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Nudy w szkole – ależ skąd!
Od pewnego czasu w polskich szkołach widoczna jest zmiana sposobu nauczania. Już w XIX
wieku jeden z najważniejszych pedagogów w dziejach szkolnictwa – John Dewey zauważył,
iż świat wartości musi powstawać w świecie doświadczenia i życia codziennego. Dlatego
należy pamiętać, że program nauczania to nie tylko fakty, daty pojęcia, czy wzory. Szkoła ma
uczyć funkcjonowania w świecie dynamicznych zmian i globalnego przepływu informacji,
a nie tylko teoretycznych podstaw, encyklopedyzmu, formuł i regułek, które uczniowie
rozumieją wyłącznie w kategorii 3 Z (zakuć, zdać i zapomnieć). Czy tak ma wyglądać
nowoczesna szkoła w XXI wieku? Zdecydowanie NIE, dlatego też chciałabym przedstawić
zajęcia, które są odzwierciedleniem innowacyjnej idei: nauka poprzez praktykę.
Od 3 lat organizowane są zajęcia artystyczne i techniczne dla uczniów klas drugich
i trzecich. Są to zajęcia praktyczne, realizowane w wymiarze dwóch godzin tygodniowo,
których celem jest nauka nowych, ciekawych, ale przede wszystkim przydatnych
w codziennym życiu umiejętności. Co więcej, szeroka oferta została przygotowana
po konsultacjach z młodymi ludźmi, ponieważ ma ona odpowiadać bezpośrednio na ich
zainteresowania.
Gimnazjaliści w drugim roku nauki mogą wybrać zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne
lub teatralne. Sami dokonują wyboru, poszerzają swoją wiedzę, nabywają określone
umiejętności związane z ich zainteresowaniami. W ramach zajęć plastycznych uczniowie
pogłębiają wiedzę na temat malarstwa, rzeźby i rysunku. Tworzą własne dzieła,
przygotowują wystawy, biorą w udział w konkursach i odnoszą w nich sukcesy. Jednym
z najważniejszych przedsięwzięć była wystawa wycinanek ludowych, która stanowiła piękną
oprawę obchodów Dnia Reymonta.
Na zajęciach muzycznych młodzi ludzie zgłębiają tajniki akordów i gry na gitarze, uczą się
śpiewu. Poznają dzieła wirtuozów i klasyków muzyki poważnej, sięgają też po teksty
i melodie związane z naszym regionem, ukazujące piękno mazurskich jezior i lasów. Ćwiczą
również hity muzyki rozrywkowej.
Siódme poty wylewają miłośnicy tanecznych rytmów na zajęciach, łączących klasykę
z nowoczesnością. Gimnazjaliści uczą się, czym jest rytm, rama, ale też synchron czy styl
funky. W gimnazjum działa zespół taneczny, który uświetnia występami uroczystości
i zabawy szkolne. Po takich zajęciach nikt nie obawia się już poloneza rozpoczynającego bal
gimnazjalny.
Młodzi artyści podczas zajęć teatralnych ćwiczą ruch sceniczny, koordynację, mimikę.
Poznają tajniki emisji głosu i uczą się, jak wyrażać emocję poprzez słowo i ruch. Efektem
działań młodych ludzi było m. in. przygotowanie jasełek, które uświetniły kiermasz
bożonarodzeniowy.
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W trzeciej klasie również nie można się nudzić, najstarsze roczniki mają do wyboru zajęcia
kulinarne, papieroplastykę, fotografię i elektrotechnikę. Zajęcia kulinarne prowadzone są
aż w dwóch grupach cieszą się dużą popularnością. Odbywały się nawet podczas ferii
zimowych! W związku z zadeklarowaną przez młodzież chęcią uczestniczenia w zajęciach
kulinarnych udało się wyposażyć pracownię, która ma stanowiska do gotowania i pieczenia,
lodówkę i podstawowe sprzęty kuchenne (gofrownicę, frytkownicę, opiekacz do kanapek,
itp.). Uczniowie poznają zasady bezpieczeństwa, uczą się korzystać z narzędzi i przyborów
kuchennych we właściwy sposób. Poznają zasady zbilansowanej diety i zdrowego żywienia,
przygotowują potrawy: od najprostszych koktajli, poprzez sałatki, dania mączne, aż po dania
obiadowe. Młodzież zgodnie twierdzi, iż są to bardzo „owocne” godziny.
Papieroplastyka przeznaczona jest dla osób, które mają artystyczne talenty i lubią
innowacyjne techniki pracy. Uczniowie bowiem uczą się prostymi sposobami uzyskiwać
papier czerpany, tworzą formy przestrzenne, poznają innowacyjne techniki origami
czy decoupage’u. Rozwijają swoje zdolności manualne poprzez tworzenie ciekawych form
czy ozdób.
Osoby zainteresowane fotografią też mogą znaleźć coś dla siebie. Zajmują się nauką
właściwego kadrowania, operowania światłem i cieniem. Gimnazjaliści wychodzą w plener,
gdzie fotografują piękno przyrody, uwieczniają ciekawe zjawiska. Odbyli również wycieczki,
których celem było obejrzenie profesjonalnego studia fotograficznego. Uczennice zobaczyły
wyposażenie takiego studia, mogły podziwiać aranżacje tła, ciemnię, popracować
na profesjonalnym sprzęcie fotograficznym, a także spróbować sił w roli fotomodelek.
Zajęcia dla majsterkowiczów, gdzie młodzi technicy tworzą np.: makiety skrzyżowania
z zastosowaniem diod LED, poznają układy szeregowe i równoległe. Uczą się łączenia
materiałów, lutowania poprzez tworzenie określonych form (np. miedzianych okularów
czy miniaturowego roweru). Po takich zajęciach żaden mechanizm nie jest straszny
czy skomplikowany. Zajęcia elektrotechniczne cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza
męskiej części społeczności szkolnej.
Jak pokazują powyższe przykłady, nauka wcale nie musi być nudna i schematyczna.
Wystarczy tylko ciekawy pomysł i otwartość na potrzeby młodych ludzi, którzy chcą
poznawać rzeczy interesujące. Nabyte umiejętności mogą przydać się im na dalszych etapach
edukacji i w codziennym życiu. Oferta zajęć nie jest zamknięta, ponieważ nauczyciele starają
się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom stawianym przez kolejne roczniki gimnazjalistów.
Nauka to też ciekawe wyjazdy edukacyjne w ramach „Spotkań z nauką”, koła zainteresowań
i wiele innych innowacyjnych pomysłów – wszystko przed nami!
Małgorzata Zapadka
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Rower powstał na zajęciach elektrotechnicznych

Samochód z zastosowaniem diod
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