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Początek...

● matematyczne;
● przyrodnicze;
● językowe;
● informatyczne;
● doradztwo zawodowe.

Już na początku października bieżącego roku szkolnego ruszył w naszej szkole projekt 
“Nabywanie kompetencji kluczowych…”, którego głównym celem było wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów szkół wiejskich naszej gminy. Uczniowie mieli możliwość skorzystać z 
zajęć kształcących ich umiejętności:



Początek...

Beneficjentami projektu byli wszyscy uczniowie z klas IV-VI. To z myślą o nich 
powstał ten projekt. 

Na początku projektu wszyscy uczniowie pisali testy diagnozujące ich umiejętności. 
Dzięki temu prowadzący mogli łatwiej podzielić uczniów na grupy: wspomagające i 
rozwijające.

Takiego podziału nie było w przypadku doradztwa zawodowego - tutaj nie było 
podziału na grupy.



Czym są kompetencje kluczowe?
Kompetencje kluczowe to takie umiejętności intelektualne, społeczne i praktyczne, które uważane są za niezbędne do 
skutecznego wypełnienia zadań związanych z nauką, pracą i powinnościami społecznymi. Charakteryzuje je duży 
stopień uniwersalności i mogą być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach życiowych. Wśród nich, najczęściej 
wymienia się umiejętności:

● pracy w grupie i sprawnego komunikowania się,
● posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną, 
● korzystania z różnych źródeł informacji i porządkowania wiedzy, 
● porozumiewania się w kilku językach, 
● stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, 
● organizowania i oceniania własnej pracy.



Projekty matematyczne:

W projekcie brali udział uczniowie klasy V i VI. Uczniowie zostali 
podzieleni na dwie grupy: wspomagającą i rozwijającą. 

Uczniowie mieli możliwość skorzystania z zajęć kształcących ich 
umiejętności matematyczne. 



Projekty matematyczne:

Wszyscy uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
“Orzeł matematyczny”

Uzyskali oni w tym konkursie wyniki w zakresie 48% - 81%. 

Piątka uczestników zajęć wzięła udział w ogólnopolskim 
konkursie “Kangur matematyczny”.



Projekty matematyczne:

Uczniowie pracowali w grupach 7 i 
8 osobowych. Indywidualizacja 
pracy pozwoliła im na lepsze 
zrozumienie trudnych dla nich 
zagadnień, choć późne godziny 
projektu z pewnością nie były 
ułatwieniem.



Projekty przyrodnicze:

W projekcie przyrodniczym brali udział uczniowie klasy IV.

Uczniowie kształcili m.in. umiejętności:

● posługiwania się podstawowymi narzędziami badawczymi; 
● stosowania pomiarów w życiu codziennym;
● prowadzenia obserwacji;
● planowania i prowadzenia prostych doświadczeń oraz formułowanie wniosków.



Projekty przyrodnicze:

Czwartoklasiści 
podpatrywali 
mikroświat dzięki 
zakupionemu na 
potrzeby projektu 
mikroskopowi. 
Odwiedzili również 
remizę 
kierzkowskiej OSP, 
gdzie poznawali 
zasady działania 
sprzętu 
strażackiego.



Projekty przyrodnicze:

Obserwowali również 
zjawiska atmosferyczne, 
które dokumentowali, 
robiąc ciekawe zdjęcia. 
Fotografie dzieci można 
było zobaczyć na wystawie 
z okazji “Dnia Ziemi”.



Projekt “Wycieczka”

Bardzo atrakcyjnym 
elementem, a zarazem 
podsumowaniem 
matematyczno-przyro
dniczej części projektu 
okazała się wycieczka 
uczniów do Klubu 
Młodego Wynalazcy 
w Stanowicach, gdzie 
mogli w praktyce 
poeksperymentować i 
zobaczyć, jak 
wygląda praca w 
laboratorium.



Projekt “Wycieczka”



Projekty informatyczne:

Projekty informatyczne w całości poświęcone były zagadnieniom związanym z 
programowaniem. Jest to umiejętność niezwykle pożądana i mająca duże znaczenie na rynku 
pracy.

Na zajęciach informatycznych uczniowie m.in.:

● poznali podstawy programowania w środowisku Scratch;
● uczyli się myślenia algorytmicznego;
● ćwiczyli umiejętności matematyczne
● kształcili umiejętność współpracy w grupie.



Projekty informatyczne:

Tablica interaktywna + pomysł na ciekawe 
zajęcia. Takie połączenie gwarantuje 
efektowną i efektywną pracę, która w zasadzie 
jest nauką poprzez zabawę. Uczniowie mieli 
możliwość poznać zagadnienia, które do tej 
pory znali tylko z praktyki, czyli z grania na 
ekranach swoich urządzeń multimedialnych. 
Tym razem to oni programowali proste gry 
komputerowe, doceniając tym samym wysiłek 
profesjonalnych programistów. 



Projekty informatyczne:

Projekt gry platformowej Mistrz tabliczki 
mnożenia



Projekty językowe:

Projekty językowe poświęcone były utrwalaniu i rozwijaniu umiejętności posługiwania 
się językiem niemieckim w mowie i piśmie.

Cykl zajęć obejmował m.in. następujące zagadnienia:

● pytanie o drogę;
● wizytę u lekarza;
● zakupy w sklepie;
● pisanie kartek pocztowych.



Projekty językowe:

Dzięki wynikom diagnozy wstępnej udało się podzielić uczniów na następujące grupy 
zajęciowe:

● zajęcia wyrównawcze (kl IV-V)
● zajęcia rozwijające (kl IV-V)
● zajęcia rozwijające (kl VI)

Wyniki diagnoz końcowych wskazały na przyrost wiadomości językowych we 
wszystkich grupach.



Projekty językowe:



Doradztwo zawodowe:

Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie poszukiwali odpowiedzi na bardzo trudne 
pytania:

● Kim jestem?
● Jakie są moje silne i słabe strony?
● Jak wybrać przyszły zawód?
● Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

Odpowiedzi na te pytania z pewnością pomogą naszym uczniom w dokonywaniu swoich 
przyszłych, trudnych wyborów.



Doradztwo zawodowe:

Kim jestem? Kim mam szansę 
zostać? 
Z zamkniętymi oczami łatwiej 
możemy zobaczyć to, co nas 
czeka w niedalekiej przyszłości...



Doradztwo zawodowe:

Dorastanie to również zdobywanie 
nowych umiejętności i mądrości. 
Czwartoklasiści dowiedzieli się m.in, 
że warto być dumnym, ale nie 
wyniosłym...



Co zyskaliśmy oprócz wiedzy?

Dzięki uczestnictwu w projekcie 
zyskaliśmy nie tylko wiedzę, ale 
sporo rzeczy materialnych, które 
wzbogaciły bazę naszej szkoły. 
Są to:

mikroskop wraz z 
preparatami tablica interaktywna

5 laptopów



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


