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I. WSTĘP 

Wielu z nas posiada w życiu pasje, hobby czy zainteresowania. Niektóre pojawiają się 

już we wczesnym dzieciństwie, inne odkrywamy dużo później. Jedne trwają całe 

życie, inne szybko mijają. Niemniej życie pełne pasji jest bardziej ciekawsze 

i interesujące. 

Właśnie dlatego  powstała innowacja  „ Talent mam - pokażę go Wam”.  Głównym 

celem innowacji jest zaprezentowanie przez uczniów swoich pasji i talentów oraz 

stworzenie możliwości pokazania się i zaistnienia w szkole i w środowisku. Zwrócenie 

uwagi na to, że warto mieć jakieś hobby, ponieważ wiążą się z tym same korzyści, tj. 

dobrze zagospodarowany i miło spędzony czas wolny oraz duży zasób wiedzy 

i umiejętności z danej dziedziny. 

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. Założeniem programu jest  promocja uczniów pasjonujących się wybraną 

dziedziną. Uczniowie po raz pierwszy, cyklicznie będą prezentować swoje 

zainteresowania społeczności szkolnej: 

a) w maju odbędzie się festiwal talentów, na której dzieci zaprezentują się 

szerszemu gremium i otrzymają nagrody. 

2. Uczestnikami programu są uczniowie klas I - VIII na zasadzie dobrowolności. 

3. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta 

w Koninie. 

4. Termin realizacji: od października 2022 do maja 2023 roku. 

5. Raz w miesiącu na jednej godzinie lekcyjnej uczniowie będą mogli 

zaprezentować swoje umiejętności: wokalne, taneczne, recytatorskie, malarskie 

i inne wśród swoich rówieśników.  

6. Harmonogram spotkań: 

 

MIESIĄC KLASY 

październik II 

listopad I i III 

grudzień IV 

styczeń V 

marzec VI i VII 

kwiecień  VIII 

maj FESTIWAL TALENTÓW 

 



III. CELE PROGRAMU 

1. Cele ogólne. 

1) Promocja uczniów pasjonujących się wybraną dziedziną. 

2) Prezentowanie zainteresowań dzieci. 

3) Zachęcenie innych do rozwijania swoich uzdolnień. 

4) Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych i ich promocja na 

terenie szkoły. 

2. Cele szczegółowe. 

1) Odkrycie potencjału każdego dziecka. 

2) Rozwijanie zainteresowań i talentów. 

3) Wspieranie rozwoju intelektualnego. 

4) Umożliwienie odnoszenia sukcesu. 

5) Budowanie motywacji do nauki. 

6) Wdrażanie do samooceny. 

7) Rozwijanie umiejętności społecznych. 

8) Zachęcanie do niezależnego myślenia i stosowania nietypowych rozwiązań. 

9) Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym. 

10) Doskonalenie form współpracy z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju                                 

i talentów dzieci. 

11) Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY UCZNIÓW 

1. Wypromowanie uzdolnionych dzieci z klas I-VIII. 

2. Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

3. Zintensyfikowanie mocnych stron uczniów. 

4. Rozwinięcie kreatywności i wrażliwości uczniów. 

5. Zaprezentowanie dziedziny, w której pasjonat odnosi sukcesy. 

VI.  EWALUACJA PROGRAMU 

Wywiad, obserwacja. 
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