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Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

   w okresie od lutego do czerwca 2016 roku 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie 

         

1. Opis programu wraz z uzasadnieniem  

 

Nauczanie zintegrowane - zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. II 

Program jest adresowany do dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce. Treści kształcenia odnoszą się 

do edukacji polonistycznej i matematycznej. Głównym założeniem jest wyrównywanie braków, 

powtarzanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności oraz rozbudzanie motywacji do nauki. Rola 

nauczyciela polega na kształtowaniu umiejętności myślenia i poprawnego wypowiadania się, 

rozwijania kompetencji w zakresie słuchania, wypowiadania się, czytania, pisania , odbioru tekstów 

literackich oraz na rozwijaniu kompetencji matematycznych potrzebnych na wyższych szczeblach 

edukacji. Zajęcia mają charakter wspierający- uzupełnienie poszczególnych partii materiału, 

propedeutyczny- przygotowanie do dalszej nauki i stymulujący- pobudzanie rozwoju umysłowego 

dziecka i pobudzanie wiary we własne siły.  Są kontynuacją zajęć z pierwszego półrocza. 

Zajęcia wyrównawcze stworzą szansę zwiększenia optymalnych możliwości rozwoju dzieci. 

Odpowiednio dobrane metody nauczania i uczenia się umożliwią stopniowe kształtowanie 

umiejętności dzieci w zakresie podstawowych edukacji. Dalszy rozwój i powodzenie dziecka w szkole i 

w życiu zależeć będzie od osiągniętego w młodszym wieku szkolnym poziomu rozwoju 

psychofizycznego, wiedzy i umiejętności, zainteresowań oraz motywacji do dalszej nauki. 

Częstotliwość  zajęć – 1 godz./w tygodniu. 

 

Matematyka - zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. V 

W ramach   podniesienia   efektywności kształcenia, udzielona będzie  pomoc dydaktyczna uczniom 

klas Vab z trudnościami w uczeniu się matematyki. Będą one  miały na celu wspieranie dzieci 

 w pokonywaniu  barier, wyzwalanie wiary we własne siły, nadrabianie zaległości edukacyjnych  

i lepsze poznanie omawianych na lekcji treści. Zajęcia będą miały charakter  konsultacji oraz zajęć  

dydaktyczno- wyrównawczych. 

Częstotliwość  zajęć – 1 godz./w tygodniu. 
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Język polski - zajęcia dziennikarskie 

Na zajęciach dziennikarskich uczniowie będą redagować i wydawać gazetkę szkolną. 

Realizacja treści programu koła dziennikarskiego pozwoli wyposażyć ucznia w niezbędne wiadomości 

o budowie oraz funkcjonowaniu czasopism. Będzie on mógł  poznać nowe formy wypowiedzi i 

zastosować je do opisu otaczającego świata. Umożliwi mu kształcenie umiejętności redagowania 

prostych gatunków dziennikarskich. Zapewni praktyczne uczenie języka polskiego poprzez 

stosowanie go do opisywania wydarzeń bliskich uczniowi, nazywaniu uczuć i przeżyć związanych z 

odbiorem zjawisk kultury.  

Wzbogaci osobowość ucznia. Uczyni go dociekliwym oraz krytycznym obserwatorem rzeczywistości. 

Poza tym wykształci w nim odpowiedzialność, samodzielność i niezależność w myśleniu. Nauczy go 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczeń będzie mógł 

wykorzystać podczas dalszej nauki na kolejnych etapach kształcenia 

Częstotliwość  zajęć – 1 godz./w tygodniu. 

 

2. Cele programu  

 

- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, 

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego 

uczniów z  trudnościami i zaburzeniami, 

- kształcenie umiejętności kluczowych zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w drugim etapie 

kształcenia, 

- realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- podniesienie poziomu umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej i 

ograniczenie pierwszych symptomów trudności szkolnych, 

- wyrównywanie poziomu wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową, 

- utrwalanie i pogłębianie wiedzy zdobytej na lekcjach, 

- rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, 

- rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, 

- rozbudzanie ciekawości i zainteresowań ucznia, 

- wdrażanie do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się, 

- kształtowanie umiejętności efektywnej współpracy w zespole z zachowaniem dyscypliny, 
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- kształcenie samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu  oraz dociekliwości intelektualnej. 

 

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży  

 

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów. 

Stosowane będą różnorodne środki dydaktyczne, które uatrakcyjnią uczniom zdobywanie wiedzy 

i umiejętności: karty pracy, programy komputerowe, kolorowanki, zgadywanki, krzyżówki, itp. 

Prowadzący będą stosowali odpowiednie metody i formy nauczania i uczenia się umożliwiające 

stopniowe kształtowanie umiejętności dzieci w określonym zakresie, tak by uczynić ze szkoły miejsce 

przeżywania przez dzieci radości i satysfakcji z osiągnięć.  

Formy promocji: 

Upowszechnianie działań na szkolnej stronie WWW oraz w dzienniku elektronicznym. 

Informacja w gazetce szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń. 

Promocja działań przewidzianych i realizowanych w ramach projektu podczas zebrań z rodzicami. 

 


