


Kto?

… i zaprzyjaźnieni nauczyciele oraz pasjonaci nauk i umiejętności wszelkich



wIEm, że szkoła może być fajna …

•… jeżeli możesz realizować swoje zainteresowania.
•… jeżeli towarzysz Ci w tym nauczyciel-pasjonat.
•… jeżeli nauka nie jest celem samym w sobie, tylko 
środkiem do realizacji projektu, który ma dla Ciebie sens.



Co?
Celem projektu jest stworzenie nieformalnej propozycji edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym. 
Ta propozycja – fajna szkoła - ma opierać się na zasadach uczenia się przez doświadczenie, 
w bezpośredniej interakcji z dorosłym, który jest w swojej dziedzinie ekspertem. 
Planowane zajęcia fajnoszkolne obejmą różne obszary wiedzy oraz życia społecznego              
i będą odbywały się raz w miesiącu, 
• stacjonarnie, 
• zdalnie (komunikatory cyfrowe), 
• w terenie (miejsce wskazane przez prowadzącego),
• lub na świeżym powietrzu.

Po każdych zajęciach – dla chętnych dzieci - będzie możliwość pracy 
w długoterminowym projekcie na temat, pod opieką nauczyciela / eksperta.



Terminarz zajęć dla dzieci
Wrzesień 2020 Geografia w Jurze, Jura w geografii Cały dzień

Październik 2020 Roboty do roboty – warsztat z kodowania 1h

Październik 2020 Historia piractwa: wprowadzenie do nauki zawodu  1h

Listopad 2020 Zaglądamy za kulisy – wycieczka po Teatrze Miejskim w Gliwicach Cały dzień

Grudzień 2020 Magiczny napój i inne przekąski – warsztat kulinarny 1h

Grudzień 2020 Wszystko nam wyśpiewacie – warsztat wokalny 1h
Styczeń 2021 Spalmy Boże Narodzenie – wycisk na sali gimnastycznej Cały dzień

Luty 2021 Pokonaj smoga – bo środowisko jest ważne 1h

Luty 2021 Lekcja języka śląskiego 1h

Marzec 2021 Co w wiosennym lesie piszczy – wycieczka z leśniczym Cały dzień

Kwiecień 2021 Podchody po angielsku; zakończenie roku szkolnego Cały dzień



Działania towarzyszące
Równolegle do zajęć dla dzieci prowadzona będzie seria warsztatów metodycznych, 
adresowanych do nauczycieli biorących udział w projekcie. 



Październik 2020 Anna Turula Kubek w kubek. Trudna sztuka komunikacji z uczniem 2h
Listopad 2020 Tymek Rduch Praca metodą projektów – bo tylko wydaje nam się, że umiemy 2h
Grudzień 2020 Krzysztof Bajerski Metoda skautowa – jak szkoła może na niej zyskać 2h
Styczeń 2021 Anna Turula

Jacek Załuski
Dynamika stosunków społecznych w grupie uczniowskiej 2h

Luty 2021 Andrzej Pytlik Jak ich zmotywować? 2h
Marzec 2021 Jacek Pietraszuk A może raz na cyfrowo? 2h
Kwiecień 2021 Anna Turula 

Jacek Załuski
Podsumowanie projektu – dyskusja 2h

Terminarz zajęć dla nauczycieli



Koordynatorzy projektu

Anna Turula, 
profesor Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie; doświadczony 
dydaktyk; pasjonatka i propagatorka 
innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu, 
również z wykorzystaniem nowych 
technologii; lata formacyjne spędziła w 
dobrym harcerstwie: była drużynowa, 
harcmistrz.



Koordynatorzy projektu

Jacek Załuski,
Certyfikowany Project Manager 
(IPMA); żeglarz, podróżnik; 
pomysłodawca, organizator i skiper w 
rejsach z udziałem, osób niewidomych, 
w tym „Zobaczyć Horn” (2018);
lata formacyjne spędził w dobrym 
harcerstwie: były drużynowy, 
harcmistrz.



Pierwsza – pilotażowa -
edycja fajnej szkoły…

… rusza we wrześniu 2020 w Gliwicach. 
Weźmie w niej udział 16-cioro dzieci, 
które zaprosiliśmy do tego projektu.
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