
Szkolny Festiwal 2.0 

 

Dnia 1 czerwca 2016 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Festiwal 2.0, podczas 

którego zostały zaprezentowane działania wykonane w II semestrze w ramach realizacji 

projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0. W imprezie udział wzięli uczniowie trzech klas pierwszych i 

jednej klasy drugiej. O wykonywanych działaniach opowiadali zarówno nauczyciele 

prowadzący poszczególne grupy jak i uczniowie. 

W II semestrze zostały zrealizowane następujące działania: 

1) Ścieżka Uczymy innych – opiekun grupy Alicja Stefanowicz. Uczennice klasy drugiej 

opowiedziały o zajęciach, które przeprowadziły w klasie 2 SP. Podczas lekcji 

zaprezentowane były zwyczaje Irlandczyków związane z 17 marca, a także odbyła się 

nauka tańca irlandzkiego. W klasie 4 SP gimnazjalistki prezentowały zwyczaje ludzi 

żyjących niegdyś na dzikim zachodzie. 

2) Ścieżka Czytanie ze zrozumieniem – opiekun grupy Justyna Glaubert. W ramach tej 

ścieżki zrealizowano zajęcia, których głównym celem było zrozumienie poezji 

Tadeusza Różewicza. Wykorzystanie różnych źródeł kultury na pewno ułatwiło 

interpretację poznanych utworów. 

Kolejnym działaniem była akcja czytelnicza, która wpisywała w Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich, a jej celem była popularyzacja czytelnictwa wśród 

młodzieży. Do współpracy włączyły się niemal wszystkie klasy, dzięki czemu szkołę 

przez długi czas dekorowały plakaty zachęcające do czytania książek. 

3) Ścieżka Debata uczniowska – opiekun zespołu Roman Nakonowski. W tym semestrze 

w szkole odbyły się debaty, podczas których uczniowie dyskutowali o zakazie 

używania telefonów komórkowych w szkole, czy też o formach aktywności 

obywatelskiej. Z relacji młodzieży wynika, że ta forma wymiany wiedzy i poglądów 

bardzo im się podoba. 

4) Ścieżka Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj – opiekun grupy Anna Awiżeń. Grupa ta 

na drodze eksperymentów szukała odpowiedzi na różne pytania, np. „Co mają 

wspólnego skorupki jaj i muszle morskich małż?”, „Która woda nadaje się do prania, a 

która do spożycia?”.  Współpracowali także z PWSZ w Elblągu.  O działaniach 

podejmowanych w ramach programu opowiedział jeden z gimnazjalistów. Pod jego 

kierunkiem kilka osób z widowni mogło przeprowadzić pewne doświadczenia. 

 

Na zakończenie spotkania został odczytany Kodeks 2.0. Są to wskazówki na przyszłość do 

korzystania z TIK w mądry i uczciwy sposób. 

Publiczność z dużym zainteresowaniem wysłuchała wystąpień, obejrzała zdjęcia, wystawę 

prac plastycznych. Przeprowadzane przez uczniów doświadczenia chemiczne wzbudziły 

największą ciekawość, tym bardziej, że to uczeń uczył innych uczniów. 


