
Certyfikat
Szkoła Pięknych Umysłów
Szkoła Podstawowa w Parszowie

Rok szkolny 2010/2011

Projekt realizowali: Dyrektor Szkoły Barbara Gajewska
Nauczyciele: Mizura Edyta – j. angielski

Frankiewicz Grażyna – przyroda
Lipińska Katarzyna – wychowanie fizyczne

Keller Dariusz - muzyka
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Umysłów
W stronę wspierania i rozwijania uzdolnień 

uczniów



W roku szkolnym 2010/2011 Minister Edukacji 
Narodowej Pani Katarzyna Hall wyróżniła tytułem 
„Szkoła odkrywców talentów” naszą placówkę.



Moduł „Dedal”
Cele modułu „Dedal” to: 

 rozwijanie elastyczności w myśleniu i działaniu; 
 kształtowanie otwartego umysłu poprzez poszerzanie horyzontów 

intelektualnych i emocjonalnych;

Nauczyciel/uczeń mówi o sobie:
 Posiadam otwarty, „tolerancyjny” umysł;
 Potrafię  łamać schematy;
 Stać mnie na wysiłek w dążeniu do celu;

Biorąc pod uwagę te trzy oczekiwane rezultaty podajemy wyniki ankiet 
przeprowadzonych wśród uczniów klas IV –VI, uwzględniając jakie korzyści 

odnieśli sami uczniowie, nauczyciele i szkoła realizując zadania modułu 
„Dedal” i uczestnicząc w zdobywaniu certyfikatu

„Szkoła Pięknych Umysłów”.
Oto  nasze wyniki:



Korzyści dla uczniów:
• W ankiecie brali udział uczniowie klas IV – VI.  Łącznie w ankiecie wzięło 

udział  43 uczniów. Oto wyniki:

 Posiadam otwarty „tolerancyjny” umysł
1 – oznacza najsłabiej   6 – oznacza najlepiej

Skąd wiesz, że tak właśnie jest?

Odpowiedzi uczniów: „staram się, osiągam cele, mam sporo pasji i 
rozwijam je, uczestniczę w konkursach, w zajęciach dodatkowych, 

dużo się uczę, przychodzą mi do głowy nowe pomysły”

1 2 3 4 5 6

2 12 18 12



Jak rozwijamy swoje pasje?

Działalność kółka teatralnego prowadzonego przez 
Panią Grażynę Frankiewicz i Edytę Mizura



Korzyści dla uczniów
 Potrafię łamać schematy

1 - oznacza najsłabiej  6 – oznacza  najlepiej

Jaki schemat udało Ci się złamać?

Odpowiedzi uczniów: „problem przyjaźni z koleżanką, 
rozstrzyganie sporów na przerwie, potrafię uczyć się na 

błędach, problem z dziewczyną, kłótnia z koleżanką, problem 
przyjaźni”

1 2 3 4 5 6

8 4 13 15 4



Historia instrumentów – ich budowa, wykorzystanie i sposoby 
tworzenia własnych czyli ,, nie tylko na nerwach grać będziecie’’



Korzyści dla uczniów
 Stać mnie na wysiłek w dążeniu do celu 

1 – oznacza najsłabiej 6 – oznacza najlepiej

Jaki cel samodzielnie osiągnąłeś?

Odpowiedzi uczniów: „złoty medal w zawodach rowerowych, 
strzeliłem gola, nauka gry na instrumentach,  wygrałem 
zawody w piłkę bo dużo ćwiczyłem, zajęłam II miejsce w 
konkursie recytatorskim, nauczyłem się grać na pianinie, 

zdobyłem zaufanie u koleżanek, determinacja w dostaniu się 
do ZHP”

1 2 3 4 5 6

1 1 6 18 17



Prezentowanie swojej pasji
„Freestyle Football”



Korzyści dla uczniów
 Którą cechę z symbolicznej postaci Dedala osiągnąłeś najlepiej, a którą najsłabiej?

Odpowiedzi uczniów:
Najlepiej: „pomysłowość, dążenie do swojego celu, spostrzegawczość, samodzielność, 

pracowitość, miał otwarty umysł, nie poddawał się, pomysłowość, przebojowość,  
to że był twórczy”

Najsłabiej: brak odpowiedzi

 Przyglądając się postaci Dedala, powiedz jakie swoje marzenie chciałbyś 
zrealizować?

Odpowiedzi uczniów: „mieć psa rasy York; zostać aktorką (zapiszę się do kółka teatralnego); 
zostać kardiologiem (pójdę na studia); zostać kimś znanym; sławnym wydawcą gier 

komputerowych (najpierw zacznę w mniejszej fabryce a potem będę się próbował wzbić w 
górę); grać w FC Barcelona (dam z siebie wszystko); pojechać nad morze po raz czwarty; 
zostać tancerką (będę ćwiczyć na zajęciach z kółka teatralnego); zostać piosenkarką (będę 

częściej śpiewała i pójdę do szkoły muzycznej); wyjechać do Paryża, pojechać do Anglii (zbiorę 
pieniądze na bilet samolotem); zostać aktorem, zostać piłkarzem, fryzjerką, prokuratorem, 

wyjadę na wakacje (porozmawiam z rodzicami), mieć prawo jazdy, grac w siatkę, chciałbym 
mieć swój dom, zostanę rockmanem (założę kapelę rockową); będę projektantem samochodów 

(zamierzam przedstawić projekty firmie samochodowej)”





Korzyści dla nauczyciela
Nauczyciele zaproponowali uczniom realizację zadań z modułu 

„Dedal” przy pomocy nowopoznanych metod i form pracy. 
Najbardziej uczniom odpowiadała praca  przy pomocy: mapy 

mentalnej, gwiazdy pytań oraz metody  ZWI (zalety, wady i to , 
co interesujące)

Oto uzasadnienia uczniów:
 Mapa mentalna: 
„Sprawiała mi dużo przyjemności, łatwa, robiliśmy ją w grupach, ciekawa, fajna 

zabawa, mogłam się z niej szybciej nauczyć niż na normalnej lekcji”
 Gwiazda pytań:
„Dowiedziałam się z niej więcej niż z podręcznika, można było zadawać ciekawe  i 

śmieszne pytania”
 Metoda ZWI (zalety, wady i to, co interesujące):
„Dowiedziałam się, że w każdym temacie są wady i zalety, co było bardzo 

pomysłowe, rozmawialiśmy o swoich zainteresowaniach, pytali na s o swoje 
marzenia, do czego dążę…”



Nasze mapy mentalne



Najwięcej poszło nam arkuszy papieru 
szarego  na przygotowanie map mentalnych, 

które najpierw przygotowywaliśmy na 
papierze zanim pojawiły się w komputerze. 

Dobrą stroną jest to , że stanowią one 
świetną pomoc dydaktyczną do lekcji, są 

kolorowe i chętnie z nich korzystamy!



Korzyści dla nauczyciela
 Uczniowie rozwinęli też cechę samodzielności na lekcjach. Oto 

jak się ocenili (w jakim stopniu zdobyli tą cechę):
1 – oznacza najsłabiej 6 – oznacza najlepiej

Samodzielnie wykonałem: 
„Plakaty, rysunki, mapy mentalne, trudne zadanie, gwiazdę pytań”

 Uczniowie rozwinęli ponadto umiejętność pracy  w grupie. 

1 2 3 4 5 6

1 17 16 9

Gdy pracuję w grupie, potrafię: Tak Nie

wyrazić swoje zdanie 42 3

umiem słuchać innych 43 2

osiągnąć z grupą porozumienie 41 3

dać z siebie wszystko 40 4

brać odpowiedzialność za grupę 40 4



Zielona Szkoła Kołobrzeg 2011 – umiemy 
współpracować w grupie



Korzyści dla szkoły
 Uczniowie byli mocno zaangażowani w trakcie zajęć 

realizowanych w ramach certyfikatu Szkoła Pięknych 
Umysłów. Oto jak ocenili swoje zaangażowanie:   

1- oznacza najsłabiej  6 – oznacza najlepiej

 Oto w jakich sytuacjach czuli się najlepiej:

1 2 3 4 5 6

2 2 11 16 13

1 2 3 4 5 6

Pracowałem w grupie 1 7 9 12 18

Pracowałem pojedynczo 4 3 3 14 16 4

Pracowałem w określonej roli 1 3 22 5 11

Wykonywałem coś bardzo dla mnie 
ważnego

3 5 14 20

Próbowałem zrozumieć 
zagadnienie, które nie było dla mnie 
proste 

1 8 12 16 5



Recykling w służbie muzyki :

Przepis na własny instrument: foliowa reklamówka, siedem kapsli, 
pudełko po margarynie…….



Sąsiadów bęben nie ucieszy, ale lepsze na bębnie granie niż  
baseballem lanie



Takie instrumentalne nowości to dla dyrekcji dużo radości w 
kwestii oszczędności



Zawody gminne w szachach – X 2010



113 Drużyna Harcerska im. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”



Sukces nigdy nie przychodzi sam.
Do sukcesu trzeba dojrzeć, być 

przygotowanym teoretycznie i praktycznie, 
mieć wiedzę i doświadczenie, a także być 

skłonnym do ofiarności, poświęcenia, 
wyrzeczeń, wytrwałości i trudu, ale każdy 

może go osiągnąć, jeśli tylko chce, ma swój 
cel, marzenie i wizję swojej wyobraźni!




