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W ubieg³ym roku szkolnym  uczniowie dwóch klas
pierwszych uczestniczyli w realizacji projektu pod ha-
s³em: �Pierwsze uczniowskie do�wiadczenia drog¹ do
wiedzy�. By³ to projekt wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu spo³ecz-
nego. Jego beneficjentem by³a grupa edukacyjna SA
EDUKACJA, instytucj¹ po�rednicz¹c¹ � Ministerstwo
Edukacji Narodowej, a patronat naukowy nad przedsiê-
wziêciem obj¹³ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. Projekt by³ realizowany od 1 marca do 20
czerwca na zajêciach pozalekcyjnych w wymiarze 50
godzin.

Koncepcja projektu zak³ada³a, ¿e ka¿de dziecko jest
zdolne, a rol¹ doros³ych jest to dostrzec, rozwijaæ i wspie-
raæ. Zajêcia mia³y wiele pedagogicznych walorów. Przy-
czynia³y siê one do rozwijania indywidualnych zdolno�ci
uczniów.

Pierwszoklasi�ci rozwijali swoje zdolno�ci w trzech
o�rodkach zainteresowañ, wykorzystuj¹c przekazane
w ramach przedsiêwziêcia pomoce dydaktyczne. Po-
przez udzia³ w projekcie rozwija³y wszystkie rodzaje in-
teligencji: jêzykow¹, matematyczno-logiczn¹, wizualno-
przestrzenn¹, ruchow¹, przyrodnicz¹, muzyczn¹,
interpersonaln¹ i intrapersonaln¹. Uczy³y siê wykorzy-
stywaæ swoje �mocne� strony do wspierania �s³ab-
szych�.

Jeden z programów, prowadzony przez Beatê Bel-
lwon, odbywa³ siê pod has³em: �uczê siê i bawiê�.

Przeprowadzone zajêcia by³y nastawione na
osi¹gniêcie nastêpuj¹cych celów:
§ budowanie motywacji do nauki,
§ rozwijanie aktywno�ci twórczej, wyobra�ni, indywi-

dualnych predyspozycji i mo¿liwo�ci uczniów,
§ udoskonalenie sprawno�ci manualnej,
§ wspieranie i rozwijanie inteligencji wielorakich,
§ rozwijanie umiejêtno�ci logicznego my�lenia, wnio-

skowania,
§ wspieranie indywidualnych predyspozycji uczniów,
§ rozwiniecie umiejêtno�ci interpersonalnych, przed-

siêbiorczo�ci,
§ rozbudzenie zainteresowañ sztuk¹ teatraln¹,
§ rozwijanie my�lenia przyczynowo � skutkowego,
§ zachêcenie do nauki jêzyków obcych,
§ umiejêtne wykorzystanie muzyki do ekspresji emo-

cjonalno-ruchowej,
§ przybli¿enie znajomo�ci swojej Ojczyzny,
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§ okre�lenie zagro¿eñ dla �rodowiska,
§ odkrywanie nowych, nieznanych talentów i zainte-

resowañ,
§ budzenie pozytywnej samooceny oraz wiary w suk-

ces w³asnych przedsiêwziêæ,
§ pog³êbienie wiedzy na temat zjawisk zachodz¹cych

w przyrodzie,
§ zachêcenie do pog³êbiania wiedzy na temat planet,

¿ycia w g³êbinach morskich,
§ poznanie ma³o znanych legend i ba�ni,
§ zachêcanie do poznania ¿ycia i pracy ludzi wykonu-

j¹cych gin¹ce zawody,
§ podkre�lanie walorów przyrodniczych Polski,
§ rozwijanie w³asnego potencja³u intelektualnego,
§ poznanie zasad organizacji ¿ycia spo³ecznego,
§ poznanie mocnych i s³abych stron ucznia,
§ wykorzystanie mocnych stron do wspierania s³ab-

szych.

Zajêcia by³y prowadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanej sali. Jej wyposa¿enie zosta³o przekaza-
ne przez organizatorów projektu. W jego sk³ad wcho-
dzi³y: meble, wyk³adzina i bogaty zestaw �rodków dy-
daktycznych � wszystko warto�ci 15.000 z³otych.
Dodatkowo co miesi¹c by³y przekazywane fundusze
przeznaczone na prowadzenie o�rodka, w wysoko�ci
1.500 z³otych.

Otrzymane pieni¹dze przeznaczono na zakup ma-
teria³ów, pomocy potrzebnych do prowadzenia zajêæ,
organizacjê szkoleñ dla nauczycieli, a przede wszystkim
finansowania wycieczek przeprowadzanych podczas
realizacji projektu.
Dzieci by³y w:

§ Teatrze �TÊCZA�,
§ Parku Dinozaurów w £ebie,
§ Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni,
§ Jecha³y ciuchci¹ do Orzechowa, bra³y udzia³ w ogni-

sku, piek³y kie³baski, wêdrowa³y po Wydmie Orze-
chowskiej,

§ Z okazji Dnia Dziecka otrzyma³y s³odycze i napoje.

Zajêcia zakoñczy³y siê pokazem efektów pracy
i umiejêtno�ci dzieci. Odbiorcami prezentacji byli rodzi-
ce. Tytu³ pokazu brzmia³: �W �wiecie bajek i legend�.
Po zakoñczeniu uroczysto�ci rozdano dzieciom dyplo-
my, maskotki i s³odycze.
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Nauczycielki prowadz¹ce zajêcia przeprowadzi³y
równie¿ seriê szkoleñ dla kole¿anek ze Szko³y Podsta-
wowej nr 1 i usteckich przedszkoli. Po ich zakoñczeniu
wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

Udzia³ w projekcie przyniós³ nastêpuj¹ce efekty:
Dzieci:
§ rozwija³y w³asny potencja³ intelektualny,
§ budowa³y motywacjê do nauki,
§ korzysta³y z bogatego zestawu �rodków dydaktycz-

nych,
§ odkrywa³y nowe, nieznane talenty i zainteresowa-

nia,
§ budowa³y pozytywn¹ samoocenê oraz wiarê w suk-

ces swoich przedsiêwziêæ.

Szko³a:
§ mia³a mo¿liwo�æ realizowaæ innowacje poprzez

uczestnictwo w projekcie,
§ nauczyciele mieli mo¿liwo�æ wzbogacenia swojego

warsztatu pracy,
§ pozyska³a nowe, ciekawe pomoce.

Nauczyciele:
§ mieli mo¿liwo�æ uatrakcyjniæ codzienne zajêcia,
§ zdobyli dodatkow¹ wiedzê na temat zdolno�ci i mo¿-

liwo�ci indywidualnych swoich uczniów,
§ wzbogacali swój warsztat pracy.

Rodzice:
§ wspó³tworzyli profil w³asnego dziecka poprzez udzie-

lanie odpowiedzi na pytania ankiety,
§ poznali potencja³ twórczy swojego dziecka,
§ poznali i rozumieli potrzeby rozwojowe dziecka.

Realizacja projektu �Pierwsze uczniowskie do-
�wiadczenia drog¹ do wiedzy� przynios³a korzy�ci ca³ej
spo³eczno�ci szkolnej. Oczywi�cie najwiêcej skorzysta-
³y pierwszaki, które rozpoczê³y naukê w naszej placów-
ce w przyjazny i nowoczesny sposób.ö

Beata Bellwon
nauczycielka nauczania zintegrowanego

w Szkole Podstawowej Nr 2
w Ustce

Cicho wszêdzie, �pi �wiat ca³y
twardym snem ujêty,

I na niebie gwiazdy gra³y
hymn dla Boga �wiêty,

Tylko ogieñ w polu bucha,
przy nim trzódka dr¿a³a,
Gra ¿a³o�nie zawierucha,

czeladka czuwa³a
A tam niebo wci¹¿ siê pali,

ju¿ ³una na ziemi,
Wtem anieli ca³kiem biali

stan¹ miêdzy nimi,
Ej nie bójcie siê kochani,

z³ego nie zrobimy,
My od Boga wam pos³ani,

b³og¹ wie�æ g³osimy
Oto tam w stajence lichej,

Bóg siê dla was rodzi,
Józef stoi przy Panience

i Jej dolê s³odzi,
Znik³y z nieba czarne chmury,

znój wam zniknie z czo³a,
Tak �piewaj¹ �wiête chóry,

czeladka weso³a.
Z pastuszkami i my ³¹czmy

naszych serc ofiary,
Wiara, mi³o�æ i nadzieja,

to s¹ nasze dary,
Przyjm je, przyjm je, Jezu drogi,

Twoje prosz¹ dzieci,
Niech na ziemi znikn¹ trwogi,

b³ogi dzieñ za�wieci.


