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działań

WSPIERANIE I ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

Przykłady
systemowych działań
na rzecz uczniów
zdolnych

Bogata oferta kół zainteresowań i zajęć na terenie szkoły: koło przyrodnicze,
historyczne, języka angielskiego przygotowujące do egzaminu Cambridge, PET,
komputerowe, teatralne, filozoficzne, plastyczne, warsztaty dziennikarskie ,,Junior
Media”, konwersacje języka angielskiego, joga w języku angielskim, gry i zabawy
matematyczne, papieroplastyka, zajęcia baletowe, zespół taneczny „FUN81”, gry
planszowe i stolikowe, zajęcia reedukacyjne i logopedyczne, fakultety polonistyczne i
matematyczne, Klub Małego Odkrywcy, Destination ImagiNation, Warsztaty
Aktywności Twórczej, MIX przedmiotowy.
Realizacja programu „Wspieramy i rozwijamy zdolności i talenty uczniów”.
Tworzenie ,,Banku dobrych praktyk”, czyli tego co dobre i sprawdzone.
Udział w Międzynarodowym Projekcie eTwinning (m. in. współpraca przy projektach,
dzielenie się pomysłami i nowymi doświadczeniami) oraz w programie „Młody Ekolog”
(uczniowie korzystają z materiałów dostępnych na stronie www.mlodyekolog.pl
wzbogacają i sprawdzają swoją wiedzę z następujących dziedzin: Natura 2000,
Segregujemy odpady, Oszczędzamy wodę, Oszczędzamy energię).
Realizacja projektu innowacyjnego w kl. I-III- „Rozwijamy pasje i zainteresowania” oraz
powycieczkowych projektów międzyklasowych, np. prezentacja projektu realizowanego
po wycieczce do Krakowa i Wieliczki.
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Sposoby pracy
z uczniem zdolnym, w
tym ciekawe metody i
formy pracy

Rozwijanie aktywności literackiej m. in. na Warsztatach dziennikarskich – wydawanie
szkolnej gazetki „ENESPE 81” (wersja elektroniczna i papierowa).
Koło teatralne – wystawianie przedstawień, m. in. z okazji Dnia Nauczyciela- ,,W
gabinecie dyrektora szkoły" (IV-V), Święta Odzyskania Niepodległości- ,,To jest Polska!"
(I-III), Wigilii szkolnej- ,, O smutnym bałwanku, który do Jezuska zawędrował" (I-III),
Dnia Talentów- ,,Piotruś Pan" (I-III), pikniku szkolnego- ,,Lokomotywa" (I-III) oraz
nagranie płyty ,,Dzieci dzieciom” (słuchowisko nagrane w Teatrze Polskiego Radia przez
uczniów z kl. I- V; kilkoro uczniów zostało przyjętych do Studia Dziecięcego Teatru
Polskiego Radia).
Spotkania z ciekawymi ludźmi:
-Grzegorzem Plutą i Radosławem Stańczykiem- mistrzami olimpijskimi Paraolimpiady w
Londynie 2012 (szermierka na wózkach),
-Anną Czerwińską - Rydel – autorką książek i audycji dla dzieci i młodzieży,
-Dariuszem Rekoszem- pisarzem, autorem powieści detektywistyczno- przygodowych
dla dzieci i młodzieży (warsztaty detektywistyczne),
-Tomaszem Michniewiczem- podróżnikiem, aktywistą, dziennikarzem i fotografem,
-Piotrem Zadwornym- miłośnikiem ptaków drapieżnych, sokolnikiem,
-Grupą Teatralną ,,Warszawiaki”- żywa lekcja historii o przedwojennej Warszawie.
Spotkania z rodzicami uczniów, dziadkami (warsztaty, prezentacje), np. „Dzieciństwo w
okupowanej Warszawie podczas Powstania Warszawskiego”, ,,Praca pilota samolotów
odrzutowych”, warsztaty teatralne.
Język angielski- wieczorek poezji angielskiej, przedstawienie bożonarodzeniowe,
kolędy i piosenki bożonarodzeniowe w języku angielskim, Konkurs Piosenki Angielskiej,
teatrzyk angielski z przedstawieniem wielkanocnym, korespondencja ze szkołą w USA.
Wycieczki, m.in. do: Białowieży, Torunia, Sierpca, Krakowa, Bochni, Wieliczki, Wilkas,
Łazienek Królewskich (lekcja o powstaniu listopadowym), Wilanowa, Pułtuska
(warsztaty ,,Gawęda o zachowaniu się przy stole”).
Organizacja uroczystości szkolnych, m.in. Dnia Talentów (m.in. prezentacja talentów
rozwijanych przez uczniów poza szkołą: muzycznych, sportowych, plastycznych,
tanecznych itp., Gala Talentów ,,Ja za 5, 10, 15 lat”, pokaz eksperymentów i
doświadczeń przygotowanych przez uczniów należących do Klubu Małego Odkrywcy,
występ szkolnej grupy teatralnej).
Piknik szkolny 2013- temat przewodni: ,,Ukształtujmy!” (różnorodne formy i kształty w
architekturze, sztuce, historii, języku, przyrodzie, tańcu).
Zielona szkoła 2013- temat przewodni: ,,Aktywność twórcza” (m. in. warsztaty
indiańskie, dziennikarskie, aktywności twórczej, muzyczne, historyczne, sportowe).
Korzystanie z tablic interaktywnych, lekcje multimedialne.
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Przykłady
indywidualizacji i
różnicowania treści,
metod, form pracy z
uczniem zdolnym

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

Przygotowanie do konkursów i olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych.
Udział i sukcesy uczniów w: Zawodach w tenisie stołowym, Pucharze Szkół
Niepublicznych w Piłce Nożnej, Pucharze Szkół Niepublicznych w Koszykówce,
Zawodach w kolarstwie górskim, Mistrzostwach Warszawy Szkół Niepublicznych w
Pływaniu, Ogólnopolskich Igrzyskach Zimowych Szkół Niepublicznych, Zawodach
narciarskich.
Organizacja akcji charytatywnych, tj.: Szlachetna Paczka, „Nakrętka”, Góra Grosza,
Loteria fantowa, Kiermasz świąteczny (kiermasz twórczości własnej uczniów: płyta z
opowiadaniami nagrana przez dzieci, tomiki wierszy, prace plastyczne, rękodzieło,
wypieki, itp.).
Konkurs Przyrodniczy Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – laureaci;
Konkurs Polonistyczny Mazowieckiego Kuratorium Oświaty- laureaci;
Konkurs miniLOGIA Grafika w Logo organizowany przez OEliZK- laureat;
Konkurs Logicznego Myślenia- laureaci;
Kangur Matematyczny- laureaci;
Ogólnopolski Turniej Destination ImagiNation – OczyMa Wyobraźni w Józefowie zajęcie
I miejsca w wyzwaniu B i I miejsca w wyzwaniu D; wyjazd do Stanów Zjednoczonych na
Światowe Finały Olimpiady Kreatywności Knoxville 2013 (24 i 45 miejsce);
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny CES: I, II i III miejsce;
Konkurs Informatyczny Bóbr- I miejsce;
Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej Meridian- szczególne
wyróżnienie dla uczennicy kl. VI, propozycja nagrania płyty.
W szkole jest realizowany program „Wspieramy i rozwijamy zdolności i talenty
uczniów”. Zalety:
– wszechstronny rozwój ucznia,
– rozwój wyobraźni twórczej i myślenia dywergencyjnego,
– kształtowanie pamięci i wdrażanie do stosowania efektywnych technik uczenia się,
– wdrażanie do procesu samokształceniowego,
– nauka stawiania, realizowania i oceniania własnych celów edukacyjnych,
– wdrażanie do systematyczności i samodzielności,
– nauka obiektywnej samooceny osiągnięć, zwiększenie samoświadomości i procesów
motywacyjno-poznawczych,
– rozwój społeczno-emocjonalny, w tym w szczególności integracja z grupą rówieśniczą,
– nauczenie radzenia sobie z oceną innych i z niepowodzeniami,
– kształtowanie umiejętności językowych, niezbędnych do dalszego rozwoju uzdolnień.
Współpraca z: Uniwersytetem Dzieci /WIM dla Tuwima-wykłady, Wydziałem Inżynierii
Materiałowej na Politechnice Warszawskiej- wykłady i warsztaty, Wydziałem Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej- zajęcia z doktorantką, Centrum Nauki Kopernik
(warsztaty, eksperymenty, konkursy), Domem Spotkań z Historią- warsztaty, m.in.
,,Szkoła tolerancji”, ,,W co bawił się pradziadek?”, ,,Gdybym był Kajtusiem
Czarodziejem”, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej: Poranki Muzyczne oraz cykl
zajęć „Słucham i maluję”, Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, m.in. warsztaty
„Zmieniaj świat”, Muzeum Powstania Warszawskiego- lekcje muzealne, warsztaty,
Centrum Edukacji Filmowej (lekcje w kinie, np. ,,Tajniki zawodów filmowych”), Fundacją
Wspierania i Rozwoju Kreatywności prowadzącą program „Destination ImagiNation”.
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