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Państwa placówce udało się zakwali�kować do projektu  

Szkoły Kreatywnych Umysłów. Warto było? Co Pani sądzi 

o tym przedsięwzięciu?

Projekt Szkoły Kreatywnych Umysłów zdecydo-

wanie różni się od tych, z którymi się dotychczas 

spotkałam. Dużo wymaga od nauczyciela, ale także 

wnosi wiele w rozwój uczniów oraz buduje wizeru-

nek szkoły. Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom 

szkoła postrzegana jest jako nowoczesna i otwarta 

na ucznia.

Rozpoczynając przygodę z projektem musiałam 

zrewidować swoje metody pracy i planować zajęcia 

z dziećmi w oparciu o inne metody niż dotychczas. 

Nie było to zadanie łatwe, gdyż zajęcia należało do-

stosować do pro'li inteligencji uczniów, a dotych-

czas w ten sposób nie pracowałam. Innym wyzwa-

niem było wykorzystywanie podczas zajęć założeń 

TRIZ-Pedagogiki. Ważnym elementem projektu jest 

możliwość korzystania z technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych. Do chwili rozpoczęcia pracy nad 

projektem możliwości takie były bardzo ograniczone 

z powodu braku sprzętu. Ważne jest, że projekt skie-

rowano do wszystkich uczniów. Każde dziecko ma 

szansę rozwoju – zarówno zdolne, jak i to wymaga-

jące szczególnej pomocy.

Rodzice od początku byli zainteresowani projek-

tem. Już pierwsze zebranie, na którym zaprezento-

wałam tablicę multimedialną WIT (jeszcze na ścia-

nie) wywołało aprobatę dla projektu. 

Co udało się zyskać dzięki udziałowi w projekcie?

Zajęcia prowadzone w  ramach projektu 

to przede wszystkim praca z zastosowaniem no-

woczesnych technologii. Moja sala lekcyjna zosta-

ła wyposażona w  bogaty zestaw IT: laptop, pro-

jektor multimedialny, optyczną i mobilną tablicę 

multimedialną WIT. Dało to  możliwość nie tyl-

ko korzystania z  zasobów internetowych pod-

czas zajęć ('lmy, zdjęcia itp.), ale także wykorzy-

stania multibooków oraz zadań interaktywnych.  

Szczególnie zadowolona jestem z  tablicy WIT 

(www.tablicawit.pl). To bardzo nowoczesny i pro-

sty w obsłudze sprzęt.

Ponadto otrzymałam wiele innych atrakcyjnych 

pomocy dydaktycznych. Dzięki nim na zajęciach 

przeprowadzam z  dziećmi różne eksperymenty. 

Dużą kreatywność wyzwalają drewniane klocki, 

klocki geometryczne, słomki konstrukcyjne oraz 

różnorodne modele do składania.

Szkoły Kreatywnych Umysłów to nie tylko sprzęt i oprogra-

mowanie. Czy Pani zdaniem wspomaga  

też merytorycznie nauczyciela?

Niewątpliwie pracę ułatwiają trzy programy, które 

zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania 

Szkoły Kreatywnych Umysłów 
i Nasze Oceny w praktyce
O korzyściach z udziału w projekcie, a  także o potencjale drzemiącym w dzienniku 

elektronicznym Nasze Oceny rozmawiamy z mgr Lucyną Kuryło, nauczycielką edukacji 

wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej.
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oraz wskazują sposoby ich osiągania. Jest tu oczywiście 

także miejsce na kreatywność nauczyciela. W pracy 

nad projektem przydatny jest też kontakt z edukatora-

mi, którzy wspierają merytorycznie nauczycieli.

Wiele szkół przechodzi na elektroniczne zarządzanie. 

W większości są już dzienniki elektroniczne.  

Jak Pani ocenia ten produkt?

Z  dziennikiem elektronicznym dotychczas nie 

miałam styczności. Otrzymany dziennik Nasze Oce-

ny oceniam jako produkt bardzo dobrze spełniają-

cy swe zadanie. Doskonale wspomaga pracę szkoły 

i nauczyciela. Ułatwia dokumentowanie, przeprowa-

dzanie analiz i diagnoz. Obsługa systemu jest bardzo 

prosta, powiedziałabym nawet – intuicyjna. Do użyt-

kowania zachęca także szata gra"czna.

Jak wyglądał pierwszy kontakt z dziennikiem? 

Z czym miała Pani najwięcej problemów i jak udało się  

je przezwyciężyć?

Początkowo rzeczywiście trochę się bałam dzien-

nika elektronicznego, gdyż wydawało mi się, że je-

go obsługa jest skomplikowana i wymaga większych 

umiejętności informatycznych niż moje. Bałam się, 

że to mnie przerośnie i po prostu nie będę umia-

ła nic zrobić. Tymczasem okazało się, że  obsługa 

dziennika jest prosta i nie sprawia mi żadnych pro-

blemów. Przyznam, że nie przeczytałam nawet całej 

instrukcji, bo wydawała się mi zbyt długa. 

W sytuacjach niepewnych, np. kiedy musiałam 

usunąć ucznia z  klasy, ale chciałam zachować je-

go dane, zwracałam się o pomoc do pracowników 

Działu Obsługi Klienta i natychmiast ją otrzymy-

wałam. 

Jak zmieniła się Pani praca dzięki  

dziennikowi elektronicznemu?

Dziennik elektroniczny umożliwia generowanie 

różnych statystyk i podsumowań, a więc tego, czego 

nie lubię robić samodzielnie. Mogłam m.in. w spo-

sób łatwy i szybki przeprowadzić diagnozę uczniów 

klasy pierwszej. Tym samym zaoszczędziłam wie-

le czasu. Dziennik elektroniczny ułatwił mi pracę 

w kontaktach z rodzicami. Są oni na bieżąco infor-

mowani o postępach swoich dzieci, wiedzą, co się 

dzieje w klasie. Najbardziej cieszą mnie doskonale 

opracowane materiały na wywiadówkę. Informacje 

o postępach uczniów są przedstawione w zrozumia-

ły dla rodziców sposób. Wystarczy systematycznie 

wpisywać oceny ucznia.

Największe zalety dziennika elektronicznego?

Dziennik jest bardzo dobrze przemyślanym 

narzędziem. Już na  początku użytkowania zwra-

ca uwagę przejrzysta szata gra"czna. System jest 

łatwy w  obsłudze, tak jak już wspominałam, nie 

czytając instrukcji bez problemów zaczęłam go 

obsługiwać. Dodam w  tym miejscu, że nie mam 

żadnych większych umiejętności informatycznych, 

a  w  mojej dotychczasowej pracy bardzo rzadko 

posługiwałam się nowoczesnymi technologiami. 

Dzięki dziennikowi następuje bardzo szybka wy-

miana informacji między szkołą a rodzicami. Jako 

wychowawca cenię to sobie bardzo. Jak już wspo-

minałam, Nasze Oceny oferują wychowawcy wszel-

kiego rodzaju statystyki, a także (w przypadku klas 

1-3) diagnozy oraz ocenę opisową. Zwłaszcza ta 

ostatnia, jak wszyscy wiedzą, to dla wychowawcy 

mozolna i długa praca. E-dziennik robi to za nas. 

Poza tym, mogę w każdym momencie wysłać wia-

domość do rodziców ucznia i poinformować ich 

o postępach w nauce lub zachowaniu. Dziennik nie 

tylko umożliwia drukowanie materiały na wywia-

dówkę, ale także przenosi informacje do arkuszy 

ocen i automatycznie generuje świadectwa.

E-dziennik bardzo ułatwia monitorowanie pod-

stawy programowej, gdyż przy tematach lekcji jest 

możliwość wyboru, jaki punkt podstawy programo-

wej jest realizowany podczas zajęć. Oczywiście jest 

pełna zgodność z najnowszą podstawą programową 

zatwierdzoną przez MEN.

Jak rodzice i uczniowie postrzegają ten sposób 

komunikacji ze szkołą?

Dziennikiem posługuję się od września 2013 r. 

W  klasie mam 18 uczniów. 15 rodziców otwiera 

dziennik elektroniczny, trzy rodziny nie mają dostę-

pu do internetu. Uczniowie naszej szkoły to miesz-

kańcy wsi. Rodzice mają utrudniony dojazd do 

szkoły, a e-dziennik jest narzędziem, które bardzo 

ułatwia im kontakt z placówką i wychowawcą.

Na ostatnim spotkaniu z rodzicami otrzymałam 

informacje, że oprócz codziennych ocen ucznia, ro-

dziców bardzo interesują zakładki Aktualności klasy 

oraz Kronika klasy. Staram się zamieszczać tam ak-

tualne informacje i zdjęcia, aby rodzice wiedzieli, co 

dzieje się w naszej klasie. 

E-dziennik Nasze Oceny jest doskonałym narzę-

dziem, które jest przydatne w  jednakowej mierze 

nauczycielom, jak i rodzicom. W obydwu przypad-

kach bardzo dobrze spełnia swoją rolę.



ZZadzwońń i umóww się 
na prrezentacjęę ww Twojej placówce.

801 7700 102 luub 41 3366 57 911

50 osób, które jako pierwsze umówią się na prezentację do końca kwietnia 2014 roku,  

otrzyma od nas 3 numery magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie (wydania papierowe).

Plan lekcji Ocena opisowa

ŚwiadectwaSekretariat

Diagnoza pedagogiczna
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