Projekt „Uczyć się, ale z Pasją!” ma na celu rozwijanie
zainteresowań i kompetencji naukowych rozumianych jako
zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy
do wyjaśniania świata, formułowania pytań i wyciągania
wniosków opartych na dowodach.

DZIAŁANIA:
WARSZTATY „UCZYĆ SIĘ Z PASJĄ!”
Trzy 3-godzinne warsztaty dla klas gimnazjalnych, prowadzone przez psychologów.
Klasy powyżej 15 osób, będą dzielone na pół i prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia
Q Zmianom.
CEL: Rozwijanie myślenia analitycznego i logicznego, wzrost umiejętności zadawania pytań
i argumentowania, wyciągania wniosków z podanych danych, czytania ze zrozumieniem, poznanie
technik motywacji, a także podstawowych technik uczenia się (mnemotechnik).

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI „UCZYĆ Z PASJĄ!”
Dwa 3-godzinne warsztaty prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia Q Zmianom.
CEL: Rozwój umiejętności stymulowania działań twórczych w dziedzinie nauki.

TYDZIEŃ CIEKAWOŚCI
W czasie trwania projektu zorganizowany zostanie tydzień ciekawości, podczas którego nauczyciele
na jednej godzinie lekcyjnej opowiedzą o temacie, który ich pasjonuje.
CEL: Inspiracja dla uczniów do realizacji swojego miniprojektu w tym zakresie.

MINIPROJEKTY - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Pięć spotkań dla jednej grupy miniprojektowej, którą prowadzi trener Stowarzyszenia
Q Zmianom. Odbywają się po lekcjach, ich tematem jest dziedzina naukowa, która ich najbardziej
zainteresowała.
Uczniowie prezentują miniprojekty na spotkaniach „Bitwy na pytania”.
CEL: Rozbudzenie zainteresowań naukowych, promocja nauki wśród młodzieży.

CYKL SPOTKAŃ „BITWA NA PYTANIA”
Trzy spotkania z ekspertami z różnych dziedzin nauki, tematycznie związanych z miniprojektami
młodzieży. Eksperci będą odpowiadać na pytania, które zadawać będzie młodzież.
CEL: Ćwiczenie umiejętności zadawania pytań i aktywnego pozyskiwania wiedzy przez uczniów.

HARMONOGRAM:

Warsztaty
dla uczniów
(6 klas)

I tura: majczerwiec 2014

Platforma elearningowa

maj - grudzień
2014

Szkolenie dla
kadry
pedagogicznej

wrzesień październik
2014

Tydzień
ciekawości

wrzesień październik
2014

Realizacja
miniprojektów

wrzesień listopad
2014

Bitwa na
pytania

listopad
2014

II tura: wrzesień
- październik
2014

KONTAKT
Anna Szabuńko
Tel. 881 677 920
a.szabunko@qzmianom.org
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004r. inspiruje osoby w każdym wieku do
wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów
psychoedukacyjnych i psychoterapii. Aktywnie włączamy się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na
Pradze Północ.

