FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
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Cele podejmowanych
działań
Przykłady
systemowych działań
na rzecz uczniów
zdolnych

lubuskie
żarski
Łęknica

Zespół Szkół Publicznych - Gimnazjum
ul .Wojska Polskiego 19, 68–208 Łęknica
(68) 3753023
spleknica@wp.pl
www.gimleknica.info

Rozwijanie zainteresowań literackich i historycznych, kształcenie umiejętności analizy i
interpretacji tekstu kultury, kształcenie umiejętności wystąpień publicznych, rozwijanie
pasji humanistycznych u uczniów zdolnych, kształcenie umiejętności dokonywania
przez uczniów przekładu intersemiotycznego tekstu kultury.
Koło języka polskiego, kółko teatralne, kontynuacja innowacji pedagogicznej: „Formy
teatralne w nauczaniu języka polskiego”, Międzyszkolna Sesja Historyczno-Literacka w
roku szkolnym 2011/2012 pod hasłem „Rok Korczaka”.

Sposoby pracy
z uczniem zdolnym, w
tym ciekawe metody i
formy pracy

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, metoda projektu, metoda ról, drama,
przygotowywanie scenariuszy spektakli teatralnych i imprez szkolnych oraz
międzyszkolnych.

Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym

Uczeń uzasadnia swoje propozycje interpretacyjne, przygotowuje metaplany , mapy
mentalne, prace plastyczne, prace literackie, kształci umiejętności weryfikacji
pozyskanych informacji, przewiduje efekty nabywanej wiedzy i umiejętności.
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Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia
uczniów)

Czy szkoła posiada
Szkolny System
Wspierania Zdolności
i Talentów?
(jeśli tak, proszę w kilku
zdaniach przedstawić jego
zalety)
Współpraca z innymi
osobami/ instytucjami
działającymi na rzecz
ucznia zdolnego

W IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego „Poznaję Ojcowiznę Kresową i
Buduję Makietę Zabytku” organizowanym przez Kresowe Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze w Żarach i Kuratorium Oświaty, oddział w Żarach, zespół uczniów
gimnazjum za makietę Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie uzyskał wyróżnienie, za replikę
rzeźby lwa przy lwowskim ratuszu drugie miejsce, za prace literackie miejsce drugie i
pierwsze.
Na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 uczniowie wystawili dla całej społeczności
szkolnej i zaproszonych gości spektakl teatralny na podstawie własnego scenariusza
pod tytułem „Romeo i Julka”.
W konkursie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Oddział Terenowy
„Park Mużakowski” w Trzebielu za komiks obrazujący historię parku uczennica zdobyła
pierwsze miejsce.
W maju 2012 roku nasze gimnazjum przygotowało cykliczną Międzyszkolną Sesję
Historyczno-Literacką „Rok Korczaka”.
Posiada, dzięki czemu działania edukacyjne mają charakter systemowy, są ze sobą
skoordynowane w zakresie interdyscyplinarnym.

Biblioteka Miejska, OKSiR w Łęknicy, Urząd Miasta Łęknica, Teatr Lubuski, Krajowy
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie oddział w Trzebielu, Kresowe
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żarach.
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