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Od roku blisko 50 szkół w różnych regionach kra-

ju aktywnie realizuje innowacyjny projekt Szkoły Kre-

atywnych Umysłów. To przełomowe doświadczenie dla 

nauczycieli i uczniów.

 – Zawsze poszukiwałam skutecznych metod na-

uczania. Traktowanie dziecka jako twórcy jest zapisane 

w moich działaniach, innowacjach i programie autor-

skim od co najmniej 20 lat – wyjaśnia powody przystą-

pienia do projektu Jadwiga Sowińska. – Zauważyłam, 

że współbrzmi on z moimi wypróbowanymi i realizo-

wanymi przez długie lata pomysłami i z ogromnymi 

nadziejami wpisałam się w jego realizację.

Nauczycielka z Opola, podobnie jak kilkudzie-

sięciu innych pedagogów, szybko przekonała się, 

że  warto było przejść skomplikowaną procedu-

rę rekrutacji, warto mieć pasję i  trochę szczęścia.  

Do projektu zakwali&kowano 48 placówek z całej 

Polski. Chętnych było kilka razy więcej.

Dzięki projektowi Szkoły Kreatywnych Umysłów nauczyciele zyskali dostęp do narzędzi, 

o których wcześniej mogli tylko marzyć. – Otrzymaliśmy zestaw składający się 

z laptopa, projektora multimedialnego, optycznej i mobilnej tablicy multimedialnej 

WIT, a także dostęp do dziennika elektronicznego. Dzięki temu mogłam po 

raz pierwszy wykorzystać na zajęciach możliwości multibooka i wprowadzać 

działania interaktywne – przyznaje Jadwiga Sowińska z Zespołu Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi PSP nr 5 w Opolu.

Nowocześnie,  
kreatywnie, skutecznie

www.kreatywneumysly.pl 
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Atrakcyjnie i skutecznie
– Program nauczania opracowany w  ramach 

projektu daje szansę na rozwój zainteresowań, wy-

łuskiwanie talentów, inspirowanie do działań twór-

czych i wyzwalanie kreatywności. Otwiera możli-

wość szerokiej indywidualizacji pracy z dzieckiem 

– wylicza zalety Jadwiga Sowińska.

I dodaje: – Pozwala też wyjść naprzeciw potrze-

bom uczniów z problemami w nauce i wspierać ich 

rozwój. A jednocześnie umożliwia wykorzystanie 

talentów tych najzdolniejszych.

Jak wskazuje Wioletta Kawecka, nauczycielka 

ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach biorącej 

udział w programie SKU, dzięki nowym metodom 

kształcenia, uczniowie szybciej uczą się też pracy 

w  grupie. – Sukcesywnie nabywają umiejętności 

wzajemnej współpracy i słuchania innych, a wyko-

rzystywane pomoce dydaktyczne umożliwiają im 

poznawanie otaczającej rzeczywistości, np. poprzez 

obserwację czy prowadzenie doświadczeń.

By wesprzeć uczestników projektu przewidzie-

liśmy – mówi Edyta Kraska, dyrektor projektu 

Szkoły Kreatywnych Umysłów – szkolenia z pla-

nowania sytuacji edukacyjnych, metody projektu 

jako narzędzia integracji, zastosowania IT w na-

uczaniu międzyprzedmiotowym, teorii inteli-

gencji wielorakich w  diagnozie pedagogicznej, 

TRIZ-pedagogiki (Teoria Rozwiązywania Inno-

wacyjnych Zadań).

To wsparcie metodyczne na każdym etapie re-

alizacji projektu doceniają nauczyciele. – Wska-

zówki, przesyłane często drogą e-mailową, po-

rządkują naszą aktywność w  zakresie projektu. 

Niezwykle istotna jest natychmiastowa reakcja, 

stała gotowość do niesienia pomocy i trafność pod-

powiedzi przy każdym pojawiającym się problemie 

– wskazuje Jadwiga Sowińska.

Już po kilku miesiącach nauczyciele zauważyli 

wzrost zaangażowania uczniów, ich większy zapał 

do nauki i chęć poznawania. – Niecierpliwe pyta-

nia (Kiedy znowu będziemy przeprowadzać do-

świadczenia? Kiedy wreszcie skonstruujemy ro-

bota i  dokonamy obserwacji przez mikroskop?) 

świadczą o  gotowości do eksperymentów różne-

go rodzaju. Są również dowodem na trafny dobór 

pomocy do nauczania – przekonuje nauczycielka 

z Opola. – Już narodziły się pomysły, jak projek-

tować zajęcia z zastosowaniem TIK (jak w spójny 

sposób ująć treści edukacji matematycznej, przy-

rodniczej, technicznej, komputerowej i elementów 

przedsiębiorczości, jak wykorzystywać założenia 

TRIZ – Pedagogiki). 

Przed uczestnikami projektu ciągle jednak du-

żo pracy. Każda ze szkół wdraża opracowane w ra-

mach projektu trzy programy dydaktyczne, w tym 

innowacyjny program nauczania dla edukacji 

wczesnoszkolnej i dwa programy zajęć pozalekcyj-

nych zwiększających szanse edukacyjne uczniów 

zdolnych oraz mających trudności w nauce.

Sprzęt plus pomysł
Ułatwieniem ma być nowoczesny sprzęt, który 

w ramach projektu tra!ł do szkół. Dzięki niemu 

klasy zamieniły się w  prawdziwe sanlukańskie 

pracownie (nazwa nawiązuje do włoskiej Accade-

mia di San Luca, która w XVI wieku, jako pierw-

sza na  świecie, zastosowała metodę projektu).  

www.kreatywneumysly.pl
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Promocja

Wyposażenie, w połączeniu z pomysłowością i przy-

gotowaniem nauczycieli, daje uczniom możliwość 

zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie.  

– Dzięki przystąpieniu do projektu moja sala lekcyjna 

została wyposażona m.in. w laptop, projektor, tabli-

cę multimedialną WIT – wylicza Wioletta Kawecka. 

– Pomoce dydaktyczne są wykorzystywane nie tylko 

na zajęciach, ale także podczas przerw śródlekcyjnych.

Ważnym elementem wyposażenia jest dziennik 

elektroniczny Nasze Oceny. Część nauczycieli obawia-

ła się takiej rewolucji w poukładanym, zawodowym 

życiu. Jak się później okazało – niepotrzebnie. Nauczy-

ciele biorący udział w projekcie szybko zaadaptowali 

do szkolnej rzeczywistości rozwiązanie zaproponowa-

ne przez Grupę Edukacyjną S.A. – Dziennik elektro-

niczny to  skuteczne narzędzie wspomagające pracę 

szkoły. Pomaga dyrektorowi i nauczycielowi w doku-

mentowaniu pracy dydaktycznej, przeprowadzaniu 

analiz, komunikacji z rodzicami – wylicza zalety roz-

wiązania Henryka Cisowska, dyrektor Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Oblęgorku.

Dziennik Nasze Oceny ponadto daje możliwość 

zebrania wszystkich niezbędnych informacji w jed-

nym miejscu, a jego użytkownikom stwarza możli-

wość szybkiego i łatwego kontaktu. 

– Moduły wiadomości, kronika klasy i szkoły 

oraz aktualności sprawiają, że  cała społeczność 

szkolna jest na  bieżąco powiadamiana o  intere-

sujących wydarzeniach. W  konsekwencji dzien-

nik zwiększa aktywność uczniów i włącza rodzi-

ców w proces edukacyjny dzieci. System zdejmuje 

z  nauczycieli i  kadry zarządzającej szkołą część 

obowiązków administracyjnych, co zwiększa ich 

zaangażowanie w  sam proces dydaktyczny. Do 

pełnego i sprawnego korzystania z dziennika elek-

tronicznego nie jest potrzebna zaawansowana zna-

jomość obsługi komputera – przekonuje Monika 

Szydłowska, przedstawicielka Grupy Edukacyjnej 

S.A., producenta systemu Nasze Oceny.

Przy wyborze oprogramowania warto też zwrócić 

uwagę na indywidualne potrzeby szkoły. – A te uza-

leżnione są oczywiście m.in. od wielkości placówki, 

jej infrastruktury informatycznej czy potrzeb kadry 

dydaktycznej – wylicza Monika Szydłowska. – Nasz 

system to nie tylko dziennik, ale również: plan lekcji, 

diagnoza pedagogiczna, ocena opisowa, świadectwa, 

sekretariat. Grupa Edukacyjna S.A. wspiera dyrekto-

rów w zakresie wdrożenia i obsługi – dodaje Monika  

Szydłowska. – Zachęcamy do rozpoczęcia przygody 

z systemem Nasze Oceny.

Dla dyrektora i sekretariatu:

pracy nauczycieli

Dla nauczyciela:

 

gotowości szkolnej

Dla rodzica:

Dla ucznia:

 

oraz pracownikami szkoły

www.naszeoceny.pl

Zalety dziennika elektronicznego 


