PROJEKT HOLISTYCZNY REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO
W RAMACH PROGRAMU „OD INSPIRACJI DO KREACJI”
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Okna
CELE PROJEKTU
Cel główny projektu:


Wspieranie holistycznego rozwoju uczniów i postawy otwarcia na świat – od inspiracji
przez twórczośd po kreację.

Cele szczegółowe:











rozwijanie zdolności i zainteresowao kierunkowych oraz kreatywności
rozwijanie pracowitości i wytrwałości uczniów
kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia
tworzenie warunków do prezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności
kształcenie sztuki autoprezentacji
kształcenie umiejętności zespołowego rozwiązywania praktycznych problemów
dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie ich osiągnięd
rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności wnioskowania i rozwiązywania
problemów, komunikacji i współpracy poprzez promowanie pracy metodą projektów
edukacyjnych
wdrażanie do umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji w procesie
uczenia się
rozbudzenie ciekawości otaczającym światem

OPIS PROJEKTU
Projekt holistyczny „Okna” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji
Orła Białego we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu „Od inspiracji
do kreacji”.
Celem projektu jest wspieranie holistycznego rozwoju uczniów i postawy otwarcia
na świat, rozwijanie zdolności i zainteresowao kierunkowych, rozwijanie kreatywności,
pracowitości i wytrwałości uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego
myślenia, kształcenie sztuki autoprezentacji. Zadaniem projektu jest także rozwijanie
w uczniach samodzielności, umiejętności komunikacji i współpracy poprzez promowanie
pracy metodą projektów edukacyjnych.
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Nauczyciele uczestniczący w projekcie biorą udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego, doskonaląc umiejętności pracy metodami aktywności twórczej,
ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
między innymi podczas zajęd otwartych.
Działania w ramach projektu koordynuje zespół w składzie: Monika Federowicz – Just,
Barbara Lach, Sylwia Semeniuk – Przymęcka, Dorota Wilczek i Anna Ziętek.
W wykonywaniu zadao szkoła współpracuje z innymi placówkami realizującymi
program „Od inspiracji do kreacji”: Przedszkolem nr 77 „Tęczowe Siódemki”
i Gimnazjum nr 13.
W ramach finału projektu holistycznego „Okna” zaplanowano działania związane
z IV Szkolnym Festiwalem Nauki, którego SP 93 jest inicjatorem. Ideą festiwalu jest
umożliwienie uczniom prezentacji będących efektem twórczych działao uczniów związanych
z realizacją projektu edukacyjnego. Podczas finału odbędą się zajęcia otwarte przygotowanei
przeprowadzone we współpracy z Gimnazjum nr 13 i Przedszkolem nr 77.

ZADANIA
I Okna na naukę:
1. XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki - zorganizowanie na terenie naszej szkoły
warsztatów teatralnych pt. Lalki i lalkarze dla kl. I-III oraz grupy dzieci z P 77, pokazów
dla klas IV –VI Odkrywamy planety Układu Słonecznego, Idziemy na zakupy, Chemia nie
musi byd nudna.Przygotowanie biuletynu pofestiwalowego.
2. Udział uczniów w konkursach (szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich,
międzynarodowych).
II Okna na miasto (działania w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – MOK, MON,
MOŚ):
1. Uczestniczenie w projekcie Ambasadorzy dialogu.
2. II Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci Młodzieży.
3. Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy Małemu” w G 13.
4. Wrocławskie kolędowanie.
5. Dni Babci i Dziadka.
6. Tamborrada.
7. Targi Edukacji Międzykulturowej.
8. Przegląd Szkolnych Teatrów INTEGRA.
III Okna na kreatywność
1. Szkolenia i zajęcia otwarte dla nauczycieli:
 Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce –
tworzenie scenariuszy zajęd wg zasad twórczego myślenia.
 Twórcze rękodzieło ”Scrapbooking” - twórcze zapisywanie wspomnieo.
 Heurystyki twórcze i prowadzenie zajęd z wykorzystaniem „Twórczego
rozwiązywania problemów”.
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Przeprowadzenie zajęd otwartych „Lekcji twórczości” w klasie pierwszej – tok
lekcji twórczego rozwiązywania problemów.

2. Przygotowanie uczniów do udziału w XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności
Destination Imagination.
3. Prowadzenie zajęd Lekcje twórczości w klasach pierwszych w ramach realizacji
innowacji pedagogicznej.
4. Organizacja szkolnego konkursu dla klas IV – VI „Oblicza miłosierdzia” zgodnie z 22.
zasadą kreatywności wg Krzysztofa Szmidta.
IV Okna na kulturę
1. Gdy spoglądam przez okno w wigilijną noc… - Wielokulturowe nadodrzaoskie
kolędowanie (projekt zainicjowany i koordynowany przez SP 93)
V Okna na świat
1. IV Szkolny Festiwal Nauki pod hasłem Okna (projekt zainicjowany i koordynowany
przez SP 93) – finał projektu holistycznego.

EWALUACJA PROJEKTU


Ankieta ewaluacyjna (po finale projektu holistycznego), uwzględnienie wniosków
w planowaniu projektu holistycznego w przyszłym roku szkolnym.
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