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     Rzeczywistość wymaga od każdego z nas permanentnego rozwoju i doskonalenia 
nabywanych w trakcie życia umiejętności. Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed 
młodym pokoleniem dzisiejszy świat, szkoła aktywnie włączyła się w realizację 
ogólnopolskiego programu „Szkoła Marzeń”.  
Wychodząc naprzeciw zadaniom i oczekiwaniom społecznym musimy ciągle zdobywać nową 
wiedzę. Wielu z nas pamięta długie godziny spędzone nad literaturą. Zdarzało się dosyć 
często, że pomimo włożonego wysiłku, efekty nas nie zadowalały. Fakt ten jest doskonałym 
dowodem na to, że nie byliśmy wyposażeni w skuteczne narzędzia do nauki.  
Aby pozyskiwanie wiedzy nie było  działaniem nużącym i wyczerpującym postanowiliśmy 
wyposażyć młodzież w umiejętności efektywnego uczenia się.  
Celem treningów efektywnych technik uczenia się jest zmiana sposobów uczenia się poprzez 
poznanie nowych metod i dostosowanie sposobów uczenia się do własnych możliwości. 
   W czasie treningów uczniowie poznali techniki szybkiego czytania i usprawniania pamięci, 
techniki podnoszące stopień zrozumienia i zapamiętywania, techniki twórczego myślenia i 
redukowania stresu szkolnego. Duży nacisk położono na organizację i higienę pracy 
umysłowej, wdrażając uczniów do najbardziej efektywnych metod pracy. 
Umiejętność efektywnego uczenia się jest miarą sukcesu każdego ucznia. Wyposażenie 
młodzieży w narzędzia wspomagające skuteczną i szybką naukę jest kluczem do kreowania 
dalszej drogi życiowej.  
 
 
       W Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej zrealizowano zajęcia edukacyjne w 
formie treningu efektywnych technik uczenia się dla 61 uczniów pierwszych klas gimnazjum 
w wymiarze 36 godzin lekcyjnych. Uczniowie otrzymali segregatory z materiałami 
edukacyjnymi. Treningi prowadzili doświadczeni trenerzy:  
p. Agnieszka Huber, p. Barbara Przytarska, p. Agnieszka Jędrzejewska-Florczyk. 
Celem głównym zajęć było zdobycie wiedzy o nowoczesnych technikach uczenia się, wzrost 
tempa czytania, zrozumienia, zapamiętywania, koncentracji uwagi, efektywnego notowania, 
kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów.  
Analiza wyników testów szybkiego czytania wykazała znaczącą poprawę szybkości czytania 
oraz poziomu zrozumienia. Uczniowie poznali nowe metody uczenia się i zapamiętywania, 
które starają się wykorzystywać w codziennej nauce. Kurs efektywnych technik uczenia się 
ukończyło 61 uczniów. Wszyscy otrzymali świadectwa na zakończenie roku szkolnego. 
 
 
      Dnia 2 marca 2007 roku zorganizowano wyjazd na targi edukacyjne PERSPEKTYWY 
2007 dla wszystkich uczniów klas trzecich. Podczas targów uczniowie oglądali prezentacje 
szkół ponadgimnazjalnych, pobierali ulotki, zasięgali informacji o liceach i technikach. 
Uczestnictwo uczniów w targach edukacyjnych pozwoliło bliżej poznać  ciekawe licea, 
dokonać właściwych wyborów.   
 



  
    Zorganizowano dwa spotkania z 
przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Dywizji 
Kościuszkowskiej w Piasecznie 

• Zespół Szkół Mechanicznych ul. 
Żywnego w Warszawie 

 
 
 

       W grudniu rozpoczął pracę zespół 
redakcyjny gazetki szkolnej „GIMEK” pod 
nadzorem pani Barbary Przytarskiej. Uczniowie 
zbierali informacje, redagowali artykuły oraz 
projektowali gazetkę pod względem graficznym. Każdy egzemplarz powielano i 
rozprowadzano wśród uczniów i nauczycieli Efekt zadziwił nawet samych twórców.  W ciągu 
siedmiu miesięcy wydano pięć numerów. Nastąpi kontynuacja we wrześniu i październiku 
2007 roku.  
 
      Zaplanowano i przeprowadzono zajęcia przygotowujące do poznania siebie, wyboru 
szkoły i zawodu dla 80 uczniów klas trzecich gimnazjum. Zajęcia poprowadziła pedagog – 
Pani Bożena Kula, która opracowała program zajęć. W każdej klasie przeprowadzono po trzy 
zajęcia edukacyjne. Uczniowie odkrywali swoją inteligencję, style myślenia oraz inteligencję 
emocjonalną. Poprzez poznanie swoich mocnych stron planowali dalszą drogę własnego 
rozwoju zawodowego. Z informacji pozyskanych od uczniów wynika, iż zajęcia pomogły im 
podjąć ważne życiowe decyzje dotyczące wyboru szkoły i zawodu. 

 
   Dnia 5 czerwca zorganizowano I etap Gminnej Olimpiady Szybkiego Czytania. Komisja 
sprawdzająca testy wyłoniła spośród 16 uczestników, pięciu laureatów : Adama Barańskiego, 
Adama Bujnowskiego, Dominikę Popis, Dawida Berdel, Krzysztofa Kobylińskiego. 
 
       Dnia 13 czerwca odbył się w Urzędzie Gminy Lesznowola finał Gminnej Olimpiady 
Szybkiego Czytania. Finalistów uroczyście powitała 
sekretarz Gminy Lesznowola Pani Mariola 
Uczkiewicz – Kamczyk.   
Olimpiadę prowadziła przedstawicielka Firmy 
szkoleniowej SENSUS, Pani Elżbieta Rosińska. 
Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem 
olimpiady, otrzymali teksty do czytania wraz z 
testami sprawdzającymi zrozumienie. Po 
kilkuminutowej relaksacji uczniowie dokonali 
przeglądu wstępnego tekstu, a następnie przystąpili 
do właściwego czytania z pomiarem czasu. 
Po zebraniu wszystkich kodowanych kart odpowiedzi 
komisja dokonała sprawdzenia i wyłonienia 
zwycięzców. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W rezultacie nasza uczennica klasy Ib - Dominika Popis zdobyła I MIEJSCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń klasy Ic Adam Barański zdobył III MIEJSCE.   
 
 
To wielki sukces naszej „Szkoły Marzeń”, zasługa trenerów i kilkumiesięczna praca uczniów. 
Składam im w imieniu trenerów oraz własnym wielkie gratulacje i życzę dalszych sukcesów 
życiowych. 
 
 

                                                       
 Koordynator Szkoły Marzeń  
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