Nazwa szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach

Imię i nazwisko autora
dobrej praktyki

Danuta Paluch, Joanna Tuczykont, Katarzyna Walczak
Praca z uczniem zdolnym

Edukacja

Poznawanie dorobku twórców muzyki i
literatury
Wzmacnianie więzi społecznych

Wychowanie
Umiejętność współpracy w grupie
Zakres
działania:

Profilaktyka
Opieka
Organizacja i zarządzanie
Promocja uczniów uzdolnionych artystycznie,
Inne obszary (określić jakie)

Współpraca z absolwentami
Nawiązanie współpracy z zawodowymi
muzykami

Tytuł/nazwa „dobrej praktyki”: Koncert Noworoczny dla seniorów i mieszkańców dzielnicy

Cele działania:
Prezentacja twórczej aktywności, pomysłowości i kreatywności uczniów
Wspieranie i promocja uczniów zdolnych
Motywowanie uczniów do rozwijania i wykorzystania swoich umiejętności
Wzmacnianie poczucia wartości u dziecka
Rozbudzanie szacunku dla starszych, promowanie pozytywnych wzorców
Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły
Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym
Tworzenie tradycji szkoły ( impreza cykliczna)

Uzyskane efekty: Najważniejszym efektem jest prezentacja talentów artystycznych uczniów i absolwentów
przed społecznością lokalną. Dzięki temu szkoła ma okazje pokazać efekt pracy wychowawczej, który
oddziałuje na kolejne roczniki uczniów. Ważnym aspektem pracy jest wymiana doświadczeń
międzypokoleniowych, co pozwala promować pozytywne wzorce osobowościowe. Po uroczystości
wręczane są dyplomy „Przyjaciela szkoły”, jako wyraz wdzięczności i szacunku dla osób, które
bezinteresownie wspierają naszą szkołę.
Wnioski z realizacji: Koncert Noworoczny jest imprezą środowiskową, dającą możliwość zaprezentowania
się szerokiej publiczności uczniom utalentowanym artystycznie, absolwentom wraz z zawodowymi
muzykami.
Publiczność, poprzez liczny udział, wspólne śpiewanie kolęd i wyrażanie pozytywnych opinii, daje wyraz
swemu zadowoleniu i poparcie dla tego typu działalności szkoły
Impreza integruje społeczność lokalną, umożliwia pokazanie mocnych stron uczniów, przełamuje
stereotypy dotyczące dzielnicy, w której znajduje się placówka.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki (pole nieobowiązkowe):
http://sp36gliwice.edupage.org/album/ - Koncert Noworoczny

………………………………………..
(Pieczątka jednostki)

Gliwicki Ośrodek Metodyczny
ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice

Zgłoszenie przykładu dobrej praktyki pedagogicznej
Nazwa szkoły/placówki Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach
Adres szkoły/placówki ul. Robotnicza 6, 44-100 - Gliwice
Telefon 32 231 25 63
E-mail : sp36@edukacja.gliwice.eu
Tytuł/nazwa "Dobrej praktyki : Koncert Noworoczny dla seniorów
i mieszkańców dzielnicy
Obszar pracy szkoły …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Strona internetowa szkoły: http://sp36gliwice.edupage.org

………………………………………..
(Pieczątka i podpis dyrektora)

Załączniki przesyłane w formie elektronicznej na adres sekretariat@gom.gliwice.pl
1. Opis przykładu dobrej praktyki pedagogicznej (załącznik wymagany).
2. Prezentacja/link do strony/zdjęcia* (fakultatywnie)
3. Inne. Jakie ? ……………………………….
_________________________________
*niepotrzebne

