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Szkoła w sieci widziana oczami rodzica

Trzy lata temu musieliśmy podjąć decyzję, czy
nasze dziecko pójdzie do pierwszej klasy jako sześciolatek, czy zostanie w zerówce. Była to decyzja bardzo
trudna, o czym wiedzą wszyscy rodzice zastanawiający
się nad losami swoich pociech. Kiedy już zdecydowaliśmy, pojawiło się pytanie, do której szkoły zapisać
dziecko. W pierwszej kolejności wybraliśmy się na
spacer po okolicznych szkołach, następnie na spotkania informacyjne i Szkołolandię, rodzaj „targów edukacyjnych”, w czasie których prezentują się szkoły śródmiejskie. Rozmawialiśmy również z rodzicami dzieci
już uczęszczających do wybranych szkół, a potem…
usiedliśmy przed monitorem komputera.
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W obecnych czasach dla większości rodziców
Internet jest głównym źródłem informacji o szkole.
Żeby odnaleźć informacje o wybranych placówkach,
można, a nawet powinno się, odwiedzić wiele stron
internetowych. Oczywiście w pierwszej kolejności
należy odszukać witrynę internetową szkoły, a także
inne strony, np. urzędowe lub profile na portalach
społecznościowych.
Na początek wybraliśmy strony urzędu miasta,
gdzie można znaleźć informacje o wszystkich szkołach. W przypadku Warszawy jest to strona Biura
Edukacji http://edukacja.um.warszawa.pl/placowki/

Rys. 1. Lista szkół na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy
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pelna-lista, na której można znaleźć informacje
kontaktowe do wszystkich szkół, również adresy
stron internetowych placówek. Ponadto na stronie
Biura Edukacji znaleźliśmy informacje o konkursach
i projektach realizowanych w mieście. Warto więc
odszukać podobną stronę w swojej miejscowości
i jako rodzic ucznia regularnie tam zaglądać.

Po znalezieniu strony internetowej szkoły należy
zapoznać się z nią bardzo dokładnie i wyszukać informacje, które nas najbardziej interesują. Poza dokumentami szkoły, warto zwrócić uwagę na plan lekcji,
kadrę uczącą w szkole, propozycję zajęć dodatkowych
oraz listę konkursów, w których biorą udział uczniowie
szkoły. Witryna szkolna jest, a przynajmniej powinna
być, najważniejszym, najbardziej aktualnym i wiarygodnym źródłem informacji o działaniach szkoły.

Rys. 2. Przykład witryny szkolnej

Dla nas, rodziców, bardzo ważnym aspektem wyboru szkoły był jej udział w różnych przedsięwzięciach,
konkursach i projektach edukacyjnych. Informacja taka pozwala wyrobić sobie opinię na temat, w jaki sposób
funkcjonuje szkoła i nauczyciele w niej zatrudnieni. Czy są aktywni i czy do takiej aktywności zachęcają uczniów.

Rys. 3. Konkursy realizowane w szkole
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Najbardziej popularne w polskich szkołach podstawowych konkursy i projekty, to różne konkursy przedmiotowe, jak miniLogia, Stypendiada, Olimpusek, Nauczyciel z Klasą i Szkoła z Klasą. W gimnazjach oraz
szkołach ponadgimnazjalnych jednym z wyznaczników poziomu nauczania w szkole mogą być osiągnięcia
uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Dobra praktyka

Rys. 4. Osiągnięcia uczniów jednego z gimnazjów

Rys. 5. Laureaci i finaliści liceum ogólnokształcącego
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Poza konkursami wewnątrzszkolnymi, wojewódzkimi i ogólnopolskimi ogromną rolę w edukacji młodych
ludzi odgrywają inicjatywy międzynarodowe. Poszerzają wiedzę uczniów, ale przede wszystkim wpływają na
podniesienie ich umiejętności językowych. Informacja o udziale w projektach międzynarodowych zdecydowanie podnosi prestiż szkoły w środowisku nauczycielskim, ale przede wszystkim w oczach rodziców.
Najczęściej wybierane do realizacji w szkołach są projekty Comenius oraz eTwinning.

Rys. 6. Informacje o projekcie „Comenius – uczenie się przez całe życie” realizowanym w jednej ze szkół w Warszawie

Ważnym źródłem informacji dla rodziców jest również pozycja szkoły w rankingu szkół. Rankingi takie
tworzone są m.in. na podstawie osiągnięć uczniów, w szczególności po wynikach na sprawdzianie szóstoklasisty,
egzaminie gimnazjalnym i maturalnym. Informacje o wynikach znajdziemy na stronach Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (cke.edu.pl) oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Rys. 7. Mapa Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych
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Rys. 8. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty dostępne na stronie OKE w Warszawie

Ważnym źródłem informacji o szkole jest wskaźnik
EWD, czyli Edukacyjna Wartość Dodana. Wskaźnik
ten dostarcza nam, rodzicom, wiedzy, w jakim stopniu szkoła wspiera uczniów w nauce, jaki jest jej wkład
w wyniki nauczania. Analizę wskaźnika dla konkretnego gimnazjum można znaleźć w wyszukiwarce
na stronie http://gimnazjum.ewd.edu.pl/?str=wysz.
Natomiast na stronie http://matura.ewd.edu.pl znajdziemy pilotażowy projekt dotyczący EWD w szkołach
ponadgimnazjalnych1.
Oczywiście wielu rodziców sięga również do
nieformalnych źródeł informacji, jakimi są fora internetowe. Warto tam zajrzeć, ale informacje w nich
przedstawione należy zweryfikować osobiście. Natomiast ciekawym i wiarygodnym źródłem informacji
o szkole jest jej profil na profilu społecznościowym,
np. na Facebooku. Oczywiście nie wszystkie szkoły
prowadzą regularnie swoje strony na Facebooku, ale
myślę, że będzie ich coraz więcej.
Takich informacji szukaliśmy podczas wyboru
szkoły, a jak sieć pomaga nam teraz, gdy nasze dziecko już podjęło naukę? Muszę z przykrością powiedzieć, że nie wszystkie nasze oczekiwania zostały spełnione. Może to specyfika „naszej” szkoły, ale myślę,
że podobna sytuacja ma miejsce w wielu placówkach.
1

Na stronie szkoły pojawiają się informacje o bieżących wydarzeniach: rozpoczęciu roku, zebraniach
i różnego rodzaju płatnościach. Niestety brak jest aktualnych informacji o wynikach, które dzieci osiągają
w konkursach. W szkole dzieje się dużo, a niestety nie
wszystko pojawia się w Internecie.
W wielu szkołach funkcjonują już dzienniki elektroniczne, dzięki którym rodzice mogą na bieżąco śledzić
wyniki dziecka, o ile oczywiście są one tam systematycznie umieszczane. Oczywiście należy pamiętać, że kontrola
wyników poprzez Internet nie powinna zastąpić osobistych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami dziecka.
Podsumowując, należy podkreślić, że sieć internetowa z pewnością ułatwia rodzicom wybór szkoły dla
dziecka. Pomaga również kontrolować, co się w szkole
dzieje, bo w dzisiejszych zabieganych czasach nie jest
łatwo być ze wszystkim na bieżąco. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że wymaga to dużego zaangażowania
i systematyczności ze strony szkoły i że od ciekawostek,
anegdot i kolorowych obrazków ważniejsze są aktualne
i rzeczowe informacje.
Anna Grzybowska jest nauczycielem konsultantem
w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Więcej szczegółów o EWD w artykule Ewy Kędrackiej na str. 26.
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