Honorowe wyróżnienie
Podstawowej nr 4

„

Szkoły

z

pomysłem”

dla

Szkoły

21 października 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik Nasza Szkoła odebrała Honorowe
Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. Otrzymaliśmy takie
wyróżnienie w kategorii „Szkoła z pomysłem na uczenie”.
„Szkoła z pomysłem" to prestiżowe wyróżnienie przyznawane szkołom, które wykazały się
oryginalnością, kreatywnością i innowacyjnością działań uczniów i nauczycieli. Nasza szkoła
otrzymując takie wyróżnienie znalazła się w gronie najlepszych szkól z pomysłem na
uczenie. Nominacje uzyskało 17 szkół warszawskich. Wśród nich tylko cztery w kategorii
„ Szkoła z pomysłem” na uczenie, w tym nasza placówka jako jedyna szkoła podstawowa
w Warszawie.
Wprowadzone w naszej szkole innowacje, różnorodne inicjatywy, metody i techniki
pobudzające kreatywność oraz wyobraźnię, a także inspirowanie do różnych form
aktywności i ciekawości w odkrywaniu świata pozwalają naszym uczniom osiągnąć sukcesy
i dostrzegać, że nauka nie musi być nudna. Zachęceni wynikami chcemy promować uczenie
przez zabawę i aktywne działanie, pobudzać myślenie krytyczne, logiczne rozumowanie oraz
twórcze rozwiązywanie zadań na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych. Naszą misją jest
wyposażenie absolwenta Szkoły Podstawowej nr 4 w wiedzę i kompetencje pozwalające na
bycie człowiekiem twórczym, poszukującym i ciekawym. Dbamy o wszechstronny rozwój
osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Rozwijamy uzdolnienia
i zainteresowania na wielu płaszczyznach, wykorzystując różnorodne nowoczesne metody
wspomagane technologią informacyjno-komunikacyjną.
Przezwyciężamy schematy i rutynę, zachęcając do samodzielnych poszukiwań, kreatywności
i aktywności. Uatrakcyjniamy i bawimy się wraz z uczniami nauką. Prowadzimy wiele
równoległych działań na terenie szkoły, aby wykształcić dziecko mądre, ciekawe, świadome,
wrażliwe, otwarte kulturowo i światopoglądowo. Budujemy pozytywną, wewnętrzną
motywację do nauki i wzbudzamy ciekawość. Angażujemy uczniów do wdrażania własnych
pomysłów i uczymy odpowiedzialności za nie.
Nasze działania przynoszą wymierne rezultaty. Uczniowie uzyskują pożądaną wiedzę
i pewność siebie w jej operowaniu coraz liczniej uczestnicząc i osiągając sukcesy na
olimpiadach, konkursach oraz zdobywając bardzo wysokie wyniki w sprawdzianie po klasie
szóstej.
W oparciu o różnorodne i nowoczesne metody przekazujemy rzetelną wiedzę a uczniowie
nabywają
umiejętności twórczego rozwiązywania zadań, rozbudzają wyobraźnię
i umiejętność samodzielnego myślenia, poszukują i testują skuteczne metody uczenia się.
Przykładowe działania projektu „Szkoła z pomysłem na uczenie”
dotyczyły głównie
matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego, a także zagadnień związanych
z rozwojem kreatywności, logicznego myślenia i sposobów uczenia się.
Stosujemy proste, jak i złożone środki dydaktyczne, które ułatwiają zapamiętywanie
i późniejsze odtwarzanie informacji. Wykorzystanie najnowszych technologii oraz synestezji
w przekazywaniu wiedzy, pozwala uczniowi utrwalić treści programowe oraz uświadamia
możliwość wykorzystania jej na co dzień.
Dzięki Honorowemu Wyróżnieniu „Szkoły z pomysłem” nasza szkoła kolejny raz
udowodniła, że wspieramy rozwój uczniów o różnorodnych zdolnościach i predyspozycjach

twórczych.
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