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Nasza Czwórka wśród najlepszych projektantów edukacji  

XI edycji ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Nowej Era

     

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie 7 i 8 klas naszej szkoły wzięli udział w 

ogólnopolskim konkursie „Projektanci edukacji”. To ogólnopolski konkurs na pomysł na 

projekt edukacyjny. Organizatorem jest wydawnictwo Nowa Era, a w roli jurorów występują 

uznani eksperci. Projekt realizowany w naszej szkole nosił tytuł „Warsztaty teatralne 

najlepszą formą przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy”. Nasza szkoła zajęła 

pierwsze miejsce i otrzymała grant w wysokości 1000 zł na realizację projektu. W ramach 

projektu przygotowano z uczniami klas 7 i 8 siedem przedstawień teatralnych na podstawie 

popularnej serii książek dla dzieci pt. „Basia”. Na spektakle zaproszeni zostali uczniowie 

oddziałów przedszkolnych i klas specjalnych kształcący się w trybie stacjonarnym. 

Natomiast uczniowie, którzy w tym czasie kształcili się w trybie zdalnym mogli zobaczyć 

filmy w wersji online. Przedstawienia spodobały się również naszej społeczności szkolnej, 

ponieważ poruszały bardzo ważne problemy społeczne takie jak dyskryminacja rasowa, 

uzależnienia od telefonów czy tabletów, walka z nałogami itd.  

Cieszymy się ogromnie, ponieważ we wrześniu wydawnictwo „Nowa Era” 

opublikowała e-book prezentujący najciekawsze projekty z jedenastej edycji „Projektantów 

edukacji” (edycji – trudnej, bo przypadającej na czas pandemii i lockdownu). Jury konkursu 

uznało, że pomysły i projekty nadsyłane na konkurs są zbyt dobre, aby ich nie uwiecznić. 

 Jest to wielki sukces naszej szkoły. „ZaPROJEKTowani na sukces” – bo tak nazywa 

się ten e-book – szczegółowo prezentuje i omawia 24 projekty przesłane na tegoroczny 

konkurs. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, ponieważ projekt naszej szkoły znalazł się 

wśród 24 najlepszych projektów wybranych z 457 projektów wysłanych na konkurs. Komisja 
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wybrała takie, które zachwyciły swoją oryginalnością, świeżością, kreatywnością , a także 

perfekcyjną realizacją. Dodano także wypowiedzi twórców tych projektów, komentarze 

jurorów, opisy unikatowych elementów poszczególnych projektów i wnioski wypływające z 

ich realizacji. Pomysłodawcom zależało nam, aby pokazać nie tylko sedno poszczególnych 

projektów, ale też emocje towarzyszące ich powstawaniu, zapał uczestników, zachwyt 

specjalistów oceniających te prace. W ten sposób powstały 33 strony czystej inspiracji – do 

wykorzystania w szkole, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań czy szkoleniach. 

Zachęcamy wszystkich żeby zobaczyli, w jaki sposób kreatywność i inwencja dzieci oraz 

nauczycieli po raz kolejny pokonały nudę, a niemożliwe stało się możliwe i osiągalne.  

 

Szczegóły dotyczące projektu na stronie www: 

https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=12011 

Filmy z realizacji projektu na stronie www: 

https://www.youtube.com/channel/UCpuJWDymF8MhtTOcaY2AgzA 

E-book „ZaPROJEKTowani na sukces” na stronie: 

https://projektanciedukacji.pl/?module=file&controller=server&action=download&name=c38c2c8b742f471fe0955bc6c745c643.pdf  

Koordynatorzy projektu: 

Dorota Jędrzejak 

Jerzy Kot 
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