Anna Strawa • „Zakres systemowych działań na rzecz ucznia zdolnego” •

ZAKRES SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UCZNIA ZDOLNEGO
w Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
1. Indywidualny i grupowy coaching dla uczniów zdolnych prowadzony przez psychologa szkolnego.
2. Trening twórczego myślenia dla uczniów zdolnych prowadzony przez psychologa szkolnego.
3. Umożliwienie uczniom uzdolnionym realizacji indywidualnego toku nauki lub indywidualnego
nauczania.
4. Współpraca diagnostyczno-wspierająca z Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną i Ośrodkiem
Rozwoju Edukacji.
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli: udział w warsztatach, szkoleniach, wykładach, konferencjach
poświęconych
problematyce
uzdolnień,
co
pozwoli
na
efektywniejszą
pracę
z uczniami.
6. Gromadzenie i uzupełnianie literatury z zakresu pracy z uczniami zdolnymi.
7. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji ucznia poprzez zachęcanie młodzieży do
udziału w zajęciach pozalekcyjnych w szkole – koła zainteresowań, warsztaty przedmiotowe.
8. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów poprzez zachęcanie młodzieży do
udziału w zajęciach pozaszkolnych ( np. zajęcia w domach kultury, na wyższych uczelniach,
warsztaty organizowane przez pasjonatów jakiejś dziedziny).
9. Zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach, turniejach i olimpiadach, projektach tematycznych
oraz obozach wakacyjnych.
10. Współpraca z Miejscami Odkrywania Talentów, Fundacją Wspierania i Rozwoju Kreatywności Destination Imagination.
11. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz uczniów zdolnych, w partnerstwie
z instytucjami oświatowymi.
12. Aktualizacja informacji o uzdolnionych uczniach na stronie internetowej szkoły.
13. Aktualizacja informacji o szkole na stronie programu Odkrywamy Talenty: przygotowanie
materiałów edukacyjnych na stronę internetową programu, przygotowanie opisu, co najmniej
trzech rodzajów zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, prowadzonych
w szkole, przez co najmniej trzech nauczycieli; przygotowanie formatki dobrych praktyk
zawierającej opis działań/aktywności na rzecz uczniów w danym roku szkolnym.
14. Koordynacja działań na rzecz ucznia zdolnego przez szkolnego Lidera Zdolności.
15. Zorganizowanie wspólnie z nauczycielami kół zainteresowań „Dnia Talentów” 21 marca.
16. Poszukiwanie programów stypendialnych i projektów szkoleniowych dla utalentowanych uczniów
gimnazjum. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań w celu
wyłonienia uczniów szczególnie uzdolnionych. Zachęcanie uczniów do zgłaszania swoich
kandydatur.
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