
 

 

 

 

W październiku 2021 r. nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu 

edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, który opiera się na 

niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie 

klas I-III włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega 

na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech  

i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu 

wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie 

zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie. Projekt 

realizowany będzie do 31 maja 2022 roku. 

 

CELE PROJEKTU: 

- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, 

- rozwijanie aktywności czytelniczej, 

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 

- zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, 

- wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie 

 zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, 

- integracja zespołu klasowego, 

- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. 

 

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW: 

I MODUŁ - PODRÓŻE MAŁE I DUŻE  

II MODUŁ - NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY  

III MODUŁ - NA RATUNEK  

 

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie 

PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE. 

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród zaproponowanych 

lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela 

lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. 

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu 

sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu 

potwierdzenie realizacji tego modułu.  



Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2021/2022. Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do 

rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów naszej szkoły. 

Wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji projektu zostaną udostępnione na stronie 

projektu: www.niezbedniknauczyciela.com 

 

http://www.niezbedniknauczyciela.com/

