
Szkoła Podstawowa  

im. Adama Mickiewicza  

w Skalmierzycach 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nauczyciel: mgr Alina Stryjak 

Rok szkolny 2013/2014 

Autoewaluacja pracy 

dydaktyczno-wychowawczej  

w roku szkolnym 2013/2014 

"Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami, 

zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do myślenia." 

H. Ford 



Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 

Inteligencja werbalna (słowna) 

 Multiplication Table Expert  

 



Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 

Inteligencja werbalna (słowna) 

 Zabawa w „Kalambury matematyczne” 

 TV SP Skalmierzyce – Szkolne Wiadomości 

 



Inteligencja matematyczno-logiczna 

 Gry i zabawy dydaktyczne (Piramida matematyczna) 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 



Inteligencja matematyczno-logiczna 

 Rozwijanie logicznego myślenia – interaktywne zadania WSiP  

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 



Inteligencja wizualno - przestrzenna 

 Tworzenie modeli brył oraz plakatów 

 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 



Inteligencja wizualno - przestrzenna 

 Różne sposoby nauki tabliczki mnożenia 

 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 



Inteligencja fizyczno – kinestetyczna 

 Ułamek jako część figury – układanie i przyporządkowanie 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 



Inteligencja fizyczno – kinestetyczna 

 Dni projektowe – flagi państw Europy w języku matematycznym 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 



Inteligencja muzyczno - rytmiczna (słuchowa) 

Rozwój zainteresowań – szkolne wiadomości „TV SP Skalmierzyce” 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 



Inteligencja interpersonalna (międzyludzka) 

 Obchody DBI 2014 

 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 

 Dzielimy się wiedzą 



Inteligencja interpersonalna (międzyludzka) 

 Praca w grupach 

 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 

 Pomagamy sobie  



Inteligencja interpersonalna (międzyludzka) 

 Przeprowadzanie wywiadów 

 

Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich. 

 Pomagamy sobie  



 Wnikliwa analiza wyników diagnoz edukacyjnych oraz sprawdzianów. 

 Ankietowanie uczniów po zakończonych zajęciach. 

 Metoda niedokończonych zdań na podsumowanie lekcji. 

 Monitorowanie pracy uczniów na platformach edukacyjnych. 

 

Jak analizuję osiągnięcia każdego ucznia  

- badanie efektów nauczania. 

Rok 2013/2014 
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Łatwość 

sprawdzianu 

I Próbny 0,56 0,5 0,44 0,60 

II Próbny 0,49 0,72 0,63 0,67 

III Próbny 0,45 0,78 0,54 0,62 

IV Próbny 0,83 0,7 0,66 0,73 



 Filmiki na YouTube 

Mój warsztat pracy w "chmurze". 



 Administracja platformy Eduscience 

Mój warsztat pracy w "chmurze". 



 Administracja szkolnej strony internetowej 

http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/ 

 

Mój warsztat pracy w "chmurze". 

http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/


 Prowadzenie bloga na platformie CEO  

 w programie Szkoła z klasą 2.0. 

Mój warsztat pracy w "chmurze". 



 Prowadzenie bloga dla uczniów „Matematyka czas na TIK-a” 

Mój warsztat pracy w "chmurze". 



Dziękuję za uwagę. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nauczyciel: mgr Alina Stryjak 


