Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej UNESCO ASPnet
Koordynator Szkolny ASPnet wypełnia ten formularz w porozumieniu z zespołem kierowniczym
i przedkłada go Krajowemu Koordynatorowi ASPnet. Prosimy o załączenie wszelkich
dokumentów - materiałów (wycinki prasowe i z mediów społecznościowych, wiadomości,
zdjęcia, publikacje) powstałych w wyniku działań ASPnet.
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1. Informacje o Koordynatorze Szkolnym
Pan

Pani

Imię:

Barbara

Nazwisko:

Perenc

E-mail:

b.perenc@1lo.zory.pl

Telefon:

32 4342933

2. Informacje o szkole członkowskiej
Proszę wskazać czy szkoła jest:
Prywatna

Publiczna

Mieszana/inna

Proszę wskazać czy szkoła jest położona:
w

strefie miejskiej
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Proszę wskazać poziom edukacyjny szkoły:

Przedszkolny

Zawodowy

Podstawowy

Ponadpodstawowy

Instytucja Kształcąca Nauczycieli

3. Realizacja wymagań dotyczących członkostwa w ASPnet.
Ta sekcja zawiera informacje o minimalnych wymaganiach dotyczących członkostwa w ASPnet (patrz
„Przewodnik dla członków” Sekcja 4).
Proszę wskazać, czy szkoła eksponuje w swojej siedzibie znak * przynależności do ASPnet:
* Znak może odnosić się do Oficjalnego Certyfikatu ASPnet UNESCO, tablicy lub obrazu wykonanego przez uczniów.

➢ Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź przy każdym pytaniu
Tak
Czy w zeszłym roku szkolnym szkoła złożyła roczne sprawozdanie Koordynatorowi
Krajowemu?
Czy na początku roku szkolnego szkoła przedłożyła Krajowemu Koordynatorowi roczny plan
pracy, opisujący spodziewane osiągnięcia?

✓
✓

Czy w ciągu roku szkolnego szkoła uczestniczyła w co najmniej jednym globalnym i / lub
regionalnym* projekcie, konkursie lub kampanii zaproponowanym przez UNESCO?

✓

Nie

✓

Czy w ciągu szkolnego roku szkoła uczestniczyła w co najmniej jednym ogólnopolskim
projekcie, konkursie lub kampanii zaproponowanych przez Koordynatora Krajowego ASPnet?
Czy w tym roku szkolnym szkoła zaktualizowała swoje informacje na platformie online
ASPnet (OTA)?
Proszę wskazać, czy szkoła oznaczona jest tablicą/informacją/znakiem * mówiącą o
przynależności do ASPnet:

✓

Proszę wskazać, czy szkoła poinformowała społeczność szkolną (rodziców, kadrę, uczniów) o
swoim członkostwie w ASPnet:

✓

* Kraje członkowskie UNESCO tworzą pięć grup regionalnych: Afryka; Państwa Arabskie; Azja i Pacyfik; Europa
i Ameryka Północna; Ameryka Łacińska i Karaiby.

Proszę zamieścić wszelkie uwagi, które Państwo mogą mieć w odniesieniu do wymagań
członkostwa ASPnet:

Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet

2

4. Obchody Międzynarodowych Dni ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych
Proszę wskazać na poniższej liście Międzynarodowe Dni ustanowione przez ONZ z kalendarza UNESCO
ASPnet, które szkoła obchodziła w czasie tego roku szkolnego: (Można wybrać więcej niż jeden dzień lub
zaznaczyć „Brak” w polu poniżej i przejść do sekcji 5)

Żadnego – Nie obchodziliśmy żadnego Międzynarodowego
Dnia ustanowionego przez ONZ
LISTA MIĘDZYNARODOWYCH DNI
ustanowionych przez
ORGANIZACJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH –
Kalendarz ASPnet

Tak,
obchodziliśmy
ten dzień

Międzynarodowy Dzień Edukacji
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce
Światowy Dzień Radia
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacja Rasową
Światowy Dzień Poezji
Światowy Dzień Wody
Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Światowy Dzień Wolności Prasy
Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia
Międzynarodowy Dzień Światła
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju
Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Oceanów
Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej Świata

Tak, włączyliśmy
całe środowisko
szkolne w
obchody tego
dnia

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami
i jego Zniesienia
Międzynarodowy Dzień Demokracji
Światowy Dzień Pokoju
Światowy Dzień Nauczyciela
Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Dzień Narodów Zjednoczonych
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju I Rozwoju
Światowy Dzień Filozofii
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✓

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
Światowy Dzień AIDS
Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Dzień Praw Człowieka

✓
✓

Międzynarodowy Dzień Migrantów
Obchodziliśmy następujące Międzynarodowe Dni ONZ, które nie są uwzględnione w kalendarzu ASPnet:
Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą (17 czerwca)
Międzynarodowy Dzień Walki z faszyzmem i antysemityzmem (9 listopada)
Światowy Dzień Cukrzycy (14 listopada)
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5. Działania ASPnet
Ta sekcja gromadzi informacje o rodzajach działań ASPnet realizowanych w ciągu roku szkolnego.
➢ Proszę uwzględnić wszystkie działania ASPnet zrealizowane w ciągu roku szkolnego, zidentyfikować główne działanie dla każdej poniższej kategorii
podać jego nazwę. W przypadku braku działania dla jednej kategorii, proszę zostawić to pole puste.
Projekt zainicjowany przez UNESCO:
2021 International Essay Contest for Young People "What is Life?"
Uczennica klasy 1d oraz uczennica klasy 2eN wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Ludzi na Esej w 2021 roku organizowanym przez Goi
Peace Foundation. Tytuł eseju: "What is Life?". Esej należało przesłać do 15 czerwca br., w chwili pisania sprawozdania nie wiadomo, jakie są wyniki konkursu.
Opiekę nad uczennicami sprawowała Joanna Jaróżek.
Projekt zainicjowany przez Krajowego Koordynatora: _____________________________________________________
Projekt zainicjowany przez szkołę:
Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu wg pomysłu nauczycielki wiedzy o społeczeństwie (opisane w punkcie 6)
Inicjatywa prowadzona przez uczniów :
Projekty realizowane w ramach ogólnopolskiej olimpiady: Zwolnieni z Teorii (opisane w punkcie 9)
Wymiana szkolna:
Projekt polsko-niemieckiej wymiany uczniów I LO im, K.Miarki oraz Friedrich-Rückert-Gymnasium w Ebern został przesunięty po raz kolejny na następny rok
szkolny 2021/22, ponieważ zarówno w naszym kraju jak też w Niemczech i w Bawarii wszelkie miedzynarodowe projekty zostały wstrzymane. Wiekszość
uczestników projektu 2019/20 utrzymuje kontakty do dnia dzisiejszego, choć ci uczniowie z Ebern, którym pandemia uniemożliwiła rewizytę, nie będą już mieli
okazji odwiedzić nas w ramach projektu. Organizatorzy są w stałym i serdecznym kontakcie. Z końcem tego roku szkolnego ustalono wspólnie nowy termin
realizacji projektu wymiany na wiosnę 2022 roku. Zaplanowano nowy projekt i mamy nadzieję, że tym razem uda się przywrócić naszą ponaddwudziestoletnią
współpracę i przeprowadzić tradycyjną wymianę uczniów bez większych przeszkód.
Podobnie wygląda sytuacja z wymianą polsko-czeską. Z racji bliskiej odległości do zaprzyjaźnionej szkoły w Orlovej planujemy szybką reaktywację tradycyjnych
spotkań, jak tylko będzie to możliwe.
Koordynatorki (zawieszonych) projektów wymian:
Polsko – niemieckiej: Barbara Barglik
Polsko – czeskiej: Monika Chromik
Kampania: ________________________________________________________________________________________
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Uczestnictwo w konferencjach/spotkaniach UNESCO:
Sprawozdanie Agnieszki Komorowskiej:
21 czerwca 2021r. wzięłam udział w seminarium dla nauczycieli prowadzonym w języku angielsku ‘Teaching and Learning with living heritage’. Webinar został
przeprowadzony z użyciem platformy do video konferencji Zoom. Podczas dwóch godzin obejrzałam film prezentujący doświadczenia w szkołach biorących udział
w projekcie: nauczyciele i uczniowie szkół ASPnet z całej Europy opracowali małe innowacyjne projekty pilotażowe pokazujące jak wykorzystywać niematerialne
dziedzictwo kulturowe w nauczaniu. Dodatkowo podczas seminarium dwóch nauczycieli podzieliło się z swoimi doświadczeniami: Zeno van der Zalm, nauczyciel
w Leo Kanner College w Lejdzie, użył holenderskiego "Poldermodel" podczas swoich lekcji. Opisał, co oznacza termin Poldermodel i ilu ludzi w Holandii uważa tę
część swojego dziedzictwa za niezwykle istotną. Olympia Orphanidou z Cypru jest nauczycielem matematyki i wierzy, że przedmioty STEM są idealne
do wprowadzenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego w szkołach. Wnioski wyciągnięte z tego projektu zostały dalej rozwinięte w zestaw zasobów, który
zostanie oficjalnie zaprezentowany 29 czerwca. Dla uczestników warsztatów możliwe będzie zapoznanie się z zestawem zasobów i wykorzystanie go
do własnego.
Poniższa tabela zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat każdego działania. Proszę wskazać dla KAŻDEGO działania, czy było ono realizowane w ciągu
roku szkolnego, a jeśli tak - odpowiedni jego obszar tematyczny i główne wykorzystane materiały edukacyjne. Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź na każde
pytanie.
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Rodzaj działalności ASPnet

Czy taka działalność
była prowadzona w
czasie tego roku
szkolnego?

Tak
Projekt zainicjowany przez
UNESCO:

Proszę podać zakres tematyczny

Jaki rodzaj materiałów edukacyjnych
szkoła wykorzystała dla tej
działalności?

Globalne obywatelstwo oraz kultura pokoju
i niestosowania przemocy

Materiały UNESCO

✓Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia

Materiały Krajowego
Koordynatora

Nie
Uczenie się międzykulturowe - docenienie
różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Tak
Pilotażowe materiały
pedagogiczne zaproponowane
przez UNESCO:

✓
✓Materiały UNESCO

obywatelstwo oraz kultura pokoju i
✓Globalne
niestosowania przemocy
Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia

Materiały Krajowego
Koordynatora

Uczenie się międzykulturowe - docenienie
różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Inne materiały

Globalne obywatelstwo oraz kultura pokoju i
niestosowania przemocy

Materiały UNESCO

Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia

Materiały Krajowego
Koordynatora

Uczenie się międzykulturowe - docenienie
różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Inne materiały

Nie

Tak

Projekt zainicjowany przez
Krajowego Koordynatora:

Inne materiały

Nie

Tak
Projekt zainicjowany przez szkołę:

obywatelstwo oraz kultura pokoju
✓Globalne
i niestosowania przemocy

Materiały UNESCO

✓

Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia

Materiały Krajowego
Koordynatora

Nie
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Tak
Inicjatywa prowadzona przez
uczniów

✓

Uczenie się międzykulturowe - docenienie
różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Inne materiały

Globalne obywatelstwo oraz kultura pokoju
i niestosowania przemocy

Materiały UNESCO

Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia

Materiały Krajowego
Koordynatora

Nie

✓

Uczenie się międzykulturowe - docenienie
różnorodności kulturowej i dziedzictwa
Tak

Uczestniczenie w wymianie
szkolnej z innymi krajami:

Tak

Uczestniczenie w kampaniach
UNESCO

Globalne obywatelstwo oraz kultura pokoju
i niestosowania przemocy

UNESCO materials

Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia

Materiały Krajowego
Koordynatora

Uczenie się międzykulturowe - docenienie
różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Inne materiały

Globalne obywatelstwo oraz kultura pokoju
i niestosowania przemocy

Materiały UNESCO

Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia

Materiały Krajowego
Koordynatora

Uczenie się międzykulturowe - docenienie
różnorodności kulturowej i dziedzictwa

Inne materiały

Nie
Wymiany
zawieszone

Nie
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Wysłanie/uczestniczenie
przedstawiciela szkoły na
konferencję/warsztat/szkolenie
UNESCO

Tak

Lista wydarzeń:
‘Teaching and Learning with living heritage’

Nie
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Proszę podać pełną listę działań, w tym: tytuł, format, data:

Globalne obywatelstwo oraz kultura pokoju i niestosowania przemocy
1. Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie (Bożena Żurkowska)
Odkrycie masowych grobów dzieci ludności rdzennej w maju i czerwcu 2021 zszokowało Kanadyjczyków. W latach 90tych Kanada musiała
przyznać się do potworności i zinstytucjonalizowanego znęcania się nad dziećmi w przymusowych szkołach, tzw „residential schools”.
Premierzy Kanady: Stephen Harper w 2008 i Justin Trudeau w 2015 publicznie przeprosili za okrutne traktowanie jakiego doznawali
uczniowie. W końcu szkoły te były nadzorowane przez państwo , a prowadzone były przez kościoły głównie anglikański i katolicki. Ale groby??
Ten z maja z 215 ofiarami , a ten z czerwca z 761. To o jeden krok dalej.
Chociaż Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie przypada na czas wakacji, aktualne wydarzenia w Kanadzie nie mogły
pozostać bez komentarza. W ramach przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie Kanady (opis w punkcie 28 sprawozdania) realizowanego w
klasach 2bn, 2c i 3c poruszyliśmy ten temat. Zapoznaliśmy się z faktami historycznymi, czytaliśmy fragmenty polskiej książki „27 Śmierci
Tobiego Obeda” Joanny Gierak-Onoszko. Dochodzenia prowadzone przez specjalnie w tym celu powołaną Komisję ujawniły makabryczne
fakty znęcania się nad dziećmi. Były one poniżane, bite, wykorzystywane seksualnie, zmuszane do wyparcia się swojej religii, języka, tradycji
i kultury, a teraz okazuje się również że i zaniedbywane lub zamęczane na śmierć. Nasze dywagacje wykraczały poza doświadczenia
kanadyjskie. Imperium Brytyjskie próbowało ucywilizować również i rdzenną ludność Australii, Aborygenów. Opowiada o tym film „RabbitProof Fence” z 2002, który wspólnie obejrzeliśmy.
Z tymi tematami dyskryminacji i rasizmu wiązał się również artykuł o Sir J. A. Macdonaldzie („Burying Sir John A. Macdonald” w czasopiśmie
Macleans), który był pierwszym premierem Kanady i jednym z twórców idei „residential schools”. Dziś w Kanadzie pomniki Macdonalda są
obalane, a szkoły nazwane jego imieniem zmieniają swojego patrona. Z przestrzeni publicznej znikają również pomniki innego propagatora
supremacji białego człowieka, Cecil’a Rhodes’a, biznesmana i polityka, działającego w Afryce pod koniec XIX wieku. Młodzież pisała rozprawki
rozważając argumenty za i przeciw usuwaniu pomników kontrowersyjnych postaci z przestrzeni publicznej. Była to okazja by bardziej
filozoficznie podejść do przemian historycznych.
Czasami materiał wykorzystywany na lekcjach był drastyczny, a lekcje były emocjonalnie trudne. Mam nadzieję jednak, że przesłanie do czego
może doprowadzić brak tolerancji i próba podporządkowania wszystkich jednemu słusznemu sposobowi myślenia dobrze wybrzmiało i będzie
zapamiętane.
A w Kanadzie wokół szkół przymusowych dla dzieci mieszkańców rdzennych prowadzone są nadal prace wykopaliskowe.
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2. Druga edycja szkoleń przeciw mowie nienawiści (Renata Gibas)
We wrześniu 2020 roku, na scenie plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach rozpoczął
się kolejny cykl szkoleń przeciwko mowie nienawiści pt. „W świecie różnic… w świecie
równym. Edycja 2”. Wspólny projekt Stowarzyszenia Międzykulturowego MALOKA i Komendy
Miejskiej Policji w Żorach realizowany jest od 2018 roku i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem zarówno wśród dyrektorów szkół, pedagogów, jak i młodzieży. Tegoroczną
edycję wsparło Miasto Żory, które przekazało środki finansowe na organizację 60 warsztatów
z udziałem trenerów.
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zostali zaproszeni do udziału w ciekawych warsztatach
mających na celu uświadomienie im jakim zagrożeniem jest hejt, dyskryminacja i mowa
nienawiści. Podczas nich poruszane były takie tematy jak: różnorodność kulturowa,
stereotypy, komunikacja interpersonalna, komunikacja w mediach społecznościowych, czy
przekazy medialne. Podczas spotkań młodzież dowiadziała się także o niepokojących
zjawiskach podszytych nienawiścią i o sposobach zapobiegania i zwalczania związanych z nią przestępstw. Przede wszystkim zdobyła jednak
wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają młodym osobom uniknąć konfliktu z prawem, ale i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia.
Warsztaty prowadzili doświadczeni trenerzy, w tym trener edukacji międzykulturowej – Anita Czerner-Lebedew, trener rozwoju osobistego,
a zarazem pedagog i psychoterapeuta – Liliana Marcisz oraz coach, pedagog, terapeuta TUS – Renata Gibas. W spotkaniach z młodzieżą
uczestniczyła również asp.szt. Kamila Siedlarz z żorskiej komendy, która opowiada o początkach wspólnego projektu, jego założeniach, a także
o przestępstwach z nienawiści, czy odpowiedzialności karnej, w tym osób nieletnich.
Policjantka zwraca też uwagę na to, jak ogromną rolę w kształtowaniu światopoglądu we
współczesnym świecie odgrywają media, w tym media społecznościowe, które niestety są też
w czołówce miejsc, gdzie dochodzi do bezprawnych zachowań ze strony użytkowników.
W drugiej edycji, ze względu na wprowadzenie ponownie od października nauki zdalnej, wzięły
udział tylko 2 klasy pierwsze, którzy na zakończenie projektu zostali zaproszeni do udziału
w konkursie na spot oraz plakat pt. „Różny=Równy. Edycja 2.” Tradycyjnie odbyło się także
spotkanie przy symbolicznym, okrągłym stole zaangażowanych w realizację projektu osób,
w tym: pedagogów, nauczycieli, policjantów i przedstawicieli miasta, którzy podsumowali
całość przerwanych działań i zaplanowali kolejne przedsięwzięcia sprzyjające budowaniu
bezpieczeństwa w mieście, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Tak powstał dalszy ciąg
projektu, który nazywa się Between Cultures Between Words.

Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet

11

3. Projekt: "Between Cultures Between Words" / "Pomiędzy Kulturami Między Słowami" (Renata Gibas)
CZAS TRWANIA PROJEKTU: od kwietnia do listopada 2021 roku
MIEJSCE: Miejski Ośrodek Kultury w Żorach lub Park Piaskownia w Żorach.
Żory to miasto wielu kultur. Około 10% wszystkich mieszkańców stanowią cudzoziemcy. W mieście realizowane są różnorodne działania
integracyjne. Stowarzyszenie Międzykulturowe MALOKA, które jest liderem projektu, wraz z Komendą Miejską Policji w Żorach zorganizowało już
trzy cykle szkoleń dla młodzieży szkół średnich “W świecie różnic, w świecie równym”, poruszając trudne zagadnienia, związane
z wielokulturowością miasta i pojawiającego się hejtu, mowy nienawiści i dyskryminacji. Zaobserwowano spore zainteresowanie wśród
młodzieży, społeczności lokalnej, w tym cudzoziemskiej, administracji publicznej oraz dyrektorów i nauczycieli szkół. Stąd powstał pomysł na
projekt Between Cultures Between Words / Pomiędzy Kulturami Między Słowami. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami:
Komendą Miejską Policji w Żorach oraz Stowarzyszeniem Żorska Strefa Przedsiębiorczości, w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele
Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. W ramach projektu do końca roku 2021 będzie przeprowadzonych 10 szkoleń dla młodzieży
szkół średnich, 10 szkoleń dla liderów społeczności lokalnej oraz 5 kawiarenek obywatelskich. Zaproszenie do kawiarenek zostało opublikowane
na szkolnym FB, rozpropagowane w Radiu Żory, a skierowane do całej społeczności lokalnej.

OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest opracowanie i przeprowadzenie szkoleń
międzykulturowych dla młodzieży, liderów społeczności lokalnej oraz zaangażowanie instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych i obywateli miasta Żory, w tym nowych mieszkańców
pochodzących z zagranicy, do merytorycznej debaty poprzez organizację kawiarenek obywatelskich.
Celem projektu jest uświadomienie o zagrożeniu jakim jest hejt, dyskryminacja oraz mowa nienawiści.
Projekt odpowiada na problemy związane z dyskryminacją, mową nienawiści, w szczególności wśród
młodzieży. Efektem projektu będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy w relacjach z otoczeniem, większa
świadomość zjawisk i procesów, które determinują stosunek do innych ludzi i mają wpływ na
wzajemne relacje. Rolą partnerów będzie wymiana wiedzy oraz doświadczeń, co będzie stanowiło
wartość dodaną w projekcie.
Wszystkie wydarzenia projektowe mają za zadanie profilaktykę hejtu, mowy nienawiści oraz
przełamanie już istniejących stereotypów. W zespole projektowym są etnolożka, podróżniczka,
asystentka międzykulturowa, tłumaczka, lektorka, psycholożka, pedagożka, nauczycielka,
koordynatorka projektów, naukowczyni, specjalistka ds. rozliczeń oraz rzeczniczka prasowa.
Po tygodniach przygotowań, zmian i nauki nowych narzędzi, odbyły się pierwsze szkolenia dla
młodzieży szkół średnich dotyczące komunikacji, dyskryminacji, hejtu i mowy nienawiści, w których uczestniczyła nasza młodzież.
Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet
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I choć spotkania odbyły się w jedynej dostępnej w tamtym czasie formie online, to ogromnie dziękujemy naszym liderom młodzieżowym
za aktywność, chęć do rozmowy i dyskusji. Jesteśmy pod wrażeniem wiedzy i wrażliwości na tematy społeczne. Jak rozróżnić krytykę od hejtu? Jak
się komunikować, aby wyrazić swoją opinię i pozostać z drugą osobą w dobrej relacji? Jak reagować na hejt i mowę nienawiści? Dlaczego warto
walczyć z dyskryminacją? Dużo ważnych pytań, na które staraliśmy się odpowiedzieć podczas szkolenia
w ramach projektu Between Cultures Between Words.
Szkolenie odbyło się 15 kwietnia w godzinach od 11.20 do 14.35 oraz 16 kwietnia w godzinach od 09.50
do 13.05.Warsztaty oparte były o partycypacyjne podejście edukacyjne, które oznacza, że młodzi
ludzie, nie są celem szkoleń, ale zasobem. To praca z młodzieżą, a nie tylko dla młodzieży. Głównym
zadaniem i wyzwaniem jest zachęcenie ich do kontrolowania własnych działań. Szkolenia zawierają
pracę z różnymi aspektami natury ludzkiej, takimi jak postawa, uczucia, postrzeganie, wartości
i doświadczenia. Nie można tego osiągnąć tylko przez pracę
intelektualną (wykład, lekcja), wymaga to osobistego spotkania,
doświadczenia i zaangażowania. Dlatego też proponowaną
formą edukacyjną było szkolenie dla młodzieży naszej szkoły.
Udział w szkoleniu brali liderzy z różnych klas, którzy będą
przekazywać zdobytą wiedzę swoim kolegom i koleżankom np.
na lekcjach wychowawczych oraz podczas różnych akcji.
Szkolenie składało się z 5 bloków tematycznych:
1. różnorodność kulturowa (warsztaty: "Żory śladami innych kultur - tropienie różnorodności", "Skąd
pochodzimy - mapa życia")
2. stereotypy (warsztat: "Bajki świata")
3. komunikacja w mediach oraz przekazy medialne (warsztaty: "Co widzisz? - mówią, że jedno zdjęcie jest
warte tysiąc słów")
4. hejt i mowa nienawiści ("Jak rozpoznać hejt i mowę nienawiści", "Dlaczego hejtujemy?", "Odpowiedź
na hejt)
5. zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści - blok z policjantem

Dodatkowo dzięki współpracy Stowarzyszenia Międzykulturowego Maloka z Komendą Miejską Policji w Żorach, jednym z etapów szkolenia było
spotkanie z policjantem i warsztat dotyczący zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet

13

4. Międzynarodowy Dzień Walki z faszyzmem i antysemityzmem (Agnieszka Kraińska)

9 listopada zorganizowana została akcja informacyjna na FB (zasięg 140 odbiorców)
Organizatorem było Stowarzyszenie Nigdy Więcej. W czasie zajęć z wiedzy o społeczeństwie
w klasie 3c (klasa prawno-dziennikarska z wiedzą o społeczeństwie realizowaną w zakresie
rozszerzonym) wykorzystano materiały umieszczone na stronie www.kuprzestrodze.pl

5. Międzynarodowy Dzień Tolerancji (Agnieszka Kraińska)
16 listopada dzień ten został nagłośniony na szkolnym FB ( zasięg 154 użytkowników)
W klasach prawnych 3c i 2c ( 60 uczniów) przeprowadzone zostały zajęcia na podstawie
materiałów UNESCO

Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet
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6. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (Agnieszka Kraińska)
27 stycznia 2021 upamiętniliśmy na szkolnym FB Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu połączony z 76 rocznicą wyzwolenia Auschwitz

Zajęcia o tematyce Holokaustu przeprowadzone
zostały we wszystkich klasach liceum, które mają
wiedzę o społeczeństwie: 1a, 1b, 1c, 1e, 2an, 2bn,
2cn, 2dn, 2en, 2c, 3c ( 270 uczniów), wykorzystano
własne
materiały
ze
strony
https://dzieciholocaustu.org.pl/ oraz zebrane relacje
ocalałych z Holocaustu dzieci, dziś starszych osób.
Uczniowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami,
wypełniali też ankietę.

Na FB akcja dotarła do 1211 osób
Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet
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7. Tydzień Konstytucyjny (Agnieszka Kraińska)

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie im. prof.Z.Hołdy. Lekcje zostały przeprowadzone w
dniach 15 grudnia - 22 grudnia 2020r., uczestnikami byli uczniowie klas humanistycznych z
wiedzą o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym 5 klas (120 uczniów). Zajęcia odbywały się
na platformie Teams z udziałem Pań adwokat: Oliwią Sentysz i Anetą Pęcak, które związane są
z pracą na rzecz Praw Człowieka. Tematyka zajęć dotyczyła zapisów Konstytucji RP w zakresie
obrony praw i wolności człowieka i obywatela.

8. Dzień Praw Człowieka (Agnieszka Kraińska)
Podczas lekcji z klasą 3c (30 osób) w ramach realizacji podstawy programowej: Prawa
Człowieka, omówione zostały idee z tymi prawami związane, wykorzystane zostały także
materiały ONZ.
https://www.youtube.com/watch?v=uCtyDGPSZuM
https://www.youtube.com/watch?v=h2yOjG7hUVk
https://www.youtube.com/watch?v=A76YpsA2NiQ
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9. Olimpiada: Zwolnieni z Teorii (Agnieszka Kraińska)
Już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej olimpiadzie: „Zwolnieni z Teorii”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów
w zdobywaniu kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole, kreatywność, rozwiązywanie problemów, zarządzanie projektem, przywództwo.
Młodzież rozwija się poprzez działanie w praktyce-organizację własnego projektu społecznego.
“W świecie bajek” - to projekt realizowany w ramach olimpiady: Zwolnieni z Teorii przez 6 uczniów klasy 2c naszego liceum (Klaudia Pieczka,
Natalia Łobos, Natalia Pastuszka, Patrycja Morcinek, Monika Orszulik, Wiktor Trzecina) oraz uczennice z innej szkoły: (Dorota Niechoj i Zuzanna
Janduda). Opiekunem projektu była Agnieszka Kraińska. Inicjatywa stworzona została przez grupę młodych ludzi, którzy chcieli zmienić świat - jak
o sobie piszą. Projekt ze względu na sytuację pandemiczną rozwinął się szerzej niż zakładali uczniowie.
“W świecie bajek” to przestrzeń, która została stworzona głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Najważniejszym jego
założeniem jest przekazanie ważnych wartości takich jak: tolerancja, przyjaźń, współpraca, otwartość, wzajemna pomoc.
Pomysł powstał w związku z obserwacjami uczniów, że pandemia spowodowała, iż dzieci znaczną część swojego życia zaczęły spędzać
w przestrzeni wirtualnej, która, gdy pozbawiona zostaje kontroli, może doprowadzić do utrwalenia niewłaściwych postaw i zachowań.
Celem projektu było stworzenie przestrzeni do rozmowy o wyżej wymienionych wartościach, ale w sposób nowoczesny, dostosowany do realiów
i w razie potrzeby aby z dziećmi mogli też pracować rodzice.
I tak uczniowie postanowili napisać bajki, których powstało dziewięć. Po konsultacjach z pedagogami przygotowali do każdej z bajek scenariusze
zajęć oraz materiały dla dzieci, z których mogli korzystać nauczyciele, ale i rodzice pracujący z dziećmi w domu. Grupa projektowa nawiązała
współpracę z Radiem Żory, gdzie po zajęciach z dykcji autorzy nagrali swoje bajki, które zostały zapisane w postaci plików mp3. Powstała strona
internetowa, gdzie można było uzyskać kod dostępu do materiałów- scenariuszy lekcji i kolorowanki. Nagrane bajki w wersji audio były dostępne
dla każdej osoby bez potrzeby uzyskania kodu dostępu.
Uczniowie postanowili nagłośnić informacje o projekcie i możliwości skorzystania z niego dlatego różnymi kanałami informacyjnymi dotarli
do placówek oświatowych jak i prywatnych osób. Projekt trafił do niemal 12 tysięcy beneficjentów, o kody dostępu do materiałów poprosiło
niemal 500 placówek z całej Polski. Inicjatywa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Miasta Żory- Waldemara Sochy.
Projekt “W świecie bajek” okazał się sukcesem i po rozmowach z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Marginesie i UM w Żorach powstał
projekt “Żory w świecie bajek”, w ramach którego oszacowano wartość projektu na niemal 10 tys. złotych a stowarzyszenie pozyskało kwotę
ponad 5 tysięcy złotych na wydruk 200 książeczek z bajkami uczniów oraz na wytłoczenie 200 płyt cd z nagraniami mp3 tych bajek. Uczniowie
przeprowadzą w ramach projektu warsztaty w MBP w Żorach, MOK w Żorach oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci podczas Pikniku Przystanek Żory.
W ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii nasza szkoła uzyskała 66 miejsce w rankingu szkół z całej Polski, a grupa projektowa zdobyła tytuł
Brązowego Wilka.
www.wswieciebajek.pl
Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet
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https://www.youtube.com/watch?v=muezKqt-FDw

W olimpiadzie Zwolnieni z Teorii brało udział w sumie 6 zespołów, jednakże projekty realizowały do końca 3 z nich: wspomniany wyżej
“W świecie bajek”, a także projekty “AlternaTYwa” i “DOGadamy się?”.
AlternaTYwa - projekt społeczny, którego celem było uświadomienie problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym i potrzebą dbałości
o dobrostan, szczególnie w czasie pandemii i nauczania zdalnego. Realizowały go uczennice 3c ( Martyna Nowak, Julia Białas, Zuzanna Białas).
Działania grupy projektowej odbywały się w przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie umieszczane były posty, quizy, zabawy, zadania dla
osób, które miały problem z adaptacją w nowych pandemicznych warunkach.
DOGadamy się? - projekt społeczny, którego celem było budowanie świadomości przyszłych posiadaczy czworonogów, aby rozważnie
podejmowali decyzję o przysposobieniu psa, a najlepiej, aby zdecydowali się na jego adopcję ze schroniska dla psów. Uczniowie zwrócili też
w projekcie uwagę na psy w pandemii i na ich sytuację po lockdown’ie. Swoją kampanię przeprowadzili w mediach społecznościowych,
zrealizowali też materiały filmowe, które zostały umieszczone na platformie YT.

Sprawozdanie roczne szkoły członkowskiej ASPnet
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https://www.youtube.com/watch?v=-kN9xFk_Fxs

“Naszym celem jest pomóc bezpańskim zwierzakom, które na pewno chętniej mieszkałyby w ciepłym miejscu, niż na ulicy, i tym w schroniskach,
ponieważ w czasie pandemii nie dostają one tyle samo uwagi. Chcemy pokazać, jak można pomóc takim czworonożnym przyjaciołom
w potrzebie. Tylko dzięki wam uda nam się coś zmienić” - tak piszą o swoim projekcie jego realizatorzy: Katarzyna Bartuś, Patrycja Szymczak,
Zuzia Ziebura, Anna Kołdys, Natalia Sydow i Patryk Garbarski – z klasy 2dn

10. Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową (Agnieszka Kraińska)
W marcu podczas lekcji wychowawczych i edukacji prawnej w klasach 2c, 2cn, 3c, 1c i 1b (120 osób) przeprowadzone zostały zajęcia z użyciem
materiałów dokumentalnych:
https://www.youtube.com/watch?v=_i2X2Bgj_ig
https://www.youtube.com/watch?v=XC3ahd6Di3M - podczas lekcji uczniowie wysłuchali utworu zespołu U2 - Oridinary Love o Nelsonie Mandeli
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/miedzynarodowy-dzien-walki-z-dyskryminacja-rasowa-2020 - obejrzeli też prezentację przygotowaną przez
RPO
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Zrównoważony rozwój i zrównoważony styl życia
11. Realizacja projektu: Miarka: szkoła z tradycją - wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach (Urszula Machalica)
Stuletnia tradycja szkoły zobowiązuje! Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pracowników Urzędu Miasta w Żorach otrzymaliśmy dofinansowanie na
realizację projektu: „Miarka: szkoła z tradycją – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach”. Wartość projektu to 757 375,68 zł, wartość dofinansowania to: 681 638,11 zł. Projekt jest
realizowany od 1 grudnia 2020r do 31 maja 2022r.
Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej
w I LO im. K. Miarki w Żorach, umożliwiające zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych
rozwiązań do praktyki szkół. Cel realizowany jest poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w tym wyrównawczych oraz
rozszerzających podstawę programową, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt
i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji
zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz eksperymentalne z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, a także z informatyki w języku angielskim. Szkoła systematycznie wzbogaca się o monitory dotykowe, laptopy,
telewizory, nowoczesne mikroskopy oraz chemiczne stanowiska laboratoryjne. To pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie praktyczne uczniów
do egzaminów zewnętrznych, a przede wszystkim pomaga w nabyciu konkretnych umiejętności. W ramach przygotowania do zajęć odbywają się
też szkolenia dla nauczycieli.
Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 Zrównoważony rozwój. Jego
realizacja odbywa się w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. W planowaniu działań projektowych
uwzględniono konieczność dążenia do współdziałania celów społecznych i ochrony środowiska. Planujemy zminimalizowanie drukowania
materiałów w wersji papierowej i tam gdzie to tylko możliwe posługiwanie się wersjami elektronicznymi. Realizacja projektu zapewnia możliwość
zaspokojenia potrzeb rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb rozwojowych przyszłych pokoleń dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego nie odbywa się kosztem naruszenia równowagi w przyrodzie). W projekcie realizowane są działania
chroniące środowisko naturalne (komunikacja e-mailowa, internetowa).
Wierzę, że ten projekt przyniesie nam radość i satysfakcję.
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12. Światowy Dzień Wody (Tomasz Sieradzan)
W ramach Światowego Dnia Wody Inga Pasek z klasy 1d zaprezentowała referat pod hasłem "Docenianie wody", na który zaprosiła uczniów
klas Id i Ie wraz z dyrekcją i nauczycielami. Prezentacja została przedstawiona w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”.
W spotkaniu wzięło udział 54 uczniów i 4 nauczycieli. Z pełną treścią referatu można zapoznać się na stronie szkoły:
https://1lo.zory.pl/2021/06/17/swiatowy-dzien-wody/
Obchody Dnia Wody miały na celu uświadomienie społeczności szkolnej wpływu
prawidłowego gospodarowania wodą na kondycję gospodarczą i społeczną
państwa. Podkreślono, że picie wody sprzyja zachowaniu dobrego samopoczucia
i zdrowia człowieka. Zwrócono uwagę na poszukiwanie naturalnych rozwiązań
problemów związanych z niedoborem wody na świecie. Młodzież przeprowadziła
wspólne rozważania na temat przyszłości naszej niezwykłej cząsteczki wody w XXI
wieku. Licealiści podkreślili, że woda to cenny skarb i ochrona zasobów wodnych w
kryzysie klimatycznym jest dla nas globalnym wyzwaniem.
Podsumowując, temat wody nigdy nikomu nie powinien być obojętny. Jest on
istotny dla naszej przyszłości, dla przyszłości Ziemi. Jeżeli nadal będziemy marnować
i zanieczyszczać ogromne ilości wody, to już w niedalekiej przyszłości może nam jej
zabraknąć, stwierdzili młodzi licealiści z Miarki.

13. Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Gleby i Suszą (Marzena Gancarczyk-Gola)
17 czerwca Klasa 1E przygotowała obchody Światowego Dnia Przeciwdziałania
Pustynnieniu i Suszy. Uczniowie zebrali materiały, wykonali postery zaprezentowane
na tablicach obok wejścia do szkoły. Przygotowali również tekst odczytany przez
radiowęzeł szkolny. Informacja o tym dniu została także umieszczona na szkolnym FB
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14. Program Stop SMOG (Marzena Gancarczyk-Gola)

W czasie roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy 3E realizowali założenia Programu Stop SMOG. W ramach których grupa uczniów (Rafał
Szczypka, Zuzanna Trybulska, Natalia Szulik, Rozalia Woźny, Samuel Łucjan) prowadzali warsztaty stacjonarne i on-line dla grupy uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Przekazali wiadomości teoretyczne i uczyli w jaki sposób edukować innych o smogu. Udostępnili młodszym kolegom
przygotowane materiały. Młodsi uczniowie prowadzili następnie zajęcia w szkole podstawowej dla swoich kolegów. Podczas nauki stacjonarnej
prowadzono także na bieżąco gazetkę informacyjną o stanie jakości powietrza w najbliżej okolicy szkoły.
Na zdjęciach – kilka slajdów z prezentacji wykorzystanej przez uczniów 3e:
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15. Profilaktyka czerniaka (Marzena Gancarczyk-Gola)
Program profilaktyki czerniaka prowadzony był wraz z uczniami klasy 2dn. Program był realizowany we współpracy z Studenckim Kołem
Naukowym OKOMA przy klinice Gastrenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.
Zajęcia odbywały się w klasach drugich liceum na godzinach wychowawczych, zajęciach przyrody (Agata Michałek - Telega) oraz biologii. Grupa
uczniów przygotowała prezentację oraz ulotkę informacyjną.
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16. Międzynarodowy Dzień Tolerancji + Światowy Dzień Cukrzycy (Marzena Gancarczyk-Gola)
W listopadzie 2020r.w szkole przygotowano i przeprowadzono działania związane z profilaktyką cukrzycy. Całość przygotowali uczniowie z klasy
2e. Akcja związana była z datą upamiętnienia urodzin odkrywcy insuliny Fredericka Bantinga (14 listopada 1891r.) Kanadyjczyka, którego odkrycie
było przełomem w leczeniu cukrzycy.
Uczniowie przygotowali film, pokaz multimedialny oraz dodatkowe materiały do zajęć z profilaktyki cukrzycy. Całość udostępniona została
nauczycielom przez Teams. Materiały te zostały wykorzystane na godzinach wychowawczychPrzygotowana prezentacja przedstawiała nie tylko
podstawowe zasady profilaktyki tej choroby: zrównoważona dieta, regularne badania, aktywność fizyczna, omówione zostały również rodzaje
cukrzycy i objawy które mogą niepokoić. Materiały zostały w dużej części przygotowane przez uczniów chorych na cukrzycę. Uczniowie mówili
o funkcjonowaniu osób z tą chorobą w społeczeństwie, w szkole. Zwracali uwagę na to, w jaki sposób możemy pomagać tym osobom, jak ważne
jest pozytywne nastawienie i udzielane na co dzień wsparcie, jak innego znaczenia nabiera w tym kontekście pojęcie TOLERANCJI.
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17. Światowy Dzień AIDS (Ewa Poznańska)

W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną wszelkie aktywności poświęcone tematyce
HIV/AIDS odbyły się on-line. Celem było (i jest nadal) podniesienie poziomu wiedzy
nastoletnich uczniów, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV,
choroby AIDS. Szczególny nacisk zostaje położony na profilaktykę choroby – uświadamianie
w zakresie możliwości zakażenia wirusem HIV oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.
Celem było także upowszechnienie informacji o stronie internetowej Krajowego Centrum ds.
AIDS: aids.gov.pl, w tym o możliwości skorzystania z poradni internetowej oraz o bezpłatnym
telefonie zaufania HIV/AIDS: 800 888 448.
Działania miały postać:
•
•
•

prezentacji przygotowanej przez ucznia klasy 2 CN Wiktora Dobrogoszcza, a następnie wygłoszonej przez niego w trakcie lekcji biologii
w klasach 2 CN i 2 BN (45 osób)
prezentacji na lekcjach biologii i zajęciach wychowawczych w klasach 2 LO filmu edukacyjnego „AIDS – epidemia wciąż niepokonana
quizu przygotowanego i przeprowadzonego w klasie 3 D na podstawie broszury „HIV?! AIDS?! O co kaman?”
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18. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 22 V + Światowy Dzień Środowiska 5 VI (Ewa Poznańska)
Los ludzkości jest ściśle związany z różnorodnością biologiczną. Jest ona niezbędna do zapewnienia ludzkości dobrobytu, zmniejszenia ubóstwa
poprzez dostarczanie podstawowych dóbr i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
„Zgodnie z ideą UNESCO strategia na rzecz różnorodności biologicznej opiera się na 3 głównych założeniach: przywrócenia właściwych relacji
między człowiekiem a przyrodą, ochrony integralności istniejących ekosystemów i odbudowy tych, które zostały zniszczone oraz wzmocnienie
zaangażowania ludzi młodych w ochronę bioróżnorodności …”
Obchody Światowego Dnia Środowiska mają na celu pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat ochrony i poprawy stanu środowiska
naturalnego oraz zwrócenie uwagi na istniejące problemy i niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej
w przyrodzie
Aktywności związane z propagowaniem wiedzy przyrodniczej, ekologicznej miały postać:
•

prezentacji materiałów filmowych na lekcji biologii w klasach o rozszerzeniu biologicznym: 1 D, 2 EN, 2 D (a także 3 D miesiąc wcześniej) m.in.
You are #NotAlone against climate change (https://youtu.be/DMdK9RdTLgo)
• przygotowaniu prezentacji przez zainteresowanych uczniów klasy 3 D w ramach przedmiotu „Biogeografia” w oparciu o materiały UNESCO
(m.in.
https://ipbes.net/global-assessment,
https://www.unesco.pl/?id=58,
https://www.unesco.pl/nauka/miedzynarodowe-programynaukowe/program-geologiczny/)
• przygotowania zielników roślin prezentujących bioróżnorodność gatunkową najbliższego środowiska przez uczniów klasy 2 EN w ramach
przedmiotu „Metoda eksperymentu naukowego w naukach przyrodniczych”
• terenowych warsztatów botanicznych w lesie Dębina, w okolicach stawu Śmieszek, w których uczestniczyła młodzież klas 2 D i 2 EN. W trakcie
zajęć uczniowie nabywali umiejętności:
▪ posługiwania się różnego typu kluczami do oznaczania gatunków roślin
▪ rozpoznawania typowych dla naszej flory roślin drzewiastych i krzewiastych
▪ wyróżniania rodzajów siedlisk, zbiorowisk leśnych
▪ określania czynników środowiska i ich wpływu na florę i faunę
▪ diagnozowania stanu środowiska naturalnego najbliższej okolicy i wskazywania przykładów niekorzystnego oddziaływania człowieka
na to środowisko
▪ poznanie i zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju
Forma zajęć: wędrówka po lesie, obserwacje przyrodnicze, karty pracy, praca w grupach, praca z kluczami do oznaczania roślin, burza mózgów.
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19. Światowy Dzień Pszczoły (Joanna Jaróżek)
20 maja świętujemy Światowy Dzień Pszczoły.
Klasa 1d przygotowała mini projekt o pszczołach: 'A bee or not be', aby uświadomić jak największej ilości ludzi, jak ważną rolę odgrywają pszczoły
w życiu naszym i naszej planety. Na stronie szkoły https://1lo.zory.pl/aktualnosci/ jest dostępna i do pobrania prezentacja o znaczeniu pszczół
w gospodarce i życiu człowieka w wersji angielskiej i polskiej w formacie pdf:
https://1lo.zory.pl/wp-content/uploads/2021/05/A-bee-or-not-be.pdf
https://www.canva.com/design/DAEe6hjXpvU/2vXGG3zimQ4SwoWELUDww/view?utm_content=DAEe6hjXpvU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu#14

Można sprawdzić swoją wiedzę na platformie edukacyjnej Kahoot! (https://kahoot.com/), gdzie jest dostępny quiz w dwóch wersjach językowych
- wystarczy w Kahoot! wpisać: MiarkaZory lub skorzystać z linków:
https://create.kahoot.it/details/e7bcd4c6-5ae1-4ff7-af60-03fdb03ea64c
https://create.kahoot.it/details/421869d6-7f92-47aa-b909-cf855e601156
O naszym projekcie napisano na stronie Nadleśnictwa Ujsoły
https://ujsoly.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/bRlZGfoXFwr9/content/dzien-pszczoly
natomiast na Facebooku byli to: Fundacja Ekologiczna Arka, Szkoła Językowa Right Now w Żorach.
Nad projektem czuwały: Joanna Jaróżek i Beata Pasierbek.
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20. Przedmiot dodatkowy: Biogeografia (Agata Michałek-Telega)
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 2d oraz 3d naszego liceum brali udział w zajęciach biogeografii, które miały na celu rozwinięcie
materiału z zakresu biologii i geografii z dziedziny ochrony środowiska oraz ekologii.
Głównym celem przedmiotu, jakim jest biogeografia jest umiejętność poznania czynników kształtujących rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli
ziemskiej teraz i w przeszłości. Przedmiot ukazuje współczesne rozmieszczenie gatunków na Ziemi w ujęciu ekologicznym (formacje, biomy). Na
lekcjach uczniowie poznawali pojęcia z zakresu ekologii, a przede wszystkim przekazywana im była wiedza na temat poszanowania dóbr
środowiska. W ramach „Światowego Dnia Wody” oraz „Dni Ziemi” uczniowie omawiali współczesne problemy przygotowując własne prezentacje.
Uczniowie na zajęciach dowiadywali się, że wiedza z ekologii jest niezbędna, by przeciwdziałać zmianom zachodzącym w środowisku w wyniku
działalności człowieka, a także do podjęcia skutecznej ochrony przyrody.
Dodatkowo na zajęciach z biogeografii były wprowadzane terminy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w języku angielskim,
co pozwoliło uczniom poszerzyć swoją wiedzę.
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Uczenie się międzykulturowe - docenienie różnorodności kulturowej i dziedzictwa.
21. W trosce o język i dziedzictwo audiowizualne - działalność biblioteki szkolnej (Lucyna Wyszyńska)
Walentynki w bibliotece
Z okazji walentynek biblioteka zorganizowała trzy konkursy pod wspólnym hasłem „Kiedy myślę
miłość”. Szczegóły zostały wysłane poprzez dziennik elektroniczny i facebooka biblioteki
szkolnej. Tym samym została poinformowana o nich cała społeczność uczniowska. Poprzez
kilkudniowy dostęp do linku walentynkowego konkursu literackiego uczniowie mogli
odpowiadać na pytania w formie zdalnej. Po jego zakończeniu otrzymali stosowną
do wykonanej pracy ocenę z języka polskiego. W sumie przesłało prace 9 osób z klas
pierwszych i drugich liceum i technikum. Drugi konkurs polegał na napisaniu wiersza
związanego tematycznie z obchodami walentynkowymi. Wzięło w nim udział troje uczniów.
Trzeci z konkursów: fotograficzny przyciągnął uwagę kolejnych trojga uczniów.
Przez cały tydzień poprzedzający walentynki na profilu biblioteki ukazywały się cytaty związane
z
miłością,
przyjaźnią
i
budującymi
relacjami
pomiędzy
ludźmi.
Na wybranych lekcjach w klasach: 2b, 2c, 2d i 2at (70 uczniów) przyjrzano się motywowi
miłości w sztuce, literaturze, muzyce i religii.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich na facebooku
biblioteki szkolnej. Zasięg informacji o konkursie obejmował wszystkich uczniów. Prace
oddało 2 uczniów. Pierwszy konkurs polegał na stworzeniu projektu gry planszowej
do ulubionej książki.
Drugi konkurs polegał na stworzeniu krótkiego wiersza, opowiadania z wykorzystaniem
następujących słów:
książka, autor, prawo autorskie, czytelnictwo, gorąca czekolada, ciepły koc, marzenia, mol.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
W ramach obchodów tego dnia opracowaliśmy dwa konkursy w formularzach google.
Jeden był testem frazeologicznym, w którym wzięło udział 14 uczniów a drugi testem ortograficznym z 10 uczestnikami. Informacja o obchodach
została umieszczona na facebooku biblioteki szkolnej. Jednocześnie każdy uczeń otrzymał na swoje prywatne konto w dzienniku elektronicznym
informację na ten temat.
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22. Światowy Dzień Poezji (Olga Marciniak)
Czym jest poezja?
Czy jest potrzebna współczesnemu światu i czym powinna być w XXI wieku?
Na te pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi na lekcjach z okazji Światowego Dnia Poezji, święta ustanowionego przez UNESCO, obchodzonego 21
marca. Podczas zajęć odbywających się w trybie zdalnym uczniowie klas humanistycznych 2cn i 1c prezentowali ulubione wiersze, wśród nich
znalazły się utwory Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, ks. J.Twardowskiego, M.Konopnickiej, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Haliny Poświatowskiej i wielu innych poetów i poetek. Światowy Dzień Poezji stał się również okazją do
zaprezentowania wierszy napisanych przez uczniów: Oliwii Sakźnik z klasy 2cn – laureatki konkursów literackich oraz Miłosza Bogacza z klasy 1c.
Utwory napisane przez nich były najlepszym dowodem na to, że twórczość poetycka nadal jest potrzebna współczesnym ludziom i, tak bardzo
niepoetyckiemu, światu. Każdej prezentacji wiersza towarzyszyła chwila refleksji nad poetyckim słowem i jego znaczeniem. W trakcie rozmowy
pojawiło się wiele cennych spostrzeżeń uczniów na temat sztuki słowa, które można podsumować cytatami z wypowiedzi i wierszy polskich
poetów, poetek o poezji:
Ks.Jan Twardowski
Poezja jest światem przeżyć i refleksji. Jest po trochu jak mówienie ludzkim językiem w dobie maszyn i komputerów. Nie może jednak być zbyt
mądra, bo nikt jej nie zrozumie
Tadeusz Różewicz, Zdjęcie ciężaru
poezja współczesna
to walka o oddech
Stanisław Barańczak:
[Poezja] powinna być nieufnością. Krytycyzmem. Demaskatorstwem. Powinna być tym wszystkim aż do chwili, gdy z tej Ziemi zniknie ostatnie
kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy.
Edward Stachura, Wszystko jest poezją
Wszystko jest poezją, każdy jest poetą
Wisława Szymborska, Radość pisania
Radość pisania.
Możność utrwalania.
Zemsta ręki śmiertelnej.
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23. Poezja w praktyce na lekcjach języka polskiego w klasie Ic (Olga Marciniak)
Z powodu zdalnej nauki trwającej do końca maja bieżącego roku szkolnego, nie zrealizowano zajęć mających być praktycznym uzupełnieniem
obchodów Światowego Dnia Poezji. Dlatego po powrocie do szkoły, w czerwcu uczniowie klasy humanistycznej 1 C uczestniczyli w zajęciach języka
polskiego, na których wcielali się w role poetów, poetek i tworzyli własne wiersze. Zadaniem każdej kilkuosobowej grupy było najpierw wypisanie
jak największej ilości rymów do wyrazu "słowo", a następnie napisanie wiersza, w którym mieli wykorzystać podane wcześniej rymy. W ten
sposób powstały humorystyczne rymowanki, które mimo lekkiej formy, niosą ze sobą ważny przekaz. Każda grupa odczytywała na lekcji swój
wiersz, a zadaniem pozostałych grup było jego zinterpretowanie i nadanie mu tytułu . Oto niektóre efekty zabawy słowem:

Słowo mówione chwilowo,
Skończyło się nerwowo,
Wpłynęło to tylko czasowo,
Ale i tak było burzowo,
Zniszczyli go ludzie duchowo,
Za to niemyślenie głową,
Przegnali go siłowo,
Nie skończyło się wesoło.

Gdy ludzie mówią do mnie słowo,
czuję się nieprawidłowo.
Przestań myśleć głowo.
Chciałbym czuć się szałowo.
Mam dosyć zachowywania się systemowo.
Chciałbym myśleć pokojowo,
ale wszyscy zachowują się siłowo.
Powiedz mi ,wieżo,
dlaczego ludzie myślą kwadratowo!?

Moja głowo, wymyśl słowo,
Wypowiemy je na nowo.
Dziś zwiedzimy Władysławowo.
W naszych głowach jest różowo .
Już od dziś żyjemy zdrowo,
Zachowujemy się wzorowo
A do tego wyglądamy małomiasteczkowo .
Dzisiaj jakby jest majowo,
A przecież wczoraj było kwietniowo,
Za chwilę będzie ponownie grudniowo.
Oh, ta pogoda zmienia się zjawiskowo!
A my czujemy się szałowo!
Mimo przeciwności, stoimy wciąż pionowo.
Ważne jest, by pracować załogowo
I w ten sposób nigdy nie będzie lipowo!

Ćwiczenie sytuowało każdego ucznia w roli poety, twórcy i pozwoliło na doświadczenie tego, co znane jest każdemu poecie -zmagania się
z materią słowa i związene z tym ograniczenia, precyzyjnego uchwycenia myśli. Uczniowie ocenili to doświadczenie jako cenne, szczegolnie
interesujące było dla nich słuchanie interpretacji ich utworów i konfrontowanie ich zamysłu z interpretacjami innych osób.
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24. Europejski Dzień Języków (Hanna Oleś)
Z okazji Europejskiego Dnia Języków 28 września 2020 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w Szkolnym Konkursie Językowo-Kulturowym
o krajach języków, których się uczymy. Do rywalizacji zaprosiliśmy 15 dwuosobowych drużyn, które musiały wykazać się szeroką wiedzą
o europejskim obszarze angielsko, francusko, hiszpańsko, niemiecko i włoskojęzycznym. Quiz składał się z 50 pytań z wielu dziedzin, takich jak
geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka, kulinaria, święta, zwyczaje. Zwyciężyła drużyna z klasy 1D w składzie Wojciech Chmielewski
I Łukasz Lejta. Główną nagrodą były bony podarunkowe do księgarni.
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25. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju (Agnieszka Kraińska)
W ramach obchodów tego dnia młodzież przeprowadziła zajęcia, które sama przygotowała, a dotyczyły one mniejszości narodowych i etnicznych.
Podczas zajęć prezentują tradycje, kulturę, język, historię przedstawicieli mniejszości w Polsce, a wśród nich znajdują się: mniejszość żydowska,
niemiecka, ukraińska, czeska oraz mniejszości etniczne: kaszubska, romska, łemkowska, śląska. Lekcje te cieszą się dużym zainteresowaniem,
ponieważ to uczniowie sami odkrywają różnorodności, które w idei dialogu mogą ze sobą współpracować i się rozwijać. Uczestnicy - klasy 1b i 2c
(60 uczniów), zasięg na fb - ponad 2000 osób
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26. Światowy Dzień Radia (Agnieszka Kraińska)
Z racji zdalnego nauczania, uczniowie klasy dziennikarskiej uczestniczyli w nagraniach online audycji: wywiadów i serwisów informacyjnych
w ramach projektu Miarka w Eterze. Uczniowie zorganizowali rozmowy ze znanymi postaciami świata kultury i przygotowali je do emisji nakanale
YT. Część uczniów realizowało własne autorskie audycje w miejskim internetowym Radiu Żory.
https://www.youtube.com/results?search_query=miarka+w+eterze
https://www.youtube.com/results?search_query=miarkowy+serwis+informacyjny
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27. Realizacja przedmiotu dodatkowego: Wiedza o społeczeństwie Kanady (Bożena Żurkowska)

Wiedza o Społeczeństwie Kanady to przedmiot nauczany w naszej szkole dwujęzycznie
w ilości 1 godziny tygodniowo w wybranych klasach od dwóch lat.
Historia Kanady bardzo różni się od historii krajów europejskich, w tym Polski. Podobnie
rzecz ma się i z jej społeczeństwem. Tam, gdzie Polska jest jednorodna etnicznie, Kanada
jest, podobnie jak USA, tyglem narodowościowym. Jest to fascynująca cecha,
równocześnie jednak rodząca wiele problemów, których młodzież polska zupełnie nie
doświadczyła.
Społeczeństwo Kanady składa się
po pierwsze z ludności rdzennej, częściowo
zamieszkującej rezerwaty, Innuitów zamieszkujących głównie rejony podbiegunowe
i Metysów będących potomkami rdzennych mieszkańców i białych kolonizatorów,
po drugie z potomków kolonizatorów z Francji, którzy byli pierwszymi Europejczykami,
którzy osiedlili się w Kanadzie oraz po trzecie potomków Brytyjczyków, w których ręce
dostała się Kanada w wyniku wojny 7-letniej. Do społeczeństwa tego należy również
mniejszość chińska, która zaczęła napływać do Kolumbii Brytyjskiej pod koniec XIX w.
w celach zarobkowych pracując przy budowie linii kolejowej łączącej wybrzeże Atlantyku
z wybrzeżem Oceanu Spokojnego.
W XX w Kanada stała się krajem otwartym na imigrantów, mieszankę ich kultur i języków.
Wiedza o Społeczeństwie Kanady to zatem zdobywanie wiedzy o inności, tolerancji
i wzajemnym szacunku, ale też o mierzeniu się z bolesną historyczną prawdą
o dyskryminacji, rasizmie i o nierównych szansach na godne życie.
Na zdjęciu zeszyty uczniów. Zdalne nauczanie nie przeszkodziło uczniom w stworzeniu
ciekawych i pięknych sketchnotek ☺
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28. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Agnieszka Kraińska)
W obchody tego dnia wspaniale wpisuje się projekt społeczny “ W Świecie bajek”, w
ramach którego uczniowie napisali 9 bajek, przygotowali szatę graficzną, nagrali je w
wersji audio i wreszcie wydali te bajki w postaci książeczki , która ma swój wpis w ISBN
czyli zma swój międzynarodowy znormalizowany numer ISBN 978-83-64991-17-2. Sam
projekt realizowany był w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, a jego założeniem było
stworzenie dzieciom przestrzeni gdzie można przekazać ważne wartości, takie jak:
tolerancja, przyjaźń, współpraca, otwartość, wzajemna pomoc.
Projekt dotarł do 12 tys. odbiorców z 150 placówek w całym kraju. Dodatkową wartością
projektu jest książeczka.
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Proszę określić czy zwykle w działania ASPnet zaangażowane są:
(Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)

Nawet, jeżeli w minionym- pandemicznym roku szkolnym wszystko miało inny, raczej okrojony zasięg, ZWYKLE,
czyli w normalnych warunkach, w działania zaangażowane jest całe środowisko szkolne, w niektóre także
wspólnota lokalna. Oczywiście nie we wszystkie przedsięwzięcia angażują się wszystkie podmioty, co wynika
z zainteresowań uczniów, profilu klasy, realizowanych rozszerzeń itp. Klasy z modułem prawnym, czy
społecznym włączają się głównie w działania na rzecz globalnego obywatelstwa i kultury pokoju, klasy
dwujęzyczne propagują uczenie się międzykulturowe, a klasy przyrodnicze podejmują w większym stopniu
przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego stylu życia. Jednakże jeśli chodzi o całokształt działalności, można
powiedzieć, że w realizację zadań w różnym stopniu włącza się bardzo wielu nauczycieli i wszystkie klasy. Wielu
z organizatorów przedsięwzięć korzysta z pomocy/doświadczenia partnerów zewnętrznych.
Tylko kilka klas
Tylko kilku uczniów (jak np. członkowie “Klubu UNESCO”)
Cała szkoła (wszyscy nauczyciele i uczniowie)
Całe środowisko szkolne (liderzy, nauczyciele, uczniowie, rodziny)
Wspólnota lokalna (NGOs, władze samorządowe, sektor prywatny)

✓

Proszę określić czy zwykle powyższe działania ASPnet były:
(Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)
Organizowane jako poza-podstawą programową działania ASPnet lub “UNESCO”
Realizowane w ramach zwykłych działań programowych/szkolnych
Wprowadzane poprzez kombinację działań programowych I pozaprogramowych
Wprowadzane poprzez podejście obejmujące całą szkołę* do członkostwa w ASPnet (ASPnet wpływa na
program nauczania / zarządzanie / środowisko fizyczne)

✓

* Podejście obejmujące całą szkołę z udziałem wszystkich uczniów, personelu szkolnego i partnerów oraz uwzględniające potrzeby
uczniów nie tylko poprzez program nauczania, ale także we wszystkich aspektach życia szkoły. Oznacza to zbiorowe i oparte na
współpracy działanie w społeczności szkolnej i przez nią w celu poprawy uczenia się, zachowania i samopoczucia uczniów oraz
warunków, które je wspierają.

Proszę podać łączną liczbę nauczycieli (wraz z dyrektorem), którzy w ciągu roku akademickiego
uczestniczyli w szkoleniu / warsztacie ASPnet:

Całkowita liczba

1

6. Partnerstwa:
Proszę wskazać, jakie rodzaje partnerstw Twoja szkoła nawiązała w ciągu roku szkolnego:
(Można zaznaczyć wiele odpowiedzi. Jeśli szkoła nie nawiązała żadnego partnerstwa, wybierz BRAK)

Pytanie o NAWIĄZANIE partnerstw nie oddaje (mam wrażenie) prawdziwego stanu rzeczy. To sformułowanie
sugeruje konieczność nawiązywania ciągle nowych partnerstw, co nie musi być uzasadnione, a w dobie
pandemii było i jest niezwykle trudne. Nasza szkoła współpracuje od lat z wieloma instytucjami w różnych
obszarach, więc nawet, jeśli nie nawiązalibyśmy żadnego nowego partnerstwa, zaznaczenie pozycji BRAK
byłoby grubą przesadą.
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Partnerstwo z NGOs
Partnerstwo z Katedrami UNESCO
Partnerstwo z Klubami UNESCO
Partnerstwo z sektorem prywatnym
Partnerstwo z instytutami badawczymi
Partnerstwo z krajowymi członkami ASPnet
Partnerstwo z członkami ASPnet z innych krajów
Partnerstwo ze szkołami nie należącymi do ASPnet
Partnerstwo z samorządami lokalnymi (np. radą gminy, muzeum, władzami samorządowymi)
Innymi partnerami:
Brak

✓

✓
✓
✓

Lista partnerów:
Towarzystwo Miłośników Miasta Żory
Muzeum Miejskie w Żorach, Rybniku i Raciborzu
Miejski Ośrodek Kultury
Komenda Miejska Straży Pożarnej
Komenda Miejska Policji
Rada Miasta w Żorach
Urząd Miasta w Żorach
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Powiatowy Urząd Pracy
Młodzieżowe Biuro Pracy
Żorska Izba Gospodarcza
Centrum Organizacji Pozarządowych
lokalne szkoły
Parafia św. Filipa i Jakuba w Żorach
Caritas w Żorach
spółka Nowe Miasto w Żorach
Sanepid w Rybniku
Hospicjum im. Jana Pawła II w Żoarch
MOPS w Żorach
MOSiR w Żorach
OREW w Żorach
PPP w Żorach
Biblioteka Miejska w Żorach
PNWM w Warszawie
żorskie kancelarie adwokackie
Bractwo Kurkowe
Uniwersytet Śląski – umowa o współpracy
Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach – umowa patronacka
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Politechnika Śląska
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku – Białej
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna – Wydział w Wodzisławiu Śląskim
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Polska Spółka Gazownictwa – Oddział Zakład w Zabrzu –umowa patronacka (technikum)
ZHP w Żorach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach
CLPB w Jastrzębiu-Zdroju

7. Zaobserwowana zmiana lub poprawa
➢ Ta sekcja zawiera informacje o zmianach wynikających z działań ASPnet na poziomie ucznia, szkoły i społeczności.
Na przykład projekt ASPnet mógł doprowadzić do tego, że uczniowie byli bardziej tolerancyjni wobec siebie (na
poziomie ucznia), w ustanowieniu polityki szkolnej dotyczącej przemocy lub uczestnictwa w demokracji (np.
samorząd szkolny lub klasowy) oraz szerszym rozpowszechnianiu innowacyjnego podejścia edukacyjnego.

Poziom ucznia:
Poziom szkoły:

Plan pracy szkoły od kilku lat tworzony jest między innymi w oparciu o 4 filary edukacji szkół stowarzyszonych
UNESCO i priorytety wyznaczane przez przynależność do sieci, co powoduje wzrost świadomości społeczności
szkolnej na każdym poziomie.
Nauczyciele wraz z dyrekcją planują zadania do realizacji systemowo, większość działań obejmuje cyklicznie
dużą część szkoły, uczniowie mają ogromny wpływ na formę realizacji pewnych przedsięwzięć, lub wręcz są ich
pomysłodawcami, a obchodzenie świąt i ważnych rocznic nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz powtarzane
co roku w różnych formach staje się tradycją.
Poziom wspólnoty:

Wiele działań podejmowanych przez szkołę dociera do środowiska lokalnego na różne sposoby, zarówno
w formie praktycznej (chociażby zaangażowanie młodzieży w edukację młodszych kolegów ze szkół
podstawowych, czy działanie w ramach projektu „Zwolnienie z teorii”) jak i poprzez wysyłane do rodziców
informacje, stronę interenetową szkoły, media społecznościowe i lokalne portale internetowe. Z pewnością
sprzyja to rozpowszechnianiu podejścia edukacyjnego naszej „Miarki”

8. Napotkane wyzwania i przeszkody
➢ Ta sekcja zawiera informacje na temat wyzwań i przeszkód napotkanych podczas planowania lub wdrażania
działań ASPnet na poziomie ucznia, szkoły i społeczności. Na przykład projekt ASPnet mógł napotkać na wyzwania
wynikające z braku zainteresowania lub odpowiednich zasobów edukacyjnych (poziom ucznia), braku czasu
z powodu przepełnionego programu nauczania, zasobów finansowych i ludzkich lub (na poziomie szkoły) lub
braku zainteresowania lokalnych podmiotów w zaangażowanie się w działania szkolne (na poziomie
społeczności).
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Poziom ucznia:
Poziom szkoły:
Poziom wspólnoty:

Chyba wszystkie napotkane w tym roku przeszkody i trudności związane były z ograniczeniami wynikającymi
z pandemii. Brak bezpośredniego kontaktu z uczniem, obawa o zagrożenie zdrowia, brak możliwości
współpracy z podmiotami zewnętrznymi w dotychczasowej formie, to czynniki, które skomplikowały wiele
zaplanowanych działań, lub znacznie ograniczyły ich zasięg.
Z drugiej strony pojawiły się nowe formy działań, w które młodzież zaangażowała się z entuzjazmem, dlatego
udało się zrealizować wiele cennych przedsięwzięć.

9. Współpraca/koordynacja – sukcesy i wyzwania
Rodzaj współpracy/koordynacji

Co poszło dobrze? Podaj ogólny
wkład lub przykłady

Współpraca z innymi szkołami
krajowymi (członkami ASPnet i nieczłonkami) w zakresie działań ASPnet

Nie udało się podjąć działań we
współpracy z inną szkołą. Skończyło
się na planach nawiązania takiej
współpracy 
Pandemia
zaburzyła
projekty
tradycyjnej wymiany uczniowskiej
polegającej na SPOTKANIU. Trudno
po latach owocnych
spotkań
przekonać się do realizacji wymiany
w formie zdalnej…

Współpraca z członkami ASPnet
w innych krajach

Koordynacja na poziomie kraju

Jakie napotkano wyzwania / co można
by poprawić?

Dziękuję za możliwość kontaktu
w każdej sprawie ☺

Komentarze:

O ile cały czas mamy świadomość działania w nawiązaniu do międzynarodowych dni ustanowionych przez
ONZ, o tyle brakuje świadomości czegoś takiego, jak lista globalnych/regionalnych projektów, konkursów lub
kampanii, w których możemy/powinniśmy brać udział. Było dobrze, gdyby taka lista była gdzieś dostępna.
Na podobnej zasadzie brakuje nam zestawu ogólnopolskich projektów, konkursów lub kampanii
zaproponowanych przez Koordynatora Krajowego ASPnet.
Analogicznie: Byłoby łatwiej, gdyby istniała lista kampanii UNESCO I pilotażowych materiałów
pedagogicznych, których dotyczy pytanie z pkt. 5 sprawozdania. Może udałoby się wprowadzić takie zakładki
na stronie unessco.pl
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Planowane działania na rok szkolny 2021/2022:
• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
• Prowadzenie szeroko pojętej edukacji obywatelskiej (Realizacja programu autorskiego: Edukacja
prawna w społeczeństwie obywatelskim w klasach ponadgimnazjalnych, realizacja modułu prawnego
w ramach wiedzy o społeczeństwie w klasach ponadpodstawowych, realizacja nowego przedmiotu
dodatkowego w klasach z modułem kanadyjskim: wiedza o społeczeństwie Kanady, realizacja
programu obywatelskiego i olimpiady: Zwolnieni z teorii, działalność samorządowa młodzieży,
działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta, organizacja spotkań z prawnikami)
•

Krzewienie idei praw człowieka i praw dziecka, demokracji, tolerancji i otwartości poprzez włączenie się
w liczne akcje: (np. obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, udział
w debatach oksfordzkich, organizacja konkursów na temat praw człowieka i praw dziecka, organizacja
Dnia Życzliwości

•

Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia
o edukacja regionalna: marsze na orientację, lekcje w terenie, lekcje u lokalnych przedsiębiorców
i w instytucjach lokalnych, wycieczki do ZOO, Palmiarni, Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
o działania na rzecz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia: organizacja Dnia Sportu,
powiatowych zawodów sportowych, Akcji Krwiodawstwa, akcji prozdrowotnych
i profilaktycznych, propagowanych przez Sanepid- Rybnik, udział w szkolnym
współzawodnictwie sportowym wg harmonogramu, realizacja dodatkowych zajęć sportowychSKS, realizacja projektu integracyjnych zajęć outdoorowych, kontynuacja projektu
profilaktycznego: Filmocje, udział w konkursie: Sprawni jak żołnierze, obchody Światowego Dnia
Cukrzycy, Dnia Bezpiecznego Internetu;
o edukacja ekologiczna w środowisku lokalnym: realizacja programu: STOP SMOG, organizacja
Dnia Wody przy współudziale PWiK, organizacja Dnia Ziemi, tworzenie projektu graficznego
o tematyce ekologicznej: Mieszkańcy polskich lasów- gatunki chronione. Zaskroniec zwyczajny,
tworzenie projektu plakatu: Urodziny schroniska dla zwierząt

•

o inne działania na rzecz integracji i edukacji środowiska lokalnego: targi edukacyjne, Festiwal
zawodów, Dni otwarte szkoły, realizacja projektu muzycznego: patriotycznie w internecie,
powołanie komitetu organizacyjnego jubileuszu stulecia szkoły, obchody Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego - dla szkoły i żorskich szkół podstawowych, organizacja Śląskiej
Olimpiady Umiejętności
o działalność na rzecz promowania czytelnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego
i audiowizualnego oraz promowania kultury słowa: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
Udział w Narodowym Czytaniu „Moralność Pani Dulskiej”, udział w Pojedynku na Słowa,
Walentynkowa Promocja Książki, wycieczka do Muzeum Śląskiego, Centrum Informacji
Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, organizacja wystawy: życie i twórczość
K. K. Baczyńskiego
Prowadzenie i propagowanie działalności charytatywnej: Każdy znaczek wspiera misje, Akcja Góra
grosza, Akcja Marzycielska Poczta, Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach, wolontariat, Miarka
dla WOŚP, Szlachetna Paczka, pomagamy podopiecznym schroniska, współpraca z Hospicjum im. Jana
Pawła II w Żorach, udział w akcji: Pola Nadziei
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