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Szkoła
po godzinach
Nauczyciele może nie odprowadzają już swoich podopiecznych do domów, jak to było w czasach św. Józefa
Kalasancjusza – założyciela Zakonu Pijarów, ale robią wszystko, by po zakończeniu zajęć dziecko miało zagwarantowaną
opiekę wedle swoich pragnień i indywidualnych predyspozycji. Tak wygląda codzienność Zespołu Szkół Zakonu Pijarów
Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach
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ląska szkoła Zakonu Pijarów słynie z zajęć dodatkowych i kameralnej atmosfery. Kółka zainteresowań rozpoczynają
się już o godzinie 7.10, a po lekcjach uczniowie mogą się nimi cieszyć aż do późnego
popołudnia.
Młodsi uczniowie, wraz z rodzicami czy
dziadkami, uczestniczą w projektach edukacyjnych Narodowej Agencji Aeronautyki
i Przestrzeni Kosmicznej – czyli NASA. Sally
Ride EarthKam – polega na fotografowaniu
Ziemi z pokładu stacji kosmicznej, natomiast
podczas MicroObservatory, fotografuje się
planety, księżyce, gwiazdozbiory i galaktyki
przy pomocy udostępnionych teleskopów.
Maluchy biorą udział także w zajęciach „Fizyka dla smyka”, a starsi uczniowie wychodzą na rozmaite pokazy i wykłady do Instytu-
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tu Fizyki. Z przedmiotami ścisłymi wiążą się
także zajęcia „Chemia dla smyka”, cieszące
się ogromną popularnością wśród naszych
najmłodszych podopiecznych, którzy obserwują doświadczenia chemiczne, uczą się
podstawowych pojęć związanych z chemią
oraz samodzielnie wykonują różne chemiczne operacje. Z nie mniejszym zaangażowaniem uczniowie podchodzą również
do „Kangurka matematycznego”. Na tych
zajęciach obowiązuje swobodna atmosfera,
współdziałanie, a tematyka – wykraczająca
poza obowiązujący program nauczania – uwzględnia przede wszystkim zainteresowania uczniów.
Zespół Szkół Zakonu Pijarów daje uczniom
także możliwość realizacji artystycznych pasji. Działa tu popularne kółko sztalugowe,

na którym odbywa się nauka rysunku studyjnego z elementami malarstwa, a uczniowie
poznają różne techniki plastyczne. Dumą katowickiej szkoły jest także koło teatralne. Grający w przedstawieniach niegdysiejsi gimnazjaliści są już absolwentami, maturzystami,
a wciąż współpracują z kołem. Na warsztatach lalkarskich i kamishibai – czyli podczas
tych dobrze znanych, jak i egzotycznych
form małej ekspresji teatralnej – wykorzystuje się wiele metod nauczania: eksponujących, aktywizujących, praktycznych i problemowych. Klub gier planszowych służy nawiązywaniu relacji społecznych, współdziałaniu i przestrzeganiu w grupie określonych
reguł, natomiast kółko surwiwalowe każdego roku, u progu wakacji, zaprasza do udziału w fascynujących wyprawach. ■
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