DOBRE PRAKTYKI
Dane szkoły/ placówki:
Zespół Szkół w Siemiatyczach; 17-300 Siemiatycze ul. Kościuszki 43

Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki:
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania:
Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
oraz zorganizowanie "Festiwalu Talentów"

Cel działania:
Diagnoza zainteresowań i pasji uczniów i dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań
uczniów. Prezentacja talentów uczniów na forum szkoły oraz rodzicom.

Rodzaj podjętego działania:
W poprzednim roku szkolnym przeprowadzaliśmy ewaluację wewnętrzną „Procesy edukacyjne
mają charakter zorganizowany” Zbadaliśmy m.in. obszar zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych na
które uczniowie chcieliby uczęszczać. Opracowaliśmy wnioski. W tym roku szkolnym
dostosowaliśmy je do potrzeb uczniów i zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
np. „Gotowanie z pasją”, ”Bliżej kultury, sztuki, filozofii”, ”Zajęcia z rysunku”, „Koło
fotograficzne”. Ankiety pokazały, że uczniowie mają ciekawe zainteresowania – wykorzystaliśmy
to i w dniu 6.12.2012 zorganizowaliśmy „Festiwal Talentów”- uczniowie na forum szkoły
zaprezentowali swoje pasje. Uczniowie mogli zagłosować na najlepszą prezentację. Uczeń, który
otrzymał najwięcej głosów otrzymał nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. W dniu
10.02.2013 przygotowaliśmy prezentację talentów naszych uczniów dla rodziców. Staramy się
promować oraz dostosowywać organizowane zajęcia pozalekcyjne do zainteresowań, by jak
największa liczba uczniów mogła w nich uczestniczyć. Organizujemy wiele konkursów szkolnych,
by uczniowie mogli pokazać swoje umiejętności i je rozwijać.

Efekty działania:
1. Możliwość zaprezentowania talentów uczniów na forum szkoły. 2. Możliwość zaprezentowania
talentów uczniów rodzicom. 3. Upowszechnianie zainteresowań i pasji uczniów, jako alternatywy
dla zachowań patologicznych. 4. Stworzenie uczniom możliwości rozwoju własnych pasji
i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się
w przygotowanie prezentacji swoich zainteresowań. Rodzice wyrazili bardzo pozytywną opinię
o prezentacji talentów, która odbyła się na wywiadówce.

Rady i przestrogi:
Do właściwej realizacji założonych celów wystarczyło zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów
oraz właściwa współpraca z Samorządem Uczniowskim. Dobra współpraca z Radą Rodziców oraz
właściwa organizacja zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystanie pasji i zainteresowań nauczycieli
pozwoliło na przygotowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Sukces - to dobra współpraca
nauczycieli, dyrekcji, rodziców i uczniów

Dostępność informacji na temat podjętego działania:
Informacje o "Festiwalu talentów" oraz ofercie zajęć pozalekcyjnych prezentujemy na stronie
internetowej szkoły. Współpracujemy z lokalną gazetą, na łamach której prezentujemy
najciekawsze wydarzenia z życia szkoły

Streszczenie:
W poprzednim roku szkolnym przeprowadzaliśmy ewaluację wewnętrzną „Procesy edukacyjne
mają charakter zorganizowany” Zbadaliśmy m.in. obszar zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych na
które uczniowie chcieliby uczęszczać. Opracowaliśmy wnioski. W tym roku szkolnym
dostosowaliśmy je do potrzeb uczniów i zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
np. „Gotowanie z pasją”, ”Bliżej kultury, sztuki, filozofii”, ”Zajęcia z rysunku” „Koło
fotograficzne”. Ankiety pokazały, że uczniowie mają ciekawe zainteresowania – wykorzystaliśmy
to i w dniu 6.12.2012 zorganizowaliśmy „Festiwal Talentów”- uczniowie na forum szkoły
zaprezentowali swoje pasje. Uczniowie szkoły mogli zagłosować na najlepszą prezentację. Uczeń,
który otrzymał najwięcej głosów otrzymał nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. W dniu
10.02.2013 przygotowaliśmy prezentację talentów naszych uczniów dla rodziców. Staramy się
promować oraz dostosowywać organizowane zajęcia pozalekcyjne do zainteresowań, by jak
największa liczba uczniów mogła w nich uczestniczyć. Organizujemy wiele konkursów szkolnych,
by uczniowie mogli pokazać swoje umiejętności i je rozwijać. Informacje o "Festiwalu talentów"
oraz ofercie zajęć pozalekcyjnych prezentujemy na stronie internetowej szkoły. Współpracujemy
z lokalną gazetą, na łamach której prezentujemy najciekawsze wydarzenia z życia szkoły. Sukces
- to dobra współpraca nauczycieli, dyrekcji, rodziców i uczniów.

