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

Noc Pasji i Talentów

Nazwa szkoły/placówki

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

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)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rawicz
rawicki
63-900
Rawicz
Wały Jarosława Dąbrowskiego
655464482
lo1@powiatrawicki.pl
http://1lorawicz.pl/

Kinga Popiel, nauczyciel języka francuskiego/
opiekun samorządu uczniowskiego ; Izabela
Komisarska , nauczyciel języka niemieckiego

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...).
Cykliczna impreza o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, integracyjnym i charytatywnym
skierowana do uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli I LO. Odbywa się wiosną każdego
roku i trwa przez całą noc.
Inspirację do realizacji projektu stanowiła powszechność stwierdzeń o braku autorytetów wśród
młodzieży, obserwowana niedostateczna świadomość uczniów o potrzebie stawiania sobie celów
życiowych i potrzeba integracji poprzez działanie zespołowe.
Przebieg imprezy:
1. Część wspólna - spotkania z zaproszonymi gośćmi / koncerty / wystawy.
2. Udział w zajęciach sportowych i warsztatowych wg. indywidualnych preferencji uczestników.
3. Wspólny posiłek przygotowywany przez uczniów.
4. Edukacja filmowa.
Ta forma imprezy spotyka się każdego roku z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie
spędzają noc w murach szkoły oraz akceptacją rodziców, którzy chętnie włączają się w jej
organizację i realizację.
Cele imprezy:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

www.ko.poznan.pl
kancelaria@ko.poznan.pl

tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169

1. Zaprezentowanie pasjonatów/ludzi sukcesu z różnych dziedzin życia i ukazanie ich drogi
życiowej, często okupionej ciężką pracą i wyrzeczeniami.
2. Stworzenie licealistom płaszczyzny do zaprezentowania własnych zainteresowań i talentów
(często skrywanych).
3. Ukazanie uczniom istoty poszukiwania „siebie” i sposobów realizacji wyznaczonych celów.
4. Stworzenie możliwości udziału w zajęciach warsztatowych i nabycie praktycznych umiejętności
poszerzających horyzonty uczniów i wykraczających poza program nauczania.
5. Poznanie różnorodnych gatunków filmowych poprzez projekcje filmów połączone z dyskusją.
6. Integracja i uwrażliwienie na potrzeby innych.
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).
W przygotowanie imprezy zawsze angażuje się samorząd uczniowski. Poprzez pracę nad stroną
koncepcyjną, merytoryczną i organizacyjną młodzi samorządowcy rozwijają kreatywność,
umiejętność współdziałania i poczucie współodpowiedzialności za podjęte działania.
Noc Pasji i Talentów to forma relaksu i nauki. Skutkuje lepszą integracją i wzrostem poczucia
przynależności do społeczności szkolnej. Wzmacnia też w uczniach wiarę we własne możliwości.
Rezultatem imprezy są koncerty, wystawy malarskie i fotograficzne na korytarzach szkoły oraz
nabycie praktycznych umiejętności z zakresu np. sztuki decupage, fotografii, ratownictwa
medycznego i przygotowywania specjałów kuchni europejskiej. Korzyść stanowi również
podniesienie sprawności fizycznej poprzez odbywające się zajęcia sportowe.
Nie można zapomnieć również o pozyskanych środkach finansowych przeznaczonych na leczenie
uczennicy z chorobą nowotworową.

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

rozwiązań

Organizacja imprezy wymaga współpracy z różnymi instytucjami i zaangażowania ze strony
wszystkich podmiotów szkoły. Jest dużym przedsięwzięciem możliwym dzięki wsparciu
finansowemu sponsorów i rady rodziców oraz podejmowanym inicjatywom, np. pieczenie placków.
Taka forma imprezy wymaga szczegółowego opracowania harmonogramu uwzględniającego
zarówno punkty programu, jak i ramy czasowe. Niezbędna jest wyjątkowa troska o bezpieczeństwo
uczestników, stąd konieczność regulaminu imprezy, pisemnej zgody rodziców/opiekunów
prawnych i całonocnych dyżurów nauczycieli i rodziców.
Nasze doświadczenia wskazują na dużą potrzebę i chęć współpracy ze strony innych placówek.
Współdziałanie ze Szkołą im. Jana Pawła II zaowocowało wspólnym koncertem licealistów i uczniów
niepełnosprawnych, co z kolei stanowiło dobrą okazję nie tylko do integracji społeczności szkolnej,
ale również lokalnej.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

www.ko.poznan.pl
kancelaria@ko.poznan.pl

tel. 061 85 41 726
fax 061 85 23 169

Nasze działania spotykają się też z zainteresowaniem ze strony lokalnych mediów.

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).
Artykuły oraz zdjęcia z dotychczasowych Nocy Pasji i Talentów dostępne są na stronie internetowej
szkoły http://1lorawicz.pl/ w zakładce PROJEKTY

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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61-716 Poznań
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