Przykładowy schemat opisu i analizy przypadku
(rozpoznawania i rozwi zywania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub innego
z uwzgl dnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły)
1. Identyfikacja problemu
•

krótko nazwij zjawisko (problem), którym si zaj łe

•

podaj podstawowe informacje na temat ucznia (grupy, zdarzenia), którego
dotyczy analiza

•

wymie główne objawy, wskazuj ce na istnienie problemu

•

uzasadnij dlaczego zwróciłe uwag na to zjawisko (problem) i danego ucznia
(grup , zdarzenie).

2. Geneza i dynamika zjawiska
•

opisz histori powstania zjawiska (problemu) powołuj c si na dane z:
−

obserwacji,

−

wywiadu,

−

analizy dokumentów,

−

informacji od osób trzecich,

−

innych ródeł.

•

przedstaw wnioski dotycz ce powstania problemu,

•

opisz rozwój zjawiska (problemu) w czasie:

•

kiedy si zacz ło?
−

jak długo trwa?

−

jak przebiegało/ zmieniało si (nasilenie, osłabienie)?

3. Znaczenie problemu
•

odwołuj c si do wybranej teorii (ewentualnie tak e do własnych do wiadcze )
opisz znaczenie jakie ma dane zjawisko (problem) dla funkcjonowania Ucznia
(grupy, szkoły).

4. Prognoza
przedstaw na podstawie własnych do wiadcze

i literatury przewidywania co do

skuteczno ci swoich oddziaływa :
−

prognoza negatywna – spodziewany stan w przypadku zaniechania
oddziaływa ,

−

prognoza pozytywna – stan, którego spodziewasz si

po wdro eniu

oddziaływa .
5. Propozycje rozwi zania
•

sformułuj cele,

•

przedstaw zadania, jakie sobie postawiłe :

•

−

zadania naprawcze (terapeutyczne, korekcyjne),

−

zadania profilaktyczne (zapobiegawcze).

przedstaw plan oddziaływa (kto?, co?, jak?, kiedy?).

Uwaga: Analiza przypadku mo e ko czy

si

na tym etapie, je li pełni jedynie rol

diagnostyczn .
6. Wdra anie oddziaływa
•

opisz ramowo przebieg stosowanych oddziaływa i ich skutki,

•

przedstaw bardziej szczegółowo przykład, ilustruj cy wybrane oddziaływania.

7. Efekty oddziaływa
•

przedstaw zamierzone i niezamierzone skutki oddziaływa ,

•

porównaj prognoz pozytywn z uzyskanymi efektami.
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