Projekt „AKTYWNY W SZKOLE –AKTYWNY
W ŻYCIU”
W grudniu 2008 roku Gimnazjum w Przyrowie przystąpiło do projektu „AKTYWNY
W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU”. Projekt przygotowany i prowadzony przez
Uniwersytet Śląski w Katowicach skierowany był do uczniów gimnazjów oraz nauczycieli,
dyrektorów i przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych województw śląskiego,
małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Najważniejszym celem projektu było zwiększenie
kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w zakresie matematyki, informatyki
i przedsiębiorczości. Projekt stawiał także na promocję indywidualnych talentów, zwiększenie
poziomu motywacji do dalszej edukacji, a także stworzenia warunków do wymiany
doświadczeń uczniów i nauczycieli z różnych regionów i środowisk.

Do każdej z grup przewidziano odmienną ścieżkę udziału w projekcie, której schemat
znajduje się poniżej:
Harmonogram działań przedstawiał się następująco:
 Warsztaty dla dyrektorów szkół i przedstawicieli JST „Nowoczesna szkoła –
aktywne społeczeństwo”: styczeń – marzec 2009
 Warsztaty dla nauczycieli: „Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu
przedmiotów”: luty – wrzesień 2009
 „Budowanie aktywności edukacyjnej ucznia”: styczeń – marzec 2009
 Działania przewidziane dla uczniów od września 2009.
O samego początku uczniowie i nauczyciele bardzo aktywnie włączyli się w realizację
projektu. Wytypowano trzech nauczycieli (Małgorzata Brodek, Katarzyna Stefaniak i Jerzy
Sikorski) oraz 35 uczniów. Utworzono trzy sekcje naukowe oraz grupy Wsparcia i Pomocy.
W trakcie trwania projektu uczniowie brali udział w:
 Obozy naukowe – Turawa 2010 rok, Białka Tatrzańska 2012 rok.
 Wycieczki trzydniowe:.
- Wisła– Cieszyn 2010 r.
- Katowice– 2011 r.
- Łódź– 2012 r.
- Kraków– 2012 r.
 Ponadregionalne Warsztaty Naukowe w Katowicach – 6 wyjazdów na Uniwersytet
Śląski.
 Szkolenia „Warsztaty Aktywności Własnej” – 6 cykli szkoleniowych.
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Warsztatach Naukowych. Nagrody otrzymali uczniowie przygotowujący prezentację
o naszym regionie oraz uczniowie tworzący Poster o realizacji projektu.
W trakcie trwania Projektu, Gimnazjum w Przyrowie było jedną ze szkół która nie miała
żadnych problemów z realizacją zadań.
Dzięki projektowi Gimnazjum w Przyrowie wzbogaciło się o bardzo dużą ilość pomocy
naukowych o łącznej wartości ponad 35 tyś. złotych.
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