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1. WYMAGANIE 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Cel główny: 
• zmiana w postawach nauczycieli, ich podejściu do ucznia i procesów dydaktyczno-wychowawczych,  
• danie większej swobody w działaniu uczniom i nauczenie ich  odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje.  
 
Cele szczegółowe: 
• zapoznanie uczniów z życiem Janusza Korczaka, 
• poszerzenie wiedzy na temat Starego Doktora, 
• czerpanie wzorców z postawy i przesłań pedagogicznych patrona, 
• wdrażanie myśli pedagogicznych Janusza Korczaka w działaniach edukacyjno-wychowawczych szkoły, 
• uczenie się od siebie wzajemnie, 
• kształtowanie umiejętności analizowania myśli i poglądów patrona, 
• propagowanie ideologii Korczakowskich wśród społeczności szkolnej,   
• przygotowanie uczniów do dokonywania wyborów życiowych, podejmowania decyzji i angażowania się 
w życie społeczne w trosce o siebie i innych, 



• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 
• kształtowanie świadomości przysługujących człowiekowi praw do wolności i szacunku, 
• wdrażanie do świadomej prezentacji własnego stanowiska, 
• wdrażanie do wyrażania swoich myśli poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową, 
• twórcza wymiana doświadczeń artystycznych, 
• poszerzanie zasobu słownikowego uczniów, 
• wzbudzanie empatii. 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

W roku 2012 mijała 70 rocznica tragicznej śmierci Korczaka i 100 rocznica utworzenia Domu Sierot. 
Szkoła, której patronem jest wspomniany lekarz i pedagog postanowiła zaangażować się w obchody tego 
wydarzenia. Narodził się pomysł zrealizowania projektu, który miał przybliżyć dzieciom i przypomnieć 
nauczycielom, ideały patrona. Zaplanowano wspólnie cykl imprez obejmujących cały rok szkolny. Projekt 
kierowany do całej społeczności szkolnej, został pomyślany w ten sposób, żeby uczniowie szkoły 
podstawowej mogli czerpać z doświadczenia swoich starszych kolegów, uczyć się od nich; nauczyciele 
mieli być tylko pomysłodawcami i koordynatorami całości. Do współpracy zaproszono też rodziców. 
 Specyfika projektu podporządkowana została potrzebom edukacyjnym uczniów a zaplanowane formy i 
metody miały angażować uczniów w bezpośrednie działanie - w ten sposób dużo szybciej przyswajają i 
zapamiętują nową wiedzę. Korelacja teorii z praktycznym działaniem dawały gwarancję zapamiętania  na 
dłuższy czas i możliwość wykorzystania tej wiedzy w różnych sytuacjach społecznych. Projekt powstał z 
myślą o wszystkich uczniach na poszczególnych etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów szkoły podstawowej, którzy ze względu na wiek, czas pobytu w placówce oraz doświadczenie 
niedostatecznie opanowali wiadomości dotyczące Janusza Korczaka. Sposoby realizacji projektu 
zapewniły młodszym uczniom ciekawe, aktywizujące i motywujące do praktycznego działania metody 
osiągania pożądanego celu (Korczakowskie kąciki pamięci, konkurs plastyczny "Janusz Korczak i 
bohaterowie jego książek", Poranek Korczakowski, akademia poświęcona patronowi Ośrodka Januszowi 
Korczakowi, "Śladami Janusza Korczaka " - wycieczka do Warszawy, zawody sportowe o puchar Kajtusia 
Czarodzieja, Kino Korczakowskie, Festiwal Piosenki o Berło Króla Maciusia I, „W przedwojennej 
kawiarence z Januszem Korczakiem”, Turniej wiedzy o Januszu Korczaku.) 
 

 

5. EFEKTY 

Efekty dla uczniów: 
• rozwój zainteresowań, 
• możliwość odkrywania swoich talentów, 
• pożyteczne spędzanie czasu, 
• możliwość samorealizacji, 
• twórczy rozwój, 
• szansa dla wszystkich uczniów. 
  
Efekty dla nauczycieli: 
• nowe metody i formy pracy, 
• satysfakcja i zadowolenie z pracy, 
• realizacja swoich pasji, 
• zaszczepienie pasji uczniom, 
• zwiększenie autorytetu, 
• promocja nauczyciela w środowisku. 
 
Efekty dla szkoły: 
• wyższa jakość działań, 



• poszerzenie oferty edukacyjnej, 
• promocja w środowisku (zwiększenie naboru), 
• lepsza współpraca z rodzicami i środowiskiem, 
• pozyskiwanie partnerów i sojuszników. 
 
Efekty dla rodziców: 
• komfort psychiczny (ciekawe zagospodarowanie czasu dziecka), 
• poczucie radości z rozwoju dziecka, 
• możliwość aktywnej współpracy ze szkołą, 
• profilaktyka zagrożeń, 
• ciekawe a jednocześnie bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. 
 

 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

1. O powodzeniu projektu zdecydował fakt, iż wszystkie działania dydaktyczno-wychowawcze oraz  
czynności organizacyjno-porządkowe prowadzone były przy pełnym zaangażowaniu i ścisłej współpracy 
uczniów, nauczycieli, rodziców, partnerów, dyrekcji szkoły. 
2. Realizacja interdyscyplinarnych przedsięwzięć poza klasą szkolną sprzyja uczeniu się poprzez 
doświadczanie, które daje wymierne efekty i służy wszechstronnemu rozwojowi dzieci 
niepełnosprawnych. 
3. Sięganie po niestandardowe rozwiązania w organizacji procesów edukacyjnych daje dzieciom radość 
uczenia, a nauczycielom przekonanie o wartości takich rozwiązań. 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Rozwiązanie zostało upowszechnione poprzez: 
- zaproszenie innych placówek tego typu do udziału w realizowanych zadaniach, 
- zamieszczanie artykułów w prasie lokalnej, 
- relacje na stronie internetowej szkoły, 
- prezentacje efektów projektu zaproszonym gościom (rodzicom, władzom lokalnym, społeczeństwu). 
 

 


