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DZIAŁANIA
GIMNAZJUM TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W RADOMIU
W RAMACH PROJEKTU CENTRES
- Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji
w roku szkolnym 2013/2014
W ramach projektu CENTRES uczniowie Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w
Radomiu uczestniczyli w warsztatach kreatywności oraz zajęciach z przedsiębiorczości.
Dyskutowali na temat przedsiębiorczości i kreatywności. Zastanawiali się, jak działa człowiek
przedsiębiorczy i jakie znaczenie mają sektory kreatywne. Udział w warsztatach
dziennikarskich pozwolił im lepiej przygotować się do pracy w celu przeprowadzenia
wywiadu z lokalnym przedsiębiorcą.
Uczniowie zdobywali wiedzę na temat mechanizmów biznesowych, sporządzania
biznesplanu przedsięwzięcia, pozyskania patronów, partnerów i sponsorów do działania oraz
prowadzenia działań promocyjnych przedsięwzięcia - I Festiwalu Małych Form Teatralnych
Radom 2014. W pracowni komputerowej wypełnili ankiety on-line »Na wejściu« i »Na
wyjściu«.
Młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych i tanecznych. Przygotowała spektakl
teatralny „Julia, czyli delikatność uczuć”, który zaprezentowała podczas Festiwalu.
Podczas zajęć teatralnych uczniowie m.in. kształtowali umiejętność interpretowania
scenariuszy sztuk teatralnych, poszerzali umiejętności z zakresu emisji głosu, poznali zasady
tworzenia scenografii, kostiumów, rekwizytów i efektów dźwiękowych, zgłębiali tajniki ruchu
scenicznego, wyrażali twórczą ekspresję i rozwijali wyobraźnię.
Gimnazjum TWP zorganizowało I edycję Festiwalu Małych Form Teatralnych Radom 2014.
Młodzi aktorzy ze szkół podstawowych i gimnazjów wystąpili na deskach Teatru
Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w dniu 9 kwietnia 2014 roku.
Festiwal przeznaczony był dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) i
gimnazjów z terenu miasta Radomia oraz powiatu radomskiego. Miał formę konkursu w
dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem uczestników było przygotowanie i
zaprezentowanie przedstawienia teatralnego na dowolny temat i w dowolnej formie.
Głównym celem Festiwalu było inspirowanie młodzieży do poszukiwań twórczych oraz
rozwijania kreatywności, zainteresowań i talentów, konfrontacja artystycznych dokonań
szkolnych zespołów teatralnych, promocja młodych talentów oraz integracja środowiska
lokalnego.
W Festiwalu uczestniczyło 6 szkolnych zespołów teatralnych - 87 aktorów. Zespoły zostały
przygotowane przez 9 nauczycieli.
Projekt zachęcił młodzież do aktywnego działania, sprzyjał integracji podczas przygotowań
do Festiwalu Małych Form Teatralnych. Zaangażowanie w działania wpłynęło na wzrost
zainteresowania teatrem oraz ożywiło życie kulturalne Szkoły.
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Młodzież zdobyła cenne doświadczenie, rozwijając różnorodne kompetencje społeczne, tak
ważne w dzisiejszych czasach.
Cele projektu CENTRES realizowane były podczas zajęć teatralnych i tanecznych, wiedzy
o społeczeństwie, języka polskiego oraz godzin wychowawczych.
W realizację projektu zaangażowana była dziewięcioosobowa grupa młodzieży oraz trzech
opiekunów. Koordynatorem projektu była Pani Anna Prokop.
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