I nfor macj a o pr zykladzie dobr ej pr aktyki
1.

Nazwa szkoly/placówki

Zespól Szkól Ogólnoksztalcacych Szkola Podstawowa Nr 9 w Rumi

2.

Miejscowosc

Rumia

3.

Adres

ul. Stoczniowców 6

4.

Numer telefonu/faksu

586712917

5.

Adres e-mail

sp9@rumia.edu.pl

6.

Tytul/nazwa zglaszanego
dzialania

Jestem aktywnym uczniem

7.

Obszar

dydaktyka

8.

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy

uczniowie SP 9

9.

Zasieg objety dzialaniem
(szkolny, lokalny ....)

uczniowie SP9, rodzice, uczniowie Gimnazjum Nr 4 w Rumi

10. Czas trwania dzialania

od 2012 r., nadal

11. Cel podjetego dzialania

Glównym celem pracy metoda aktywizujaca jest stawianie
takiej sytuacji, aby odczuwal
potrzebe podejmowania dzialan, jakich od niego oczekujemy. Celem jest wyposazenie ucznia w takie
umiejetnosci, jak: komunikatywnosc, otwartosc, umiejetnosc planowania i osiagania postawionych
celów, umiejetnosc i smialosc podejmowania decyzji, odpowiedzialnosc, samodzielnosc, umiejetnosc
pracy w zespole i zdolnosci organizacyjne, odpornosc na stres, umiejetnosc rozwiazywania problemów,
kreatywnosc, oraz umiejetnosc negocjacji. Stosowanie metod aktywizujacych w procesie dydaktycznym
sprzyja poglebieniu zdobytej wiedzy, jej operatywnosci i trwalosci. Dzieci musza myslec podczas
wykonywania podjetych dzialan. Angazuja sie emocjonalnie; sa aktywne w sferze percepcyjnej,
ruchowej, werbalnej i emocjonalno - motywacyjnej. Wykorzystujac metody aktywne, uczymy dzieci

wlasciwych stosunków miedzyludzkich, zrozumienia, tole
. Przystapilismy, modyfikujac do
wlasnych potrzeb, do programów i projektó w realizowanych przez Stowarzyszenie Milosników
Turystyki „Wlóczykij” Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyly w Rumi Grupe Energa w Gdansku Osrodek
Dzialan Ekologicznych „Zródla”. W poszczególnych dzialaniach wyznaczalismy konkretne cele:
1.Celem projektu „Rajdy fabularyzowane” jest integracja zespolu klasowego, integracja mlodziezy
gimnazjalnej i licealnej z uczestnikami rajdu, nauka pracy w grupach, w tym równiez odnajdowanie
swojego miejsca w zespole, umiejetnosc podzialu obowiazków, odkrywanie swoich uzdolnien.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialnosci za wlasne oraz grupowe decyzje, próba przezwyciezania
wlasnych slabosci i leków, a takze ksztaltowanie pozytywnej samooceny, promowanie aktywnego
spedzania czasu wolnego. Zapoznanie z walorami turystycznymi okolic, znakami topograficznymi,
uksztaltowaniem terenu, nabywanie umiejetnosc korzystania z róznych rodzajów map. 2. Celem
programu „W krainie pradu elektrycznego” jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i
racjonalnego uzytkowania energii elektrycznej, w tym zródel jej wytwarzania, roli w codziennym zyciu,
niebezpieczenstw, jakie niesie za soba nieprawidlowe korzystanie z urzadzen elektrycznych czy
nierozwazne zachowanie w poblizu obiektów energetycznych. 3 Celem projektu „W dzika strone” jest
zachecenie dzieci do wypraw w swiat przyrody, umiejetne korzystanie z walorów otaczajacego sw
. 4.
Celem projektu „Woda nas uwodzi” jest zwrócenie uwagi na znaczenie wody slodkiej i propagowanie
zrównowazonej gospodarki zasobami wodnymi oraz uswiadomienia uczniom skali i skutków domowego
zanieczyszczenia wody. Doskonalenie postaw proekologicznych poprzez aktywnosc i otwartosc na nowe
doswiadczenia. Ksztaltowanie umiejetnosci podejmowania istotnych dzialan zmierzajacych do
oszczedzania wody.

12.

Opis (skrócony) podjetego
dzialania

1.Projekt: Rajdy fabularyzowane” : Rajdy odbywaja sie zwyk
razy do roku - jesienia i zima.
Uczniowie i rodzice otrzymuja regulamin rajdu, w którym zawarte sa zasady i cele oraz podany jest
temat przewodni rajdu. Temat zwiazany jest z ciekawymi iazkami. Omawiamy wspólnie tresc , badz
tez ogladamy film, dzieci wspólnie z rodzicami przygotowuja stroje, w które dzieci sie przebieraja.
Dzieci w ten sposób obcuja z literatura, wzbogacaja swój jezyk. Organizatorzy tworza fabule i wcielaja
sie w rózne postacie ze znanych dzieciom bajek. Pomimo jednego scenariusza zawsze przewiduje sie
rózne rozwiazania wystepujacych na trasie problemów, co powoduje, iz w rzeczywistosci kazda grupa
odgrywa nieco inny scenariusz. W dniu rajdu zbieramy sie w okreslonym przez organizatorów miejscu i
pod przewodnictwem ucznia klasy turystycznej gimnazjum wychodzimy w teren, tj. do lasu. Dzieci ida w
grupach 9-10 osobowych. Otrzymuja mape z wyznaczona trasa, która idac, musza sie kierowac. Cala

trasa podzielona jest na odcinki, po przejsciu kazdego z nich uczestnicy rajdu musza wykonac okreslone
zdania tj. np. wykazac sie wiedza dotyczaca drzew ich
i i owoców, zwierzat zyjacych w lesie oraz
umiejetnosciami np. robienia swiecy z wosku, wykonania cwiczen fizycznych. Na zakonczenie rajd u
kazdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w rajdzie i poczestunek. 2. Program „W krainie pradu
elektrycznego”: Dzieci, pod kierunkiem nauczyciela, w sposób ciekawy przygotowaly i zrealizowaly
nastepujaca tematyke: Elektrycznosc w przyrodzie, Od epoki pary do epoki elektrycznosci, Zródla
energii, Odnawialne zródla energii, Droga pradu od ele
u, Do czego uzywamy pradu
elektrycznego?, Jak prad zmienil zycie?, Prad moze byc grozny 3. Projekt „W dzika strone”: W ramach
projektu odbyly sie trzy zajecia warsztatowe z projektami multimedialnymi, na których dzieci poznaly
zycie i zwyczaje jeza, wilka i niedzwiedzia: Jez -maly drapieznik, Wataha wilków, Wielki pustelnikniedzwiedz brunatny, Roslinozercy naszych lasów, Ssaki naszych las, Nietoperze 4. Projekt „Woda nas
uwodzi” W ramach projektu odbyla sie wycieczka nad rze Zagórska Struga oraz odbyly sie dwa
zajecia warsztatowe, na których dzieci poznaly podstawowe zagadnienia zwiazane z obiegiem wody oraz
dbaloscia o jej czystosc. Pierwsze warsztaty dotyczyly miedzy innymi organizmów zyjacych w wodzie,
drugie oczyszczania wody z zanieczyszczen oraz przeprowadzono zajecia z doswiadczeniem filtracji
wody. Zrealizowano tematy: Ziemia- niebieska planeta, Jak ciek zmienia sie w sciek? Nabici w butelke,
Bagna- nie daj sie wciagnac
13. Instytucje wspólpracujace

Stowarzyszenie milosników Turystyki „Wlóczykij” Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyly w Rumi Grupa
Energa w Gdansku Osrodek Dzialan Ekologicznych „Zródla”

14. Efekty realizowanego dzialania

1.Projekt :Rajdy fabularyzowane” Dzieci lepiej pracuja w grupie, odpowiadaja za swoje dzialania,
potrafia ocenic swoja prace, odkrywaja swoje uzdolnienia, zdobywaja wiedze i umiejetnosci, badz tez
moga sie nimi wykazac, zapoznaja sie z trescia utworów literackich, wypowiadaja sie na temat ich tresci,
poznaja walory turystyczne okolic, zdobywaja umiejetnosc poruszania sie przy pomocy mapy, w sposób
aktywny spedzaja wolny czas, odpoczywaja na swiezym powietrzu. 2. Program „W krainie pradu
elektrycznego” W ramach programu uczniowie poznali zjawisko lezace u podstaw elektrycznosci, czyli
elektryzowanie cial. W dalszym etapie odkrywali kolejne tajemnice wytwarzania pradu elektrycznego.
Pracujac w zespolach, dzieci skonstruowaly obwód elektryczny. Udzial w programie to szansa na
edukacje poprzez zabawe, mozliwosc poprowadzenia lekcj
i waznych zagadnieniach w
przystepny sposób, jak i ksztaltowanie u najmlodszych ciekawosci swiata. 3. Projekt „W dzika strone” W
ramach projektu uczniowie poznaja nowe metody obserwacji przyrody oraz organizacji zajec

terenowych, które sa okazje do poznawania swiata i uczenia sie o wiele efektywniej niz podczas lekcji z
podrecznikiem. Uczniowie poznaja zycie i zwyczaje drap
ków: jeza, wilka i niedzwiedzia. W
dalszym etapie beda uczestniczyc w wycieczkach z przeszkolonym trenerem edukacji ekologicznej
obserwujac zycie w lesie. Udzial w programie to szansa na edukacje lesna poprzez udzial w wycieczkach
przyrodniczych oraz zabawe i doswiadczenia, mozliwosc poprowadzenia lekcji o waznych zagadnieniach
przyrodniczych w przystepny sposób, jak i ksztaltowani
h postaw ekologicznych 4.
Projekt „Woda nas uwodzi” W ramach projektu uczniowie poznali zjawisko obiegu wody w przyrodzie
oraz znaczenia wody zyciu czlowieka i przyrody. W dalszym etapie dokonywali doswiadczen filtracji
wody z zanieczyszczen oraz dokonywali umownego pomiaru ilosci zuzywanej do codziennych czynnosci
wody.Udzial w programie to szansa na edukacje poprzez udzial w wycieczce krajoznawczej oraz zabawe
i doswiadczenia, mozliwosc poprowadzenia lekcji o waznych zagadnieniach w przystepny sposób, jak i
ksztaltowanie u najmlodszych postaw ekologicznych.
15.

Link do strony internetowej
PDP

http://www.rumia.edu.pl/sp9/sp9_akt.asp?i=373#373 http://www.rumia.edu.pl/sp9/sp9_akt.asp?

16. Osoba do kontaktu

Iwona Mackowiak, Elzbieta Idziak

17. Autor/autorzy

Iwona Mackowiak, Elzbieta Idziak

