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Uniwersytet Śląski zaprasza do udziału w projekcie
„Aktywny w szkole – aktywny w życiu”
Dla szkoły udział w projekcie
to wspaniała okazja do:
prowadzenia w szkole licznych działań edukacyjnych
dla uczniów ﬁnansowanych ze środków projektu
(zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy naukowe)
nawiązania stałej współpracy z Uniwersytetem
Śląskim
otrzymania zakupionego ze środków projektu sprzętu
służącego interaktywnemu prowadzeniu zajęć
nawiązania współpracy ze szkołami w innych regionach (wspólne wycieczki i obozy, udział w konkursie)
uzyskanie środków na wyposażenie w nowoczesne
materiały edukacyjne
wsparcie nauczycieli o twórczej postawie wobec zadań
dydaktycznych
Korzyści dla nauczycieli:
bezpłatny udział w cyklu warsztatów dot. kształtowania kompetencji kluczowych (realizowane w systemie
weekendowym z ﬁnansowanym ze środków projektu
noclegiem i wyżywieniem), a tym samym wykorzystanie okazji do wykazania własnej aktywności w zakresie rozwoju zawodowego
możliwość uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu
stosowania nowoczesnych metod pracy z uczniem
w ramach indywidualnych konsultacji prowadzonych
przez doświadczonych nauczycieli akademickich
wsparcie w zakresie projektowania nowoczesnego
procesu dydaktycznego oraz rozwiązań metodycznych
nawiązanie współpracy naukowej z Uniwersytetem
Śląskim w ramach Ponadregionalnych Warsztatów
Naukowych
okazja do spotkania nauczycieli z innych regionów
– wymiany doświadczeń, opracowania wspólnych
projektów
prowadzenia w swojej szkole zajęć pozalekcyjnych
ﬁnansowanych ze środków projektu
możliwość opublikowania swoich koncepcji dot. kształtowania kompetencji kluczowych, artykułów, prac
o charakterze naukowym w recenzowanym internetowym biuletynie redagowanym w ramach projektu

Korzyści dla uczniów:
nawiązanie kontaktu z Uniwersytetem Śląskim – poznasz studentów, wykładowców, zwiedzisz budynki
- świat uczelni wyższej nie będzie Ci już obcy :-)
działanie w nowocześnie prowadzonych i świetnie
wyposażonych kołach zainteresowań – Kołach Naukowych Młodych umożliwi rozwinięcie zainteresowań
i przygotuje Cię do podjęcia świadomego wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej, a później kierunku studiów
i przyszłej pracy zawodowej – rozpocznij karierę już
w gimnazjum!
w ramach dwudniowych szkoleń wyjazdowych
– „Warsztaty Aktywności Własnej” przy wsparciu profesjonalistów dokonasz analizy własnego potencjału
i zaplanujesz ścieżkę edukacyjną i kariery
nawiązanie kontaktów z młodzieżą z innych regionów
kraju – wspólne wycieczki i obozy naukowe,
jeżeli jesteś wybitnie zdolny będziesz brał udział,
wspólnie z wykładowcami i studentami, w specjalnych
sesjach naukowych organizowanych w Uniwersytecie
Śląskim Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych
udział w 3-dniowych wycieczkach i tygodniowym
obozie naukowym poszerzy Twoje horyzonty, pozwoli
poznać nauczycieli i kolegów od innej strony, stanie się
inspiracją do twórczego działania
konkurs z nagrodami dla zespołów ponadregionalnych
– jedną z nagród jest udział w profesjonalnej sesji
zdjęciowej - Twój portret będzie elementem wystawy
promującej projekt
zostaniesz współtwórcą internetowego biuletynu
– Twoje pierwsze publikacje naukowe
jeżeli nie czujesz się mocny z matematyki, ﬁzyki lub
biologii weźmiesz udział w bezpłatnych zajęciach
wyrównujących, których wybór należy do Ciebie (sam
zdecydujesz ile godzin, na który przedmiot chcesz poświęcić) – kameralne, trzyosobowe grupy i zaakceptowany przez Was prowadzący zapewnią sukces!
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