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1. Zapoznanie dzieci z ideą uniwersytetu.
2. Rozbudzenie ciekawości poznawczej, odpowiedzialności, samodzielności
i kreatywności.
3. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci.
4. Integracja społeczności szkolnej.
5. Kreowanie pozytywnego wizerunku samego siebie.
6. Kształtowanie wewnętrznej motywacji do nauki.
7. Rozwijanie własnych zainteresowań.
8. Pobudzanie w sobie pasji poznawczych.
Działania stałe obejmujące wszystkich uczniów szkoły:
„zajęcia wolne” - w klasach I - III (5 godz. tyg.) Zajęcia wg autorskiego programu
„Skarbiec ABC- zajęcia wolne sposobem wyzwalania talentów”. Pobudzanie do
wielostronnej, twórczej aktywności poprzez treningi twórczości, techniki pracy
C. Freineta i C. Orffa.
zajęcia: „techniki pracy umysłowej” - w klasie IV (2 godz. tyg.) Zapoznawanie z
technikami szybkiego, efektywnego uczenia się
i zapamiętywania.
zajęcia wspierające z psychologiem z.p.w. (1 godz. tyg. w każdej klasie)
udział w próbnych sprawdzianach szóstoklasisty;
udział w sprawdzianach kompetencji trzecioklasisty (Operon i OBUT);
realizacja przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym: zajęcia
komputerowe, język angielski, matematyka, j. polski, przyroda, historia.
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Sposoby pracy
z uczniem zdolnym, w
tym ciekawe metody i
formy pracy

W roku szkolnym 2012/2013 zrealizowano projekt ogólnoszkolny pod patronatem
Prezydenta Miasta Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą,
projekt dotyczący wspierania i rozwoju edukacji młodych bydgoszczan i mieszkańców
przyległych gmin uczących się w Bydgoszczy w wieku 5-13 lat „Uniwersytet Dzieci
ALFA”.
W ramach uniwersytetu odbyły się 4 zjazdy. Funkcję rektora, dziekanów i prodziekanów
pełnili uczniowie. Wykłady, warsztaty prowadzone były przez dzieci we współpracy z ich
rodzicami i pracownikami naukowymi. W maju 2013 r. wydana została publikacja
naukowa „Uniwersytet (według) Dzieci. Od inicjacji poznawczych do integracji
akademickich” pod red. M. Jaworskiej-Witkowskiej i A. Olejniczak, opisująca działalność
Uniwersytetu: wykłady dzieci dla dzieci, wykonane przez nich zdjęcia, prace plastyczne.
Założenie Uniwersytetu, w którym wykładowcami są dzieci, jest innowacyjnym,
unikatowym eksperymentem dydaktycznym na skalę miasta i województwa.
Działalność Uniwersytetu Dzieci ALFA będzie kontynuowana w przyszłym roku
szkolnym.
Sprawozdania z poszczególnych zjazdów uniwersytetu na szkolnej stronie internetowej.

Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym
Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia
uczniów)

Czy szkoła posiada
Szkolny System
Wspierania Zdolności
i Talentów?
(jeśli tak, proszę w kilku
zdaniach przedstawić jego
zalety)
Współpraca z innymi
osobami/ instytucjami
działającymi na rzecz
ucznia zdolnego

Systematycznie prowadzone były zajęcia dodatkowe (ujęte w Szkolnym Systemie
Wspierania Zdolności i Talentów) rozwijające myślenie twórcze dla uczniów o wysokim
poziomie zdolności twórczych w kl. IV – VI. Sukcesy:
Publikacja naukowa podsumowująca działania Uniwersytetu Dzieci ALFA;
zakwalifikowanie się do finału międzynarodowego konkursu Odyseja Umysłu;
W roku szkolnym 2012/2013:
Wysoki wynik sprawdzianu w klasie VI – 35,07 (1 miejsce w Bydgoszczy)
Liczne sukcesy uczniów w konkursach:
Uczniowie NSP1 wzięli udział w 41 konkursach
Liczba finalistów, laureatów i wyróżnionych to: 58
Dwóch finalistów Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego
Aktywny udział w akcjach ogólnopolskich:
-ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc"
- ogólnopolskiej akcji „Mam kota na punkcie mleka”
-ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Mamo, tato, wolę wodę!"
-ogólnopolskim programie "Owoce w szkole"
-ogólnopolskim programie "Szklanka mleka"
-ogólnopolskim programie „Ratujemy i uczymy ratować”
-ogólnopolskim programie "Klub bezpiecznego Puchatka"
-w programie "Szkoła bez przemocy"
Cztery projekty ogólnoszkolne w formie zjazdów Uniwersytetu Dzieci ALFA :
zjazd inauguracyjny
zjazd w ramach Wydziału Humanistyczno - Lingwistycznego
zjazd w ramach Wydziału Podróżniczo – Przyrodniczego
zjazd w ramach Wydziału Promocji Zdrowia i Sportu
Szkoła posiada System Wspierania Zdolności i Talentów.
Systematyzuje on kierunki, etapy pracy z uczniem zdolnym.
Obejmuje opieką wszystkich uczniów szkoły.
Stanowi informację dla rodzica i samego ucznia – czego można od szkoły
oczekiwać.

Poradnia PPP ; Doradcy metodyczni z KPCKN
Organizatorzy ogólnopolskich akcji i kampanii edukacyjnych
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
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