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Gotowość do rozpoczęcia zerówki

Wczesne przyswajanie wiedzy w zakresie nauki języka
i czytania, matematyki i nauczania społecznoemocjonalnego oraz rozwój umiejętności takich jak
ciekawość, kreatywność i wytrwałość mogą w lepszym
stopniu przygotować dziecko na sukces w szkole.
Rozumienie mocnych stron, trudności i predyspozycji
każdego ucznia rozpoczynającego zerówkę pomaga
wychowawcom i rodzicom przyjąć podejście oparte na
atutach ucznia, które buduje na bazie tego, co uczniowie już
wiedzą i potrafią zrobić. Ankieta Kidergaten Individual
Development Survey (indywidualnego rozwoju w zerówce)
(KIDS) pomaga nauczycielom lepiej poznać swoich uczniów
i usprawnić sposoby nauczania. Solidne doświadczenie na
poziomie klasy zerowej tworzy u dziecka podstawy do
dalszego rozwoju i uczenia się na kolejne lata w szkole.

JAK DZIAŁA KIDS:
•

•

KIDS pomaga nauczycielom, dzieciom i rodzinom

KIDS pomaga nauczycielom poznać umiejętności
i zachowania obserwowane u dzieci rozpoczynających
zerówkę. KIDS skupia się na umiejętnościach
i kompetencjach, które są bardzo ważne w dalszych
sukcesach dziecka. Dane z ankiety KIDS mogą również
pomóc rodzicom w zapoznaniu się z tym, czego ich dziecko
uczy się w szkole i co mogą robić w domu, aby również
wesprzeć zdrowy rozwój i dorastanie swojego dziecka.

•

•

Od jesieni 2017 roku wszyscy nauczyciele
zerówek zaczną wykorzystywać narzędzie
KIDS do obserwacji uczniów według 14
wskaźników w czterech obszarach nauczania
podczas pierwszych tygodni szkoły. Są to:
o Postawy wobec uczenia się
i samo-regulowania
o Rozwój społeczno-emocjonalny
o Rozwój nauki języka i czytania
o Poznanie: matematyka
Obserwacje uczniów będą mieć miejsce
w czasie, gdy dzieci się bawią, uczą, ustawiają
w szeregu i kiedy wykonują inne czynności
w szkole. Dzieci pewnie nawet nie zauważą,
że są obserwowane.
Nauczyciele wykorzystają obserwacje do
ustawienia umiejętności dziecka na ścieżce
nauczania. Zebrane informacje zostaną
wpisane do bezpiecznego systemu
internetowego o nazwie KIDStech.
Nauczyciele i rejony szkolne będą przechodzić
przez ten proces co najmniej raz w roku, ale
mogą to robić częściej i poszerzyć ilość
ocenianych obszarów rozwoju.

Przed 2017 rokiem, rejony szkolne w Illinois wykorzystywały
szereg różnych metod oceny pracy dziecka
rozpoczynającego zerówkę. W rezultacie, pedagodzy
i osoby odpowiedzialne za kształcenie nie mieli pełnego
obrazu postępów ogółu uczniów aż do trzeciej klasy szkoły podstawowej, co było utrudnieniem
w dostosowaniu odpowiednich środków pomocowych dla uczniów rozpoczynających zerówkę.

Po raz pierwszy w Illinois w roku szkolnym 2017/2018 KIDS zapewni jeden, ogólnostanowy obraz gotowości
dzieci do zerówki, bez względu na to, gdzie mieszkają. Umożliwi to współpracę na poziomie roczników
szkolnych, pomagając rejonom, rodzicom i dzieciom w sprawniejszym przechodzeniu dzieci z przedszkola
i opieki domowej do zerówki.
Łączne dane z KIDS będą również przekazane Stanowemu Kuratorium Oświaty, które może na ich
podstawie poinformować doradców i polityków ds. kształcenia w jaki sposób najlepiej przyznawać fundusze,
aby skutecznie służyć rodzinom i dzieciom.

Więcej informacji

Zachęcamy do rozmowy z nauczycielem dziecka w zerówce i zapoznaniem się z zasobami dostępnymi
na stronie www.isbe.net/KIDS.

