przy Zespole Szkół NR 54 w WARSZAWIE, ul. Elbląska 51

W dniu 16 września 2014 r. o godzinie 15.30 przeprowadzony będzie
test dla kandydatów do Ośrodka w budynku Zespołu Szkół Nr 54 przy
ulicy Elbląskiej 51.
Zapraszamy szczególnie uczniów klas IV.
Ośrodek prowadzi zajęcia dla uzdolnionych uczniów klasy
IV, V i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów.
Zajęcia w ośrodku są bezpłatne.
Uczeń uzdolniony nie musi być prymusem, ale powinien wykazać się pasją
poznawczą, mieć swoje zainteresowania, chcieć wiedzieć więcej.
Każdy uczestnik bierze udział w cyklu różnorodnych zajęć obejmujących wiedzę
i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Zaliczenie całego roku zajęć decyduje
o promocji do starszej grupy. Uczniowie gimnazjum wybierają kierunek i uczestniczą
na fakultetach wykonując własne prace badawcze.

W bieżącym roku temat wiodący naszej pracy to:

Rozpoczęcie zajęć w bieżącym roku szkolnym przewidziano na
23 września 2014r. o godzinie 15.30 w budynku szkoły. Lista nowo
przyjętych uczniów zostanie ogłoszona 19 września na stronie internetowej
ośrodka.
Zajęcia odbywają się zawsze we wtorek w godz. 15.30 – 17.00.
Informacje o OPT znajdują się
na stronie internetowej Gimnazjum 54 (http://gimnazjum54.waw.pl/OPT)
oraz można ją uzyskać w sekretariacie szkoły (telefon 022 633 24 14)
lub drogą mailową od nauczyciela odpowiedzialnego za pracę ośrodka
Danuty Szczepińskiej pod adresem: dds@gimnazjum54.waw.pl

OŚRODEK PROMOCJI TALENTÓW
Ośrodek Promocji Talentów funkcjonuje już od dwudziestu lat. Najpierw powstał przy
LXIV Liceum Ogólnokształcącym St. I. Witkiewicza, a do dziś istnieje przy Zespole Szkół
Nr 54 w skład którego weszło LXIV LO. Swoją opieką obejmuje najzdolniejszych uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów warszawskich. Aktualnie z zajęć w ośrodku korzysta ponad
60 podopiecznych.

Uczniowie szkół podstawowych spotykają się w trzech grupach

równowiekowych, natomiast gimnazjaliści pracują indywidualnie z opiekunami naukowymi
metodą projektów. O uczniowie z pasją, mający swoje zainteresowania, zdolności i ciekawość
świata, chcący zadawać pytania i wspólnie z nauczyciela i kolegami poszukiwać na nie
odpowiedzi.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, zawsze we wtorek od 15.15 do 17.30 - składa się
na nie 1godzina i 45 minut zajęć oraz 30 minut przeznaczone na indywidualne konsultacje
z nauczycielami. Przez pierwsze trzy lata nacisk kładziony jest na wszechstronny rozwój
poznawczy podopiecznych. Młodzież rozwijając swoje zainteresowania, czerpie wiedzę
z wielu dziedzin nauki i nie ogranicza się tylko do wybranych jej obszarów. Im więcej
różnorodnych informacji i doświadczeń zdobywa dziecko na wstępnym etapie edukacji, tym
jego myślenie staje się bardziej elastyczne, twórcze i nowatorskie. Dlatego właśnie
w Ośrodku Promocji Talentów zadeklarowani „humaniści” badają przebieg funkcji
matematycznych, a młodzi „fizycy” piszą sonety.
Każda z grup ma zajęcia z następujących przedmiotów: języka polskiego z elementami
teatru, języka angielskiego, biologii z ekologią, geografii z przedsiębiorczością, fizyki,
chemii, matematyki z informatyką, psychologii, historii z WOS-em, plastyki.
Program pracy z gimnazjalistami nastawiony jest na rozwój umiejętność potrzebnych do
indywidualnej, samodzielnej pracy. Każdy ze słuchaczy będących podopiecznymi Ośrodka
Promocji Talentów otrzymuje opiekuna naukowego, z którym spotyka się raz w miesiącu.
Uczniowie pracując metodą projektów, wybierają temat zgodny z ich zainteresowaniami,
opracowują metody badań, harmonogram prac, sposoby weryfikacji i prezentacji wyników.
Pracując z uczniami nauczyciele wykorzystują różnorodne metody aktywizujące
uczestników do podejmowania samodzielnych działań i zdobywania owych doświadczeń
i wiadomości.
Program pracy Ośrodka przewiduje w każdym roku inne hasło tematyczne, wiodące dla
wszystkich przedmiotów i bloków. W roku 2002/2003 była to „Zmienność czasu
i przestrzeni”, w roku 2003/2004 podróżowaliśmy po Polsce – kraju „czystej wody, świeżego
powietrza i nieskalanej przyrody” a w następnych latach prowadziło nas hasło „Miej oczy
szeroko otwarte i patrz wokół siebie”
W roku szkolnym 2008/2009 hasłem przewodnim było: ”Nie depczmy klimatu”,
a w kolejnym roku „Kolorowy świat”. 2010/2011 pracowaliśmy pod hasłem Pytaj „Dlaczego?”, w
roku 2011/2012 Pytaj „Po co?” ,w roku 2012/2013 „Nauka intelektualną przygodą” a wroku
2013/2014 – „Świat malowany wyobraźnią”
Rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia zapraszani są na spotkania
psychoedukacyjne. Spotkania są okazją do omówienia głównych problemów uczniów zdolnych
w szkole i w relacjach z rówieśnikami, a także do pokazania sposobów wspierania uczniów
w radzeniu sobie z tymi problemami.

