe cele i zadania:
- wzmacnianie osobowości nauczyciela,
- poprawienie komunikacji i współpracy między nauczycielami,
-wzrost poczucia odpowiedzialności nauczycieli za jakość pracy,
-poprawa procesu nauczania i uczenia się oraz zmiana rzeczywistości szkolnej w zakresie dydaktyki,
-rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli.

1. Priorytety w zakresie doskonalenia nauczycieli
Priorytety w zakresie doskonalenia nauczycieli skierowane są na rozwój w sferze:
- autyzmu,
-komunikacji alternatywnej,
-integracji sensorycznej,
W bieżącym roku szkolnym priorytetem jest:
-doskonalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań po pandemii oraz doskonalenie z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego.

2.Priorytety w zakresie szkoleń Rady Pedagogicznej
Priorytety w zakresie szkoleniowych rad pedagogicznych skierowane są na rozwój w obszarach:
-zachowań agresywnych, autoagresywnych, zaburzeń psychicznych,
-problemów wychowawczych ( jak działać krok po kroku, procedury postępowania),
-pracy z rodzicem ucznia trudnego.
Priorytetem na bieżący rok szkolny są rady szkoleniowe o tematyce związanej z problemami po-pandemicznymi oraz szkolenia na temat
bezpieczeństwa cyfrowego.

II. WNIOSKI
1. Kontynuowanie realizacji priorytetów w obszarze doskonalenia nauczycieli.
2. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z nowymi wyzwaniami i z uwzględnieniem skutków
pandemii.
3. Planowanie Rad Szkoleniowych, kursów i warsztatów o tematyce zgodnej z potrzebami szkoły i nauczycieli. Uaktualnianie wiedzy nauczycieli
na temat bezpieczeństwa cyfrowego.
4. Kontynuowanie i wzmacnianie umiejętności przekazywania informacji w celu podtrzymania komunikacji medialnej wśród nauczycieli.

III. ZAPLANOWANE ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
ZADANIA/CELE

TERMIN

Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych Wrzesień
potrzeb pracowników:
-analiza sprawozdania, wniosków do pracy na rok szkolny 2021/2022,
- 1.09- 28.09.2021 r.
-zabranie informacji do rocznego planu pracy,
-stworzenie rocznego planu pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Zespół WDN

Przeprowadzenie ewaluacji rocznego planu pracy i ewaluacji z realizacji priorytetów
w zakresie doskonalenia.
- maj 2022 r.
Prezentacja własnego dorobku w formie artykułu, eseju, scenariusza, projektu, reportażu, Cały rok szkolny
opisu, sprawozdania na szkolnej stronie internetowej lub za pośrednictwem platform
internetowych.
Cele:
-dzielenie się swoim doświadczeniem, sukcesami i trudnościami przez nauczycieli,
wyciągniecie wniosków ze swojej pracy,
- dzielenie się swoim warsztatem pracy,
- promowanie, doskonalenie, urozmaicanie metod pracy.
Udostępnianie profilu szkoły na stronie internetowej szkoły dla wszystkich nauczycieli:
Cały rok szkolny
-nauczyciele i uczniowie dzielą się swoim dorobkiem, sukcesami,
-nauczyciele kreują pozytywny, przyjazny stosunek do uczniów,
-nauczyciele wspierają nawiązywanie kontaktów z innymi placówkami edukacyjnymi,
nastawieni na wymianę doświadczeń.

Wszyscy nauczyciele

Marta
Majchrzak-Marciniak
i wszyscy nauczyciele

Działalność zespołów samokształceniowych:

Cały rok szkolny

-Zespół Samokształceniowy Grup Rewalidacyjno – Wychowawczych

-Agnieszka Wawer,

-Zespół Nauczycieli języka polskiego

-Anna Hordecka,

-Zespół Nauczycieli języka niemieckiego

-Magdalena Kostyk,

- Zespół Nauczycieli logopedów

-Anna Mazurek-Andrzejczak

-Zespół Nauczycieli przedmiotów artystycznych

-Aleksandra Naskręt-Tomczak

-Zespół Nauczycieli wychowania fizycznego

- Dawid Waliszewski

Cel:
-poprawa jakości pracy w zakresach przedmiotowych.
Współpraca w zespołach samokształceniowych polega na:
-dobrych relacjach i zaangażowaniu w problemy wychowanków, dokumentacji przedmiotowej i rozwiązywaniu bieżących problemów,
-wymianie doświadczeń, pomocy nauczycielom stażystom.
Obserwacje zajęć lekcyjnych przeprowadzane przez dyrektora szkoły w ramach nadzoru Według harmonogra- Dyrektor
pedagogicznego.
mu, cały rok szkolny Magdalena Dyszkiewicz

Planowane szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli:

Cały rok szkolny

Szkolenia planowane będą na bieżąco i uzależnione będą od potrzeb szkoły.

Dyrekcja,
wyznaczeni nauczyciele,
osoby z zewnątrz
Dyrektor
Magdalena Dyszkiewicz

Lekcje koleżeńskie, pokazowe i warsztaty:
cele:
- pomoc w osobistym rozwoju nauczycielowi prowadzącemu lekcję,
- zachęcenie nauczycieli do poddawania swoich umiejętności ocenie kolegów po fachu,
- aktywizowanie nauczycieli, autorefleksja, zachęcanie do wyrażania własnego zdania,
polepszanie relacji zawodowych.

Lekcje koleżeńskie:
1.

Monitoring opiekunów stażu

Cele:
- wspieranie młodych stażem nauczycieli w rozwijaniu własnego warsztatu pracy,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
- wzajemne uczestniczenie w zajęciach - opiekuna i stażysty wpływa na dobre relacje za wodowe.
2. Planowane lekcje koleżeńskie:

- cały rok szkolny

Opiekunowie, stażyści

1.Lekcja koleżeńska (temat dostosowany do planu pracy klasy, podany w późniejszym II półrocze
terminie).

Agnieszka Urbańska

2.Lekcja koleżeńska (temat dostosowany do planu pracy klasy, podany w późniejszym Listopad
terminie).

Anna Mikołajczak

3.Lekcja koleżeńska (temat dostosowany do planu pracy klasy, podany w późniejszym Marzec/kwiecień
terminie)- dogoterapia.

Patrycja Kuśnierczak

4.Czym pachną święta?

I półrocze

Izabella Smelkowska

5.Wielkanocne zabawy – ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową.

II półrocze

Izabella Smelkowska

6.Żołnierze niezłomni.

II półrocze

Magdalena Sobecka

7.Konstytucja 3 maja.

II półrocze

Magdalena Sobecka

8.Zaburzenia połykania u dzieci z MPD i zespołami genetycznym

I półrocze

Agnieszka Wawer
Barbara Żegalska

II półrocze

Jadwiga Marcinkowska

Warsztaty:
1.Rola nerwu błędnego w procesie samoregulacji.

Proponowana tematyka działań na bieżący rok szkolny wynika z potrzeb szkoły, działań doskonalących nauczanie, wychowanie, profilaktykę,
terapie, rewalidacje. Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników, opracowane zostało
na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego w październiku 2019 roku oraz w czerwcu 2021 roku.
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