
 

 

Projekt „PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. 

Nauka innowacyjnie atrakcyjna” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Okres realizacji projektu: 

01.09.2018-31.08.2020 

Cel projektu: 

Rozwijanie u uczestników projektu kompetencji kluczowych                    

i umiejętności uniwersalnych, tj: matematyczno-

przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności, 

krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 

umiejętności uczenia się i pracy zespołowej. 

Wartość projektu: 

428 542,50 zł 

Zadania w projekcie 

Projekt PIWONIA jest skierowany do uczniów szkół 

podstawowych klas V – VIII, którzy złożyli deklarację 

uczestnictwa w projekcie i pozytywnie przeszli  rekrutację do 

projektu. W projekcie przewidziano do realizacji pięć 

różnorodnych zadań. 

https://www.piwonia.us.edu.pl/


Zadanie 1 – Zajęcia edukacyjne w szkołach 

W zadaniu tym przewidziano  zajęcia zarówno dla uczniów 

jak i dla rodziców. W ramach tego zadania najlepsi 

wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego przyjeżdżać będą do 

uczniów, do ich szkół gdzie realizowane będą zajęcia 

warsztatowe z zakresu bloków: 

 blok przyrodniczy (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

zoologii, biologii komórki, anatomii i fizjologii roślin, 

hydrobiologii oraz ekologii i ochrony przyrody); 

 blok medyczny (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

anatomii i fizjologii człowieka, medycyny, 

kryminalistyki oraz epidemiologii i zdrowia 

publicznego); 

 blok chemiczno – fizyczny (obejmujący zagadnienia                   

z zakresu: chemii – w szczególności chemii organicznej, 

oraz fizyki – w szczególności elektryczności                                   

i magnetyzmy, elektrostatyki, optyki                                                

i promieniotwórczości); 

 blok humanistyczny (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

języka polskiego, sztuki, muzyki i historii). 

W zajęciach tych szczególny nacisk zostanie położony na 

pracę własną uczniów i możliwość ich samodzielnego, 

twórczego rozwijania się. 

Drugim działaniem w obrębie zadania pierwszego są zajęcia 

dla rodziców, które realizowane będą podczas zebrań                              

z rodzicami. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo często 

wychowanie dziecka nie jest łatwe. Że często rodzice borykają 

się z problemami, na które nie znają dobrego rozwiązania. 

Dlatego mając oparcie w specjalistach z zakresu 

neurodydaktyki, proponujemy rodzicom zajęcia z zakresu: 



 Bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej; 

 Nowoczesnych metod sprawowania nadzoru zdalnego 

nad treściami niebezpiecznymi dla dzieci; 

 Neurodydaktyki i pedagogiki; 

 Rozwijania kompetencji miękkich (kreatywnego 

myślenia, rozwiązywania problemów, komunikacji)                      

w kontekście roli wychowawczej jaką spełniają. 

Zadanie 2 – Warsztaty specjalnych zainteresowań 

Warsztaty specjalnych zainteresowań są zajęciami 

pozalekcyjnymi (popołudniowymi) dla uczniów chcących 

rozwijać swoje pasje. W zajęciach tych uczestniczyć będą 

dzieci wykazujące się osiągnięciami w konkursach na różnych 

szczeblach oraz zainteresowane konkretnym blokiem 

zajęciowym. Do realizacji przewidziano następujące bloki 

zajęciowe w roku szkolnym 2018/2019: 

 Blok przyrodniczy – Biologia komórki i histologia; 

 Blok informatyczny – Narysuj świat – tworzenie grafiki 

wektorowej. 

 Blok matematyczno – fizyczny – Elektryczność i 

magnetyzm; 

 Blok medyczny – Zaawansowane szkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej; 

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się zajęcia w ramach 

następujących bloków tematycznych: 

 Blok przyrodniczy – Zoologia zwierząt bezkręgowych                                 

i kręgowych; 

 Blok informatyczny – Programowanie w języku C++; 

 Blok matematyczno – fizyczny – Badania naukowe i 

analiza statystyczna; 

 Blok medyczny – Kryminalistyka i medycyna sądowa; 



Warsztaty specjalnych zainteresowań realizowane będą                          

w formie warsztatowo-laboratoryjnej w budynkach 

Uniwersytetu Śląskiego. Będzie to 10 zjazdów po cztery 

godziny lekcyjne (trzy zegarowe) każdy. W trakcie zajęć 

uczniowie będą mieć przewidzianą przerwę kanapkowo-

herbacianą. Uniwersytet Śląski zapewni też transport 

młodzieży do budynków UŚ. 

Zadanie 3 – Przyjazdy młodzieży na Uniwersytet Śląski                         

w Katowicach 

Zadanie trzecie polegać będzie na regularnych przyjazdach 

młodzieży na Uniwersytet Śląski w Katowicach, na którym 

nauczyciele i wykładowcy prowadzić będą zajęcia 

warsztatowe i laboratoryjne w salach Wydziału Biologii i 

Ochrony Środowiska. Będzie to niesamowita okazja poznać 

świat nauki od środka – zobaczyć jak na co dzień pracują 

naukowcy i jak tworzy się najważniejsze odkrycia XXI wieku. 

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w formie doświadczeń i 

zabawy – tak aby dzieci same mogły odkryć nowe, nieznane 

im fakty. Zajęcia dydaktyczne zostaną podzielone na bloki 

tematyczne tak, aby każdy uczeń mógł sam wybrać które 

dziedziny wiedzy interesują go najbardziej i w jakim kierunku 

chciałby się rozwijać. Wyboru tego dokonywać będzie uczeń 

poprzez zakreślenie odpowiedniego bloku w kartach 

rekrutacyjnych do projektu. Dla uczniów przygotowaliśmy 

następujący bloki: 

 blok przyrodniczy (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

zoologii, biologii komórki, anatomii i fizjologii roślin, 

hydrobiologii oraz ekologii i ochrony przyrody); 

 blok medyczny (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

anatomii i fizjologii człowieka, medycyny, 



kryminalistyki oraz epidemiologii i zdrowia 

publicznego); 

 blok chemiczno – fizyczny (obejmujący zagadnienia z 

zakresu: chemii – w szczególności chemii organicznej, 

oraz fizyki – w szczególności elektryczności                                    

i magnetyzmy, elektrostatyki, optyki                                               

i promieniotwórczości); 

 blok matematyczny (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

statystyki i trygonometrii); 

 blok humanistyczny (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

języka polskiego, sztuki, muzyki i historii); 

 blok informatyczny (obejmujący zagadnienia z zakresu: 

robotyki, typografii, programowania stron internetowych, 

obsługi programów graficznych np. Corel Draw, 

umiejętnego korzystania z narzędzi internetowych 

umożliwiających pracę zdalną). 

Uniwersytet Śląski w Katowicach zapewnia transport uczniów 

ze szkoły do miejsca organizacji zajęć (budynki Uniwersytetu, 

zlokalizowane w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie). Każde 

zajęcia dydaktyczne trwają  cztery godziny lekcyjne (trzy 

zegarowe). Podczas zajęć, dla dzieci dostępne są świeże, 

zdrowe kanapki i napoje. Zajęcia odbywają się                               

w godzinach szkolnych, nie częściej niż raz w miesiącu. 

Zadanie 4 – Kolonie naukowe 

W ramach projektu zorganizowane zostaną letnie kolonie 

naukowe (podczas wakacji letnich). Będzie to siedmiodniowy 

wyjazd, podczas którego uczniowie będą mieć zapewnione 

posiłki (śniadania, obiady i kolacje, bądź śniadania i 

obiadokolacje), noclegi (w pokojach dwu i trzy osobowych) 

oraz przejazd wygodnym autokarem. Podczas kolonii 

odbywać się będą zarówno standardowe zajęcia stacjonarne 



(w salach konferencyjnych hotelu) jak również zajęcia 

terenowe zgodnie ze specyfiką obszaru zwiedzanego a także 

warunkami meteorologicznymi. Kolonie realizowane będą do 

Kotliny Kłodzkiej (rok szkolny 2018/2019 – w programie 

m.in. zajęcia terenowe w labiryncie skalnym Szczelińca 

Wielkiego – najwyższego szczytu Gór Stołowych, zwiedzanie 

Muzeum Papiernictwa, zwiedzanie Kudowy i Pstrążnej, 

zajęcia terenowe w Torfowisku pod Zieleńcem), oraz do 

Warszawy (rok szkolny 2019/2020 – w programie m.in. 

zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowego, 

zajęcia terenowe w Białowieży). Podane destynacje jak 

również szczegółowy przebieg kolonii mogą ulec zmianie. 

 

 

Fizjologia układu krwionośnego                                  

i oddechowego 

5 grudnia 2018 

Zajęcia realizowane przez mgra Krzysztofa Chyżaka – biologa                             

z Pracowni Dydaktyki Biologii, Wydziału Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach bloku 

przyrodniczego Zadania 2 projektu MAK. 

Podczas zajęć wspólnie poznawano  sekrety układu krążenia i układu 

oddechowego. Sprawdzano  jak bije nasze serce, wykonaliśmy  

badanie EKG oraz badanie spirometryczne, a potem zastanawialiśmy  

się, czy biologa jest ważna także dla producentów masek do 

nurkowania. 

 



  

 

 

 

Pola i prądy 

23 stycznia 2019  

Zajęcia realizowane przez Panią doktor Katarzynę Rozpędek – 

biofizyka z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału 

Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

w ramach bloku chemiczno-fizycznego Zadania 1 projektu 

PIWONIA. 

Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy  się czym jest prąd, czy da 

się zaświecić świetlówkę na odległość oraz co tak na prawdę znajduje 

się w naszych domowych gniazdkach. 



  

 

  

 

Prowadząca p. Katarzyna Rozpędek- pracownik naukowy 

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wprowadziła 

uczestników w tajniki elektrostatyki. Uczniowie poznali 

budowę atomu, sprawdzali jak wędruje prąd tworząc obwód 

zamknięty, elektryzowali ciała dodatnio i ujemnie, poznali 

zjawisko polaryzacji. Nauki ścisłe nie są nudne i mogą 

wywołać uśmiech na twarzy. 

 



 

 



 

 

 


