16.11.2017r. Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku.
Projekt realizowany od 15.09. 2017r. we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Fundacją Edukacyjną im. Jacka Kuronia. Otrzymaliśmy „Narzędziownik Patrioty i Patriotki
XXI wieku” na podstawie, którego przygotowaliśmy zajęcia. Celem projektu jest zwrócenie
uwagi na współczesne pojęcie patriotyzmu.
W naszej szkole projekt był realizowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego pod
kierunkiem Marioli Romel-Kosiedowskiej i opiekuna SU Moniki Baranowskiej-Piasek.
My zwróciliśmy szczególną uwagę na poznanie jakie wartości, idee i postawy są ważne dla
uczniów naszej szkoły. Uczniowie klas VII i gimnazjalnych wypełniali diagram – Osobisty
krąg wartości, postaw i idei. Następnie grupa projektowa ustaliła grupowy krąg ważnych dla
wszystkich uczniów wartości i umieściła go na tablicy w holu szkoły. Najważniejsze dla
uczniów wartości (czyli te, które były wymieniane przez uczniów najczęściej i zaznaczane
„++”) to: szacunek, zaufanie, aktywny tryb życia, zdrowie, pomaganie innym, poczucie
humoru, dążenie do celu, wykształcenie, pasja, zainteresowania, miłość, przyjaźń, rodzina,
sprawiedliwość. Inne wymieniane przez uczniów wartości (zaznaczane „+”) to: odwaga,
szczerość, patriotyzm, uczciwość, tolerancja, odpowiedzialność, optymizm, pokój na świecie,
praca, kariera, pieniądze samodzielność.
Natomiast nasi uczniowie nie akceptują (zaznaczane „-„) następujących cech: przemocy
fizycznej i werbalnej, uzależnień, zazdrości, chciwości, kłamstwa, nienawiści, oszustwa,
kradzieży, ignorancji, nietolerancji, wywyższania się, odrzucania innych, polityki.
Następnie 30.11.20117 r. przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów (po 2 z każdej klasy)
„Nasza Idealna Szkoła”. Uczestnicy warsztatów przeprowadzili w dniu 31.10.2017r. zajęcia
w swoich klasach. Na podstawie wypracowanych przez klasy podsumowań grupa projektowa
ustaliła jak według uczniów powinna wyglądać „Nasza Idealna Szkoła”. Postulaty zostały
wywieszone na tablicy w holu szkoły (przygotowaliśmy je na wzór postulatów „Dream Your
School” ze strony internetowej goo.gl/SS3tKP.)
W dniu 16.11.2017r. odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 384 uczniów naszej
szkoły. Każdy uczestnik głosowania otrzymał preambułę Konstytucji. Oto wyniki
głosowania:
UCZENIE SIĘ
Chcemy:
• więcej praktyki mniej teorii – 9%
• wyboru dyscyplin sportowych – 2%
• wyboru języków obcych (np. chiński, japoński) – 7 %
• nowoczesnych i ciekawych lekcji – 2%
• przedmiotów dostosowanych wspólnie przez uczniów i nauczycieli do możliwości i potrzeb
poszczególnych uczniów – pod względem poziomu i formy prowadzenia lekcji – 6%
• pozytywnego systemu oceniania („ludzkie podejście”) – 3%
• częściej realizować projekty – 0,8%
• więcej zajęć integracyjnych (wycieczek, imprez, zabaw, nocowania w szkole) – 3%
• więcej kółek zainteresowań, również bardziej urozmaiconych zajęć sportowych – 0,2%
• lekcji o tolerancji – 0,5%

PRZESTRZEŃ
Chcemy:
• zmodernizowanej szkoły (wygodne krzesła, kanapy na korytarzach, stabilne drzwi w każdej
klasie, ruchome schody, większe klasy) – 11%
• stołówki z bufetem – 3%
• nowocześnie wyposażonych klas (rzutniki, tablice interaktywne, nowe komputery) - 1%
• dobrze wyposażonej hali sportowej (siłownia, basen) - 2%
• sklepiku – 9 %
• szafek dla uczniów – 3%
• radiowęzła – 11 %
LUDZIE
Chcemy:
• nauczycieli wyrozumiałych, miłych, sprawiedliwych, cierpliwych i mniej surowych – 3%
• szacunku do wszystkich w szkole – 1%
• nauczycieli słuchających naszych pomysłów i rad – 0,8%
• zaufania i komunikacji między uczniem a nauczycielem – 1%
• większej integracji między uczniami oraz uczniami i nauczycielami – 0,2%
• więcej pomocy i wsparcia dla uczniów słabszych ze strony innych uczniów i nauczycieli –
0,5%
• dobrego kontaktu między ludźmi – 5%
NOWE TECHNOLOGIE
Chcemy:
• dostępu do sprzętu elektronicznego podczas przerw i w czasie wolnym, np. radiowęzła,
tabletów, telefonów – 45%
• radiowęzła – wybierania muzyki przez uczniów – 6%
• tabletów dla uczniów – 6%
• dostępu do sprzętu: tablic multimedialnych, drukarki, komputerów, szybkiego Internetu –
9%
• tabletów zamiast książek i zeszytów oraz notatek na komputerze – 14%
• możliwości grania na telefonach podczas przerw – 17%
Na podstawie wyników głosowania Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem
będzie miała problem w wyborze zagadnień do przedstawienia dyrekcji. Wybrany przez
uczniów element dotyczy zapisów w Statucie Szkoły. Być może trzeba będzie jeszcze raz
wrócić do tematu „Nasza Idealna Szkoła” jeszcze raz.
Zdjęcia z głosowania można zobaczyć na stronie:
http://gimnazjumprabuty.pl/index.php/nasza-idealna-szkola-16-11-2017/
Sprawozdanie przygotowała Mariola Romel-Kosiedowska.

