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Wstęp

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów

do spraw ewaluacji.

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. Kształtowane są postawy i respektowane 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. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

11. 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.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym

i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.
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Opis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 16-05-2016 - 21-05-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,

w skład którego weszli: Alicja Siedlecka, Monika Żur. Badaniem objęto 45 słuchaczy (ankieta) i 34 nauczycieli

(ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, 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"

WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami

WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły/placówki

WNG - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczącym jedną grupę
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Obraz placówki

Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, którego organem

prowadzącym obecnie jest Samorząd Województwa Lubelskiego, funkcjonuje od 1981 roku i jest

jedną z najdłużej funkcjonujących w województwie lubelskim szkołą o profilu medycznym. 

Młodzież uczy się w systemie stacjonarnym i zaocznym, zdobywając wiedzę i umiejętności w specjalnościach:

technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, technik usług

kosmetycznych, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun domu pomocy społecznej.

Nauka w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat w systemie semestralnym. Zajęcia odbywają się

w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach przedmiotowych z wykorzystaniem

nowoczesnych technik prezentacji oraz specjalistycznego sprzętu. Szkoła zapewnia słuchaczom naukę języka

angielskiego, migowego i informatyki. W Studium funkcjonuje prężnie działający Samorząd Szkolny, Koło

Ratownictwa Medycznego oraz Koło Masażu. Słuchacze są również zaangażowanie w pracę na rzecz

wolontariatu. W roku szkolnym 2014/2015 koło wolontariatu zostało wyróżnione przez Stowarzyszenie

Ogólnopolskie Wolontariatu Koło w Zamościu. Studium dysponuje centrum multimedialnym z dostępem

do internetu, biblioteką szkolną i czytelnią.

Wysoki poziom procesu edukacyjnego mierzony sukcesami absolwentów na egzaminach zawodowych i na rynku

pracy zapewnia doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna, składająca się z 22 nauczycieli, w tym 9

dyplomowanych, 5 mianowanych, 8 kontraktowych.

Medyczne Studium Zawodowe organizuje cyklicznie konferencje metodyczne z udziałem metodyka szkół

medycznych, np. "Nowoczesne techniki w kosmetyce i kosmetologii – nawilżenie skóry", "Techniki terapii

zajęciowej". W konferencjach uczestniczą nauczyciele szkół medycznych prowadzonych przez Samorząd

Województwa Lubelskiego.

Podejmowane przez nauczycieli różnorodne działania są skuteczne, mają wpływ na wzrost efektów kształcenia

i sukcesy edukacyjne słuchaczy. Jednym z nich jest wysoka zdawalność podczas egzaminów zewnętrznych,

głównie w części praktycznej (na poziomie 90%-100%). Szkoła podejmuje adekwatne działania przygotowujące

słuchaczy do uczestnictwa w życiu społecznym i funkcjonowania na rynku pracy.
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Informacja o placówce

Nazwa placówki MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W ZAMOŚCIU
Patron Stanisława Leszczyńska

Typ placówki Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)

Miejscowość Zamość

Ulica Partyzantów

Numer 20

Kod pocztowy 22-400

Urząd pocztowy Zamość

Telefon 846392910

Fax 846392910

Www www.msz.zamosc.net.pl

Regon 00139151100000

Publiczność publiczna

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież

Charakter brak specyfiki

Uczniowie, wychow., słuchacze 144

Oddziały 9

Nauczyciele pełnozatrudnieni 13.00

Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 9.00

Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.89

Średnia liczba uczących się w oddziale 16

Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 11.08

Województwo LUBELSKIE

Powiat Zamość

Gmina Zamość

Typ gminy gmina miejska
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Obszary badawcze umożliwiające opisanie działań szkoły
w zakresie wymagań

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom podstawowy:

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z
poprzedniego etapu edukacyjnego.

Słuchacze nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

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

Poziom wysoki:

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.

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

Poziom podstawowy:

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

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.

Poziom wysoki:

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

W opinii słuchaczy wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

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

Poziom podstawowy:

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.

Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz
wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę lub placówkę monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.

Poziom wysoki:

W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.
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Wnioski

1. Słuchacze nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, korzystając

z procesu edukacyjnego zorganizowanego w sposób odpowiedni do ich możliwości oraz warunków

uczenia się. Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu posiada wyposażenie technodydaktyczne,

wspomagające kształcenie w zawodzie: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik

farmaceuta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy.

2. W placówce dokonuje się analizy wyników egzaminu zewnętrznego i ewaluacji

wewnętrznej, na tej podstawie formułuje się wnioski, które nauczyciele wykorzystują

w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Właściwe rozpoznanie potrzeb, możliwości oraz sytuacji społecznej każdego słuchacza

pozwala na zaplanowanie i podjęcie adekwatnych działań wspierających, a także

indywidualizowanie oddziaływań, co przekłada się również na wysoki poziom efektów

kształcenia i motywacji słuchaczy. 

4. Znajomość wyników badań zewnętrznych oraz ich wykorzystanie przekłada się na planowanie

i realizację procesu edukacyjnego oraz doskonalenie pracy nauczycieli. 
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Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Organizacja procesów edukacyjnych w szkole pozwala uczącym się nabywać i poszerzać

kompetencje określone w podstawie programowej, z uwzględnieniem warunków realizacji

kształcenia w zawodach medycznych. Nauczyciele prowadzą diagnozy osiągnięć słuchaczy

z poprzedniego etapu edukacyjnego, monitorują i analizują bieżące efekty nauczania i na

tej podstawie wyznaczają kierunki swej pracy. Formułowane wnioski wykorzystują, m.in.

do modyfikacji wymagań edukacyjnych, organizacji zajęć dodatkowych, poszerzenia oferty

dydaktycznej. Podejmowane przez nauczycieli różnorodne działania są skuteczne, mają wpływ

na wzrost efektów kształcenia i sukcesy edukacyjne słuchaczy.

Jednym z nich jest wysoka zdawalność podczas egzaminów zewnętrznych, głównie w części

praktycznej (na poziomie 90%-100%). Szkoła podejmuje adekwatne działania przygotowujące

słuchaczy do uczestnictwa w życiu społecznym i funkcjonowania na rynku pracy.

Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania opisane

w charakterystyce poziomu wysokiego.

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

osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego etapu edukacyjnego.

W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia słuchaczy z poprzedniego

etapu edukacyjnego. Według dyrektora [wywiad] szkoła prowadzi diagnozę wstępną dotyczącą wiadomości

i umiejętności. Uczniowie podejmujący naukę w szkole stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod względem

edukacji. Są to absolwenci liceów ogólnokształcących lub techników, są to osoby, które ukończyły studia

lub inny typ szkoły policealnej, osoby pracujące. Diagnozą objęty jest rozwój intelektualny, emocjonalny oraz

społeczny. Szkoła prowadzi diagnozę we wrześniu w celu ustalenia poziomu wiadomości/umiejętności słuchaczy.

Diagnoza słuchaczy rozpoczyna się w chwili złożenia wymaganych dokumentów, dokonuje się analizy

kwestionariusza danych osobowych, świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenia

lekarskiego. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna analizuje wyniki nauczania z poprzedniego etapu

edukacyjnego ustalając „średnią na wejście”; wybiera trzy przedmioty: język polski, matematykę, chemię

lub biologię, ustala średnią porównywaną ze średnią w kolejnych semestrach i na zakończenie kształcenia.

Działania te umożliwiają porównanie postępów edukacyjnych na kolejnych etapach nauki w szkole. Informacje

przekazywane są wychowawcom, którzy na początku roku przeprowadzają z klasą rozmowy, poznają

oczekiwania, zainteresowania uczniów, motywację podjęcia nauki w szkole medycznej. Kolejnym etapem jest
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obserwacja w pracowniach zdolności manualnych, umiejętności organizacyjnych, umiejętności uczenia się,

komunikowania w grupie (to kolejny sposób diagnozowania na zajęciach dydaktycznych). Prowadzone są testy

„na wejście” z przedmiotów z poprzednich etapów edukacyjnych z języka angielskiego; umożliwia to

rozpoznanie poziomu wiedzy i różnicuje grupę pod względem znajomości języka na mniej lub bardziej

zaawansowaną.  Absolwenci szkoły wyższej i policealnej przedstawiają indeksy, które stanowią istotne źródło

informacji dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych

dostarczają dokumenty potwierdzające ich szczególną sytuację (zaświadczenia z poradni

psychologiczno-pedagogicznej). Pod koniec semestru prowadzone są badania ankietą „Moja klasa”, „Moja

szkoła”, przeprowadzane w ramach ewaluacji wewnętrznej, ocenia się poczucie bezpieczeństwa klas pierwszych

w szkole oraz podczas integracji uczniów w klasie, szkole.

Informacje uzyskane o uczniach/słuchaczach są przydatne nauczycielom do planowania i realizacji procesu

kształcenia oraz uzyskania lepszych efektów kształcenia. Nauczyciele w oparciu o wnioski wynikające z diagnozy

podejmują działania odpowiadające na indywidualne potrzeby i możliwości ucznia/słuchacza: 

● modyfikują rozkłady materiału nauczania z poszczególnych przedmiotów, uzupełniając je o treści

wymagające powtórzenia i uzupełnienia; 

● dobierają metody i formy nauczania w taki sposób, aby aktywizować uczniów podczas zajęć, odwołują

się do znanych treści, doświadczeń, do rozwiązywania nowych zajęć zawodowych; 

● prowadzą wsparcie dla uczniów z trudnościami w opanowaniu umiejętności zawodowych

na dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach Karty Nauczyciela – godziny dodatkowej oraz

zajęć w kołach zawodowych: masażu, kosmetyczek; 

● indywidualizują prace z uczniem, tak organizując sytuacje dydaktyczne, aby uczniowie zdolniejsi

mogli realizować zadania na miarę ich możliwości intelektualnych a słabsi otrzymywali wsparcie

od nauczyciela lub zdolniejszych kolegów (Praca uczniów w grupie wsparcia – zdolniejszy pracuje ze

słabszym); 

● wskazują fachową literaturę specjalistyczną, materiały edukacyjne, strony internetowe uczniom

zdolnym w celu zachęcenia do samokształcenia, udziału w szkoleniach organizowanych przez firmy

zewnętrzne; dodatkowe szkolenie z możliwością zdobycia certyfikatu na zabiegi nie ujęte w podstawie

programowej, np. przedłużanie rzęs, a tym samym zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy; 

● indywidualnie uzgadniają z uczniem terminów dodatkowych zaliczeń, podział materiału na mniejsze

działy do zaliczenia uczniom mniej zdolnym; 

● wykonują z uczniem słabym dodatkowe ćwiczenia utrwalające umiejętności na zajęciach

pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowania; 

● udostępniają drogą elektroniczną materiały dydaktyczne, podają adresy stron internetowych

rozszerzających zakres treści programowych; 

● prowadzą zajęcia z asertywności, radzenia sobie ze stresem, komunikowaniem przez nauczyciela

w ramach lekcji z psychologii; 

● nauczyciel bibliotekarz pomaga w doborze literatury do samokształcenia, bądź przygotowania pracy

domowej; 

● nauczyciel wychowania fizycznego dostosowuje wymagania do możliwości uczniów, dobierając

zestawy ćwiczeń adekwatnie do ich wydolności fizycznej; 
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● jeśli w danym roku szkolnym uczą się w szkole uczniowie z problemami zdrowotnymi szkoła stara się

zorganizować środowisko nauki i udzielić wsparcia, dostosowując warunki egzaminu zewnętrznego (2

uczniów z dysgrafią). Uczniom z problemami zdrowotnymi zorganizowano praktykę zawodową

w innym terminie. Uczennicom po urodzeniu dziecka udzielono wsparcia, m.in. zwalniając je z ćwiczeń

wf, umożliwiono udział w zajęciach pozalekcyjnych, kół zainteresowań celem uzupełnienia wiadomości

i umiejętności przedmiotowych; 

● uczniowie rozwijają zdolności, uzdolnienia, zainteresowania pracując w kołach zawodowych,

wolontariacie, samorządzie. Znajomość zasobów edukacyjnych słuchaczy ułatwia planowanie zadań

pozalekcyjnych, organizację KZ, wolontariatu, samorządu i podejmowanie różnych przedsięwzięć

na rzecz lokalnego środowiska; 

● organizowane są konferencje naukowo-szkoleniowe i warsztaty dla uczniów z poszczególnych

kierunków kształcenia (szkolenia, pokazy prowadzone przez firmy kosmetyczne), konferencje

zorganizowane przez samorząd szkolny z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy.

Nauczyciele tworzą warunki uczniom uzdolnionym, motywując do doskonalenia umiejętności

i wiadomości. Uczniowie rozwijają zainteresowania przygotowując się do udziału w konkursach

kosmetycznych – wizażu na szczeblu krajowym, uczestniczą w turniejach masażu, turniejach

sportowych, konkursach farmaceutycznych na szczeblu wojewódzkim; 

● rozmowy ze słuchaczami podczas organizowania zajęć integracyjnych: wycieczki dydaktyczne,

spotkania klasowe, poznanie historii szkoły, zawodu, sylwetki patronki, są to zajęcia organizowane dla

klas pierwszych. Umożliwiają rozpoznanie funkcjonowania, komunikowania się uczniów w grupie,

zaobserwowanie, jak radzą sobie w różnych sytuacjach, czym się interesują, jaka jest ich sytuacja

społeczna; 

● nauczyciele podczas zajęć wykorzystują metody nauczania, oddziaływają na klika zmysłów,

uwzględniają typy ucznia wizualnego, słuchowego, kinestetycznego, dialog wewnętrzny, celem

pełniejszej aktywizacji uczniów; 

● przedstawiają słuchaczom ich przyszłe zadania zawodowe. Nauczyciele wskazują nie tylko potrzebę

zdobywania profesjonalnych umiejętności, ale tez na kształtowanie cech osobowości, postaw

etycznych, niezwykle istotnych w pracy w danym zawodzie. Motywują słuchaczy do wysiłku

intelektualnego tworząc atmosferę życzliwości, budowania wiary we własne siły.

Nauczyciele podali podczas wywiadu, że wnioski z diagnozy wstępnej wykorzystują, m.in. do:

● indywidualizacji procesu nauczania przez dobór środków, metod i form nauczania;

● określenia statusu społeczno -  ekonomicznego i edukacyjnego słuchaczy;

● przeznaczania dodatkowego czasu na pracę z uczniem mającym trudności z opanowaniem materiału;

● dostosowania tempa pracy do możliwości ucznia;

● modyfikacji rozkładów nauczania
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Obszar badania:  Słuchacze nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Słuchacze nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują

je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Nauczyciele na wszystkich obserwowanych

lekcjach tworzyli sytuacje, w których słuchacze rozwiązywali problemy, a podstawa programowa była

realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji. Zadania wykonywane przez

słuchaczy na obserwowanych lekcjach pozwalały między innymi na: zapamiętywanie faktów, zastosowanie

wiadomości i pojęć w sytuacjach typowych, formułowanie sądów i opinii wraz z uzasadnieniem (tabela 1). 

Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru

Treść pytania: Zadania wykonywane przez słuchaczy na zajęciach pozwalają im na: [OZ] (10547)

Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 zapamiętywanie faktów definicji, wykonywanie powtarzalnych procedur

(np. demonstrowanie nabytej wiedzy, przywoływanie z pamięci pojęć,

faktów, terminów, metod, modeli)

6 / 0 100 / 0

2 zastosowanie umiejętności i pojęć (np. wyjaśnianie własnymi słowami

omawianych pojęć, porównywanie i wnioskowanie na bazie

zapamiętywanych informacji, stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych)

6 / 0 100 / 0

3 rozumowanie, używanie dowodów, argumentowanie na podstawie analizy

faktów (np. rozwiązywanie problemów, dokonywanie uogólnień,

rozwiązywanie problemów)

6 / 0 100 / 0

4 złożone rozumowanie, dokonywanie analizy struktury ze wskazaniem na

związki pomiędzy jej poszczególnymi elementami (np. stosowanie wiedzy

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, budowanie teorii, formułowanie

sądów i opinii wraz z uzasadnieniem

3 / 3 50 / 50

Obszar badania:  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych

warunków i sposobów jej realizacji.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej

realizacji , a nauczyciele na obserwowanych zajęciach najczęściej kształtowali umiejętność uczenia się

i umiejętności zawodowe (tabela 1). Z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej

nauczyciele wskazali, że wykorzystują na zajęciach, m.in. wiedzę teoretyczną w praktyce, media edukacyjne,

pokaz praktyczny, korelację międzyprzedmiotową,

Nauczyciele deklarują, że systematycznie wykorzystują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy

programowej kształcenia zawodowego, głównie poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce (Wykresy 1j -

7 j) .
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Wykres 1j Wykres 2j

Wykres 3j Wykres 4j
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Wykres 5j Wykres 6j

Wykres 7j
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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: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 czytanie 6 / 0 100 / 0

2 myślenie matematyczne 6 / 0 100 / 0

3 myślenie naukowe 6 / 0 100 / 0

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

zarówno w mowie, jak i piśmie

6 / 0 100 / 0

5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i

korzystania z informacji

6 / 0 100 / 0

6 umiejętność uczenia się 6 / 0 100 / 0

7 umiejętność pracy zespołowej 6 / 0 100 / 0

8 umiejętności zawodowe 6 / 0 100 / 0

9 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100

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 w szkole monitorują i analizują osiągnięcia słuchaczy na bieżąco z wykorzystaniem

różnych metod i form gromadzenia informacji. Formułowane wnioski z analizy wykorzystują

do właściwej organizacji procesu edukacyjnego przyjaznego słuchaczom, uwzględniając ich

możliwości rozwojowe.

Nauczyciele określili główne formy monitorowania osiągnięć słuchaczy jako:

● testy kompetencji,

● kartkówki powtórzeniowe,

● realizacja projektów edukacyjnych,

● analiza wyników oceniania bieżącego,

● sprawdzenie wiedzy uczniów pod katem przygotowywania konkretnego zabiegu czy ćwiczenia.

Ponadto monitorując nabywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów w czasie zajęć nauczyciele zadają pytania

oraz stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań, sprawdzają, czy właściwie zrozumieli przekaz oraz czy

dobrze wykonują zadania, polecenia, podsumowują zajęcia (wykres 1w), co potwierdziły prowadzone

obserwacje zajęć (tab.1).
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W wyniku monitorowania formułowane są wnioski, które prowadzą do podejmowania konkretnych działań przez

nauczycieli, m.in.:

● dostosowania form i metod pracy,

● modyfikacji materiału nauczania,

● doskonaleniu konkretnych umiejętności,

● stosowaniu powtórzeń z materiału,

● zwiększenia liczby ćwiczeń praktycznych.

Skutkuje to zwiększonym zaangażowaniem uczniów w proces edukacyjny, co dostrzeżono w czasie obserwacji

zajęć. Powyższe wskazuje na powszechność monitorowania i diagnozowania osiągnięć słuchaczy przez

nauczycieli.
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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: 6

Tab.1

Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent

1 sprawdza, czy słuchacze właściwie zrozumieli 6 / 0 100 / 0

2 sprawdza, w jaki sposób słuchacze wykonują zadania 6 / 0 100 / 0

3 zadaje pytania 6 / 0 100 / 0

4 prosi słuchaczy o podsumowanie 6 / 0 100 / 0

5 wykorzystuje techniki badawcze 6 / 0 100 / 0

6 pyta słuchaczy, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 6 / 0 100 / 0

7 stwarza słuchaczom możliwość zadania pytania 6 / 0 100 / 0

8 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100

W wymaganiu "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane świadczące o

działaniach szkoły/placówki:

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.

W szkole prowadzi się diagnozę osiągnięć słuchaczy, stosując pytania ustne, sprawdziany, testy

sprawdzające wiedzę słuchaczy „na wejściu” i po zajęciach, egzaminy semestralne, wielokrotne

przeprowadzanie próbnych egzaminów zawodowych. W szkole analizuje się też różne formy aktywności

słuchaczy, np.: udział w konkursach, turniejach. Nauczyciele indywidualizują oraz modyfikują metody i formy

nauczania, często i systematycznie powtarzają ważne informacje z poprzednich zajęć, stosują w pracy ze

słuchaczami metodę pytań naprowadzających, zachęcają do przełamania strachu przed wypowiedzią ustną

wobec grupy, uczą poszukiwania treści w różnych materiałach źródłowych.

Efekty takich działań obejmują, m.in.: rozwój osobisty słuchacza, możliwość osiągania sukcesu, zdanie

egzaminu zawodowego, większe zaangażowanie w pracę, integrację w grupie.

Nauczyciele podczas wywiadu wymienili sposoby pracy ze słuchaczami osiągającymi niezadowalające wyniki

uczenia się, m.in.: 
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● zwracanie większej uwagi na zrozumienie pojęć zawodowych oraz umiejętność posługiwania się

literaturą fachową, 

● prowadzenie dodatkowych konsultacji z uczniami wymagającymi pomocy i aktywizacji, 

● dostosowanie stopnia trudności zadań i tempa pracy do możliwości uczniów słabych, 

● umożliwianie zaliczenia materiału w dogodnym terminie z podziałem materiału na mniejsze partie, 

● przydzielanie dodatkowych zadań, ćwiczeń, prac domowych, 

● stosowanie zrozumiałego języka komunikacji, 

● uwzględnianie wkładu pracy ucznia w jego ocenie, 

● ustalanie treści, które wymagają powtórzeń z wcześniejszego etapu edukacyjnego, 

● dobieranie odpowiednich środków dydaktycznych, 

● motywowanie do samokształcenia, zachęcanie do rozwoju zainteresowań.  

Do efektów tych działań zaliczyć można, m.in. otrzymywanie wyższych ocen z zaliczenia i przedmiotu, wzrost

samooceny ucznia/słuchacza, kreatywność, zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Nauczyciele technikum usług kosmetycznych wymienili osiągnięcia edukacyjne słuchaczy, związane

z podnoszeniem kompetencji opisanych w podstawie programowej i wskazali działania, które pozwoliły osiągnąć

słuchaczom te sukcesy. Jest to, m.in:

● wyraźny przyrost wiedzy i umiejętności,

● przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy zawodowej, zachowanie zasady kultury w kontakcie

z klientem,

● nabywanie kompetencji miękkich (asertywność, rozwiązanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem,

negocjacje, umiejętność pracy w zespole),

● osiąganie wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W poszczególnych latach, począwszy od roku 2011, wyniki egzaminu praktycznego na wydziale Technik Usług

Kosmetycznych mają tendencję wzrostową. W kwalifikacji A.62 uzyskali 100% zdawalności w ostatnich dwóch

latach (2013/14 oraz 1014/15). Uczniowie są przygotowani do samodzielnej pracy w zawodzie technika usług

kosmetycznych przy zmieniającym się rynku pracy. Biorą udział w konkursach makijażu ogólnopolskich

i wojewódzkich (Ogólnopolski Konkurs młodych talentów „Blue Diamond” na Międzynarodowych Targach

Kosmetycznych Beauty Forum w Warszawie. Temat konkursu: CUTE ANIME GIRL - III miejsce, Konkurs

Wojewódzki w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach- I miejsce). Ponadto wzięły udział w konkursie

„Superhero cosplay”oraz „Makijaż Folklorystyczny”. W czasie akcji charytatywnych i działań podejmowanych

na rzecz środowiska lokalnego uczennice samodzielnie wykonują makijaż, makijaż dziecięcy, stylizację

paznokci, tatuaże brokatowe indyjskie, diagnozę skóry z użyciem sprzętu (m.in. makijaż aktorów do sztuki

„Romeo i Julia” organizowanej przez Zamojski Dom Kultury i Warszawski Teatr Ochota na Zamojskim Rynku

Wielkim, Dzień Kobiet w ZDK, ‘Kilometry Dobra”, „Wiosenny Koncert Charytatywny” w ZDK, Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy Test Coopera, Senioriada).

Podejmowane działania w tym zakresie to: 
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● indywidualizacja procesu nauczania, 

● dostosowanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb uczniów, 

● częste powtarzanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, algorytmów ćwiczeń, 

● częste powtarzanie słownictwa kosmetycznego, 

● aktywizowanie uczniów do samokształcenia ( rozwiązywanie problemów, wykorzystanie dodatkowych

źródeł informacji, prasy, Internet), 

● odwoływanie się do doświadczeń osobistych uczniów, 

● łączenie uczniów w zespoły (zdolny i słaby), 

● pozytywne wzmacnianie uczniów ( stosowanie pochwał, zachęcanie i pozytywne komentowanie,

kierowanie uwagi uczniów słabych na ich osiągnięcia, wykorzystanie w pracy techniki kontraktów,

wystawianie ocen również za włożony wysiłek, zaangażowanie i za rezultaty), 

● dobór treści do poziomu edukacyjnego uczniów, 

● dodatkowe konsultacje, głównie na kołach przedmiotowych i godzinach wynikających z ustawy Karta

Nauczyciela - organizowanie różnych akcji, imprez, wyjść, angażowanie w działania społeczne,

wolontariat, 

● zwracanie uwagi na treści i umiejętności, z którymi uczeń ma problem, 

● zadawanie dodatkowych prac na podwyższenie oceny semestralnej, 

● organizowanie zajęć dodatkowych w celu rozwijania ich zainteresowań (koło zainteresowań, zajęcia

pozalekcyjne, w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza i Samorządu Szkolnego), 

● częstsze przeprowadzanie egzaminów próbnych o 3 próby, 

● udzielanie wskazówek jak się uczyć oraz jak się uczyć od siebie nawzajem, 

● analiza wyników z egzaminów próbnych i zewnętrznych, 

● nalizowanie i korelacja rozkładów nauczania powtarzanie treści, które sprawiały trudności w czwartym

semestrze, 

● zabieganie o dobrą frekwencję.
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Wymaganie:

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

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Nauczyciele podejmują różnorodne działania związane z indywidualizacją procesu dydaktycznego.

Podczas zajęć dostosowują warunki, formy kształcenia i metody pracy do potrzeb i możliwości

słuchaczy, dobierają odpowiednie tempo pracy, wyznaczają dodatkowe terminy zaliczeń i poprawy

ocen. W opinii większości słuchaczy, wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.

 Studium spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu

wysokiego.

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

rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego słuchacza.

Nauczyciele rozpoznają możliwości, potrzeby i osiągnięcia edukacyjne słuchaczy poprzez: 

● diagnozę wstępną (zespół rekrutacyjny analizuje następujące dokumenty: świadectwa z poprzednich

etapów edukacyjnych oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu), 

● przeprowadzanie (na początku semestru)  ankiet diagnozujących samopoczucie w szkole

i oczekiwania wobec szkoły: „Moja klasa”, „Moja szkoła”, 

● nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeprowadzają diagnozę wstępną z przedmiotów: z języka

angielskiego, przedsiębiorczości, biologii, chemii, informatyki, sprawności manualnej, sprawności

fizycznej, 

● monitorowanie przyrostu wiedzy i umiejętności poprzez oceny bieżące, semestralne, końcoworoczne,

wypowiedzi ustne, pisemne), 

● współpracę nauczycieli uczących na wydziale TUK w zakresie wymiany informacji o osiągnięciach

i oczekiwaniach uczniów 

● ustną diagnozę uczniów, 

● analizowanie prac kontrolnych, sprawności manualnych, 

● rozmowy indywidualne z uczniami ( wychowawcy, nauczyciele przedmiotów), 

● zbieranie informacji od pracodawców, u których odbywają się praktyki, analiza ocen - obserwacje

pracy uczniów na zajęciach( umiejętność współpracy, umiejętność organizowania stanowiska pracy

umiejętność posługiwania się językiem obcym, specjalistycznym, angażowanie się uczniów w tok

lekcji), 

● zbieranie informacji zwrotnych od uczniów z ankiet i rozmów przeprowadzanych na koniec zajęć,

przedmiotu.
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Wskazali najważniejsze potrzeby rozwojowe słuchaczy. m.in.: 

● społeczne: przynależności do grupy, kontakty społeczne,wspólne działania, akceptacja; 

● poznawcze: samorealizacja, rozwijanie zainteresowań, potrzeba pozytywnych wzorców, autonomia,

samodzielność, potrzeby estetyczne, podejmowanie samodzielnych wyborów, zdobywanie wiedzy,

nowego zawodu; 

● emocjonalne: potrzeby bezpieczeństwa: fizycznego i psychicznego, uznania i szacunku, radzenie sobie

w sytuacji trudnej, stresowej, przeżywanie nowych doświadczeń, podejmowanie nowych wyzwań.

W roku 2015 zidentyfikowano potrzebę wsparcia u 30 uczniów/słuchaczy, co stanowi 12% ogółu

uczniów/słuchaczy. Ponadto diagnoza klasy technik usług kosmetycznych prowadzona przez wychowawcę

wykazała: 2 uczniów i 7 słuchaczek posiada wykształcenie wyższe, 5 słuchaczy ukończyło pokrewne kierunki

w szkołach medycznych, 5 uczennic studiuje na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo.

Osiągnięcia dydaktyczne słuchaczy są zróżnicowane, ponieważ: 

● słuchacze zdolni chętnie pogłębiają swoją wiedzę, zainteresowani są bardzo dobrym przygotowaniem

do zawodu, planują dalszą edukację na studiach wyższych, 

● uczniowie o niskim potencjale intelektualnym, pracowici, zainteresowani zdobyciem

zawodu wymagają motywowania,

● słuchacze łączący naukę z pracą zawodową i życiem rodzinnym mają problemy z systematycznym

uczęszczaniem na zajęcia wymagają wsparcia, motywowania,

● grupa uczniów z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, emocjonalnymi wymaga wsparcia. 

Zdiagnozowane, najczęściej występujące problemy to: 19 uczniów problemy zdrowotne (kardiologiczne,

ortopedyczne, alergiczne), 2 osoby z chorobami nowotworowymi, 5 uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi

i zaburzoną osobowością, 4 uczennice wychowujące samotnie dzieci – problemy materialne i zdrowotne, 1

uczennica ciężarna.

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.

Szkoła podejmuje różnorodne działania w ramach wspierania słuchaczy z różnymi potrzebami

edukacyjnymi. Adekwatnie do rozpoznanych potrzeb uczniów udzielane są im różne formy wsparcia, w tym

emocjonalne, informacyjne, organizacyjne, edukacyjne: 
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● nauczyciele stosują się do zaleceń zawartych w dokumentacji: zaświadczenia lekarskie, opinie poradni

psych-pedagogicznej, prowadzą zajęcia wyrównawcze dla uczniów, u których zdiagnozowano braki

wiadomości i umiejętności;

● indywidualizują pracę dydaktyczną uwzględniając ich ograniczenia, wynikające z choroby, ciąży,

sytuacji rodzinnej; 

● uczniom z problemami emocjonalnymi indywidualnego wsparcia udziela nauczyciel psychologii,

wychowawca; 

● nauczyciele zajęć edukacyjnych organizują indywidualne konsultacje, dodatkowe ćwiczenia

w pracowniach, placówkach szkol. praktycznego, organizują różne formy sprawdzenia wiedzy

i umiejętności; 

● kierownik szkolnych praktyk umożliwia indywidualne odbycie zajęć praktycznych (po zakończeniu

procesu leczenia); 

● słuchaczom pracującym na ich wniosek udzielana jest pomoc w organizacji praktyk zawodowych

w miejscu zamieszkania; 

● dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania prowadzone są KZZ, sportowe, wolontariat,

samorząd, zajęcia dodatkowe, przygotowujące ich do udziału w konkursach, turniejach na szczeblu

krajowym i wojewódzkim; 

● szkoła pośredniczy w organizowaniu stażu w placówkach opiekuńczych partnerskiego miasta Swabisch

Hall w Niemczech, rekomenduje słuchaczy pracodawcom; 

● nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach rozwijających umiejętności niesienia pomocy

słuchaczom potrzebującym.

Wnioski z prowadzonego rozpoznania potrzeb ukierunkowują szkołę na wspieranie słuchaczy.  Nauczyciele

uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów, ustalają hierarchię potrzeb ucznia. Uczniowie zdolni

mogą rozwijać swoją wiedzę, zainteresowania, doskonalić umiejętności przegotowując się do konkursów,

turniejów. Różnicowane są cele zajęć, metody uczenia się/nauczania, zadań praktycznych tak, aby każdy mógł

dokonywać postępów na miarę swoich możliwości. Tworzone są warunki do wyrównania braków, zaległości,

pomoc w specyficznych trudnościach w nauce, rozwoju talentów, kultywowania pasji, rozwijania zainteresowań

zawodowych w ramach pracy w KZZ, Wolontariacie, Samorządzie. Nauczyciele udzielając uczniom wsparcia

emocjonalnego i intelektualnego, przeciwdziałają formom wykluczenia z uwagi na status społeczny

i ekonomiczny. Uwrażliwiają społeczność szkolną w zakresie rozpoznawania rozmaitych zachowań

dyskryminujących. Rekomendacje: Indywidualizować proces naucz. poprzez dobór metod, form i środków

oddziałujących na różne sfery percepcji, różnicować trudności zadań, dostosować tempo pracy do możliwości

psychofizycznych ucznia, zorganizować dodatkowe konsultacje, ćwiczenia, umożliwiać zaliczenia w dogodnym

terminie. Uwzględniać w ocenie wkład pracy ucznia, stosować pozytywne wzmacnianie. Monitorować na bieżąco

postępy ucznia, przekazywać informacje zwrotne. Organizować zajęcia dodatkowe w ramach godzin KN, KZZ,

celem utrwalenia wiedzy, umiejętności uczniom słabym, rozwijających zdolnym.
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W wymaganiu "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji " w odniesieniu do poziomu wysokiego zebrano następujące dane

świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania:  W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające

indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego słuchacza.

Nauczyciele Medycznego Studium Zawodowego podejmują działania w zakresie indywidualizowania

procesu dydaktycznego stosownie do zdiagnozowanych potrzeby słuchaczy.  Podczas obserwowanych

zajęć nauczyciele motywowali wszystkich słuchaczy do angażowania się w proces uczenia się. Stosowali

różnicowane metody pracy, wspomagali indywidualnie słuchaczy podczas wykonywania zadań, ćwiczeń,

uwzględniali czynniki wewnętrzne (np. napięcie emocjonalne) mające wpływ na przebieg i wyniki uczenia się.

Respektowali zróżnicowane tempo pracy słuchaczy, różnicowali sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz

oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przydzielali słuchaczy do grup w sposób zamierzony o różnych

preferencjach. Tworzyli każdemu słuchaczowi okazję do odniesienia sukcesu.

Nauczyciele podczas wywiadu wskazali sposoby indywidualizacji procesu nauczania, m.in.:

● dostosowywanie warunków, form kształcenia, metod do potrzeb i możliwość ucznia,

● dobieranie odpowiedniego tempa pracy do ucznia zdolnego i słabego,

● dzielenie treści materiału na mniejsze partie, dostosowując do potrzeb i możliwości ucznia,

● powtarzanie zakresu materiału, który sprawia największe trudności (np. wykonanie zabiegów

z zakresu galwanizacji, ultradźwięków, powtarzanie informacji o substancjach aktywnych zawartych

w kosmetykach, powtarzanie umiejętności z zakresu opracowania płytki paznokcia, umiejętność

perfekcyjnego malowania płytki paznokcia, masażu stóp),

● wyznaczanie dodatkowych terminów zaliczeń i poprawy oceny (ciąża, wyjazd za granicę),

● podawanie poleceń w prostszej formie,

● organizowanie szkoleń w odpowiedzi na potrzeby uczennic (np. warsztaty z firmy Biomak,

przedłużanie paznokci metodą żelową, przekłuwanie uszu, pokazy kamuflażu z firmy Kryolan,

profesjonalnych firm kosmetycznych zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, m.in. „Dr Irena Eris”,

„Bielenda”, „Apis”, „Ziaja”, „Jadwiga”),

● organizowanie zajęć dodatkowych w celu rozwijania indywidualnych potrzeb słuchaczy (koło

zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, Szkolny Klub Wolontariusza),

● zadawanie dodatkowych prac na wyższą ocenę (plansze tematyczne, atlasy, prezentacje

multimedialne).

Zdecydowana większość słuchaczy doceniła w wypowiedziach ankietowych pomoc nauczycieli w pokonywaniu

trudności w nauce (wykres 1 j).
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Wykres 1j

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

ich potrzebom.

W opinii słuchaczy, wsparcie, jakie otrzymują w Studium, odpowiada ich potrzebom i jest im

przydatne (wykres 4 j). Zdecydowana większość słuchaczy jest zdania, że nauczyciele pomagają im, jeśli

potrzebują wsparcia (wykres 2 j), mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań (wykres 5 j),

czują, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (wykres 3 j). Dyrektor podał argumenty świadczące

o adekwatności wsparcia kierowanego do słuchaczy. Jest to, m.in.:

● organizacja zajęć dodatkowych, wynikających z art. 42 KN, 

● indywidualizacja procesu kształcenia dostosowana do możliwości słuchacza, 

● wsparcie materialne, np. opiniowanie wniosków o stypendia socjalne,

● przyznawanie jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce uczniom z najwyższą średnią (w 2015

roku 9 uczniów), 

● umożliwienie uczniom z problemami zdrowotnymi ukończenia szkoły w terminie, 

● zapewnianie potrzeby bezpieczeństwa, o czym świadczą wyniki ankiet przeprowadzanych podczas

ewaluacji wewnętrznej.
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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, egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań

zewnętrznych i wewnętrznych 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu w wyniku analizy egzaminów zewnętrznych oraz

ewaluacji wewnętrznej formułowane są wnioski i rekomendacje, na podstawie których planuje się

i podejmuje działania związane z procesem uczenia się. W szkole monitoruje się realizację działań

wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej. Wyniki

monitorowania realizowanych zadań są wykorzystywane do pracy ze słuchaczami. Medyczne

Studium Zawodowe stwarza warunki umożliwiające wszystkim nauczycielom zapoznawanie się

z wynikami badań zewnętrznych. W szkole widoczny jest wpływ wyników badań zewnętrznych

na działania nauczycieli związane, m. in. ze współpracą z pracodawcami, modyfikacją planów

i programów nauczania, rozwijania kompetencji, uczestniczeniem w różnorodnych formach

doskonalenia zawodowego.

Placówka spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu

wysokiego.

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.

W Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu prowadzone są analizy wyników egzaminów

zewnętrznych oraz badań realizowanych w ramach ewaluacji wewnętrznej . Na tej podstawie

formułowane są wnioski i rekomendacje, które wykorzystywane są do planowania działań służących poprawie

efektywności procesu edukacyjnego (analiza danych zastanych).

Dyrektor i nauczyciele podali wnioski związane z procesem uczenia się, które sformułowano na podstawie

analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz badań prowadzonych w ramach ewaluacji wewnętrznej (tabela

1 i tabela 2).

Wskazali działania związane z procesem uczenia się, które zostały podjęte na podstawie sformułowanych

wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz badań prowadzonych w ramach ewaluacji

wewnętrznej (tabela 3 i tabela 4). 
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania: Proszę wymienić wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane na podstawie analizy

wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. [WNG] (10444)

Tab.1

Numer Treść odpowiedzi

1 Prowadzić nadal badania porównawcze wyników

nauczania: • egzaminów próbnych z zewnętrznymi, •

średnie „na wejście” (analiza dokumentów

rekrutacyjnych) ze średnią na koniec nauki, • indeksy

umiejętności na zajęciach praktycznych, praktykach

zawodowych z wykazem umiejętności zawodowych z

podstawy programowej, • wyników testów na

rozpoczęcie zajęć praktycznych i na zakończenie – „na

wejście” i „na wyjście”, • monitorowanie frekwencji, •

zestawienie średnich ocen i frekwencji poszczególnych

wydziałów, • monitorowanie losów absolwentów -

badania służą planowaniu pracy dydaktycznej

nauczyciela.

2 Prowadzić nadal systematyczną pracę z uczniem

zdolnym i wymagającym wsparcia edukacyjnego,

zdrowotnego, emocjonalnego i społecznego.

3 Powtarzać w semestrze IV treści nauczania z

poprzednich semestrów z przedmiotów zawodowych,

utrwalać wiadomości i umiejętności na zajęciach

dodatkowych, uświadamiać znaczenie wiązania treści z

praktyką na zajęciach praktycznych

4 Monitorować w dalszym ciągu ilościowe i jakościowe

wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w

zawodzie, dokonując wnikliwych analiz uzyskanych

wyników i na ich podstawie podejmować adekwatne do

potrzeb działania.

5 Kontynuować przeprowadzanie egzaminów próbnych z

części pisemnej i praktycznej, wprowadzając egzaminy

próbne w ostatnich dwóch semestrach nauki.

6 Motywować uczniów do efektywniejszej nauki i

podnoszenia frekwencji na zajęciach dydaktycznych co

wpłynie na podniesienie efektów kształcenia

7 Dążyć do utrzymania wysokiego poziomu zdawalności

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

8 Motywować uczniów do efektywniejszej nauki i

podnoszenia frekwencji na zajęciach dydaktycznych co

wpłynie na podniesienie efektów kształcenia.

9 Obserwować losy absolwentów, ukazywać drogi uczenia

się w szkole i poza nią.

 



MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W ZAMOŚCIU 29/36

      

Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Proszę wymienić wnioski związane z procesem uczenia się sformułowane w ewaluacji

wewnętrznej (o ile ewaluacja wewnętrzna dotyczyła tego procesu). [WNG] (10445)

Tab.2

Numer Treść odpowiedzi

1 Uczniowie są zadowoleni ze szkoły, uważają, że zajęcia

odbywają się zgodnie z planem, nauczyciele dotrzymują

obietnic i terminów oraz warunków ofert, dyrektor

wdraża zalecenia bez opóźnień.

2 Uczniowie uważają, że nauczyciele wykazują wysoki

poziom swoich kwalifikacji, czują się dobrze

przygotowani do zawodu, poziom nauczania jest wysoki.

Szkoła jest znana w społeczności lokalnej.

3 Wyposażenie pracowni przedmiotowych ułatwia

opanowanie umiejętności zawodowych, przydatnych na

zajęciach praktycznych

4 Dobrze wyposażone pracownie, atmosfera sprzyjająca

nauce, wysoki poziom nauczania, dobre wyniki

egzaminów zewnętrznych, kwalifikacje nauczycieli

umożliwiające przygotowanie do przyszłego zawodu.

5 Uczniowie znają szkolny system oceniania, są

informowani o zasadach ocenienia na poszczególnych

przedmiotach.

6 Nauczyciele informują uczniów o wystawionych ocenach,

uzasadniając ocenę.

7 Uczniowie w ich odczuciu, nie zawsze oceniani są

zgodnie z zadeklarowanymi przez nauczyciela zasadami.

8 Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole, w szkole

panuje dobry klimat, dobre relacje pomiędzy uczniami

oraz dobry kontakt z nauczycielami. W ocenie uczniów

szkoła jest przyjazna i bezpieczna.
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania i związane z procesem uczenia się zostały podjęte, w tej klasie, na podstawie

wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych w tym lub poprzednim roku? [WNG] (10450)

Tab.3

Numer Treść odpowiedzi

1 indywidualizacja procesu nauczania , dobór metod i form

do możliwości i potrzeb ucznia - częstsze (o 3 więcej)

przeprowadzanie egzaminów próbnych

2 położenie większego nacisku na treści sprawiające

trudności np. zabiegi z wykorzystaniem prądów stałych,

diagnoza kosmetyczna, dobór preparatów

kosmetycznych, opracowanie płytki paznokcia,

posługiwanie się fachowym słownictwem kosmetycznym

z zakresu pielęgnacji skóry ciała, dłoni i stóp

3 zwracanie uwagi na fachowe wykonywanie zabiegów

zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi - częstsze

powtarzania procedur poszczególnych zabiegów

4 prowadzenie dodatkowych zajęć

5 zadawanie prac domowych w formie zadań

egzaminacyjnych

6 dobór kryteriów oceniania do wymagań egzaminacyjnych

7 wzbudzanie odpowiedzialności uczniów za ich wyniki w

nauce

8 uświadamianie uczniom wpływu frekwencji na wyniki

nauczania (negatywnego, pozytywnego)

9 organizowanie wsparcia koleżeńskiego

10 udzielanie wsparcia emocjonalnego przed egzaminem

zewnetrznym

11 wskazywanie źródeł informacji do samokształcenia
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Typ pytania: Pytanie otwarte

Treść pytania:  Jakie działania związane z procesem uczenia się zostały podjęte, w tej klasie, na podstawie

wniosków z ewaluacji wewnętrznej w tym lub poprzednim roku? [WNG] (10451)

Tab.4

Numer Treść odpowiedzi

1 monitorowanie oceniania bieżącego i semestralnego

2 dostosowanie metod i form do możliwości i potrzeb

uczniów

3 cząstkowe, systematyczne ocenianie

4 motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników z

przedmiotu na semestr

5 organizowanie warsztatów, szkoleń z profesjonalnych

firm kosmetycznych

6 prowadzenie zajęć w sposób zrozumiały i stosowanie

aktywizujących metod nauczania

7 podkreślanie uczniom powiązania ich wiedzy i

umiejętności w późniejszej pracy zawodowej

8 dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów,

planowanie zajęć dodatkowych z uczniem słabym i

zdolnym

9 realizowanie trudnych do opanowania treści nauczania

na zajęciach dodatkowych

10 kilkukrotne przeprowadzanie egzaminów próbnych części

pisemnej i praktycznej na zajęciach dodatkowych

11 uwzględnianie przez nauczycieli, w ocenie, wkładu pracy

ucznia, stosując pozytywne wzmacnianie

12 bieżące monitorowanie postępów ucznia, przekazanie

informacji zwrotne

13 motywowanie uczniów do wysokich osiągnięć w nauce

14 zwiększanie częstotliwości sprawdzania stopnia

opanowania treści nauczania umiejętności zawodowych

15 modyfikowania metod, form i tempa pracy z uczniem

16 dostosowanie warunków zaliczeń do potrzeb i możliwości

uczniów

17 przeprowadzenie egzaminów próbnych

18 efektywna realizacja podstawy programowej,

powtarzanie w semestrze IV treści nauczania z

poprzednich semestrów z przedmiotów zawodowych
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Obszar badania:  Działania podejmowane na podstawie wniosków ze sprawdzianu i

egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej są przez szkołę

lub placówkę monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.

Podejmowane w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu działania wynikające z wniosków

z egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej są monitorowane i analizowane, o czym

zapewnili dyrektor i nauczyciele.

Zdaniem dyrektora w szkole monitorowane są działania wynikające z analizy egzaminów zewnętrznych

i ewaluacji wewnętrznej. Monitorowanie pozwala na dokonanie zmian w procesie kształcenia i odbywa się ono

poprzez, m.in.:

● planowe obserwacje zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych w ramach nadzoru pedagogicznego

sprawowanego przez dyrektora i kierownika szkolenia praktycznego (obserwacja zajęć, kontrola

przygotowania stanowiska), 

● kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania (jeden raz w miesiącu w ramach monitorowania podstaw

programowych), 

● analizę realizacji efektów kształcenia, realizowanych przez nauczycieli na poszczególnych

przedmiotach, 

● monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez indywidualne sprawozdania nauczycieli

(obserwacja lekcji, tematy zajęć wpisane w dzienniku lekcyjnym), 

● analizę systematycznego oceniania uczniów, 

● analizę dokumentacji realizacji podstaw programowych,

● analizę realizacji planu nauczania, 

● analizę realizacji programu poprawy frekwencji uczniów, 

● analizę ankiet badających poziom zadowolenia ucznia w klasie, szkole, 

● wizytację placówek szkolenia praktycznego, 

● analizę egzaminów próbnych na poszczególnych wydziałach.

Następnie dyrektor stwierdził, że wyniki (wnioski) monitorowania działań podejmowanych na podstawie analizy

egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej wykorzystywane są, m. in. do:

● wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, organizowania dodatkowych zajęć, 

● oceny realizacji godzinowej planu nauczania i realizacji podstaw programowych,

● modyfikacji programu i planu nauczania dla zawodu, 

● określenia poziomu kształcenia w szkole, 

● doskonalenia metod i form pracy z uczniem, 

● promocji szkoły, organizowania "Dni Otwartych", "Targów Wiedzy", 

● planowania pracy szkoły na rok następny, 

● modyfikacji treści kształcenia i powtarzania treści trudnych, 

● modyfikacji programu podnoszącego frekwencję uczniów, 

● planowania pracy z uczniami, celem podniesienia jakości nauczania, lepszego opanowania

umiejętności i przygotowania do egzaminu zewnętrznego.
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W wymaganiu "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 " w odniesieniu do poziomu wysokiego

zebrano następujące dane świadczące o działaniach szkoły/placówki:

Obszar badania: W szkole lub placówce nauczyciele znają wyniki badań zewnętrznych.

Wszyscy nauczyciele Studium Medycznego deklarują, iż znają wyniki badań zewnętrznych (wykres 1

j).  Zdaniem dyrektora i nauczycieli wszyscy znają wyniki różnych zewnętrznych badań edukacyjnych oraz

w sposób celowy upowszechniają wyniki tych badań. Jest to, m.in.:

● Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – analiza wyników badań w zakresie

współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, analiza raportów wdrażania podstaw programowych

(„Monitorowanie procesu wdrożenia podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015”) ,

modyfikowanie planów i programów nauczania na podstawie opracowań KOWEZIU. 

● Instytut Badań Edukacyjnych – analiza prowadzonych badań kompetencji osób dorosłych.

● Okręgowa Komisja Egzaminacyjna oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna – analiza egzaminów

zewnętrznych zawodowych.

● SEO - zapoznawanie się z raportami z ewaluacji zewnętrznej szkół medycznych z innych województw,

zwracając uwagę na wnioski dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia zawodowego.

Wykorzystanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej. 

● Ośrodek Rozwoju Edukacji - analiza kompetencji językowych u uczniów.
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Wykres 1j

Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.

W szkole widoczny jest wpływ wyników badań zewnętrznych na działania nauczycieli związane

z planowaniem i realizacją procesu edukacyjnego.

Zdaniem dyrektora szkoły podczas planowania działań nauczyciele wykorzystują:

1. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przygotowane przez Okręgową Komisję

Egzaminacyjną, Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

2. Badania  KOWEZiU „Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego”, monitorowanie wdrażania

podstawy programowej kształcenia w zawodach "Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami”;

opracowania w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" autorów: P.Zaręba,

R.Kępczyk, J.Misztal, M.Hadrin, A.Biernat. 

3. Badania opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, np. „Budowanie szkolnego systemu pracy

z uczniem zdolnym we współpracy ze środowiskiem lokalnym”.

4. Raporty z ewaluacji zewnętrznej szkół policealnych ze strony SEO (System Ewaluacji Oświaty). 

Informacje te wykorzystywane są do modyfikacji rozkładów materiału nauczania, właściwego doboru metod

i form nauczania, przygotowania materiałów do egzaminów próbnych.  Służą także do współpracy nauczycieli

w planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych, rozpoznania potrzeb słuchaczy i udzielania wsparcia

w zaspokojeniu tych potrzeb, monitorowania działań wynikających z realizacji wniosków analizy badań

zewnętrznych.

Dyrektor dodał, że na podstawie tych badań nauczyciele:



1. Współpracują przy planowaniu i realizowania działań edukacyjnych z pracodawcami i pozyskiwaniu

nowych placówek szkolenia zawodowego. 

2. Rozpoznają potrzeby uczniów i udzielają im wsparcia. 

3. Modyfikują plany i programy nauczania (po zrealizowanym cyklu kształcenia i po wnikliwej analizie).

4. Wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną do przygotowywania materiałów

dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych (podjęcie próby wdrożenia elementów

e-learningu). 

5. Doskonalą bazę technodydaktyczną (modernizacja, doposażanie pracowni specjalistycznych,

biblioteki, MCI). 

6. W ramach swoich zajęć realizują zadania w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,

współpracując w tym zakresie ze sobą wzajemnie oraz ze służbami zatrudnienia. 

7. Rozwijają swoje kompetencje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego (po wcześniejszym

zdiagnozowaniu potrzeb w tym zakresie). 

8. Uczestniczą w różnych formach doskonalenia, korzystają także z materiałów specjalistycznych,

opracowań naukowych. Podnosząc swoje kompetencje doskonalą także pracę ze słuchaczami. 

9. Planując ewaluację wewnętrzną, sięgają po różne opracowania zewnętrzne, np.: ORE, SEO, gdzie

publikowane są, m.in. przykłady narzędzi diagnostycznych. 

10. Korzystają ze wsparcia eksperta KOWEZiU w zakresie wdrażania modułowych programów nauczania

oraz ze szkolenia w zakresie KNO (kadra kierownicza i pilotaż).
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