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Kluczowe założenia projektu   

Kreatywna Edukacja – twórcze 

rozwiązywanie problemów w szkołach i 

przedszkolach Wodzisławia Śląskiego 

 

 

. 



Innowacja: programowa, metodyczna, organizacyjna 

Projekt powstał z inicjatywy  

Akademii Twórczego Nauczyciela (ODN)  

oraz Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności  

w celu podniesienia jakości kształcenia w 

przedszkolach i szkołach podstawowych Wodzisławia 

Śląskiego w trzech obszarach: nauczania, uczenia się 

i organizacji pracy szkoły służącej tworzeniu klimatu 

dla rozwijania umiejętności TRP wśród uczniów i 

nauczycieli. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte 

poprzez wsparcie szkół i przedszkoli uczestniczących 

w programie w opracowaniu i wdrożeniu nowej, 

bardziej efektywnej strategii kształcenia ze 

szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, 

kreatywności i pracy zespołowej. 



Liderzy i partnerzy projektu 

 

Lider projektu: 

Akademia Twórczego Nauczyciela – Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

 

Partner Krajowy: 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności 

 

Partner ponadnarodowy: 

Destination Imagination Inc. w USA 



Projekt wpisuje się w wytyczne w sprawie wdrażania 

projektów innowacyjnych i współpracy 

ponadnarodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r.  
 

Projekty innowacyjne mają na celu wypracowanie, 

upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu 

polityki oświatowej nowych rozwiązań. 

 

 



 Główny cel programu Kreatywna 
Edukacja…:  

    

   Opracowanie i wdrożenie 

   innowacyjnej dla szkoły/przedszkola 

   strategii kształcenia oraz rozwijanie 

  umiejętności uczenia (się) uczniów  

  z wykorzystaniem metodyki TRP. 



Cele szczegółowe projektu  

w odniesieniu do uczniów: 

 

 

 Zwiększenie liczby uczniów rozwijających świadomie swoje zdolności, kreatywność, 
umiejętności: pracy  

w zespole, zarządzania zasobami, wykorzystujących  
w uczeniu się i rozwiązywaniu zadań oraz problemów heurystyki TRP – metody i techniki 
twórczego myślenia. 

 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem twórczego 
myślenia. 

 Rozwój umiejętności uczenia się i zarządzania własnym rozwojem. 

 Zwiększenie szans na odniesienie sukcesu zarówno edukacyjnego, jak i w przyszłości 
sukcesu na rynku pracy.  

 Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania problemowego opartego o 
TRP, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie sposoby kształcenia. 

 

 



 Cele szczegółowe w odniesieniu 

do nauczycieli: 
 Przygotowanie nauczycieli do właściwego identyfikowania możliwości,  predyspozycji i 

zdolności uczniów, kierunkowania ich zainteresowań, wspieranie słabszych stron z 
wykorzystaniem wiedzy na temat efektywnych sposobów uczenia się i nauczania – 
wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie uzdolnień i trudności. Wsparcie nauczycieli we 
wdrażaniu nowej strategii kształcenia. 

 

 Dostosowywanie strategii nauczania do rozpoznanych  
u uczniów preferencji sensorycznych, stylu uczenia się, rodzaju dominującej inteligencji 
(wg. H. Gardnera).  

 

 Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody twórczego kształcenia oraz założenia 
metodyki TRP.  

 

 Ewaluacja  - m.in. sprawdzanie  efektów funkcjonowania programu głównie przez 
ankiety, wywiady, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami – 
superwizje prowadzonych zajęć/lekcji. 

 

 



Adresaci projektu 

 

 uczniowie kl. I-III szkół podstawowych, dzieci 

uczęszczające do przedszkoli biorących udział 

programie Kreatywna Edukacja… 

 Nauczyciele uczący w kl. I-III i przedszkolach 

 kadra kierownicza szkół i przedszkoli 

 przedstawiciele JST 

pośrednio: rodzice, partnerzy szkoły/przedszkola… 



. 

Założenia programu oparte są na trzech 

ważnych zmianach w jakości pracy szkoły: 

 

1. Zasad nauczania, 

 

1. Sposobu uczenia (się) uczniów, 

 

1. Organizacji pracy szkoły (w zakresie aranżacji 

przestrzeni edukacyjnej, nauczania z wykorzystaniem 

metodyki TRP). 



Etapy realizacji projektu 

 
Projekt realizowany jest w trzech etapach: 

 

I Etap – przygotowanie 

Od marca 2016 r. do 30 września 2016 r. 

 

II Etap – wdrożenie (pilotaż cz.1) 

Od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

 

III Etap – wdrożenie (pilotaż cz.2) i ewaluacja  

Od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r. 



Monitorowanie etapu przygotowawczego  

i wdrożeniowego 
 
 Lider programu z ramienia szkoły/przedszkola 

 Koordynator projektu z ramienia ATN (ODN) 

 Przedstawiciel JST 

 Rada ds. wdrożenia (organ opiniodawczy  

i doradczy składający się np. z nauczycieli, 

dyrektora, przedstawiciela rodziców) 

 

Ewaluacja projektu po zakończeniu wdrożenia. 

 


