
   „DOBRZE ZDANA MATURA FURTKĄ DO WYMARZONYCH STUDIÓW”

PCKK O PROJEKCIE

Projekt  ten  stworzyliśmy  dla  uczniów 
techników z Jeleniej Góry i okolic. Tech-
nika  są  szkołami  przygotowującymi  do 
podjęcia  pracy,  przez  co  znaczna  część 
czasu dydaktycznego w szkole przezna-
czona  jest  na  przedmioty  zawodowe. 
Mniej czasu pozostaje zatem na realiza-
cję przedmiotów ogólnokształcących.
Specyficzne  ramowe  plany  nauczania 
oraz  identyczne  dla  wszystkich  absol-
wentów szkół  ponadgimnazjalnych  wy-
magania  maturalne  stawiają  uczniów 
techników w zdecydowanie gorszej  po-
zycji  w  stosunku  do  uczniów  liceów 
ogólnokształcących.  Dowodem  mogą 
być np. wyniki matur z 2006 roku. Egza-
min  z języka  polskiego  zdało  88,1% 
uczniów techników i 96,8% abiturientów 
liceów ogólnokształcących.
Większe dysproporcje zauważyć można 
w przypadku przedmiotów ścisłych. Ma-
tematykę zaliczyło 62,1% uczniów szkół 
technicznych  i  80,2%  uczniów  liceów 
ogólnokształcących.
Z każdym rokiem różnica ta staje się co-
raz  bardziej  widoczna  szczególnie  w 
przypadku przedmiotów ścisłych (uzna-
nych za kluczowe dla gospodarki opartej 
na wiedzy).
Realizowany przez  nas  projekt  ma wy-
równać  szanse  uczniów  techników  na 
otrzymanie indeksu wymarzonej  uczel-
ni. Podstawą dostania się na studia wyż-
sze jest dobrze zdana  matura.
Dlatego właśnie postanowiliśmy pomóc 
młodzieży z  techników w przygotowa-
niu do tego ważnego egzaminu. 

W projekcie uczestniczy 60 uczniów.
Przy tworzeniu programu „Dobrze zdana 
matura furtką do wymarzonych studiów” 
wzięliśmy  pod  uwagę  zalecenia  Rady 
Unii  Europejskiej  w  kwestii  rozwijania 
kompetencji  kluczowych,  które  odgry-
wają istotne znaczenie w procesie ucze-
nia  się  przez  całe  życie.  Ze 
zdefiniowanych ośmiu kompetencji klu-
czowych,  które  są  potrzebne  każdemu 
człowiekowi do samorealizacji, rozwoju 
osobistego  i  bycia  aktywnym obywate-
lem, wybraliśmy:

porozumiewanie się w językach ob-
cych,
umiejętność uczenia się,
kompetencje matematyczne

Stąd  główne moduły programu to:

Techniki uczenia się i prezentacji
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Kursy przygotowujące do matury
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MODUŁ I
Techniki uczenia się i prezentacji 
(30 godzin)

Moduł   ten  realizowany  był  od  marca 
2009 do czerwca 2009 i obejmował na-
stępujące zagadnienia:

diagnozy preferowanych stylów 
uczenia się
techniki uczenia się
zbieranie informacji i przygotowanie 
bibliografii oraz  prezentacji matu-
ralnej.

MODUŁ II
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
(4 godziny zajęć grupowych, 
2 godziny indywidualnych konsultacji)

Bilans kompetencji obejmował:
    - zainteresowania i predyspozycje 

zawodowe
    - uzdolnienia przedsiębiorcze
    - wartości cenione w pracy
    - charakterystyczne role grupowe
    - poziom motywacji do planowania 

kariery zawodowej

MODUŁ III
Kursy przygotowujące do matury
Od września 2009 do kwietnia 2010 re-
alizowane były kursy przygotowujące do 
egzaminów maturalnych 
- z wybranego języka obcego (j. angiel-
ski i j. niemiecki) w wymiarze 90 godzin
- z matematyki w wymiarze 70 godzin
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UCZNIOWIE O PROJEKCIE
I JEGO REALIZACJI

Z  ankiet  przeprowadzonych  wśród 
uczestników projektu wynika, że:

• udało  nam  się  zainteresować 
maturzystów  technikami  ucze-
nia

Odpowiedź na pytanie: 
Które zagadnienia w module techniki 
uczenia były najbardziej interesujące? 

• nawiązaliśmy  z  młodzieżą  do-
bry kontakt

- Komunikatywność osób prowadzących 
   została oceniona na 4,82. 
- Sposób prowadzenia zajęć otrzymał 
   średnią notę 4,57 
- Organizacja kursów uplasowała się na 
   poziomie 4,78 

•  zaciekawiliśmy i nauczyliśmy

Czy uważasz, że uczestnictwo 
w zajęciach przynosi Ci korzyści? 
Jeżeli tak to jakie?

- mogę się nauczyć wielu rzeczy 
   z którymi był problem; 
- umiem rozwiązywać więcej zadań 
   z matematyki, bardziej rozumiem 
   czasy z języka;
- więcej rozumiem z matematyki; 
   szybciej przyswajam wiedzę; lepiej 
   rozumiem bieżący materiał i jest mi 
   łatwiej na zajęciach w szkole; 
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Uczniowie przede wszystkim docenili to, 
że:
- nauczyciel chętnie tłumaczy rzeczy, 
   które są niezrozumiałe nawet kilka
   krotnie;
- czują się swobodnie na zajęciach, nikt  
   do niczego ich nie zmusza; 
- nauczyciele są wyrozumiali i opanowa-
   ni;
- rozwiązuje się dużo zadań;
- jest dobra atmosfera; 

Z  ostatniej  ankiety,  przeprowadzonej 
w ostatnim  etapie  projektu  wynika,  że 
maturzyści  dzięki  projektowi  „Dobrze 
zdana  matura  furtką  do  wymarzonych 
studiów”:

• zdobyli  umiejętności  z  zakresu 
planowania zajęć i przygotowa-
nia prezentacji,

• zmienili  swoje  nastawienie  do 
matematyki i lepiej radzą sobie 
z zadaniami,

• wybrali kierunek studiów odpo-
wiedni  do  ich  zainteresowań 
i zawodowych predyspozycji,

• mają  większe  szanse  na  otrzy-
manie  indeksu  wymarzonej 
uczelni.

Na pytanie: Czy uważasz, że uczestnic-
two w projekcie przyniosło Ci korzyści? 
Uczestnicy  odpowiedzieli  twierdząco, 
uzasadniając:

• zdałem maturę,
• zrozumiałem materiał,
• przerobiliśmy  większą  partię 

materiału niż w szkole,
• przełamałam strach i podeszłam 

bez stresu do matury,
• nie boję się rozmawiać w języ-

ku angielskim,
• mam lepsze wyniki w szkole,
• matematyka stała się łatwiejsza

Tylko  pięciu  ankietowanych  uznało,  że 
zajęcia  przygotowujące  do  matury  po-
winny być, ze względu na łatwiejszy do-
stęp, organizowane w szkołach. Pozosta-
li  uczestnicy  podkreślili  odpowiedź 
„poza szkołą”, ponieważ:

• zajęcia  są bardziej  indywidual-
ne,
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• nauczyciel nie zna ucznia,
• chodzą tylko ci, którzy chcą się 

czegoś nauczyć, a nie przeszka-
dzać,

• nowe  doświadczenia,  nowi  lu-
dzie

• luźniejsza atmosfera,
• nie ma stresu związanego z oce-

nami,
• bardziej mobilizuje do nauki,
• można się więcej nauczyć,
• nikt nikogo do niczego nie zmu-

sza,
• chętniej się uczęszcza

NAUCZYCIELE  O PROJEKCIE

 Z  ankiety  zamieszczonej  na  stronie 
www.pckk.pl  i z rozmów z obecnymi 24 
marca 2010 roku na seminarium  przed-
stawicielami szkół wynika, że nauczycie-
le:

• zauważają,  że  projekt  „Dobrze 
zdana  matura  furtką  o  wyma-

rzonych  studiów”  wpisuje  się 
w programy rozwojowe szkół,

• uważają, że uczniowie powinni 
znać techniki uczenia i powinni 
mieć możliwość zdobycia wie-
dzy na ten temat,

• chcieliby uczyć  tak,  by  poma-
gać  uczniowi  w realizacji  jego 
marzeń,

 
Seminarium  „Uczmy  jak  się  uczyć  –  
istota podnoszenia kompetencji uczenia 
się  przez  szkołę” zorganizowaliśmy by 
dzielić się naszą misją – naszym woła-
niem: Uczmy się jak uczyć! Sprawmy by 
z procesu dydaktycznego miał satysfak-
cję uczeń i nauczyciel! 
Podczas tego spotkania poruszyliśmy na-
stępujące zagadnienia:

• Czynniki  warunkujące  proces 
uczenia się w środowisku szkol-
nym

• Zwyciężają najszybsi. Dlaczego 
szkoła  powinna  rozwijać  kom-
petencje uczenia się.
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• Jak realizacja projektu „Dobrze 
zdana matura furtką do wyma-
rzonych  studiów”  wpisuje  się 
w programy  rozwojowe  szkół 
uczestniczących

• Jak praktycznie można realizo-
wać  ujęte w programie  rozwo-
ju  szkół  zadanie  –  Rozwój 
umiejętności uczenia się - przy-
kład  „dobrej praktyki”

Artykuły i  materiały  z  seminarium do-
stępne są na stronie www.pckk.pl

KOORDYNATOR  O PROJEKCIE

   Zrealizowaliśmy wszystkie cele  pro-
jektu i osiągnęliśmy zaplanowane rezul-
taty. 
   Cieszy mnie fakt, że założenia, które 
określiliśmy tworząc projekt potwierdzi-
ły się w trakcie jego realizacji – wynika 
to z opinii uczestników wyrażonej pod-
czas ewaluacji.
1. Pokazanie  młodzieży  efektywnych 

technik uczenia się, zwrócenie uwagi 
na własne predyspozycje i wskazanie 

możliwości  rozwoju,  spowoduje 
zwiększenie  odpowiedzialności  mło-
dych ludzi za własną naukę.

2. Zajęcia rozwijające,  doskonalące po-
winny odbywać się poza szkołą.

Obecnie  czas  spędzany przez  młodzież 
w szkole można porównać do czasu pra-
cy  pełnoetatowego  pracownika  (40 
g./tyg.). Czasem dochodzą jeszcze nega-
tywne  emocje  związane  z  sytuacjami 
szkolnymi i młodzież nie przychodzi do 
szkoły gdy nie musi.
3. Stworzyliśmy takie  warunki  uczenia 

się,  o  jakich  marzymy  by  były 
w szkole:
- małe grupy (8-14 uczniów);
- każdy uczeń ma podręcznik, słow-
nik;
- nauczyciel ma swobodny dostęp do 
materiałów, sprzętu audio-video; 
-  w  każdej  grupie  zajęcia  prowadzi 
min.  2-3  nauczycieli  danego  przed-
miotu;
- nikt nie jest głodny na zajęciach;
-  nikt  nie  ma  przyklejonej  „łatki”: 
słaby uczeń, rozrabiaka, każdy może 
pokazać co naprawdę potrafi.

Dużym komfortem była możliwość do-
boru nauczycieli pasjonatów, którzy cie-
szą  się  dobrą  opinią  wśród  uczniów  i 
mają dobre efekty nauczania.
Wszystkie te działania odniosły efekty, o 
których  mówią  uczniowie:  nauka  bez 
stresu,  dobrze  wytłumaczony  materiał 
itp.  Oczywiście  nie  byłoby to  możliwe 
bez wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa.

Jolanta Ratyńska
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