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W drodze do dorosłości
Gimnazjum w Koźmicach Wielkich w ciągu roku szkolnego oferuje swoim uczniom
różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty. Oprócz pracy typowych kół
zainteresowań, w ramach których młodzież przygotowywana jest do udziału w konkursach
przedmiotowych, w szkole realizowane są działania projektowe mające na celu nauczanie
z wykorzystaniem metod warsztatowych.
W wyniku stosowania tej formy pracy z uczniami mamy laureatów kilku konkursów –
biologicznego, informatycznego, biblijnego oraz konkursu tematycznego
„O wolność Rzeczypospolitej. Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski – żołnierze
wolności”.
W ramach działań projektowych uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli
w projekcie „W drodze do dorosłości”, realizowanym przez szkołę we współpracy
z Narodowym Bankiem Polskim i zaakceptowanym przez Komisję ds. Wspierania
Społecznych Inicjatyw Edukacyjnych NBP.
W trakcie zajęć uczniowie przygotowywali prezentacje na temat świadomego wyboru
dalszej drogi kształcenia oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat „Mój talent – drogą do zatrudnienia”,
zawierający szczególne dla uczniów przesłanie – „Odkryj swój talent i podążaj za nim”.
Gimnazjaliści przedstawili możliwości rozwoju osób utalentowanych, opisali czynniki
wpływające na powodzenie zawodowe, apelowali, by wierzyć w swoje możliwości i nie
marnować szans.
Na zajęciach warsztatowych kształcili umiejętność skutecznego komunikowania się
oraz pracy w zespole. Dyskusje rozwijały ich kreatywność, a poszukiwanie informacji na dany
temat poszerzało horyzonty.
Prezentacje audiowizualne przygotowane przez uczniów cechował wysoki poziom –
wnikliwość i zrozumienie problemu, a także pomysłowe jego przedstawienie. Walory
prezentacji podnosił fakt, że realizowane były na podstawie wcześniej dokonanych
obserwacji, przeprowadzonych badań i wywiadów. Autorzy pokazów audiowizualnych
unaocznili też zaawansowane umiejętności informatyczne w zakresie tworzenia i edycji
prezentacji.
W czerwcu 2012 roku uczniowie gimnazjum przedstawili wytwory swoich działań na
forum szkoły – kolegom i koleżankom, nauczycielom i rodzicom.
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W ramach projektu „W drodze do dorosłości” w szkole zorganizowany został konkurs
na najciekawszy film. Impreza pod nazwą „Mój sposób na kryzys – sztuka mądrego
zarządzania” przeznaczona była dla najzdolniejszych uczniów, a jej celem – rozbudzenie
odpowiedzialnej postawy, mobilności, uświadomienie potrzeby zdobywania wykształcenia
i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także konieczności pozyskania
dobrego zawodu i pracy. Konkurs stał się niezwykłym wyzwaniem dla uczniów, ponieważ
wymagał od nich umiejętności aktora, scenarzysty, reżysera, operatora filmowego, a także
specjalisty w dziedzinie obróbki filmu metodą komputerową. Uczniowie zaskoczyli
wszystkich pomysłowością, niestandardowym ujęciem problemu oraz różnorodnością
propozycji motywowania do oszczędnego gospodarowania środkami w dobie kryzysu.
Nasi gimnazjaliści rozwijali swoje zainteresowania również w wielu innych
dziedzinach. Brali udział w tematycznych zajęciach warsztatowych, np. historyczno-językowych, artystyczno-geograficznych czy biologiczno-chemicznych. Aktywnymi
metodami – prowadząc obserwacje, badania, wywiady, analizę danych – rozwijali swoje
zainteresowania, zdolności i zamiłowania. Kultywowali tradycję narodową, tworzyli
materiały promocyjne i sprawozdania naukowe.
Grupa historyczno-językowa przygotowała broszurę „Z pamiętnika mieszkańca
regionu” zawierającą informacje o przeszłości regionu, ważnych wydarzeniach historycznych,
przedstawiając je na tle historii Polski. Zbadała też cechy dialektu małopolskiego występujące
w regionie.
Uczniowie i uczennice z grupy ekologicznej przygotowali raport o stanie czystości
środowiska naturalnego. W pracy zamieścili wyniki badań na temat zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wód na naszym terenie. Raport nie tylko informował o bieżącym stanie
środowiska w regionie, zawierał również wiadomości przeznaczone dla innych uczniów i ich
rodziców o sposobach przeciwdziałania praktykom zagrażającym środowisku, wzmacniając
ich poczucie odpowiedzialności ekologicznej i podnosząc wiedzę na temat ekologii.
Grupa zajmująca się tematyką kulturową opracowała folder promujący nasz region
oraz zorganizowała wernisaż „Zabytki to nie wszystko”. Zaprezentowała w tych formach
walory regionu – ciekawe miejsca, sylwetki interesujących postaci i lokalnych artystów.
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Zastosowana w naszej szkole metoda warsztatowego prowadzenia zajęć ma
dodatkowy walor – umożliwia uczniom uzyskanie umiejętności planowania działań,
gromadzenia i selekcjonowania materiałów, analizowania wyników oraz prezentowania
wniosków.
Uczniowie naszego gimnazjum mogą być również dumni z innego dużego osiągnięcia.
W ramach rozwijania zainteresowań informatycznych uczestniczyli w szkoleniach
komputerowych i uzyskali pierwsze w naszej szkole Certyfikaty ECDL Start, które świadczą
o ich potencjale intelektualnym i dążeniu do rozwijania zdolności.
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