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SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW 
 

 

METRYCZKA SZKOŁY 

Województwo: Mazowieckie 
 

Powiat: Radom 
 

Miejscowość: Radom 

Nazwa szkoły/instytucji: Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

Adres: 26-600 Radom, ul. Traugutta 44 

Telefon: 48-362-36-64 

e-mail: twp_gimnazjum@op.pl 

Strona www: http://www.twp-gim.radom.pl 

   

Działania w roku szkolnym 2011/2012 
 

Cele podejmowanych 

działao 

- poszerzanie wiedzy przedmiotowej o zagadnienia wykraczające poza program nauczania,  

- kształtowanie sprawności samodzielnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych 

źródeł,  

- doskonalenie umiejętności efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i 

komunikacyjnymi oraz narzędziami dostępnymi w Internecie, 

- rozwój zainteresowao historią i lokalnym dziedzictwem kulturowym, kształtowanie postaw 

otwartości i tolerancji dla odmienności, promowanie wielokulturowości Radomia, 

- rozwój umiejętności językowych i zainteresowao uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 

- rozwijanie wyobraźni i indywidualności twórczej, zaspokajanie potrzeby działania i ekspresji 

artystycznej młodzieży, przygotowanie do odbioru i rozumienia sztuki, 

- rozwijanie umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia oraz działania; 

Przykłady systemowych 

działao na rzecz uczniów 

zdolnych 

- organizacja zajęd pozalekcyjnych, 

- współpraca z III LO w Radomiu, 

- popularyzacja nauki - Szkolny Dzieo Projektów, 

- promowanie sukcesów uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym; 

Sposoby pracy z uczniem 

zdolnym, w tym ciekawe 

metody i formy pracy 

formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach; 

praca pozalekcyjna (koła przedmiotowe, wykłady, warsztaty, pokazy, wystawy, wycieczki itp.); 

przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, rozwiązywanie zadao 

twórczych, testów on-line, arkuszy egzaminacyjnych; praca w oparciu o Internet i  multimedia; 

metody pracy: metody problemowe, metody kształcące poszukiwanie, porządkowanie i 
wykorzystanie informacji z różnych źródeł, metody prezentowania własnych poglądów, metody 
aktywizujące; 
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Przykłady indywidualizacji 

i różnicowania treści, 

metod, form pracy z 

uczniem zdolnym 

- konsultacje indywidualne, 

- przydzielanie uczniom zdolniejszym trudniejszych zadao podczas pracy grupowej lub 

indywidualnej, 

- stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadao, dwiczeo o większej skali trudności lub prac 

dodatkowych, 

- różnicowanie stopnia trudności prac domowych i prac klasowych, 

- samodzielne opracowywanie zagadnieo i prowadzenie zajęd dla kolegów, 

- motywowanie ucznia do pracy samodzielnej, uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych i 

pozaszkolnych; 

Efekty pracy 

(m.in. osiągnięcia 

uczniów) 

- nabycie umiejętności rozwiązywania nietypowych zadao konkursowych i olimpijskich,  

- poszerzenie metod rozwiązywania zadao problemowych, 

- sprawniejsze posługiwanie się narzędziami internetowymi, 

- realizacja projektów edukacyjnych, np. „Czy kraje anglojęzyczne są atrakcyjne turystycznie”, 

- udział w realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Przywródmy Pamięd”, 

zorganizowanie obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko 

Ludzkości, przygotowanie prezentacji multimedialnych, albumów, plakatów; aktywny udział w 

warsztatach, zamieszczanie informacji na stronie projektu, 

- wystawy prac plastycznych uczniów, wykonywanie dekoracji na imprezy i uroczystości szkolne; 

- sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych (udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady 

Języka Angielskiego) oraz konkursach przedmiotowych i tematycznych (udział w zawodach 

rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz Ogólnopolskiego Konkursu 

Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, bardzo dobre wyniki w Wojewódzkim 

Konkursie Historycznym, Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, Ogólnopolskim 

Konkursie Historycznym „Krąg” i Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, III miejsce w 

Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Kulturowej Angielskiego Obszaru Językowego, wyróżnienie 

za pracę indywidualną w  Ogólnopolskim Konkursie „Historia Bliska”; udział w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów, Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, 

Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; 

Czy szkoła posiada 
Szkolny System 
Wspierania Zdolności 
i Talentów? 

Gimnazjum posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów; 

Współpraca z innymi 
osobami/ instytucjami 
działającymi na rzecz 
ucznia zdolnego 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. 
Lindego w Poznaniu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego i Ogólnokształcące Liceum 
Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu, Żydowski Instytut 
Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Ambasada Izraela, Gmina Wyznaniowa Żydowska w 
Warszawie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Stowarzyszenie Talent, Stowarzyszenie 
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „POKOLENIE”, Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. 

 


