
Projekt     „Sierpeccy badacze”

współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013             

                                                

Priorytet IX:   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Działanie 9.1:   Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

        edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Poddziałanie 9.1.2:  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz  zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 



Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Sierpc 

w okresie od 03.09.2012 roku do 30.09.2013 roku.

Skierowany jest do 315 uczniów (162 dziewczynek i 153 chłopców), 

pochodzących z terenu powiatu sierpeckiego, realizujących obowiązek szkolny 

w następujących szkołach:  

 Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

 Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

 Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu 



Głównym celem projektu  jest stworzenie warunków równych szans 

edukacyjnych dzieciom, które ze względu na trudności o charakterze 

środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym mają utrudniony 

lub niemożliwy dostęp do usług edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
Rozbudzenie wśród uczniów chęci do zdobywania wiedzy, poprzez projekt 

badawczo – naukowy z elementami wyjazdowymi.

Realizowanie zajęć w formule praktycznej jako niezbędny element 

poszerzania wiedzy.

Podniesienie niskiej świadomości społeczności lokalnej w zakresie korzyści 

płynących z edukacji badawczo – naukowej.

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów poprzez zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze i pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 



W projekcie prowadzone są następujące rodzaje działań:
 

Komponent I       

Nasza Fauna i Flora 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu

 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne 

 Zajęcia fotograficzno – informatyczne 

 Zajęcia humanistyczno – dziennikarskie 

 Zajęcia języka angielskiego



Komponent II   

Nasza pogoda 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu

 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne 

 Zajęcia fotograficzno – informatyczne 

 Zajęcia humanistyczno – dziennikarskie 

 Zajęcia języka angielskiego



Komponent III   

Nasza rzeka 
dla uczniów Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu

 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne: 

 Zajęcia  biologiczno – chemiczne 

 Zajęcia  geograficzno – fizyczne 

 Zajęcia fotograficzno – informatyczne 

 Zajęcia humanistyczno – dziennikarskie 

 Zajęcia języka angielskiego

 Zajęcia języka niemieckiego



Komponent IV        Człowiek jako element środowiska
                                dla uczniów 

                            Szkoły Podstawowej nr 2,  Szkoły Podstawowej nr 3 

                        oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu

 Terapia pedagogiczna z elementami zajęć psychoedukacyjnych

 Indywidualne zajęcia z pedagogiem

 Indywidualne zajęcia z psychologiem

 Zajęcia korekcyjno – sportowe:

 Badminton dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3

 Tenis stołowy / koszykówka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

 Basen z elementami kajakarstwa / piłka siatkowa dla uczniów 

Gimnazjum Miejskiego 



Do projektu zostali przyjęci uczniowie  spełniający poniższe wymagania kwalifikacyjne: 

kryteria podstawowe:

wyrażenie woli uczestnictwa w zajęciach;

wykazywanie zainteresowań przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, 

informatyką, fotografią, językiem obcym;

wykazywanie problemów w nauce z powodu barier osobistych i środowiskowych,

     zdiagnozowanych dysfunkcji lub zaburzeń rozwoju psychofizycznego;

miejsce zamieszkania: powiat sierpecki;

uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu oraz 

Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu.



Kierownik projektu –  p.  Nina Meler

KADRA  PROJEKTU

Osoba do obsługi administracyjno – biurowej –  p.  Paweł   Rzemieniewski

Osoba do spraw obsługi finansowej – p. Teresa Jankowska

Koordynator Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu – p.  Barbara Woźnicka

Koordynator Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu – p.  Agata Urbańska

Koordynator Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu –  p.  Agata Bartkowska



NAUCZYCIELE  PROWADZĄCY  ZAJĘCIA 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  2  IM.  ARMII  KRAJOWEJ  W  SIERPCU

 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne – p. Katarzyna  Pawłowska  

          p. Agnieszka Sławińska

 Zajęcia fotograficzno – informatyczne –  p. Elżbieta Olszewska – Lamka

 Zajęcia humanistyczno – dziennikarskie – p. Joanna Jabłonowska

 Zajęcia języka angielskiego – p. Krystyna Skowrońska

  Zajęcia z pedagogiem – p. Grażyna Pyszyńska

 Zajęcia korekcyjno – sportowe (tenis stołowy / koszykówka)                                  

     –   p. Marcin Nowakowski  i  p. Dariusz Malanowski 



NAUCZYCIELE  PROWADZĄCY  ZAJĘCIA 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  3  IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO                  

     W SIERPCU



NAUCZYCIELE  PROWADZĄCY  ZAJĘCIA 

W  GIMNAZJUM  MIEJSKIM  IM.  MIKOŁAJA  KOPERNIKA  W  SIERPCU

 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne:

 Zajęcia  biologiczno – chemiczne – p. Anna Kopycińska   

         p. Grażyna Sulińska

 Zajęcia  geograficzno – fizyczne – p.  Elżbieta Jóźwiak 

      p. Józef Urbański 

 Zajęcia fotograficzno – informatyczne – p. Witold Nawrocki

          p. Marta Turalska



 Zajęcia humanistyczno – dziennikarskie – p. Renata Gębska

 Zajęcia z języka angielskiego– p. Marta Wójtewicz 

 Zajęcia z języka niemieckiego – p. Arkadiusz   Penszyński 

  Zajęcia z pedagogiem – p. Barbara Kuskowska

  Zajęcia z psychologiem – p. Anna Nowakowska

 Zajęcia korekcyjno – sportowe (basen z elementami kajakarstwa / piłka 

siatkowa) – p. Joanna Ciesielka  i  p. Witold Nawrocki



Komponent I   

Charakterystyka zajęć

Nasza Fauna i Flora

                   dla uczniów 

                Szkoły Podstawowej nr 3 

               im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 



 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne           grupa 1    

     



 Zajęcia przyrodniczo – matematyczne           grupa 2    

     



Cele zajęć przyrodniczo - matematycznych:

Budzenie wrażliwości i szacunku dla  fauny i flory doliny rzeki Sierpienicy.

Postrzeganie piękna przyrody naszego miasta  – poznanie różnorodności fauny      

               i flory.

Nabycie umiejętności posługiwania  się przyrządami badawczymi i kluczem - 

przewodnikiem do oznaczania roślin. 

Doskonalenie umiejętności wykonywania badań, opracowywania wyników            

            i wyciągania wniosków.

Rozwijanie pasji badacza – samodzielne prowadzenie hodowli, obserwacji 

mikroskopowych, badań terenowych.



Zajęcia fotograficzno - informatyczne



Cele zajęć fotograficzno - informatycznych:

Zapoznanie z budową, zastosowaniem i obsługą cyfrowych aparatów 

fotograficznych oraz komputerową obróbką zdjęć.

Zastosowanie efektów specjalnych oferowanych w programach do obróbki 

zdjęć.

Kształtowanie umiejętności katalogowania fotografii.

Rozwijanie umiejętności stosowania programów komputerowych                     

 do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Rozwijanie zainteresowań pięknem fauny i flory doliny rzeki Sierpienicy – 

tworzenie galerii zdjęć.



Zajęcia humanistyczno – dziennikarskie 



Cele zajęć humanistyczno - dziennikarskich: 

Zapoznanie uczniów ze sztuką pisania reportaży, sprawozdań, artykułów 

prasowych i notatek  oraz przeprowadzania wywiadów na tematy związane ze  

światem fauny i flory doliny rzeki Sierpienicy.

Kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej             

  do tworzenia konkretnych tekstów.

Poznanie warsztatu dziennikarza, uświadamianie odpowiedzialności                 

za słowo.

Rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji i sprawnego 

posługiwania się różnymi słownikami.

Poznanie zasad obsługi dyktafonu.



Zajęcia  języka angielskiego



Cele  zajęć  języka  angielskiego:

Popularyzacja języka angielskiego w szkole i podniesienie poziomu 

kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat flory i fauny dorzecza Sierpienicy         

   w języku angielskim.

Tworzenie słowniczka polsko – angielskiego zawierającego pojęcia związane   

z lokalną fauną i florą.

Zastosowanie języka angielskiego w praktyce - tłumaczenie na język polski 

krótkich tekstów  związanych z tematyką komponentu.

Mobilizowanie uczniów do samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

w języku angielskim.

Pozyskiwanie wiedzy z różnych  źródeł i wykorzystanie jej w praktyce.



Komponent II   

Charakterystyka zajęć

Nasza pogoda

dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Armii Krajowej  w Sierpcu



 Zajęcia  przyrodniczo – matematyczne                   grupa 1



 Zajęcia  przyrodniczo – matematyczne                   grupa 2



Cele zajęć przyrodniczo - matematycznych:

Zapoznanie ze składnikami i typami pogody oraz kształtowanie umiejętności 

prowadzenia obserwacji meteorologicznej.

Utrwalenie metod wyznaczania kierunków świata, wysokości i położenia  

geograficznego, rozwijanie umiejętności posługiwania się planem i mapą.

Zapoznanie z funkcjonowaniem stacji meteorologicznej i rozwijanie 

umiejętności korzystania z poszczególnych jej urządzeń.

Analizowanie danych z przeprowadzonych obserwacji i badań, przedstawienie 

ich  w formie graficznej, wyciąganie wniosków.

Ustalanie stref porostowych na terenie Sierpca i porównanie ich  z odczynem 

wody opadowej.



 Zajęcia  fotograficzno - informatyczne



Cele zajęć fotograficzno - informatycznych:

Zdobycie wiedzy z zakresu fotografii i obsługi aparatu fotograficznego.

Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną i nabywanie umiejętności 

fotografowania.

Wykonywanie zdjęć różnymi technikami w czterech porach roku.

Umiejętność prowadzenia dokumentacji fotograficznej w postaci galerii zdjęć, 

albumów, prezentacji, gazetki ściennej, fotoreportaży.

Poznanie programów komputerowych do obróbki zdjęć, podstawowych 

terminów i pojęć z dziedziny fotografii cyfrowej.

Wykonywanie archiwizacji fotografii – komputerowy album.



 Zajęcia  humanistyczno - dziennikarskie



Cele zajęć humanistyczno - dziennikarskich:

Rozwijanie zainteresowań językiem ojczystym, literaturą i kulturą polską.

Poszerzanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, 

redagowanie wywiadu, notatki prasowej, prognozy pogody, reportażu.

Kształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji.

Poznanie pracy dziennikarza i wzbogacenie słownictwa związanego                          

    z działalnością dziennikarską.

Kształtowanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych               

 do redagowania różnych form wypowiedzi.



 Zajęcia  języka angielskiego



Cele  zajęć  języka angielskiego

 Popularyzacja języka angielskiego w szkole i podniesienie poziomu kompetencji 

językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

 Poznanie zwyczajów, kultury, historii i geografii krajów anglosaskich.

 Zwiększenie zasobu słownictwa dotyczącego tematyki Nasza Pogoda.

 Poznanie nowych struktur leksykalnych i gramatycznych oraz ich stosowanie.

 Kształtowanie umiejętności korzystania ze słownika polsko – angielskiego.

 Stworzenie słowniczka pojęć związanych z tematyką pogody.



Komponent III   

Charakterystyka zajęć

Nasza Rzeka

dla uczniów 

Gimnazjum Miejskiego 

im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu



 Zajęcia  biologiczno – chemiczne 



Cele zajęć  biologiczno - chemicznych:

Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 

funkcjonowania ekosystemów wodnych, zanieczyszczeń zbiorników wodnych.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania preparatów 

mikroskopowych, wykonywania obserwacji mikroskopowych i makroskopowych 

organizmów zwierzęcych zamieszkujących Sierpienicę. 

Zapoznanie z zasadami korzystania z kluczy do oznaczania gatunków drobnych 

zwierząt bezkręgowych.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się wykresami rozpuszczalności oraz 

rozwiązywania zadań ze stężenia procentowego z uwzględnieniem gęstości roztworu, 

zatężania, rozcieńczania i mieszania roztworów.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego przeprowadzania doświadczeń 

biologicznych i chemicznych związanych z wodą, prawidłowego  formułowania 

wyników i wyciągania wniosków z  doświadczeń. 



 Zajęcia  geograficzno – fizyczne 



Cele zajęć geograficzno – fizycznych:

Zapoznanie ze środowiskiem swojej najbliższej okolicy – doliny Sierpienicy.

Rozwijanie zainteresowań hydrologią.

Kształcenie umiejętności prowadzenia badań i pomiarów terenowych.

Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych 

informacji i materiałów, opracowywania zdobytych informacji,                

wyników badań i pomiarów.

Kształcenie umiejętności posługiwania się mapą.

Wyjaśnianie wpływu zmian zagospodarowania terenu na środowisko 

przyrodnicze rzek.



 Zajęcia  fotograficzno – informatyczne 



Cele zajęć fotograficzno - informatycznych:

Rozwijanie kreatywności oraz twórczości uczniów.

Umożliwienie młodym ludziom  odkrywania  własnych talentów 

fotograficznych, pielęgnowania i rozwijania zainteresowań, pełniejszego               

i bardziej celowego korzystania z możliwości zaplecza fotograficznego                 

i komputerowego naszej szkoły.

Zapoznanie z budową fotograficznego aparatu cyfrowego i z podstawowymi 

programami do wykonywania zdjęć oraz ich obróbki.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwiającej uczniom 

zaprezentowanie swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumów.

Kształtowanie umiejętności organizacji wystaw, gazetek związanych z pracą 

zespołu.



 Zajęcia  humanistyczno - dziennikarskie



Cele zajęć humanistyczno - dziennikarskich:

Kształtowanie umiejętności odczytywania różnych tekstów kultury.

Dostrzeganie podobieństw i różnic w podejściu twórców do tego samego 

zagadnienia, motywu.

Rozwijanie umiejętności odczytywania ukrytych sensów poszczególnych 

tekstów; dokonywanie ich interpretacji na poziomie dosłownym                         i 

przenośnym.

Analizowanie, porównywanie, formułowanie wniosków.

Wyrabianie umiejętności pracy z tekstem, swobodnego zabierania głosu           

w dyskusji.

Rozwijanie umiejętności tworzenia krótkich i długich form wypowiedzi 

pisemnej.



 Zajęcia  z języków obcych



Cele zajęć z języka angielskiego i niemieckiego:

Popularyzacja języka angielskiego i niemieckiego w szkole i podniesienie poziomu 

kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.

Zwiększenie zasobu słownictwa dotyczącego tematyki Nasza Rzeka.

 Rozwijanie umiejętności tłumaczenia  na język polski krótkich tekstów z języka 

angielskiego i niemieckiego, związanych z tematyką komponentu Nasza Rzeka.

Rozwijanie umiejętności rysowania map mentalnych, umożliwiających szybkie 

przyswajanie nowego słownictwa.

Tworzenie słowników  polsko – angielskiego i polsko – niemieckiego  związanych   

       z tematyką komponentu Nasza Rzeka.



Komponent IV   

Charakterystyka zajęć

Człowiek jako element środowiska

dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2,  Szkoły Podstawowej nr 3 

oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu



 Terapia  pedagogiczna  z  elementami  zajęć  psychoedukacyjnych



Cele zajęć terapii  pedagogicznej :

Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Eliminowanie napięć emocjonalnych i konfliktów poprzez uczenie sztuki 

kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość.

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania 

ich w codziennych sytuacjach życiowych.

Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, wypracowywanie 

nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem. 



 Zajęcia  z  pedagogiem  i  psychologiem



 Zajęcia  z  pedagogiem  i  psychologiem



Cele  zajęć  z  pedagogiem  i  psychologiem:

Rozwój komunikowania się i empatii niezbędnej w rozwiązywaniu sporów                

z rówieśnikami.

Zmniejszanie agresji i przemocy wśród uczniów, nauka radzenia sobie z gniewem.

Nauka podstawowych umiejętności społecznych takich jak np.: znajomość swoich 

uczuć i uczenie się ich wyrażania, radzenie sobie ze złością, stosowanie samokontroli, 

reagowanie na zaczepki, zgłaszanie skargi, radzenie sobie z presją grupy, trzymanie 

się z dala od bójek.

Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej 

wartości.

Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od substancji psychoaktywnych, 

dostarczenie wiedzy nt. skutków podejmowania zachowań ryzykownych.
 



Zajęcia korekcyjno – sportowe (badminton)  

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3



Zajęcia korekcyjno – sportowe (tenis stołowy / koszykówka) 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2                       grupa 1



Zajęcia korekcyjno – sportowe (tenis stołowy / koszykówka) 

             dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2                       grupa 2



Zajęcia korekcyjno – sportowe (basen z elementami kajakarstwa / piłka siatkowa) 

 dla uczniów Gimnazjum Miejskiego                                grupa 1



Zajęcia korekcyjno – sportowe (basen z elementami kajakarstwa / piłka siatkowa) 

 dla uczniów Gimnazjum Miejskiego                                grupa 2



Cele zajęć korekcyjno – sportowych 

 Popularyzowanie i upowszechnianie siatkówki, koszykówki, tenisa 

stołowego, badmintona, pływania i kajakarstwa.

 Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju sprawności 

ruchowej oraz kształtowanie cech motorycznych uczniów.

 Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym poprzez uczestnictwo                   

    w zajęciach sportowych oraz kształtowanie pozytywnych emocji.

 Nauka i doskonalenie elementów technicznych i taktycznych koszykówki, 

siatkówki, tenisa stołowego i badmintona oraz pływania.

 Działania profilaktyczne skierowane na korygowanie wad postawy.

 Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP podczas zajęć 

sportowych i pobytu nad wodą.



Wyjazdy profilaktyczno – sportowe

W ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy



Szkoła Podstawowa nr 3 
 Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie przy PAN
 Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
 Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Łownych w Miszewie 
     Murowanym
 Telewizja Polska w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 2 
 Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego                      

   w Murzynowie
 Planetarium w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
 Wycieczka czterodniowa w Karkonosze
 Telewizja Polska w Warszawie 

Gimnazjum Miejskie 
 Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego                      

   w Murzynowie
 Wycieczka czterodniowa do Babiogórskiego i Pienińskiego Parku 

Narodowego
 Wyjazd trzydniowy na Żuławy Wiślane
 Telewizja Polska w Warszawie 

Wyjazdy edukacyjno – badawcze 



   Prezentację przygotowały panie :

Agata Bartkowska

Agata Urbańska

Barbara Woźnicka

Dziękujemy za uwagę



Projekt     „Sierpeccy badacze”

współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013             

                                                

Priorytet IX:   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

Działanie 9.1:   Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

        edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Poddziałanie 9.1.2:  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz  zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
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