Dobra praktyka – formularz zgłoszeniowy

Metryczka dobrej praktyki
1.

Nazwa szkoły:

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym

2.

Powiat/gmina:

Powiat jędrzejowski / gmina Sobków

3.

Dyrektor szkoły:

Barbara Baran

4.

Dane adresowe:

Mokrsko Dolne 50A,
28-305 Sobków

5.

Dyrektor, nauczyciel
lub przedstawiciel
jednostki samorządu
terytorialnego
zgłaszający dobrą
praktykę:
Ramy współpracy z
ŚCDN:

Piotr Zimoch, nauczyciel języka angielskiego, organizator konkursu

DANCE & SING WITH THE STAR! Konkurs Wokalno-Taneczno-Językowy.
Język angielski i muzyka,
dodatkowo umiejętności taneczne i prezencji na scenie

9.

Tytuł dobrej praktyki:
Przedmiot lub
działanie
ponadprzedmiotowe:
Poziom edukacyjny:

10.

Cała szkoła lub klasa:

11.

Czas/okres realizacji
zadania:
Cele dobrej praktyki:

Klasy 4-7 szkoły podstawowej z terenu gminy Sobków (8 szkół)
Uczniowie gimnazjów z Sobkowa i Miąsowej (dodatkowo, nie brali udziału
w konkursie)
Grudzień 2017 – Luty 2018

6.

7.
8.

12.

Tel.
41-3871004

Fax
--------

e-mail
zpo-mokrsko@wp.pl

Nazwa wspólnego przedsięwzięcia,
Nauczyciel konsultant ŚCDN – partner
inicjatywy itp.:
we współpracy:
- w konkursie uczestniczyły osoby,
które były zaangażowane w projekt
Izabela Juszkiewicz
realizowany przez ŚCDN – „Liderzy
dla Młodzieży”: Kamila Drezno,
Barbara Biskup, Izabela Juszkiewicz,
Piotr Zimoch. Konkurs „Dance & Sing
With The Star!” był wynikiem tej
współpracy.
Charakterystyka dobrej praktyki

szkoła podstawowa

 kształcenie kompetencji językowych poprzez pracę z tekstem w języku

angielskim;
 wspieranie twórczych inicjatyw uczniów i uczennic;
 szukanie talentów wokalnych i scenicznych;
 pobudzanie uczniów do kreatywności, współpracy w tworzeniu występu
oraz przygotowaniu samej imprezy;
 rozwijanie umiejętności prezentowania się na scenie i występowania przed
publicznością;
 zaangażowanie nauczycieli i pracowników szkoły w przygotowanie imprezy
(kształcenie umiejętności pracy zespołowej i kompetencji liderskich);
 integracja ze społecznością lokalną oraz z podmiotami zewnętrznymi;
 promocja szkoły w środowisku lokalnymi i w regionie.

13.

Opis pomysłu:

14.

Sposób realizacji:

Konkurs języka angielskiego na stałe wpisał się w harmonogram imprez
szkolnych w Szkole Podstawowej w Mokrsku Dolnym. Co roku staramy się, by
miał on inną formę i był dla uczniów atrakcyjny. W tym roku pomysł konkursu
powstał we współpracy osób biorących udział w projekcie „Liderzy dla
Młodzieży” – organizator konkursu, nauczyciel ze szkoły w Mokrsku – Piotr
Zimoch, był jego uczestnikiem. Zmagania językowe zostały połączone
z umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi. Drużyny z każdej ze szkół
(maksymalnie 3-osobowe) miały za zadanie przygotować utwór muzyczny
w języku angielskim. W związku ze zbliżającymi się Walentynkami, utwór
dotyczył tej tematyki (choćby w lekkim stopniu). Do utworu należało dołączyć
układ taneczny, który współgrał z muzyką i tekstem. Czas trwania prezentacji –
maksymalnie 5 minut. Zarówno utwór, jak i taniec, mogły być wykonywane
przez wszystkie osoby z drużyny lub przez pojedynczych wykonawców. Do
występu można było użyć rekwizytów, strojów i dekoracji. Wytępy uczniów były
oceniane przez komisję konkursową, której członkiem była pani Kamila Drezno,
uczestniczka Tańca z Gwiazdami.
W dniu 8 lutego 2018r. w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku
Dolnym odbył się nietypowy konkurs języka angielskiego – „Dance & Sing With
the Star!”, który łączył umiejętności wokalne, taneczne i językowe. W konkursie
wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Sobków
a dodatkowo swoje utwory zaprezentowały gimnazja z Sobkowa i z Miąsowej.
Gościem specjalnym wydarzenia była pani Kamila Drezno - uczestniczka "Tańca z
Gwiazdami". Jest ona niecodzienną pasjonatką tańca i choreografką. Organizuje
turnieje, bale i obozy taneczne. Obecnie współpracuje z konkursem Talent
Świętokrzyski. Promuje wśród dzieci i młodzieży aktywny i zdrowy styl życia oraz
motywuje ich do sięgania „po więcej”. Konkurs został objęty patronatami
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – pana Adam Jarubasa, Wójta Gminy
Sobków – Tadeusza Domińczaka, Stowarzyszenia Edukacja przez Internet,
Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Akademii Tańca Kamili Drezno.
Zorganizowanie konkursu było możliwe dzięki wsparciu następujących firm
i instytucji: Piekarnia „Sudolanka” z Jędrzejowa, Delikatesy Centrum z Sobkowa,
Biurokomp z Sobkowa, Wydawnictwo Nowa Era, Sigma Kielce, Polska Fundacja
im. Roberta Schumana.
W dniu konkursu do Szkoły Podstawowej w Mokrsku Dolnym przybyli
reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sobków wraz
z opiekunami. Delegacjom szkół towarzyszyli dyrektorzy placówek. Wójta
Gminy Sobków, reprezentował sekretarz Piotr Wawer, ze Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli pojawiły się dwie konsultantki: Izabela
Juszkiewicz i Beata Piątek. W konkursowej komisji oceniającej występy uczniów
zasiedli: Kamila Drezno, Barbara Biskup - Wiceprezes Zarządu Regionalnego
Centrum Wolontariatu w Kielcach, doktorantka Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet),
organizatorka wydarzeń związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji
i wykluczeniu społecznemu, Edyta Baran – nauczycielka języka angielskiego ze
Szkoły Podstawowej w Sobkowie oraz Łucja Wieczorek – nauczycielka muzyki ze
Szkoły Podstawowej w Mokrsku Dolnym. Imprezę poprowadził Edgar Kobos uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika z Buska
Zdroju oraz członek Rady Dzieci i Młodzieży oraz Grupy Roboczej do Spraw
Dialogu z Młodzieżą przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wsparciem dla
organizacji imprezy była drużyna międzynarodowych wolontariuszy z Fundacji
Schumana z Warszawy: Soline Lea z Francji, Vlad Sivakov z Białorusi, Paul van
Vliet z Holandii oraz z Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc: Cuma Sari
z Turcji, Luca Porcedda z Włoch, Yuliia Tsyban z Ukrainy, Samvel Kirakosyan
z Armenii. Nad oprawą techniczną czuwał Edward Wójcik - uczeń Gimnazjum
Publicznego im. Jana Pawła II z Sobkowa wraz z Volhą Wujcik – nauczycielką
muzyki ze Szkoły Podstawowej w Sobkowie.

15.

Uzyskane efekty, w
tym wartość dodana,
możliwość
wykorzystania
sprawdzonych
doświadczeń:

16.

Partnerzy lub
instytucje
wspomagające
realizację działania:

Imprezę rozpoczęła Pani Barbara Baran - Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Mokrsku Dolnym witając zaproszonych gości oraz osoby biorące
udział w konkursie. W czasie konkursu trzyosobowe drużyny uczniów klas 4-7 z
każdej ze szkół miały zaprezentować utwór w języku angielskim choćby w
małym stopniu nawiązujący do tematyki zbliżających się Walentynek. Do utworu
miał być dopasowany układ taneczny. Występy uczniów były ocenianie przez
jury. Show rozpoczął uczeń klasy 3 z Mokrska Dolnego – Grześ Burzawa.
Wykonując pozakonkursowy utwór „I Can Change”, Grześ usłyszał wiele miłych
komentarzy na temat swojej interpretacji piosenki i zdolności wokalnych.
Następnie wystąpiło 8 drużyn ze szkół podstawowych. Wybór piosenek był dość
zróżnicowany – od spokojnych ballad opatrzonych tańcami towarzyskimi do
utworów tanecznych z ich żywiołową choreografią. Opiekunowie i uczniowie
zadbali także o odpowiedni wizerunek sceniczny pasujący do tematyki utworu.
Wszystkie występy były na wysokim poziomie i zebrały pochlebne recenzje od
komisji konkursowej. Dodatkową atrakcją były występy gimnazjalistów
z Sobkowa i Miąsowej. W czasie przerwy uczniowie i goście mieli szansę na
zadanie pytań Pani Kamili Drezno – głównie dotyczyły one kariery tanecznej.
Pani Drezno pozowała do zdjęć z uczniami i rozdawała autografy. Przed
ogłoszeniem wyników dla wszystkich uczestników konkursu Pani Kamila Drezno
przygotowała niespodziankę – lekcję tańca. Przez ponad 20 minut wszyscy
najpierw uczyli się kilku prostych ruchów tanecznych a następnie wspólnie
wykonali taniec. Po ostatniej przerwie nastąpił najważniejszy moment imprezyogłoszenie wyników. Był to niezwykle trudny wybór, gdyż wszystkie występy
reprezentowały wysoki poziom. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z
Chomentowa z kabaretową interpretacją piosenki „Oh, Carol” – utwór wykonały
Kinga Salwa, Katarzyna Kwas oraz Kinga Maniara pod opieką nauczycielki Urszuli
Molendy-Soter. Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Sobkowie za
eteryczną interpretację piosenki „Love Me Like You Do” – utwór wykonały Laura
Grajek, Martyna Górska oraz Lena Szewczyk pod kierunkiem nauczycielek Edyty
Baran i Volhy Wujcik. Trzecie miejsce powędrowało do gospodarzy konkursu –
Szkoły Podstawowej z Mokrska Dolnego – w radosnej wersji piosenki „Call Me
Maybe” zaprezentowały się Ania Wawer, Natalia Stępień oraz Nikola Pasternak
przygotowane przez nauczycieli Łucję Wieczorek oraz Piotra Zimocha. Specjalne
wyróżnienie przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej z Miąsowej za ciekawe
wykonanie utworu „Dear Future Husband” – szkołę reprezentowały Gabriela
Malmur, Nikola Ostrowska oraz Izabela Stolarz wraz z opiekunem, nauczycielką
Magdaleną Pakułą. Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymali statuetki ufundowane przez
Pana Marszałka – Adama Jarubasa, natomiast wszystkie szkoły otrzymały
statuetki przekazane przez Wójta Gminy Sobków – Tadeusza Domińczaka.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki ufundowane przez
firmy i instytucje wspierające imprezę.
 wzmocnienie efektywności nauki języków obcych, także za pomocą
nietypowych metod jakimi są środki artystyczne;
 wyszukanie talentów wokalnych i scenicznych;
 zaangażowanie w przygotowania większości nauczycieli w szkole oraz
integracja społeczności szkolnej w celu osiągnięcia wspólnych zamierzeń;
 pokazanie uczniom i środowisku lokalnemu, że nawet w małych
miejscowościach jest możliwa organizacja tego typu imprez na wysokim
poziomie z udziałem znanych osób;
 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 Wójt Gminy Sobków
 Fundacja Schumana z Warszawy
 Regionalne Centrum Wolontariatu z Kielc
 Zamek Rycerski z Sobkowa
 Stowarzyszenie Edukacja przez Internet z Kielc
 Akademia Tańca Kamili Drezno
 Firmy: Sigma Kielce, Biurokomp z Sobkowa, Sudolanka z Jędrzejowa,

 Delikatesy Centrum z Sobkowa,
 plakat promujący imprezę;
 zdjęcia;

17.

Załączniki (materiał
do opublikowania na
stronie):
Wyrażam zgodę na opublikowanie przykładu dobrej praktyki na stronie internetowej ŚCDN w Kielcach.
Miejscowość i data
Podpis dyrektora szkoły/placówki
Mokrsko Dolne, 2018-03-12

Wymagania:

1. Opracowanie proszę przygotować w formie pliku pdf. Można uzupełnić 6 zdjęciami
do 400 kB każde (dołączone osobno).
2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb.

