Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów dla Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera
w Łowiczu
23 października 2012 r. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji,
działającego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, przyznał Gimnazjum nr 2
im. Jana Wegnera w Łowiczu tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”
za systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają
się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.
Może być przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami
uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne
osiągnięcia/ dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej. Praca
nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci
i młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także
społecznych lub obywatelskich. Szkoła, której przyznano ten tytuł, zostaje
umieszczona
na
ogólnopolskiej
mapie
szkół
na
stronie
www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty oraz otrzymuje pamiątkową tablicę.
Uczeń zdolny – w powyższym regulaminie definiowany jest jako taki,
który posiada co najmniej jedną z trzech wymienionych cech: wysokie
osiągnięcia lub możliwości takich osiągnięć w dziedzinach nauki, twórczości
lub działalności charytatywnej, wysoki poziom jednego z uzdolnień specjalnych
(np. artystycznych, sportowych, organizacyjnych, poznawczych – zwykle
przedmiotowych, społecznych), wysoki poziom zdolności ogólnych.
Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” stanowi dla całej społeczności
szkolnej Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu ważne wyróżnienie.
Niesie satysfakcję z pomocy uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów,
potwierdza dobry kierunek realizowanych od początku istnienia gimnazjum
oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych oraz właściwą organizację zajęć
pozalekcyjnych służących rozwijaniu pasji, talentów i różnorodnych
zainteresowań.
Na uzyskanie tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” złożyły się
systematyczne działania i sukcesy uczniów i nauczycieli w wielu obszarach
działalności pedagogicznej, a przede wszystkim w następujących:
• Grupa Teatralna „Busola” i jej efektowne widowiska: „Pokaż, na co Cię
stać!” i „Dracula. Wieczna miłość” wielokrotnie wystawiane
dla środowiska szkolnego i lokalnego, docenione podczas Regionalnych
Konfrontacji Teatralnych,

•

•

•

•

Projekty konkursowe „Moje miejsce na Ziemi” z wytworami języku
angielskim, np. teledyskiem „Euro Song”, broszurą „The Łowicz Times”,
docenione w Ogólnopolskim Konkursie National Geographic i Nowej
Ery,
Debaty Oxfordzkie poświęcone ważnym i aktualnym tematom, np. karze
śmierci, demokracji czy Euro 2012, prowadzone cyklicznie pomiędzy
gimnazjalistami a uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa
Chełmońskiego w Łowiczu,
Zespół Taneczny „Europa XXI”, uświetniający uroczystości szkolne
i środowiskowe, doceniony podczas Regionalnych Międzyszkolnych
Konfrontacji Tanecznych,
Szkolne Koło PTTK „Pelikaniątka”, mające na koncie cykliczne sukcesy
w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Szkolny Klub PTTK, zdobyte
odznaki turystyczne, aktywny udział w 20 imprezach turystycznych
i przebytych 700 km rocznie.

Nasza szkoła znalazła się na polskiej mapie „Szkół Odkrywców
Talentów” na stronie www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty wśród 1616 szkół
w kraju, 66 w województwie łódzkim, 4 w powiecie łowickim. W Łowiczu
jesteśmy jedyną szkołą (dane wg stanu na 10.12.2012 r.).
W liście Dyrektora ORE skierowanym do szkoły stwierdzono, że tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów przyznany Gimnazjum nr 2 w Łowiczu „świadczy o tym,
że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień
dzieci". Mamy z tego ogromną satysfakcję i jeszcze wiele pomysłów
do realizacji!
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Szkoły Odkrywców Talentów”
nastąpiło 30 listopada 2012 r. w czasie Święta Szkoły – XIII Gali z cyklu
„Gimnazjum nr 2 prezentuje…” pt. „Spod znaku graffiti”, a dokonała tego
Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu – Mirosława Walczak
w obecności Wicewojewody Łódzkiego – Pawła Bejdy, Dyrektora
Skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi – Mirosławy
Nowackiej, Burmistrza Miasta Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego oraz
przedstawicieli rodziców i uczniów.

