
Program SUS— „Szkoła ucząca się”

Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  we  współpracy  z  Polsko-Amerykańską  Fundacją 
Wolności  przygotowało i  prowadzi  program  SUS (,,Szkoła ucząca się’’),  który pomaga 
szkołom w zaprojektowaniu modelu organizacyjnego szkoły, a następnie w doprowadzeniu do 
osiągnięcia  satysfakcjonujących  rezultatów  działań  zmierzających  do  podniesienia  jakości 
własnej  pracy  poprzez  współpracę  nauczycieli,  samoocenę  i  refleksję  nad  praktyką 
dydaktyczną, wychowawczą  i organizacyjną. 

   Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna naszej szkoły w roku szkolnym  2006/2007 i 
2007/2008  wzięła  udział  w  ścieżce  ,,Doskonalenie  metod  nauczania 
i oceniania”: w skład, którego wchodzą następujące formy szkoleń:

 1.  „Ocenianie  kształtujące  w  pracy  nauczyciela”  –  sześciogodzinny  warsztat  w  szkole 
prowadzony przez eksperta CEO dla całego grona pedagogicznego

/uczestnicy: całe grono pedagogiczne odbył się 09. 02. 2007r./

2. „Dobra praktyka w zarządzaniu szkołą”- dwudniowy warsztat dla dyrektorów szkół 

    /uczestnik:  dyrektor  szkoły  Violetta  Więckowska,  miejsce  Warszawa,  termin  –  16-
17.02.2007 r./

3. Konferencja przedstawicieli szkół  - przykłady dobrej praktyki w OK. 

       /uczestnik: Joanna Grochowska, termin –    20-21.04.2007 r. miejsce Białobrzegi/ 

4.„Procedura SUS” – dwudniowe szkolenie dla dwóch nauczycieli

/uczestnicy:  Iwona Gałamaga, Joanna Grochowska, termin: październik 2007r./

5.  „Elementy oceniania  kształtującego w scenariuszach lekcji”  – dwudniowe szkolenie dla 
dwóch nauczycieli

/uczestnicy: Monika Kiryluk, Iwona Chaniewicz , odbyło się 16 – 17. 03. 2007r./

6. „Kurs dla szkolnych liderów oceniania kształtującego” internetowy ośmiomodułowy kurs 
dla trzech nauczycieli:

/uczestnicy:  Renata  Tarasiuk,  Barbara  Konkol,  Justyna  Firsiuk,  kurs  trwa  od  lutego 
2007r. do maja 2008r./ 

7. Ocenianie kształtujące – podsumowanie pracy w roku 2007 r. – rada pedagogiczna     z 
udziałem eksperta CEO

Ponadto przewidziano udział dyrektora szkoły oraz nauczycieli w dodatkowych szkoleniach, 
konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.



 Ocenianie  kształtujące to  program  dla  nauczycieli  poszukujących  metod 
nauczania i oceniania, które pomagają uczniom się uczyć

Głównym  celem  stosowania  oceniania  kształtującego  jest  wyposażenie 
uczniów  w  umiejętność  uczenia  się.  Stosowanie  oceniania  kształtującego 
umożliwia  uczniom   podjęcie  odpowiedzialności  za  proces  uczenia  się  i 
wypracowanie własnych strategii uczenia się.
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