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WSTĘP

„…te lata szkolne są górami

z których rzekażycie bierze

swój początek, rozpęd i kierunek.

Któż śmie je lekceważyć…?”

(J. Korczak)

W każdym rozwijającym się społeczeństwie niezależnie od poziomu rozwoju

cywilizacji i kultury- dzieci stanowią bardzo ważny przedmiot troski i zapobiegliwości

rodziców, a także zorganizowanego systemu wychowania i kształcenia.

Okres młodszego wieku szkolnego jest niezmiernie ważny. Przygotowuje, bowiem

dziecko i jego organizm do okresu dorastania idojrzewania. Dlatego dziecko musi nauczyć

się samodzielnie obserwować świat, samodzielnie oceniać, kontrolować zapamiętywane

treści, panować nad własnymi pragnieniami i instynktami. Musi umieć także działać na rzecz

innych rówieśników, a także ludzi dorosłych. Musi umieć podporządkować się ustalonym

normom społecznym. Jest to, więc okres elementarny-propedeutyczny dla rozwoju

właściwości fizycznych i psychicznych.

Kierowanie rozwojem dzieci przez nauczyciela powinno opierać się na ich naturalnych

skłonnościach do dynamiki, samodzielności i aktywności poznawczej.



Nauczanie zintegrowane to jeden ze sposobów pracy z dzieckiem. Największy wpływ na

koncepcję integracji odegrały:

a) metoda ośrodków zainteresowań O. Decroly’ego

b) nauczanie łączne K. Linkego

c) pedagogika M. Montessori

d) techniki C. Freineta.

Koncepcja nauczania integralnego nastawiona jest na uruchamianie całych struktur

wewnętrznych w psychice dziecka, wymaga takich rozwiązań, aby już w toku czynności

uczenia się następowała integracja różnych elementów sytuacji i związanych z nimi form

aktywności.

Integracja w edukacji wczesnoszkolnej to propozycja pracy z dzieckiem, zorientowana na

dziecko, jako podmiot.

W przygotowaniu się do podjęcia pracy w systemie zintegrowanym pomagała mi dostępna na

ten temat literatura, a także udział w szkoleniu pt.: „Edukacja zintegrowana dla klas I-III

szkoły podstawowej”.

Wzorując się na słowach J. Korczaka (motto) założyłam, że INTEGRACJA to tak jak

rzeczka, która ma być wspomagana dopływami, aby zmieniła się w piękną, silną rzekę.

Oto niektóre z tych dopływów.



„DOPŁYW” ORGANIZACYJNY

„STRUMIENIE”-
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego.

Poznanieścieżek awansu
zawodowego nauczycieli w
oparciu o Kartę Nauczyciela oraz
Rozporządzenie MEN z dn.
03.08.2000r. w sprawie uzyskania
stopnia awansu zawodowego przez
nauczycieli.

VIII-X
2000r.

Sformułowanie
wniosku o
rozpoczęcie stażu,
przedstawienie
planu rozwoju
zawodowego

2. Uczestniczenie w
pracach organów
szkoły związanych z
realizacją jej
podstawowych funkcji
i wynikających z nich
zadań.

1. Współpraca z Rodzicami.
2. Uczestnictwo w RP.
3. Współpraca ze samorządem

szkolnym. Cały okres
stażu

Potwierdzenia

3. Aktywna i
systematyczna
współpraca ze
strukturami
samorządowymi i
innymi organizacjami.

1. Współpraca z Gminnym
Ośrodkiem Kultury.

2. Współpraca z
przedstawicielem Służby
Zdrowia- panią Stomatolog.

3. Współpraca z
przedstawicielem lokalnej
prasy.

Według
potrzeb

Na bieżąco

Według
potrzeb

Zdjęcia, prasa
lokalna

Potwierdzenia

Zdjęcia

4. Opieką nad salą
lekcyjną i korytarzem.

1. Odnowienie krzeseł i ławek.
2. Pomalowanie klasy.
3. Wykonanie wieszaków.
4. Zakup firan

5. Wystrój klasy i korytarza:
aktualne i systematyczne
gazetki.

XI 2000r.
I 2001r.

IV 2001r.
V 2001r.

Na bieżąco

Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Artykuł w „Echu
Koźmina”
Zdjęcia

5.Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju.

Gromadzenie dokumentów:
świadectw, zaświadczeń. Na bieżąco

Zbiór
dokumentów



„DOPŁYW” OSOBISTY

„STRUMIENIE”-
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI

1.Wstepna ocena
własnych umiejętności.

1. Przegląd zgromadzonych do
dokumentów, otrzymanych
nagród, potwierdzających
własne osiągnięcia zawodowe.

2. Przygotowanie wniosku
dotyczącego rozpoczęcia
stażu.

3. Tworzenie planu rozwoju
zawodowego.

VIII-X
2000r.

Wystąpienie z
wnioskiem do
dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1
w Koźminie
Wlkp. o
określenie
rzeczywistej
długości stażu
adekwatnej do
własnych potrzeb
i możliwości

2. Udział w wewnątrz
szkolnym i zewnątrz
szkolnym
doskonaleniu.

1. Studia Podyplomowe na
Wydziale Chemii „Świat
Przyrody”.

2. Udział w konferencjach
metodycznych.

3. Udział w radach
szkoleniowych
poświęconych awansowi
zawodowemu nauczycieli.

4. Kurs komputerowy.
5. Kurs dla kierowników

wycieczek szkolnych i
obozów wędrownych.

6. Kurs instruktażowy dla
kierowników placówek
wypoczynku dzieci i
młodzieży.

2002r.

Na bieżąco

Na bieżąco

2001r.
2000r.

2000r.

Dyplom

Potwierdzenie
udziału
Potwierdzenie
udziału

Zaświadczenie
Zaświadczenie

Zaświadczenie

3. Samodzielne
studiowanie literatury
pedagogicznej,
wymiana doświadczeń.

Lektura i analiza wybranych
pozycji z literatury pedagogicznej
oraz literatury fachowej.

Na bieżąco
Spis literatury,
recenzje książek

4. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem.

1. Przygotowanie materiałów na
szkoleniowe posiedzenia Rady
Pedagogicznej.

2. Publikacje.
3. Prowadzenie otwartych zajęć

dla nauczycieli kontraktowych.

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Referat

Potwierdzenia
Zaświadczenia,
konspekty lekcji



,,DOPŁYW” DYDAKTYCZNY

STRUMIENIE-
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI

1. Analiza, określenie
mocnych i słabych
stron własnej
działalności.

Autorefleksja, przegląd własnego
planu rozwoju zawodowego i
zgromadzonych dokumentów.

V 2003r.
Sprawozdanie

2. Opracowanie i
wdrożenie planu zajęć
zespołu redakcyjnego
gazetki klasowej
współpracującej z
gazetką szkolną.

Wdrożenie planu we własnej
szkole.

XI 2000r.
IX 2001r.
IX 2002r.

Potwierdzenie
pracy zespołu
redakcyjnego

3. Wykorzystanie i
doskonalenie
umiejętności
stosowania technologii
komputerowej i
informatycznej w pracy
pedagogicznej.

1. Przygotowanie przy pomocy
komputera materiałów
dydaktycznych, testów.

2. Korzystanie z
multimedialnych
encyklopedii.

Okres stażu

Według
potrzeb

Wzory testów

4. Opracowanie i
wdrożenie planu zajęć
zespołu korekcyjno-
kompensacyjnego.

Wdrożenie planu we własnej
szkole. Prowadzenie zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych.

Według
potrzeb

Zaświadczenia

5. Dokumentowanie
życia klasy.

Prowadzenie grupy plastycznej,
prowadzącej kronikę klasową.

Okres stażu Kronika klasowa

6. Kształtowanie
postaw
prozdrowotnych.

Opracowanie i wdrożenie
programu w szkole 2002r.

Potwierdzenia



,, DOPŁYW” WYCHOWAWCZO-
OPIEKUŃCZY

,,STRUMIENIE-
ZADANIA

FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY
REALIZACJI

1. Opracowanie i
wdrożenie kodeksu
klasowego.

Wdrożenie kodeksu we własnej
klasie. IX 2000r.

Treść kodeksu

2. Współpraca z
rodzicami.

1. Prowadzenie zajęć w ramach
pedagogizacji rodziców.

2. Pomoc rodziców w
organizacji wycieczek,
uroczystości i imprez
klasowych.

Okres stażu

Według
planu

Referaty, zajęcia
otwarte,
potwierdzenia
Zdjęcia

3. Realizacja planu
wychowawcy klasy.

Zorganizowanie i przygotowanie
okolicznościowych uroczystości i
imprez klasowych.

Na bieżąco
Zdjęcia,
scenariusze

4. Aktywna realizacja
zadań wychowawczych
i opiekuńczych
nauczyciela
wychowawcy.

Prowadzenie zajęć poza
lekcyjnych
• zespół redakcyjny

współpracujący z gazetką
szkolną

• zajęcia w czasie ferii
zimowych

Okres stażu

Potwierdzenia,
artykuły

Zdjęcia, film,
potwierdzenia

5. Edukacja
samorządowa

Wizyta w Urzędzie Gminy lub
zaproszenie radnego na „Klasowy
sejmik”

Raz w ciągu
stażu

Zdjęcia,
potwierdzenia

6. Prezentacja klasy,
szkoły poza
środowiskiem
szkolnym.

1. Udział w konkursach.
2. Udział w akcji Wielkiej

OrkiestryŚwiątecznej
Pomocy.

3. Udział w akcji „Sprzątanie
świata”.

4. Udział w akcji „Grosik”.
5. Udział w akcji zużytych

baterii.
6. Udział w akcji na rzecz Domu

Dziecka w Pleszewie.
7. Opieka nad uczniami podczas

„Biegu Maćka”.
8. Udział w akcji „Złotówka dla

dzieci w Afganistanie”.

Na bieżąco
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Notatki z lekcji

Opis akcji, zdjęcia
Notatki, zdjęcia
Notatki, zdjęcia

Notatki, zdjęcia

Zdjęcia,
potwierdzenia
Zaświadczenia,
zdjęcia, wydruk z
Internetu.

Opracowała:
mgr Grażyna Leśniak


