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SP – to więcej niż Szkoła Podstawowa!

SP! Serce i Pomoc



OPIS PROJEKTU



Serce i Pomoc to projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, 

psychologowie, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych 

województwa podkarpackiego.

Głównym założeniem projektu jest podejmowanie różnorodnych 

działań, które ułatwią uczniom przejście do kolejnego etapu 

edukacyjnego, jakim jest czwarta klasa.



Przejście z jednego etapu edukacyjnego do kolejnego                       

( z klasy 3 do 4) wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka 

w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, 

przygotowania do wykonania dodatkowych obowiązków 

ucznia, spełnienia wymagań wielu nowych nauczycieli                                     

oraz wdrażania do świadomego 

samorozwoju i samokształcenia.



Nazwa projektu Serce i Pomoc akcentuje przede wszystkim 

empatyczne zauważenie tej sytuacji (serce), zrozumienie jej                          

i podjęcie adekwatnych działań (pomoc) przez nauczycieli 

uczących w czwartej klasie, które ułatwią adaptację do nowej 

sytuacji nie tylko uczniowi, ale także jego rodzicom. Takie 

podejście ma na celu zminimalizowanie niepowodzeń 

szkolnych uczniów, podtrzymanie motywacji uczenia się                                             

i zapewnienie poczucia sukcesu każdemu uczniowi.



CELE PROJEKTU



- ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowej szkolnej 

rzeczywistości

- obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie 4

- wdrożenie ucznia do procesu kształcenia w II etapie edukacji

- wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, rozwijanie 

kompetencji kluczowych uczniów

- zwiększenie samodzielności uczniów, przełamanie barier, które 

stawia przed nimi nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości



- integracja zespołu klasowego

- kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w klasie i szkole

- wspieranie rodziców i włączenie ich do współpracy podczas realizacji 

programu.



JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ 
DZIECKO W CZWARTEJ 

KLASIE?



 Wychowawca to chyba najważniejsza zmiana. Znika nauczyciel,

który do tej pory był z dzieckiem przez cały czas, znał jego mocne

i słabe strony, potrafił w mig rozpoznać, co się z nim dzieje. Teraz pojawia

się nowa osoba, która potrzebuje czasu na nauczenie się dzieci

i zbudowanie w nich autorytetu. Z kolei dzieci potrzebują czasu, by

poczuć się bezpiecznie w nowej relacji. Nie da się zaprzeczyć,

że zmiana dotyczy też ilości czasu spędzanego z nowym

wychowawcą. Czas ten jest znacznie ograniczony, co wcale nie oznacza,

że zmieni się jakość relacji. Na pewno będzie ona inna, ale nie gorsza.



 Nowi nauczyciele podobnie jak w przypadku wychowawcy, każdego

z nich czwartoklasista musi poznać, zapamiętać wymagania

z przedmiotu, przyzwyczaić się do stylu prowadzenia lekcji. Zanim

nauczyciele nauczą się rozpoznawać i identyfikować dzieci, przez

pewien czas wszystkich czeka okres anonimowości.



 Większa ilość przedmiotów a co za tym idzie więcej materiału do

opanowania oraz zwiększone wymagania wobec ucznia. Będą mnożyć się

prace domowe, kartkówki, klasówki, projekty, które trzeba będzie jakoś

„ogarnąć” przy tej samej ilości czasu, co wcześniej.



 Oceny są kolejną nowością, która siłą rzeczy będzie

powodować porównywanie się dzieci między sobą,

a także wpływać na stosunek dziecka do nauczyciela,

przedmiotu i siebie samego.



 Zmiana oczekiwań wobec

dziecka zarówno ze strony

nauczycieli, jak i rodziców.

Wszyscy mniej lub bardziej

bezpośrednio wymagamy od

dzieci więcej samodzielności,

zaradności, ogarnięcia nowej

rzeczywistości.



 Grupa rówieśnicza wraz

z rozpoczęciem klasy czwartej nabiera

coraz większego znaczenia. Koledzy

i koleżanki stają się coraz ważniejsi,

wiele zależy od ich aprobaty. W tym

okresie zaczynają się też tworzyć

trwalsze przyjaźnie. Jednocześnie

niepowodzenia na gruncie

towarzyskim mogą wpływać na

stosunek dziecka do szkoły.



 Pierwsze poważne trudności zazwyczaj

ujawniają się właśnie po przejściu do klasy

czwartej. Ich przyczyny mogą być różne, jedną

z nich jest na pewno znacznie większa ilość

materiału do opanowania. Charakter uczenia

się w klasach 1-3 powodował, że dzieci

w większości doświadczały sukcesów. Pierwsze

porażki, słabsze oceny są dla nich trudnym

doświadczeniem.



DZIAŁANIA SZKOŁY                                      
I NAUCZYCIELI



Aby pomóc dzieciom w tej trudnej sytuacji podejmujemy 

rożne działania. Są to:

Współpraca wychowawcy klasy 4  z wychowawcą klasy 3, 

przekazanie istotnych informacji  i dokumentacji 

nauczania.



Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi, 

zasadami funkcjonowania szkoły, regulaminami, 

zasadami bezpieczeństwa, prawami i obowiązkami 

uczniów, tak aby dziecko znało szkołę i czuło się tu jak                    

u siebie.



Swobodne rozmowy z uczniami na temat ich szkolnych 

sukcesów i problemów oraz na tematy dla nich 

interesujące, aby każde dziecko czuło się ważne.

Wdrażanie uczniów do korzystania ze swojego konta 

w szkolnym dzienniku Librus.



Wprowadzenie tzw. „okresu ochronnego” –

wrzesień miesiącem bez jedynek, dwa pierwsze tygodnie 

nauki bez zadania domowego, aby zredukować stres.



Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów w celu 

zdiagnozowania ich potrzeb i trudności                            

(kilkukrotnie w czasie całego roku szkolnego).

Wypracowanie „Jestem czwartoklasistą – co mi się 

podoba w czwartej klasie, a z czego jestem 

niezadowolony”.



Indywidualizacja procesu nauczania, dostosowanie 

metod i form oraz tempa do potrzeb każdego z uczniów.

Współpraca z rodzicami, bowiem rodzice najlepiej znają 

swoje dziecko, jego potrzeby i problemy (ankieta dla 

rodziców).



CO MOGĄ ZROBIĆ 
RODZICE?



Uczyć systematyczności

ważne jest, aby z każdego przedmiotu uczyć się z lekcji na lekcję, prace

domowe odrabiać na bieżąco, nie robić sobie zaległości. Ze względu na

większą ilość materiału do opanowania (który nie zawsze bezpośrednio

wiąże się z życiem codziennym dziecka i jego zainteresowaniami) istotne

jest, by stale go utrwalać, a wszelkie luki w wiedzy czy brak zrozumienia od

razu uzupełniać czy prosić nauczyciela o pomoc.



Uczyć uczenia się

w tym zakresie szczególnie ważne jest, by obserwować dziecko

i sposób przyswajania przez niego wiedzy. Niektóre dzieci szybciej będą

uczyły się robiąc notatki, inne czytając/powtarzając sobie na głos

przerabiany materiał, a jeszcze inne – wykonując dodatkowe aktywności

(np. rysując). W czasie odrabiania lekcji warto robić regularne przerwy

na aktywny odpoczynek.



Uczyć organizowania swojego czasu

w tym mogą pomóc kalendarz, który dziecko nosi ze sobą do szkoły

i wpisuje do niego zadawane prace domowe (zwłaszcza te

długoterminowe), lektury do przeczytania, potrzebne na następną lekcję

pomoce, zapowiedziane wycieczki klasowe. Pomoże to uczniom

planować swoją naukę, a także orientować się w tym, co przed nimi.

Ułatwi też rodzicom kontrolowanie sytuacji czwartoklasisty.



Traktować oceny jak sygnalizatory

stopnie, które zdobywają dzieci powinny być wskazówką tego, czy dziecko

radzi sobie z opanowywaniem materiału, czy rozumie to, czego się uczy.

Oceny słabe warto traktować jako pomoc w pracy nad systemem uczenia

się. Kilka słabszych ocen pojawiających się w krótkich odstępach czasu

to wskazanie do rozmowy z nauczycielem przedmiotu, który może

podpowiedzieć rodzicowi, jak pomóc dziecku w opanowaniu materiału.



Unikać przesadnych reakcji na oceny

oczywiście z każdego pozytywnego stopnia należy się cieszyć! Trzeba jednak

uważać na swoje reakcje dotyczące ocen słabych. Zwłaszcza na początku warto

być czujnym, by nie zbudować w dziecku presji odnoszenia sukcesów (bo „jak

mi się nie uda, mama będzie smutna”). Podobnie z ocenami negatywnymi –

komunikat „Tylko trója?! A jak poszło innym?” może zniechęcić ucznia do nauki,

podkopać jego wiarę we własne możliwości. Ważne jest, by oddzielać swoje

ambicje od ambicji dziecka.



Doceniać za starania

tak naprawdę nie jest ważne czy dziecko ze sprawdzianu otrzyma

czwórkę czy piątkę. Ważne jest to ile wysiłku włożyło w naukę i czy

ta ocena rzeczywiście odzwierciedla te starania. Doceniaj wkład

pracy dziecka, jego postępy, a nie efekt końcowy (oceny).

Pamiętaj, czwórka to ocena dobra! Trójka oznacza zaś, że twoje

dziecko opanowało wiadomości i umiejętności w stopniu

dostatecznym, czyli umie dostatecznie dużo.



Słuchać, nie oceniać, nie krytykować

czyli po prostu wspierać w tym, co aktualnie dzieje się w życiu dziecka.

Pomagać znaleźć rozwiązanie sytuacji, ale nie wyręczać. Utwierdzać

w przekonaniu, „że dziecko może, że umie, że potrafi”. Budować w dziecku

poczucie, że pomimo zmian, szkoła nadal jest miejscem przyjaznym,

a każdy z nauczycieli jest w stanie pomóc w razie potrzeby.



Współpracować z wychowawcą i nauczycielami

warto zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje zarówno te dotyczące nauki,

jak i relacji społecznych. Sytuacje szkolne opisywane w domu przez

dziecko mają charakter subiektywny, dlatego dobrze jest

konsultować je z nauczycielami, którzy przebywają z dzieckiem kilka

godzin dziennie. Ważne jest, by nie załatwiać spraw „przez dziecko”, tylko

bezpośrednio zwracać się do nauczyciela. W bardzo dużym stopniu

stosunek rodzica do nauczycieli wpływa na postrzeganie ich przez dzieci

jako szkolne autorytety.



Ograniczyć ilość zajęć pozalekcyjnych

czwarta klasa wymaga przeorganizowania planu tygodnia. Najważniejsze

jest, by zapewnić dziecku odpowiednią ilość czasu i sił na naukę. Często

może wiązać się to z rezygnacją z niektórych zajęć dodatkowych.

Niedobrze jest, gdy dziecko dopiero wieczorem zasiada do nauki,

a następnego dnia przysypia na lekcjach. Warto pomyśleć nad wybraniem

zajęć, które są dla dziecka najciekawsze, a z reszty zrezygnować

przynajmniej w pierwszym semestrze. Czwartoklasista powinien mieć

czas, by przyzwyczaić się do czwartej klasy.



Obserwować relacje społeczne

w związku z tym, że rówieśnicy będą stopniowo stawać się

coraz ważniejsi, warto orientować się w aktualnych sympatiach

i antypatiach grupowych, a wszelkie niepokojące sygnały

przekazywać wychowawcy.




