Sejmik obradował po raz dwudziesty

Rada Młodzieżowa Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 14 przygotowała dwudziestą sesję Gliwickiego Gimnazjalnego Sejmiku
Samorządowego, która odbyła się 5 czerwca br. w siedzibie szkoły.
Spotkanie swą obecnością zaszczycili goście: pani Renata Paluch
przewodnicząca Śląskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
pani Anna Kiluk inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego oraz pan Witold
Schmidtke wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach.
Wszystkich powitał dyrektor ZSO nr 14 pan Andrzej Beżański.
Temat obrad: „Prawa ucznia w praktyce szkolnej” połączył doświadczenia
młodych działaczy z obchodami Roku Janusza Korczaka, patrona Gimnazjum nr 6
i jednego z prekursorów dziecięcej samorządności.
Podczas części oficjalnej wręczono nagrody laureatom konkursu
międzyszkolnego: „Janusz Korczak wśród nas”, po czym pani Renata Paluch jako
gość honorowy wygłosiła krótki wykład na temat reprezentowanego przez nią
stowarzyszenia.
Część warsztatowa spotkania rozpoczęła się od definiowania pojęcia prawa
i opracowania hierarchii najważniejszych obowiązków i przywilejów uczniowskich.
Wśród tych pierwszych najczęściej wymieniano konieczność nauki do osiemnastego
roku życia, potrzebę przygotowywania się do zajęć i respektowania regulacji
wewnątrzszkolnych. W drugim obszarze podkreślano prawo do bezpłatnej nauki,
szacunku, godnego traktowania oraz jawności ocen.
Dobrą zabawą okazało się przekładanie fragmentów „Konwencji Praw
Dziecka” na piktogramy, co ujawniło niesłychaną kreatywność gimnazjalistów.
Uczennica Gimnazjum nr 6 Natalia Będkowska (jedna z laureatek
międzyszkolnego konkursu poświęconego patronowi szkoły) przedstawiła zebranym
wybór tekstów Janusza Korczaka traktujących o trudnościach, jakie napotykają
w swej pracy członkowie samorządów szkolnych.
Uczestnicy obrad omówili zakres swojej tegorocznej działalności w gimnazjach
i ocenili jej mocne oraz słabe strony. Uczniowie wypisali sukcesy, ale zauważyli
również niedociągnięcia. Podkreślili swoje atuty: kreatywność, współpracę,
pracowitość, chęć organizowania imprez na rzecz szkoły. Do porażek samorządowcy
zaliczyli między innymi brak funduszy i niewielką ilość osób chętnych do pomocy.
Jak zawsze najwięcej emocji wywołała dyskusja, w czasie której młodzi ludzie
rozmawiali o tym, kto w szkole udziela im wsparcia, w jaki sposób radzą sobie
z licznymi nieobecnościami na lekcjach i jak regulują współpracę z dyrektorami.

Gimnazjaliści urządzili małą giełdę pomysłów, chwaląc się ciekawymi
projektami i przedsięwzięciami organizowanymi w poszczególnych placówkach.
Podsumowaniem obrad było wypełnienie „Kwestionariusza samorządowca”
przez przedstawicieli gimnazjów. Z analizy odpowiedzi wynika, że działacze
szkolnych rad młodzieżowych w większości sami zgłaszają się do pracy, potrafią
samodzielnie podejmować decyzje i nie boją się nowych wyzwań. Cenią sobie
wspólne działania, a ponieważ inni uczniowie wiedzą o ich zaangażowaniu, często
pośredniczą w rozwiązywaniu rozmaitych problemów. Wszyscy ankietowani
stwierdzili, że wiedzą, do kogo udać się po pomoc w konkretnych sytuacjach,
natomiast rozchwianiu uległ klasyczny podział na sekcje samorządu.
Sesję przygotowały panie: Danuta Baron- Malinowska i Beata Wierzbicka.
Następną edycję sejmiku przewidziano jako spotkanie Gimnazjalnej Akademii
Samorządności, której zasadą jest zapraszanie na wykłady przedstawicieli gliwickich
władz miejskich i oświatowych.
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