Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa
projektu/przedsięwzięcia

Nazwa szkoły/placówki

Adres szkoły/placówki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gmina,
powiat,
kod pocztowy,
miasto,
ulica,
telefon,
email,
8. strona internetowa.

Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko)

„Antygona” Sofoklesa inaczej

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława
Dąbrowskiego w Rawiczu

Rawicz
Rawicz
63-900
Rawicz
Wały Dąbrowskiego
65 5464482
lo1@powiatrawicki.pl
http://1lorawicz.pl/

Kazimiera Wawrzyniak-Balcer , nauczyciel języka
polskiego

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).
Była to inicjatywa grupy uczniów z klasy III przy współudziale nauczyciela. Uczniowie tej klasy
przygotowali adaptację dramatu Sofoklesa wg własnego scenariusza, który w znacznym stopniu
odbiegał od oryginału. Pozostała część klasy stanowiła widownię, której zadaniem było wskazać
podobieństwa i różnice między tekstem Sofoklesa a scenariuszem uczniów. Młodzi twórcy, którzy
przygotowali własną adaptację utworu wykazali się nieprzeciętną wyobraźnią i co ważne potrafili w
sposób wyjątkowy zharmonizować scenografię z muzyką. Przygotowanie projektu zajęło 1,5
miesiąca.

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

Klasa była zafascynowana przygotowanym projektem. Uczniowie potrafili wskazać podobieństwa
i różnice między oryginałem a pomysłem kolegów. Działanie to pomogło im w lepszym zrozumieniu i
interpretacji dramatu Sofoklesa.
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3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

rozwiązań

W sfinansowaniu projektu pomogła Rada Rodziców działająca przy szkole.
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).
Poniższy link zawiera film przedstawiający adaptację przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem
nauczyciela języka polskiego
http://www.1lorawicz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=805&Itemid=611
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
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