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„Z talentem powstaje zapewne natchnienie,
ale natchnieniem raz już istniejącym
rządzi umiejętność”

Każdy musi sobie uświadomić, że
uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wspierany rzetelną
pracą i właściwym oddziaływaniem
dydaktyczno – wychowawczym. Projekt edukacyjny DELTAKLUB, realizowany w ramach systemu wspierania
uzdolnień uczniów płockich szkół, jest
kolejnym pomysłem osób przekonanych o celowości i wadze takich przedsięwzięć. Ta propozycja zyskała wielu
sprzymierzeńców, wśród nich można
wymienić Urząd Miasta w Płocku,
Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa
Wyższego i Oświaty w Płocku, pracowników Politechniki Warszawskiej
oraz pracowników i współpracowników
ODN w Płocku (obecnie MSCDN Wydział w Płocku).
Na początku maja 2005 r. gimnazjom
i szkołom ponadgimnazjalnym została przekazana oferta DELTAKLUBU
skierowana do uczniów, którzy nie mu-

szą, ale chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać
swoje uzdolnienia, mają duży potencjał
intelektualny i twórczy. Autorzy projektu założyli, że w odniesieniu do tej
młodzieży, bardzo ważne będzie zapewnienie jej, w trakcie realizacji projektu,
równomiernego rozwoju poznawczego,
emocjonalnego i społecznego.
Dobór treści, który służy poznawaniu specyfiki pracy intelektualnej, ma
ośmielać młodych ludzi do podejmowania działań, uświadamiania problemów i ich kreatywnego rozwiązywania.
Praca dydaktyczna na zajęciach opiera
się przede wszystkim na metodach badawczych i problemowych dostosowanych do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów. Są też przewidziane
dla najzdolniejszych młodych płocczan
zadania indywidualne, umożliwiające
ich pełniejszy rozwój. W trakcie zajęć
zwraca się także uwagę na doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
m.in. współpracy w grupie, umiejęt-

ności dyskutowania, prezentowania
własnych poglądów i tolerancji wobec
opinii innych ludzi.
Uznano, że tylko taki „zrównoważony
rozwój” da większe szanse na powodzenie w wymiarze nie tylko indywidualnym – pojedynczego ucznia, ale także
regionalnym. Biorąc pod uwagę przyjęte
założenia i wyniki badań OECD PISA,
pierwszy etap działań DELTAKLUBU
odniósł się do uczniów wykazujących
zdolności w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.
Realizacja projektu obejmuje:
 Dla uczniów:

– różnorodne w formie i treści
zajęcia w wybranych zespołach:
matematycznym, fizycznym
i chemicznym (60 godzin dydaktycznych rocznie),
– udział w wycieczkach naukowych,

 Dla nauczycieli uczestniczących
w projekcie – zajęcia w zakresie
pracy z dzieckiem zdolnym.
 Spotkania i współpracę z rodzicami.
Do udziału w projekcie zgłosiło się
133 uczniów (66 z 4 szkół ponadgimnazjalnych oraz 67 z 7 gimnazjów).
21.06.2005 roku pracownicy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Płocku przeprowadzili test mierzący
uzdolnienia. Młodzież kwalifikowano
na podstawie wyników wyżej wymienionego testu psychologiczno-pedagogicznego i osiągnięć w objętych projektem
przedmiotach. Pod uwagę brano również inne sukcesy, a także rekomendacje
szkoły. Ostatecznie do Deltaklubu zostało zakwalifikowanych 67 uczniów.
Powołano cztery grupy przedmiotowe:
matematyczną dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych (zakwalifikowano 19 uczniów), a także matematyczną (16 sób),
chemiczną (16 uczniów) i fizyczną (16
osób) dla uczniów gimnazjów.
Uroczysta inauguracja DELTAKLUBU odbyła się 10 września w auli
Urzędu Miasta Płocka. Uczestnikom
przedsięwzięcia prezydent Płocka wręczył listy gratulacyjne. Uroczystość
uatrakcyjnił wykład interdyscyplinarny „Możliwość życia we wszechświecie” wygłoszony przez dr Kazimierza
Schilinga z Olsztyńskiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego. Po
części oficjalnej młodzież spotkała się
z opiekunami merytorycznymi, którzy
przekazali informacje organizacyjne
i harmonogram zajęć.
Uczestnicy spotykają się raz w tygodniu
na dwugodzinnych zajęciach. Grupy matematyczne – w poniedziałki
w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, grupa
fizyczna – we wtorki w Zespole Szkół
nr 1 w Płocku, a chemiczna – w środy
w Zespole Szkół Centrum Edukacji.

Realizacja tej części projektu rozpoczęła się od 12 września. W sobotę, 24
września, młodzież wraz z opiekunami
uczestniczyła w wycieczce naukowej do
Warszawy na IX Festiwal Nauki, gdzie
wzięła udział w wykładach, pokazach,
warsztatach tematycznych.
Realizacja tego projektu edukacyjnego jest finansowana przez Urząd
Miasta Płocka, Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty
w Płocku.
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– wykłady interdyscyplinarne
dla wszystkich chętnych DELTAKLUBOWICZÓW,
– opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Wyniki ewaluacji cząstkowej przeprowadzanej wśród DELTAKLUBOWICZÓW wskazują na wysoki poziom
zadowolenia z uczestnictwa w projekcie
i sposobów jego realizacji. 

Autorki są nauczycielkami
kolsultantkami w Mazowieckim
Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Płocku,
koordynatorkami projektu
edukacyjnego dla młodzieży
DELTAKLUB.

Podręczniki szkolne
Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że lista podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego jest
sukcesywnie uzupełniana i ogłaszana. Dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, potwierdzone
decyzją podpisaną przez ministra, jest równoznaczne z wpisaniem podręcznika do wykazu MEiN.
Zatem nauczyciele mogą wybierać podręczniki z listy dostępnej w internecie. Tytuły podręczników
wybranych do nauczania w poszczególnych oddziałach należy ogłosić uczniom przed zakończeniem
roku szkolnego.

Sprawy związane z dopuszczaniem do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego
koordynuje Danuta Mieszkowska, Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego – Wydział
Programów i Podręczników, tel. 628 04 61, wew. 337 lub 34 74 337.
Sprawy związane z dopuszczaniem do użytku szkolnego podręczników do kształcenia zawodowego
i ogólnozawodowego koordynuje Urszula Łączyńska, Departament Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego – Wydział Kształcenia Zawodowego, tel. 34 74 838.
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Obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie
dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania
i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. Nr 25, poz. 220).

