
       Załącznik nr 2
                                                                                                                               do proceduryZespół Edukacyjny
Pieczątka szkoły/placówki                  (w wersji papierowej)

 Opis przykładu dobrej praktyki 

 Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu:

Nazwa szkoły/placówki: Publiczne Gimnazjum w Zespole Edukacyjnymw Trzebiechowie
Nazwa  i rodzaj 
przedsięwzięcia/działania: „Literackie Walentynki” i nie tylko … - czyli jak promować 

literaturę w szkole i środowisku lokalnym?
Obszar pracy szkoły, którego dotyczy: kształcenie i wychowanie
Uzasadnienie; Przykład dobrej 
praktyki uzyskał: dużo pozytywnych  efektów dydaktycznych i wychowawczych, wielkie uznanie społeczności szkolnej i lokalnej
Imię i nazwisko autora 
(autorów) i zajmowane stanowisko, funkcja: Iwona Holewa – nauczyciel języka polskiego
Inni realizatorzy/ ich liczba: - Przemysław Puchalski, nauczyciel muzyki, Anna Kowalczyk – nauczyciel j. niemieckiego
Osoby/szkoły/instytucje/kraje 
współpracujące:

- Anna Kowalewicz, nauczyciel plastyki,- szkolny zespół wokalny- samorząd uczniowski- parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzebiechowie- Trzebiechowski Ośrodek Kultury- Urząd Gminy Trzebiechów
Adresaci przedsięwzięcia: społeczność Zespołu Edukacyjnego, mieszkańcy gminy Trzebiechów, wspólnota parafii Trzebiechów i pracownicy Urzędu Gminy
Liczba osób biorących udział: ok. 40 uczniów klas I – III gimnazjum i klas II – VI szkoły podstawowej
Termin i miejsce realizacji: wrzesień – czerwiec  2011/12 w Zespole  Edukacyjnym 
                                 
Cele i założenia:

 wykorzystywanie świąt, rocznic i uroczystości okolicznościowych do promowania dzieł literatury, szczególnie twórczości wybitnych  polskich pisarzy i poetów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 uwrażliwianie na słowo piękne i estetykę języka
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 złożenie  hołdu  wybitnym Polakom – Papieżowi, noblistom
 propagowanie wartości moralnych i etycznych, postaw prospołecznych oraz patriotycznych w prezentowanych utworach  

Opis działań  :  Pełnię  w  szkole  funkcję  organizatora  różnorodnych   imprez  i  uroczystości: rocznicowych,  okolicznościowych  i  świątecznych.  Jako  nauczyciel  języka  polskiego stawiam sobie za cel przekazywanie w tych programach szczególnie treści literackich, tak by promować wartość polskiej literatury wśród odbiorców reżyserowanych przeze mnie  akademii.  Przygotowując  programy  dbam  szczególnie  o  odpowiedni  dobór utworów poetyckich i prozy z dorobku najwybitniejszych polskich literatów. Utrwalam i upowszechniam  ich  nazwiska  i  najpiękniejsze  fragmenty  z  ich  twórczości przypominając tym samym wartości i przesłania dla ludzi, które są w nich zawarte, a w dzisiejszym  świecie  konsumpcjonizmu  zapominane:  tolerancję,  poszanowanie  życia swojego i drugiego człowieka, szacunek, dobroć,  miłość,  przyjaźń,  patriotyzm, honor, dbanie o zachowanie godności, o dobre relacje z innymi, życie z zasadami … W dobie Facebooka, SMS-ów i innych nowoczesnych środków komunikowania się,  w  których  młodzież  najczęściej  nie  dba  o  poprawność  i  jakość  języka,  moje programy  są  próbą  ukazania  piękna  języka  ojczystego,  promowania  poprawnej polszczyzny, literackiego stylu, estetyki naszej mowy. Bardzo dbam również o melodię,  intonację i akcent wyrazowy, które ćwiczę z uczniami na zajęciach recytatorskich przed każdym  występem.  Kładę  nacisk  na  ekspresję  odpowiedniego  stylu  językowego  – patetycznego, refleksyjnego, radosnego  – odpowiadającego charakterowi uroczystości.Od września do czerwca ubiegłego roku szkolnego przygotowałam 6 obszernych programów artystycznych:
1. PORANEK  POETYCKI  „Tam słowa już nic nie znaczą …” -  program artystyczny poruszający  problematykę  śmierci,  poświęcony  pamięci  tych,  którzy  odeszli, szczególnie  naszych  zmarłych  tragicznie  pedagogów,  przygotowany  przez gimnazjalistów klas I – III w listopadzie dla społeczności szkoły. W klimacie zadumy i wyciszenia, przy dźwiękach nastrojowej muzyki padały ważne słowa o życiu i śmierci.  Uczniowie  pięknie  recytowali  poezję  wybitnych  polskich  autorów,  m.  in.  Wisławy 

Szymborskiej,  Czesława  Miłosza,  Adama  Asnyka,  ks.  Jana  Twardowskiego, 

Tomasza  Jastruna,  Władysława  Broniewskiego. Program  poruszył  każdego  z uczestników,  uświadomił  nieuchronność  przemijania,  ulotność  chwil,  skłonił  do refleksji  nad  istotą  ludzkiej  egzystencji.  Przypomniał  młodzieży  o  obowiązku 
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poszanowania życia swojego i innych,  a także o tym, by cieszyć się każdym dniem i  okazywać serce bliźnim, póki nie jest za późno.
„Siedzi ptaszek na drzewie i ludziom się dziwuje,
że najmędrszy z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje.
Bo szukają dookoła tam, gdzie nigdy nie bywa.
Pot się leje im z czoła, cierń im stopy rozrywa.
        Trwonią  życia dzień jasny na zabiegi i żale,
       tylko w piersi swej własnej nie szukają go wcale.
       W nienawiści i kłótni wydzierają coś sobie,
       aż zmęczeni i smutni idą przespać się w grobie.
A więc siedząc na drzewie ptaszek dziwi się bardzo,
chciałby przestrzec ich w śpiewie…
Lecz przestrogą pogardzą.”                                                     (A. Asnyk, Siedzi ptaszek na drzewie)"Poranek poetycki" zaprezentowaliśmy środowisku lokalnemu 27 listopada w kościele p. w. WNMP w Trzebiechowie.

       

2. „A KIEDY  JUŻ  JESTEŚMY  UPODOBNIENI  WIGILIJNIE …”  - program artystyczny wykonany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawiony na spotkaniu opłatkowym dla pracowników  Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, które odbyło się  20  grudnia.  W  podniosłej  atmosferze,  przy  dźwiękach  kolęd  i  pastorałek, składaliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. O tym, że  zawsze  może  trwać  Boże  Narodzenie,  jeśli  tylko  będziemy  tego  pragnąć, przypomniały  nam  uczennice  klas  drugich.  Wystarczy  drobny  gest,  ciepły  uśmiech, odrobina nadziei dana innym... Mogliśmy także gościć na wieczerzy wigilijnej u naszych wieszczów narodowych.  Troje uczniów wprowadziło nas w nastrój  nocy wigilijnej  u 
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego.Ciekawą interpretację wiersza "My ludzie XXI wieku" przedstawił uczeń klasy szóstej. Utwór  zawiera  przesłanie  dla  współcześnie  żyjących  ludzi.  Uświadomił  nam,  że uciekamy od miłości, szydzimy z uczuć, udajemy twardych, cynicznych. A tymczasem 
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bardzo pragniemy miłości. Zbyt mało w nas pokory i "zapominamy jak bardzo znikome są nasze możliwości i jak wielka jest nasza słabość".Następnie  uczennica  klasy  czwartej zaprezentowała  wzruszający  list  matki  do  syna, który przeżywał swoje pierwsze Boże Narodzenie.

   

3. LITERACKIE  WALENTYNKI -  9 lutego obchodziliśmy w naszej szkole walentynki. Ten dzień  był  naprawdę wyjątkowy i  pełen niepowtarzalnych przeżyć.  Z  pewnością zostanie  w  naszej  pamięci.  Każdemu  z  nas  dopisywał  dobry  humor.  Świetnie  się bawiliśmy. W tym dniu bowiem każdego mogła przeszyła strzała ucznia - Kupidyna! Na scenie pojawili się i zaprosili do wspólnego świętowania konferansjerzy ubrani w kolory  miłości.  Następnie  mogliśmy oklaskiwać słynne miłosne pary:  Herę i  Zeusa, 

Julię i Romea, Marylę Wereszczakównę i Adama Mickiewicza, Ginny i Harry'ego 

Pottera. Walentynki  stały  się  znakomitą  lekcją  literatury.  Wspaniale  odegrane  scenki wprowadziły nas  w  epokę  starożytności,  renesansu,  romantyzmu  i  współczesności. Poznaliśmy różne oblicza miłości. 
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4.  DZIEŃ  KOBIET  –  zmodyfikowany program  literacki  według  scenariusza walentynkowego przygotowany dla pracowników Urzędu Gminy Trzebiechów i Zespołu Edukacyjnego  w  Trzebiechowskim  Ośrodku  Kultury  z  okazji  Dnia  Kobiet  w  marcu, przedstawiony  następnie  w  sobotni  wieczór  dla  pań  z  Trzebiechowa  i  okolicznych miejscowości. 

  

5. „ODSZEDŁEŚ” – 2 kwietnia to data szczególna dla Polaków. Tego dnia „Serce Polski” przestaje bić w Watykanie. Ojciec Święty nie żyje. Aby oddać hołd wielkiemu rodakowi i  podkreślić,  że  na  zawsze  zostanie  w  naszej  pamięci  uczniowie  gimnazjum  i  szkoły podstawowej  zaprezentowali  w  trzebiechowskim  kościele  program  artystyczny. 
Młodzież z naszej szkoły recytowała utwory oddające poświęcenie, miłość i wiarę 

Ojca  Świętego. Konferansjerzy  akcentowali,  że  nigdy  na  świecie  nie  było  takiego pogrzebu. Przybyło na niego 5 milionów pielgrzymów, przywódcy większości  państw świata, a przed telewizorem uroczystości pogrzebowe oglądało miliard ludzi. 
„Na Twoim pogrzebie modlił się nawet wiatr,
Wciąż z Ewangelii kartki przewracał,
Szukał słów pięknych, ważnych dla Ciebie.
Modlił się szeptem – modlił i płakał,
Jak każda siostra i każdy brat.
   Targał flagami i w serca wnikał,
  Swoim powiewem ocierał łzy,
  A potem ucichł i księgi więcej już nie otwierał
  I już nie czytał wierząc, że teraz będziemy do niej zaglądać my.”
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6. GALA  OSKAROWA –  program artystyczny przygotowany na uroczyste zakończenie roku  klas  VI  szkoły  podstawowej  i  klas  III  gimnazjum  dla  społeczności  Zespołu Edukacyjnego – uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców, a także dla zaproszonych gości z Urzędu Gminy Trzebiechów, organu prowadzącego szkołę.Nominowani  zostali  wybrani  spośród  nauczycieli  i  pracowników  naszej  szkoły. Wyłoniono  48  zdobywców  Oskarów  w  różnych  kategoriach,  np.:  Nauczycielka Ekologiczna, Propagator Książki, Żartowniś Roku czy też Rekordzista Skoku Wzwyż.Rozdaniu nagród towarzyszyły wiersze oraz popisy wokalne jednego z uczniów i jego rówieśników.  Przedstawienie  bardzo  się  spodobało  publiczności,  która  momentami śmiała się do łez.

    
Wyniki/uzyskane efekty  :  

• przekazanie wartości literackich i popularyzacja literatury w atrakcyjnej formie
• wzbudzenie uczuć patriotycznych i dumy z osiągnięć wielkich Polaków
• zapewnienie wielu wzruszających doznań estetycznych w środowisku lokalnym 

poprzez stworzenie  możliwości obcowania z kulturą
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• promocja szkoły w gminie i budowanie wizerunku Zespołu Edukacyjnego jako 
placówki integrującej środowisko

Uwagi o problemach i trudnościach: Przy dużej liczbie uczniów występujących w programach wynikają trudności z zebraniem ich wszystkich na próby. Należy również liczyć się ze zmianami w scenariuszu na ostatnią chwilę ze względu na nieoczekiwaną nieobecność aktora lub problemy techniczne w dniu występu.
Co dalej  :   Działania są kontynuowane również w bieżącym roku i będą w następnych.
Kontakt do szkoły:  Zespół Edukacyjny, ul. Parkowa 4, 66-132 Trzebiechów                                         Tel. 68 3514160
Kontakt do autora/autorów:  Iwona Holewa, rdrk@wp.pl
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