
Temat :Temat : KsztaKształłcenie twcenie twóórczego rczego 
mymyśślenia ucznia, czylilenia ucznia, czyli

„„ Nauczycielu pozwNauczycielu pozwóól swoim l swoim 
uczniom myuczniom myśślelećć i dziai działłaaćć!!””



Priorytet Wielkopolskiego Kuratora Priorytet Wielkopolskiego Kuratora 
OOśświatywiaty

�� Rozwijanie twRozwijanie twóórczego myrczego myśślenia ucznia lenia ucznia 
poprzez nowatorskie formy organizacji poprzez nowatorskie formy organizacji 
ksztakształłcenia oraz metody pracy cenia oraz metody pracy 
dydaktycznej. dydaktycznej. 



Zadanie wspZadanie wspóółłczesnej szkoczesnej szkołłyy

�� Na wspNa wspóółłczesnej szkole spoczywa  obowiczesnej szkole spoczywa  obowiąązek zek 
podejmowania wcipodejmowania wciąŜąŜ nowych przedsinowych przedsięęwziwzięćęć, , 
mogmogąących sprostacych sprostaćć nie tylko aktualnym nie tylko aktualnym 
spospołłecznym oczekiwaniom, ale i ecznym oczekiwaniom, ale i 
zainteresowaniom dziecka. zainteresowaniom dziecka. SprostaSprostaćć temu temu 
zapewne mozapewne moŜŜe wprowadzenie e wprowadzenie 
niekonwencjonalnych form i metod pracy, niekonwencjonalnych form i metod pracy, 
zezwolenie dzieciom na pewnzezwolenie dzieciom na pewnąą swobodswobodęę
dziadziałłania, dokonywanie wyborania, dokonywanie wyboróów i w i 
rozwijanie grozwijanie głłóównie zdolnownie zdolnośści twci twóórczego rczego 
mymyśślenia.lenia.



InnowacjaInnowacja

�� SSłłownik wyrazownik wyrazóów obcych definiuje pojw obcych definiuje pojęęcie cie 
innowacjiinnowacji jakojako wprowadzenie czegowprowadzenie czegośś nowego; nowego; 
rzecz nowo wprowadzonrzecz nowo wprowadzonąą, nowo, nowośćść, reform, reformęę. . 
W/g W. Okonia W/g W. Okonia innowacja pedagogiczna to innowacja pedagogiczna to 
zmiana struktury systemu szkolnego( zmiana struktury systemu szkolnego( 
dydaktycznego, wychowawczego) jako cadydaktycznego, wychowawczego) jako całłoośści ci 
lub walub waŜŜnych jego sknych jego skłładnikadnikóów; chodzi o zmiany w; chodzi o zmiany 
ulepszajulepszająące system, w tym gce system, w tym głłóównie trewnie treśści ci 
programowe, pracprogramowe, pracęę nauczycieli (jej metody i nauczycieli (jej metody i 
śśrodki), pracrodki), pracęę uczniucznióów bw bąąddźź warunki materialno warunki materialno 
–– spospołłeczne edukacji.eczne edukacji.



Rodzaje innowacjiRodzaje innowacji

�� innowacje innowacje zewnzewnęętrznetrzne –– o ro róóŜŜnym zasinym zasięęgu gu 
i zakresie i zakresie -- najcznajczęśęściej inicjowane przez ciej inicjowane przez 
wwłładze oadze ośświatowe wiatowe 

�� wewnwewnęętrzne trzne –– inicjowane przez inicjowane przez 
nauczycieli wewnnauczycieli wewnąątrz szkotrz szkołły. y. 

wg D. wg D. RusakowskiejRusakowskiej



Rodzaje innowacji wewnRodzaje innowacji wewnęętrznychtrznych

�� usprawnienia (dotyczusprawnienia (dotycząą one dziaone działłaańń
powtarzajpowtarzająących sicych sięę i polegaji polegająą na zwina zwięększeniu ich kszeniu ich 
sprawnosprawnośści, skutecznoci, skutecznośści i efektywnoci i efektywnośści),ci),

�� modernizacje (rmodernizacje (róóŜŜne formy unowoczene formy unowocześśniania, niania, 
ggłłóównie materialnego bwnie materialnego bąąddźź materialno materialno ––
organizacyjnego, pracy pedagogicznej),organizacyjnego, pracy pedagogicznej),

�� nowatorstwo (swoisty rodzaj najbardziej nowatorstwo (swoisty rodzaj najbardziej 
zzłłooŜŜonej dziaonej działłalnoalnośści innowacyjnej nauczyciela, ci innowacyjnej nauczyciela, 
opartej na jego inicjatywie i twopartej na jego inicjatywie i twóórczorczośści).ci).



�� W W śświetle obowiwietle obowiąązujzująących przepiscych przepisóów:w:
�� innowacjinnowacjąą pedagogicznpedagogicznąą (w szko(w szkołłach ach 

publicznych i placpublicznych i placóówkach) swkach) sąą nowatorskie nowatorskie 
rozwirozwiąązania programowe, organizacyjne lub zania programowe, organizacyjne lub 
metodyczne, majmetodyczne, mająące poprawice poprawićć jakojakośćść pracy pracy 
szkoszkołłyy. . 

�� innowacja moinnowacja moŜŜe obejmowae obejmowaćć wszystkie lub wszystkie lub 
wybrane zajwybrane zajęęcia edukacyjne, cacia edukacyjne, całąłą szkoszkołęłę lub lub 
grupgrupęę, ale nie mo, ale nie moŜŜe prowadzie prowadzićć do zmiany do zmiany 
typu szkotypu szkołły.y.



Dlaczego boimy siDlaczego boimy sięę nawet nawet 
korzystnych zmian?korzystnych zmian?

�� LLęęk przed nieznanym i obronna postawa: k przed nieznanym i obronna postawa: niech niech 
jujuŜŜ zostanie, jak jestzostanie, jak jest..

�� NiechNiechęćęć do eksperymentowania, pdo eksperymentowania, płłynynąąca ze ca ze 
schematycznoschematycznośści myci myśślenia.lenia.

�� NiepewnoNiepewnośćść, jakie nieoczekiwane skutki , jakie nieoczekiwane skutki 
pocipociąągnie za sobgnie za sobąą zmienianie czegozmienianie czegośś..

�� Brak oparcia w autorytetach czy chBrak oparcia w autorytetach czy chęęci do ci do 
akceptowania autorytetakceptowania autorytetóów lub brak w lub brak 
autorytetautorytetóów.w.

�� Brak zaufania do osBrak zaufania do osóób proponujb proponująących zmiany.cych zmiany.
�� Przewidywanie najgorszego ze wzglPrzewidywanie najgorszego ze wzglęędu na du na 

wrodzony lub nabyty pesymizm.wrodzony lub nabyty pesymizm.



�� NiechNiechęćęć uczenia siuczenia sięę, wynikaj, wynikająąca z poczucia ca z poczucia 
zagrozagroŜŜenia dla utrwalonych postaw, enia dla utrwalonych postaw, 
wiadomowiadomośści i umiejci i umiejęętnotnośści.ci.

�� Obawa przed utratObawa przed utratąą czegoczegośś, do czego , do czego 
przywykprzywykłło sio sięę i polubii polubiłło.o.

�� Brak natychmiastowych, widocznych korzyBrak natychmiastowych, widocznych korzyśści.ci.
�� LLęęk przed obnik przed obniŜŜeniem weniem włłasnej wysokiej pozycji asnej wysokiej pozycji 

w grupie.w grupie.
�� LLęęk przed obnik przed obniŜŜeniem poczucia weniem poczucia włłasnej asnej 

wartowartośści.ci.
�� BiernoBiernośćść, niech, niechęćęć do aktywnego dziado aktywnego działłania, ania, 

lenistwo.lenistwo.
�� Utrwalone nawyki.Utrwalone nawyki.
�� ZZłłe samopoczucie e samopoczucie –– przepracowanie, przepracowanie, 

przemprzemęęczenie, apatia, depresja.czenie, apatia, depresja.



O rozwijaniu zdolnoO rozwijaniu zdolnośści ci 
twtwóórczych dziecirczych dzieci

�� Zmiany, jakie dokonaZmiany, jakie dokonałły siy sięę w pedagogice, na w pedagogice, na 
skutek reformy edukacji wymagajskutek reformy edukacji wymagająą od od 
nauczycieli nowatorskiego podejnauczycieli nowatorskiego podejśścia do celcia do celóów i w i 
tretreśści wychowania i nauczania.ci wychowania i nauczania.

�� RzeczywistoRzeczywistośćść wymusza na nas szukania wymusza na nas szukania 
nowych rozwinowych rozwiąązazańń edukacyjnych w celu edukacyjnych w celu 
wychowania czwychowania człłowieka kreatywnego, aktywnego, owieka kreatywnego, aktywnego, 
odpornego na zmiany, umiejodpornego na zmiany, umiejąącego rozwicego rozwiąązywazywaćć
problemy, problemy, wyrwyróóŜŜniajniająącego sicego sięę
umiejumiejęętnotnośściami twciami twóórczego i krytycznego rczego i krytycznego 
mymyśślenialenia, wyposa, wyposaŜŜonego w podstawowe onego w podstawowe 
umiejumiejęętnotnośści ci ŜŜyciowe.yciowe.



Dlaczego niezbDlaczego niezbęędne jest edukowanie dne jest edukowanie 
w tym zakresie dzieci?w tym zakresie dzieci?

�� bo trzeba wyposabo trzeba wyposaŜŜaaćć dzieci w dzieci w 
podstawowe umiejpodstawowe umiejęętnotnośści ci ŜŜyciowe, yciowe, 
umiejumiejęętnotnośści twci twóórczercze,,

�� mymyśślenie twlenie twóórcze stanowi sircze stanowi siłęłę
sprawczsprawcząą dziadziałłalnoalnośści twci twóórczej.rczej.



Kto odpowiada za te dziaKto odpowiada za te działłania?ania?

�� Nauczyciel, ale twNauczyciel, ale twóórczy( mistrz)rczy( mistrz)-- to to 
on wyksztaon wykształłci twci twóórcze myrcze myśślenie u lenie u 
dzieci,dzieci,

(ma(małło two twóórczy nauczyciel raczej rczy nauczyciel raczej 
zniechzniechęęca ucznica ucznióów do w do 
niekonwencjonalnego myniekonwencjonalnego myśślenia)lenia)

�� kiedy rozpoczynamy ? kiedy rozpoczynamy ? -- od od 
przedszkola przedszkola 



�� Paul Paul TorranceTorrance opracowaopracowałł dyrektywy dyrektywy 
postpostęępowania nauczycieli z dziepowania nauczycieli z dzieććmi:mi:



�� 1.1. CeCeńń mymyśślenie twlenie twóórczercze, gdy, gdyŜŜ dzieci dzieci 
bardzo szybko uczbardzo szybko ucząą sisięę tego, co sitego, co sięę u nich u nich 
ceni.ceni.

�� 2.2. ZachZachęęcaj do manipulowania caj do manipulowania 
przedmiotamiprzedmiotami, gdy, gdyŜŜ mamałłe dziecko e dziecko 
wykazuje tendencje do operowania wykazuje tendencje do operowania 
przedmiotami, badania ich, co stanowi przedmiotami, badania ich, co stanowi 
podstawpodstawęę innowacyjnoinnowacyjnośści.ci.

�� 3.3. Wspieraj innowacyjne uczenie Wspieraj innowacyjne uczenie 
sisięę przez dzieckoprzez dziecko, gdy, gdyŜŜ sprzyja to sprzyja to 
podtrzymywaniu ich ciekawopodtrzymywaniu ich ciekawośści i chci i chęęci ci 
zdobywania wiedzy.zdobywania wiedzy.



�� 4.4. Ucz tolerancji wobec idei i twUcz tolerancji wobec idei i twóórczych rczych 
osobowoosobowośścici, , 

�� 5.5. StrzeStrzeŜŜ sisięę przed naruszaniem przed naruszaniem 
sztywnych schematsztywnych schematóóww, gdy, gdyŜŜ hamujhamująą one one 
wawaŜŜne elementy aktywnone elementy aktywnośści twci twóórczej dziecka, do rczej dziecka, do 
ktktóórych zalicza sirych zalicza sięę: wolno: wolnośćść i swobodi swobodęę dziadziałłania ania 
oraz mooraz moŜŜliwoliwośści wyboru.ci wyboru.

�� 6.6. TwTwóórz i utrwalaj twrz i utrwalaj twóórczrcząą atmosferatmosferęę, , 
ktktóóra charakteryzuje sira charakteryzuje sięę przyzwoleniem, przyzwoleniem, 
nieskrnieskręępowaniem, poczuciem bezpieczepowaniem, poczuciem bezpieczeńństwa, stwa, 
brakiem lbrakiem lęęku, wspku, wspóólnlnąą pracpracąą, elastyczno, elastycznośściciąą
dziadziałłania.ania.



�� 7.7. Stwarzaj sytuacje wymagajStwarzaj sytuacje wymagająące twce twóórczego rczego 
mymyśślenialenia w myw myśśl sentencji l sentencji „„Potrzeba matkPotrzeba matkąą
wynalazkwynalazkóóww””..

�� 8.8. Zapewniaj okresy wzmoZapewniaj okresy wzmoŜŜonej aktywnoonej aktywnośści ci 
dzieciom oraz wzgldzieciom oraz wzglęędnego spokojudnego spokoju, w ten spos, w ten sposóób b 
momoŜŜesz rozwinesz rozwinąćąć potencjapotencjałł kakaŜŜdej osobowodej osobowośści, i tej, ci, i tej, 
ktktóórej aktywnorej aktywnośćść wymaga obecnowymaga obecnośści innych.ci innych.

�� 9.9. Utrwalaj zwyczaj peUtrwalaj zwyczaj pełłnej realizacji pomysnej realizacji pomysłłóóww, , 
gdygdyŜŜ idea to nie wszystko. Trzeba pomysidea to nie wszystko. Trzeba pomysłł sprawdzisprawdzićć w w 
praktyce i wtedy mopraktyce i wtedy moŜŜna poprawina poprawićć i udoskonalii udoskonalićć, co , co 
stanowi bodziec do kolejnej twstanowi bodziec do kolejnej twóórczej inicjatywy rczej inicjatywy 
podejmowanej przez dziecko. podejmowanej przez dziecko. 

�� 10. 10. Wychowaj siebie na nauczyciela o otwartym Wychowaj siebie na nauczyciela o otwartym 
umyumyśślele, gdy, gdyŜŜ decydujdecydująącym czynnikiem rozwijania cym czynnikiem rozwijania 
twtwóórczorczośści aktywnoci aktywnośści dziecka, jego myci dziecka, jego myśślenia  jest osoba lenia  jest osoba 
i zachowanie nauczyciela.i zachowanie nauczyciela.



Realizacja zadania przez szkoRealizacja zadania przez szkołły:y:

�� NajczNajczęśęściej sciej sąą to usprawnieniato usprawnienia
( stosowanie metod aktywnych na wybranych ( stosowanie metod aktywnych na wybranych 

lekcjach,)lekcjach,)
�� CzCzęęsto modernizacje (rsto modernizacje (róóŜŜne formy ne formy 

unowoczeunowocześśniania, organizacyjnego, pracy niania, organizacyjnego, pracy 
pedagogicznej rpedagogicznej róówniewnieŜŜ na lekcjach, ale i na na lekcjach, ale i na 
zajzajęęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 
formie projektformie projektóów itp..w itp..

�� Bardzo rzadko nowatorstwo (swoisty rodzaj Bardzo rzadko nowatorstwo (swoisty rodzaj 
najbardziej znajbardziej złłooŜŜonej dziaonej działłalnoalnośści innowacyjnej ci innowacyjnej 
nauczyciela, opartej na jego inicjatywie i nauczyciela, opartej na jego inicjatywie i 
twtwóórczorczośścici



DziaDziałłania podjania podjęęte przez szkote przez szkołły y 
Gminy Pobiedziska w zakresie Gminy Pobiedziska w zakresie 

ksztakształłcenia twcenia twóórczego myrczego myśślenia.lenia.

UdziaUdziałł szkszkóółł w akcjach: w akcjach: 
�� „„SzkoSzkołła z klasa z klasąą”” ( Wronczyn, Jerzykowo, ( Wronczyn, Jerzykowo, 

Pobiedziska)Pobiedziska)
--SzkoSzkołła uczy mya uczy myśślelećć i rozumiei rozumiećć śświat ( FESTIWAL wiat ( FESTIWAL 

NAUKI, UCZENAUKI, UCZEŃŃ BADA BADA ŚŚWIAT, co sWIAT, co słłychaychaćć na na śświecie,wiecie,
�� SzkoSzkołła z klasa z klasąą--MYMYŚŚLLĘĘ ((cogitocogito)) ((JerzykowoJerzykowo ))

MyMyśślenie twlenie twóórcze, krytyczne i naukowercze, krytyczne i naukowe
��DZIADZIAŁŁAM (ago)AM (ago)

DziaDziałłanie obywatelskie, anie obywatelskie, 
spospołłeczneeczne (Jerzykowo)(Jerzykowo)



�� Nauczyciel z klasNauczyciel z klasąą (Jerzykowo)(Jerzykowo)
�� ZachZachęęcenie  nauczycieli, by odeszli od formucenie  nauczycieli, by odeszli od formułły wyky wykłład ad 

-- lektura lektura -- praca domowa praca domowa -- klasklasóówka. By siwka. By sięęgngnęęli po li po 
metody aktywizacji ucznimetody aktywizacji ucznióów. Zachw. Zachęęcenie do cenie do 
postawienia na pracpostawienia na pracęę uczniucznióów w grupach. w w grupach. 

Zadania: Zadania: 
�� uczniowie dyskutujuczniowie dyskutująą i debatuji debatująą,,
�� Samodzielnie badajSamodzielnie badająą śświat,wiat,
�� AnalizujAnalizująą i rozwii rozwiąązujzująą problemy,problemy,
�� MyMyśślląą twtwóórczo i odkrywczo,rczo i odkrywczo,
�� PracujPracująą zespozespołłowo, odgrywajowo, odgrywająą rolerole
�� KorzystajKorzystająą ze ze źźrróódedełł, zbieraj, zbierająą śświadectwa i wiadectwa i 

opracowujopracowująą je,je,

�� Przygotowanie projektu i jego realizacjaPrzygotowanie projektu i jego realizacja



��Uczniowie z klasUczniowie z klasąą (Jerzykowo)(Jerzykowo)
Zadania: badam Zadania: badam śświat, jestem wiat, jestem 
twtwóórcrcąą, pomagam innym , pomagam innym 
��Uczniowie stworzyli dwa projekty Uczniowie stworzyli dwa projekty 
edukacyjne: edukacyjne: Szlak PiastowskiSzlak Piastowski ii
SnowSnow WhiteWhite



Rozwijanie aktywnoRozwijanie aktywnośści twci twóórczej dzieci rczej dzieci 
66--letnich  letnich  

�� Wykorzystanie  w pracy elementWykorzystanie  w pracy elementóów:w:
-- metody B. Rocmetody B. Rocłławskiego (nauka czytania awskiego (nauka czytania 
i pisana metodi pisana metodąą fonetycznofonetyczno--literowoliterowo--
barwnbarwnąą--edukacja jedukacja jęęzykowa, zapoznanie zykowa, zapoznanie 
dzieci z cadzieci z całłym alfabetem, zwrym alfabetem, zwróócenie uwagi cenie uwagi 
na syntezna syntezęę i analizi analizęę wyrazwyrazóów, liczne w, liczne 
ććwiczenia artykulacyjne, logopedyczne, wiczenia artykulacyjne, logopedyczne, 
emisyjne),emisyjne),



�� metody M. Bogdanowicz (wykorzystanie metody M. Bogdanowicz (wykorzystanie 
muzyki i rytmu w muzyki i rytmu w ććwiczeniach wiczeniach 
grafomotorycznych),grafomotorycznych),

�� -- metody W.Sherbone ( metoda ruchu metody W.Sherbone ( metoda ruchu 
rozwijajrozwijająącegocego--usprawnia motorykusprawnia motorykęę, , 
pozwala poznapozwala poznaćć samego siebie, pozwala samego siebie, pozwala 
nabranabraćć zaufania do otoczenia),zaufania do otoczenia),

�� -- metody Montessori ( dzieci samodzielnie metody Montessori ( dzieci samodzielnie 
poznajpoznająą śświat i otoczenie, uczwiat i otoczenie, ucząą sisięę wtedy wtedy 
kiedy chckiedy chcąą, ucz, ucząą sisięę przez doprzez dośświadczanie),wiadczanie),



�� metoda metoda KlanzyKlanzy -- wyzwala aktywnowyzwala aktywnośćść
twtwóórczrcząą i ciekawoi ciekawośćść. U. Ułłatwia kontakty z  atwia kontakty z  
innymi. Metoda ta likwiduje linnymi. Metoda ta likwiduje lęęk, obawy, k, obawy, 
napinapięęcia micia mięśęśni i napini i napięęcia psychiczne. cia psychiczne. 
AngaAngaŜŜuje wszystkie zmysuje wszystkie zmysłły dziecka, uczy y dziecka, uczy 
wspwspóółłpracy),pracy),

�� -- metody metody K.OrffaK.Orffa ( odtwarzanie muzyki ( odtwarzanie muzyki 
wokalnej i instrumentalnej, realizacja wokalnej i instrumentalnej, realizacja 
ruchowa ruchowa muzyki.muzyki. WaloryWalory metody metody OrffaOrffa to to 
wszechstronnowszechstronnośćść, powszechno, powszechnośćść i i 
atrakcyjnoatrakcyjnośćść oparta na oparta na ŜŜywioywiołłowym owym 
wyzwalaniu tendencji twwyzwalaniu tendencji twóórczych dziecka rczych dziecka 
oraz dziaoraz działłaniu w zespole ),aniu w zespole ),



�� -- mandalimandali ( rozwija zdolno( rozwija zdolnośści manualne, ci manualne, 
ksztakształłci motorykci motorykęę ddłłoni, umooni, umoŜŜliwia liwia 
poznanie i utrwalenie liter i cyfr, ksztapoznanie i utrwalenie liter i cyfr, kształłci ci 
pamipamięćęć wzrokowwzrokowąą,  pozwala wypracowa,  pozwala wypracowaćć
wwłłasny styl pracy, uczy dobierania kolorasny styl pracy, uczy dobierania koloróów w 
i ksztai kształłttóów. Technika ta wycisza, uspokaja, w. Technika ta wycisza, uspokaja, 
uułłatwia koncentracjatwia koncentracjęę),),

�� -- bajki terapeutycznebajki terapeutyczne



Rozwijanie myRozwijanie myśślenia twlenia twóórczego w rczego w 
ramach programu ramach programu „„Aktywizacja 

jednostek samorządu terytorialnego 
i organizacji pozarządowych"

�� Gminny projekt Gminny projekt „„Matematyczne wariacjeMatematyczne wariacje””
ktktóórego autorem byrego autorem byłł ZespZespóółł SzkSzkóółł w w 
JerzykowieJerzykowie. . 



Cele:Cele:
�� popularyzacja matematyki,popularyzacja matematyki,
�� podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu, podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu, 
�� rozbudzanie i ksztarozbudzanie i kształłtowanie zainteresowatowanie zainteresowańń matematycznych ucznia,matematycznych ucznia,
�� rozwijanie uzdolnierozwijanie uzdolnieńń ucznia,ucznia,
�� umoumoŜŜliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki, liwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki, 
�� ksztakształłtowanie umiejtowanie umiejęętnotnośści korzystanie z posiadanej wiedzy w ci korzystanie z posiadanej wiedzy w 

spossposóób twb twóórczy, rczy, 
�� rozwijanie pamirozwijanie pamięęci oraz umiejci oraz umiejęętnotnośści myci myśślenia abstrakcyjnego i lenia abstrakcyjnego i 

logicznego rozumowania,logicznego rozumowania,
�� rozwijanie wyobrarozwijanie wyobraźźni przestrzennej,ni przestrzennej,
�� rozwijanie umiejrozwijanie umiejęętnotnośści wykorzystania technik informatycznych w ci wykorzystania technik informatycznych w 

nauczaniu matematyki,nauczaniu matematyki,
�� aktywizowanie ucznia, zachaktywizowanie ucznia, zachęęcanie do wykazywania inicjatywy i canie do wykazywania inicjatywy i 

realizowania wrealizowania włłasnych pomysasnych pomysłłóów,w,
�� ksztakształłtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysitowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłłku ku 

intelektualnego,intelektualnego,
�� wdrawdraŜŜanie do systematycznego, celowego dziaanie do systematycznego, celowego działłania oraz dobrej ania oraz dobrej 

organizacji pracy,organizacji pracy,
�� ksztakształłtowanie postaw prospotowanie postaw prospołłecznych.ecznych.



Zadania nauczycieli realizujZadania nauczycieli realizująących cych 
projektprojekt

�� zachzachęęcenie ucznicenie ucznióów do uczestnictwa w projekcie, w do uczestnictwa w projekcie, 
zorganizowanie grup i nadanie im nazw zwizorganizowanie grup i nadanie im nazw zwiąązanych z zanych z 
matematykmatematykąą,,

�� realizacja projektu zgodnie z programem, ze realizacja projektu zgodnie z programem, ze 
zwrzwróóceniem szczegceniem szczegóólnej uwagi nalnej uwagi na
-- ksztakształłtowanie u ucznia wiary we wtowanie u ucznia wiary we włłasne siasne siłły i y i 
umiejumiejęętnotnośści,ci,
-- pobudzanie ucznia do pogpobudzanie ucznia do pogłęłębiania i zdobywania biania i zdobywania 
wiedzy na drodze poszukiwawiedzy na drodze poszukiwańń, bada, badańń, eksperyment, eksperymentóów,w,
-- uaktywnianie ucznia,uaktywnianie ucznia,
-- obserwacja rozwoju uzdolnieobserwacja rozwoju uzdolnieńń ucznia,ucznia,
-- stworzenie odpowiednich warunkstworzenie odpowiednich warunkóów do pracy w do pracy 
grupowej i indywidualnej,grupowej i indywidualnej,
-- umoumoŜŜliwienie przejawiania inicjatywy,liwienie przejawiania inicjatywy,
-- tworzenie odpowiedniej atmosfery, w kttworzenie odpowiedniej atmosfery, w któórej uczerej uczeńń
bbęędzie doceniany i szanowany,dzie doceniany i szanowany,



Uczniowie podczas wykonywania róŜnych zadań



Wystawa prac uczniowskich



Uczestnicy Gminnego Turnieju Matematycznego



„„ŚŚwiat bajek i bawiat bajek i baśśnini”” PomarzanowicePomarzanowice

�� W programie zastosowano metody:W programie zastosowano metody:
�� aktywizujaktywizująące,ce,
�� integracyjne,integracyjne,
�� rozwijajrozwijająące twce twóórcze myrcze myśślenie,lenie,
�� grupowego podejmowania decyzji,grupowego podejmowania decyzji,



„„Uczymy siUczymy sięę, bawi, bawiąącc”” PomarzanowicePomarzanowice

�� Uczestnicy Uczestnicy –– uczniowie klas Iuczniowie klas I--IIIIII
�� FormaForma-- gry i zabawy, ukgry i zabawy, ukłładanie adanie 

opowiadaopowiadańń twtwóórczych, ukrczych, ukłładanie i adanie i 
opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie historyjek obrazkowych, 
zabawy klockami literowymi, wykonywanie zabawy klockami literowymi, wykonywanie 
prac metodprac metodąą ppłłaskiego origami, ukaskiego origami, ukłładanie adanie 
zagadekzagadek



„„W krainie baW krainie baśśni i sztukini i sztuki””
((WWęęglewoglewo))

cele:cele:
�� 1.Kszta1.Kształłtowanie umiejtowanie umiejęętnotnośści wspci wspóółłdziadziałłania ania 

dzieci niepedzieci niepełłnosprawnych i zdrowych podczas nosprawnych i zdrowych podczas 
wykonywania zadania.wykonywania zadania.

�� 2.Rozwijanie tw2.Rozwijanie twóórczego myrczego myśślenia poprzez lenia poprzez 
realizacjrealizacjęę rróóŜŜnorodnych zajnorodnych zajęćęć..

�� 3.Rozwijanie talent3.Rozwijanie talentóów plastycznych i tanecznych.w plastycznych i tanecznych.
�� 4.Wdra4.WdraŜŜanie dzieci do umiejanie dzieci do umiejęętnego korzystania z tnego korzystania z 

ddóóbr kultury.br kultury.
�� 5.Przygotowanie uk5.Przygotowanie ukłładu tanecznego i wystawy adu tanecznego i wystawy 

plastycznej.plastycznej.
�� 6.Przeprowadzenie integracyjnego pikniku 6.Przeprowadzenie integracyjnego pikniku 

rekreacyjnego.rekreacyjnego.



RezultatRezultat

�� 1.Zintegrownie dzieci zdrowych i 1.Zintegrownie dzieci zdrowych i 
niepeniepełłnosprawnych z terenu naszej gminy nosprawnych z terenu naszej gminy 
uczestniczuczestnicząących w projekcie.cych w projekcie.

�� 2.Rozwini2.Rozwinięęcie zainteresowania wybrancie zainteresowania wybranąą
dziedzindziedzinąą sztuki.sztuki.

�� 3.3.ŚŚwiadomy odbiwiadomy odbióór dzier dziełł sztuki oraz sztuki oraz 
wyrobienie nawyku korzystania z dwyrobienie nawyku korzystania z dóóbr br 
kultury.kultury.

�� 4.Wiara we w4.Wiara we włłasne siasne siłły i moy i moŜŜliwoliwośści.ci.
�� 5.Tw5.Twóórcze sprcze spęędzanie czasu wolnego.dzanie czasu wolnego.















Później 

zwiedzaliśmy

Skansen





„„Edukacyjne porankiEdukacyjne poranki””
PobiedziskaPobiedziska

�� UdostUdostęępnienie mpnienie młłodzieodzieŜŜy z may z małłych ych 
oośśrodkrodkóów szerszego dostw szerszego dostęępu do pu do 
uczestnictwa w kulturze, a takuczestnictwa w kulturze, a takŜŜe terapii e terapii 
poprzez sztukpoprzez sztukęę. . 

�� Budowanie postaw aktywnoBudowanie postaw aktywnośści twci twóórczej i rczej i 
rozwijanie zainteresowarozwijanie zainteresowańń i uzdolniei uzdolnieńń
artystycznych dlatego zorganizowano artystycznych dlatego zorganizowano 
zajzajęęcia, w ktcia, w któórych uczniowie  mieli rych uczniowie  mieli 
momoŜŜliwoliwośćść stastaćć sisięę wspwspóółłtwtwóórcami rcami 
przedsiprzedsięęwziwzięćęć kulturalnych. kulturalnych. 



RezultatyRezultaty

�� Uczestnicy zajUczestnicy zajęćęć o tematyce matematycznoo tematyce matematyczno--
przyrodniczej wyrprzyrodniczej wyróównali braki i utrwalili nabytwnali braki i utrwalili nabytąą
wiedzwiedzęę i umieji umiejęętnotnośści, co przyniosci, co przyniosłło efekty w o efekty w 
postaci polepszenia jakopostaci polepszenia jakośści osici osiąągnignięćęć
szkolnych.szkolnych.

�� Uczestnicy zajUczestnicy zajęćęć polonistycznopolonistyczno--plastycznych i plastycznych i 
muzycznych przygotowali spektakl teatralny o muzycznych przygotowali spektakl teatralny o 
przesprzesłłaniu wychowawczym aniu wychowawczym ptpt. . SiSiłła, a, ktktóóry ry 
zostazostałł wystawiony w wystawiony w OKiSOKiS dla szerokiego dla szerokiego 
grona odbiorcgrona odbiorcóóww-- uczniowie, nauczyciele, uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, rodzice, śśrodowisko lokalne.rodowisko lokalne.



ŚŚladami zabytkladami zabytkóów Ziemi w Ziemi 
PobiedziskiejPobiedziskiej

cele:cele:

�� zapoznanie ucznizapoznanie ucznióów z rw z róóŜŜnego rodzaju nego rodzaju 
zabytkami, ich historizabytkami, ich historiąą,,

�� ksztakształłtowanie zachowatowanie zachowańń sprzyjajsprzyjająących ochronie cych ochronie 
dziedzictwa narodowego,dziedzictwa narodowego,

�� ksztakształłcenie umiejcenie umiejęętnotnośści wykorzystania ci wykorzystania 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej,technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

�� pogpogłęłębienie wiedzy na temat historii regionu bienie wiedzy na temat historii regionu 
uczniom  o zruczniom  o zróóŜŜnicowanych monicowanych moŜŜliwoliwośściach ciach 
poznawczych, poznawczych, 

�� Rozwijanie twRozwijanie twóórczego myrczego myśślenia.lenia.



RezultatyRezultaty

�� przygotowanie przez  uczestnikprzygotowanie przez  uczestnikóów w 
prezentacji multimedialnejprezentacji multimedialnej

�� Przygotowanie wystawy ukazujPrzygotowanie wystawy ukazująącej cej 
dziedzictwo kulturowe ziemi dziedzictwo kulturowe ziemi pobiedziskiejpobiedziskiej. . 
ZaprezentowanZaprezentowanąą wystawwystawęę obejrzeli obejrzeli 
uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele 
wwłładz samorzadz samorząądowych oraz mieszkadowych oraz mieszkańńcy cy 
naszej gminy. naszej gminy. 



Program autorskiProgram autorski
„„Rozumiem, myRozumiem, myśśllęę, wiem, wiem”” (Biskupice)(Biskupice)

�� ZaZałłooŜŜenia programu:enia programu:
�� Realizowanie procesu dydaktycznoRealizowanie procesu dydaktyczno--

wychowawczego w miarwychowawczego w miaręę momoŜŜliwoliwośści poza ci poza 
salsaląą, w naturalnym , w naturalnym śśrodowisku, w rodowisku, w 
bezpobezpośśrednim kontakcie z rzeczywistorednim kontakcie z rzeczywistośściciąą,,

�� TreTreśści przewidziane w programie bci przewidziane w programie bęęddąą
wprowadzane w naturalnych sytuacjach, ktwprowadzane w naturalnych sytuacjach, któóre re 
wiwiąŜąąŜą sisięę z podejmowanym dziaz podejmowanym działłaniem,aniem,



��GGłłóówny akcent zostanie powny akcent zostanie połłooŜŜony na ony na 
praktyczne praktyczne ććwiczenia umiejwiczenia umiejęętnotnośści ci 
twtwóórczych kosztem ograniczenia trerczych kosztem ograniczenia treśści ci 
teoretycznych. Model uczenia siteoretycznych. Model uczenia sięę przez przez 
dodośświadczenie,wiadczenie,

��Zdecydowanie przewaZdecydowanie przewaŜŜa  aktywnoa  aktywnośćść
uczniucznióów. Rola nauczyciela ogranicza siw. Rola nauczyciela ogranicza sięę
do doradztwa, inspirowania, bacznego i do doradztwa, inspirowania, bacznego i 
dyskretnego prowadzenia obserwacji, dyskretnego prowadzenia obserwacji, 
kierowania procesem poznania.kierowania procesem poznania.



DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę

MateriaMateriałł zebrazebrałła i  przygotowaa i  przygotowałła Alina Maa Alina Mańńka ka 


