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W roku szkolnym 2012/2013 88 uczniów klas I-III
Szko³y Podstawowej w Wicku ko³o £eby przyst¹pi³o do
projektu pn. �Uczeñ na 5+ � wyrównywanie szans
edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkó³ pod-
stawowych Gminy Wicko�. W ramach projektu reali-
zowane s¹ zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania uczniów
z zakresu nauk matematycznych i przyrodniczych, zajê-
cia wyrównawcze dla dzieci z trudno�ciami w zdoby-
waniu umiejêtno�ci matematyczno-przyrodniczych oraz
dla dzieci ze specyficznymi trudno�ciami w pisaniu i czy-
taniu, a tak¿e zajêcia logopedyczne, socjoterapeutyczne
i gimnastyka korekcyjna.

***
Po pierwsze � wykorzystaæ potencja³ dzieci
G³ównym atutem prowadzonych zajêæ jest wyko-

rzystanie przez nauczycieli bogatych �rodków dydak-
tycznych, tj. tablic interaktywnych, projektorów, progra-
mów multimedialnych, komputerów, internetu, gier
planszowych oraz sprzêtu i pomocy dydaktycznych za-
kupionych w ramach projektu. Warto dodaæ, ¿e czê�æ
pomocy dydaktycznych zosta³o wykonanych w³asno-
rêcznie przez uczniów i nauczycieli, bior¹cych udzia³
w projekcie, co znacznie uatrakcyjni³o i urozmaici³o pro-
wadzenie zajêæ projektowych oraz pobudzi³o uczestni-
ków do twórczego dzia³ania.

Po drugie � jak to zrobiæ, czyli o metodach
 i formach dzia³añ projektowych

Zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania uczniów
z nauk matematycznych i przyrodniczych umo¿li-
wiaj¹ uczniom zdobycie wiedzy o wy¿szym poziomie
trudno�ci, wyzwalaj¹ twórcz¹ aktywno�æ, wdra¿aj¹ do
logicznego my�lenia oraz zachêcaj¹ do podejmowania
ró¿norodnych dzia³añ z zakresu matematycznego i przy-
rodniczego. Uczniowie na zajêciach pracuj¹ nie tylko
indywidualnie, ale równie¿ w grupach i parach. Pod-
czas zajêæ z elementami muzykoterapii wykorzystywa-
ny jest ruch przy muzyce. Uczniowie bior¹ tak¿e udzia³
w zawodach sportowych, po³¹czonych z rozwi¹zywa-
niem ³amig³ówek matematycznych. Niezwykle wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ zajêcia praktyczne. W trakcie wycie-
czek edukacyjnych uczestnicy projektu dokonuj¹ obser-
wacji zjawisk zachodz¹cych w przyrodzie, ucz¹ siê po-
s³ugiwaæ kompasem, lup¹, lornetk¹ oraz przeprowadzaj¹
do�wiadczenia i prowadz¹ hodowle ro�lin doniczkowych.

Dziêki ró¿norodnym metodom oraz �rodkom dydaktycz-
nym, dzieci  poznaj¹ �wiat matematyki i przyrody.

Udzia³ uczniów w zajêciach wyrównawczych dla
dzieci z trudno�ciami w zdobywaniu umiejêtno�ci
matematyczno-przyrodniczych oraz dla dzieci ze spe-
cyficznymi trudno�ciami w pisaniu i czytaniu pozwala
na usuniêcie deficytów oraz wyrównanie braków w wie-
dzy i umiejêtno�ciach, motywuje do podejmowania dzia-
³añ oraz doprowadzania rozpoczêtych dzia³añ do koñca,
przygotowuje uczniów do pokonywania trudno�ci.

Do zajêæ realizowanych w ramach projektu nale¿¹
równie¿ zajêcia z logoped¹. Terapia logopedyczna
stwarza mo¿liwo�ci korygowania wad wymowy, dosko-
nalenia s³uchu fonemowego, rozwijania analizy i synte-
zy s³uchowej oraz poszerzania zasobu s³ownictwa czyn-
nego i biernego. Zajêcia te usprawniaj¹ artykulatory.
W trakcie spotkañ z uczniami wykorzystywane s¹ spe-
cjalistyczne programy multimedialne (Logopedia i Edu-
terapeutica) oraz zabawy logopedyczne. Poprawna wy-
mowa utrwalana jest w trakcie gier planszowych
i w czasie recytowania wierszy.

Dla uczniów, którzy maj¹ problemy z zachowaniem,
prowadzone s¹ zajêcia socjoterapeutyczne. Spotka-
nia z uczestnikami projektu koncentruj¹ siê na takich
sytuacjach, których podstawowym celem jest zmniej-
szenie poziomu zaburzeñ zachowania u dzieci. Zajêcia
socjoterapeutyczne wykorzystuj¹ naturaln¹ potrzebê
dzia³ania dziecka, powtarzanie prawid³owych rozwi¹zañ,
mo¿liwo�æ nagradzania zachowañ pozytywnych spo³ecz-
nie, stosowanie wzmocnieñ, realizowanych w atmosfe-
rze akceptacji i ¿yczliwo�ci. Metod¹ wiod¹c¹, stosowan¹
podczas zajêæ, s¹ gry i zabawy interakcyjne, dostoso-
wane do wieku, potrzeb i mo¿liwo�ci uczestników zajêæ.

Wszystkie zastosowane dzia³ania, metody i formy
zajêæ s³u¿¹ osi¹gniêciu kluczowego celu, jakim jest zmia-
na postaw uczniów, sprawiaj¹cych problemy wycho-
wawcze.

Spo�ród celów szczegó³owych realizowanych pod-
czas zajêæ socjoterapeutycznych nale¿y wymieniæ przede
wszystkim kszta³towanie umiejêtno�ci:
Æ rozpoznawania w³asnych i cudzych uczuæ oraz ich

wyra¿ania,
Æ dostrzegania swoich mocnych stron,
Æ skutecznego porozumiewania siê,
Æ rozwi¹zywania problemów i podejmowania decyzji,
Æ interpersonalnych,
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Æ widzenia ró¿nic i podobieñstw miêdzy lud�mi,
Æ budowania poczucia w³asnej warto�ci.

Dla uczniów z wadami postawy organizowane s¹
zajêcia gimnastyki korekcyjnej. Ich celem jest kszta³-
towanie i wzmacnianie gorsetu miê�niowego, poprzez
æwiczenia poszczególnych miê�ni, grup miê�niowych,
æwiczenia oddechowe, wyrabianie nawyku prawid³owej
postawy cia³a oraz � w zale¿no�ci od potrzeby � æwi-
czenia zwiêkszaj¹ce zakres ruchomo�ci wszystkich sta-
wów. Maj¹ one na celu zwiêkszenie wydolno�ci uk³adu
oddechowego i kr¹¿enia oraz poprawê ogólnej kondycji
i sprawno�ci fizycznej. Du¿a czê�æ zajêæ z gimnastyki
korekcyjnej prowadzona jest w formie zabaw rucho-
wych, obwodów æwiczebnych, obwodów stacyjnych,
torów przeszkód.

Bardzo istotne dla realizacji korekcyjnych zajêæ gim-
nastycznych jest to, ¿e w ramach projektu pn. �Uczeñ
na 5+�� Zespó³ Szkó³ w Wicku zosta³ doposa¿ony
w dodatkowe przybory i przyrz¹dy, umo¿liwiaj¹ce pe³n¹
realizacjê zajêæ w tym zakresie.

Projekt na 5+, ale bez ocen,
czyli jak to sprawdziæ?

Postêpy czynione przez uczniów w czasie zajêæ pro-
jektowych  nie podlegaj¹ ocenie szkolnej, jednak na bie-
¿¹co s¹ �ledzone i poddawane weryfikacji. Jednym ze
sposobów sprawdzania wiedzy i umiejêtno�ci jest orga-
nizowanie w�ród uczestników zajêæ ró¿norodnych qu-
izów, konkursów, turniejów. Maj¹ one odmienne formy,
np. testu rozwi¹zywanego przez wszystkich w okre�lo-
nym czasie lub pojedynku dru¿yn, podczas którego
uczniowie zadaj¹ sobie nawzajem pytania z pewnego
tematu. Innym miernikiem s¹ rezultaty osi¹gane przez
nich w ró¿nego rodzaju konkursach, wykraczaj¹cych
poza ramy ko³a matematycznego, przyrodniczego oraz
zajêæ logopedycznych, np. w Gminnym Konkursie Ma-
tematycznym �Lubimy matematykê�, Miêdzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym �Kangur�, Miêdzysz-
kolnym Konkursie Sudoku, Recytatorskim Konkursie
Logopedycznym �Mistrz poprawnej wymowy�.

***
Dla nauczycieli � zespo³u projektowego projektu pn.

�Uczeñ na 5+ � wyrównywanie szans edukacyjno-
rozwojowych dzieci klas I-III szkó³ podstawowych
Gminy Wicko� niemniej istotne s¹ cechy mentalne i oso-
bowo�ciowe, kszta³tuj¹ce siê u dzieci podczas realizo-
wanych dzia³añ. Bior¹c udzia³ w zajêciach, uczniowie
nabieraj¹ wiary we w³asne si³y i mo¿liwo�ci, cierpliwie

wykonuj¹ powierzone im zadania, nie zniechêcaj¹ siê
trudno�ciami i niepowodzeniami, rozwijaj¹ swoje uzdol-
nienia. Stwarza im to realne szanse stania siê w przy-
sz³o�ci lud�mi �wiadomymi swoich celów i zamierzeñ,
potrafi¹cymi samodzielnie decydowaæ o sobie i bez kom-
pleksów d¹¿yæ do realizacji swoich marzeñ i planów,
umiej¹cymi realnie oceniæ swoje mo¿liwo�ci rozwoju
intelektualnego i fizycznego.

Projekt �Uczeñ na 5+�� pomaga równie¿ nauczy-
cielom prowadz¹cym zajêcia w ramach projektu. Stwa-
rza im mo¿liwo�ci po�wiêcenia g³êbszej uwagi ka¿demu
z uczniów, daje szansê na indywidualizacjê potrzeb dziec-
ka, na którego rozwój mo¿na po�wiêciæ o wiele wiêcej
czasu. Projekt zak³ada nasz udzia³ w d³ugotrwa³ym pro-
cesie kszta³cenia uczniów, niejednorazowo�æ dzia³añ,
form i metod, które stosujemy. Dlatego tak wa¿ne jest
w³a�ciwe zaplanowanie doboru odpowiednich dzia³añ,
które w rezultacie powinny zaowocowaæ po¿¹danymi
zachowaniami i postawami dzieci. Projekt realizowany
przez uczniów i nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Wicku daje
tak¹ szansê i wszystko wskazuje na to, ¿e tê szansê uda
nam siê w³a�ciwie wykorzystaæ.ö
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