Za nami dwa miesiące nowego roku szkolnego. W tym czasie wiele się w Sparku
wydarzyło. A co dokładnie? O tym już w NewSpark, czyli naszym cyklicznym
podsumowaniu wydarzeń.
Team Spark Academy

Ruszamy z warsztatami

Agora

We wrześniu zrealizowaliśmy cykl zajęć adresowanych do uczniów 6+, których celem
było przygotowanie do pracy w ramach nowego roku szkolnego:
●
●
●
●
●
●

Motywacja i czynniki pomagające w nauce.
Techniki pamięciowe.
Kim jest nastolatek - portret pokolenia.
Zasady zachowania w cyberprzestrzeni.
“Science bullshit” - czyli jak korzystać odpowiedzialnie z internetowych
źródeł informacji.
Kreatywność.

Począwszy od pierwszego
warsztatów do wyboru:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tygodnia

października

wystartowaliśmy

z

ofertą

Warsztaty muzyczne – zespół akustyczny, zespół ukulele.
Warsztat muzyka, sport, motywacja  spotkanie z raperem, biegaczem
długodystansowym Mezo.
Warsztaty dziennikarskie – tworzenie internetowego czasopisma
Sparkowego.
Warsztaty pszczelarskie, zorganizowane przez jednego ze sparkowych
rodziców.
Dwie strony sieci. O zagrożeniach w cyberprzestrzeni i odpowiedzialności
karnej - spotkanie z policją dla klas 6 i 7.
Warsztaty przygotowujące do egzaminów z historii, matematyki, języka
polskiego oraz języka angielskiego.
Warsztaty z flipowania, czyli rysowania kreatywnego.
Warsztaty kreatywne dla klasy szóstej “Biblioteka wyobraźni” realizowane
przez Centrum Sztuki Dziecka.
Warsztat kulinarny przygotowany przez jedną ze Sparkowych Mam.

Program rozwoju społeczno-emocjonalnego
Poranne spotkania uczniów z wychowawcami czyli tzw. kręgi w minionych
tygodniach były czasem:
●
●
●

wzajemnego poznawania się,
pracy nad trzema fundamentalnymi wartościami Sparka - szacunkiem,
współpracą i zaangażowaniem
tworzenia kontraktów klasowych.

Kręgi realizowaliśmy w ramach metodyki Pozytywnej Dyscypliny. Rozpoczęliśmy
pracę nad docenianiem i wdzięcznością.
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Kręgi

Dobieramy się w pary

Tutoring

Rozpoczęliśmy proces tutoringu, stworzyliśmy pary tutorskie. Odbyły się pierwsze
spotkania indywidualne, przygotowujemy się do spotkań z rodzicami. Pracujemy
z nauczycielami w ramach grupy superwizyjnej.
W klasie piątej rozpoznaliśmy potrzeby uczniów kontynuujących tutoring oraz
przydzieliliśmy tutorów.

Konkursy przedmiotowe
Nasi uczniowie rozpoczęli przygotowania do Wojewódzkich Konkursów
przedmiotowych z:
●
●
●
●
●
●
●

matematyki (13 uczniów)
języka polskiego (7 uczniów)
chemii (1 uczeń)
biologii (8 uczniów)
historia (8 uczniów)
fizyka (3 uczniów)
geografia (1 uczeń)

Odbyła się również szkolny etap Olimpiady Matematycznej, w którym wzięło udział 11
uczniów.
Za wszystkich uczniów, którzy postanowili wziąć udział w konkursach trzymamy
kciuki i życzymy wytrwałości w procesie przygotowań :)

Szachy w Sparku
Dzięki uprzejmości Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Rezerwatu
Archeologicznego Genius Loci w naszej szkole prezentowana jest wystawa posterowa
“Szachy w średniowieczu – średniowiecze w szachach”. Ekspozycja, ma na celu
zwrócenie uwagi na walory „królewskiej gry” oraz ukazanie znalezisk
archeologicznych, potwierdzających jej znajomość na naszych ziemiach już w okresie
średniowiecza.

Turniej
szachowy

10 października został zorganizowany I Turniej Szachowy Sparka. W wydarzeniu
wzięło udział 16 uczniów i 2 nauczycieli.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, mamy nadzieję, że nie spoczniecie na
laurach i nadal będziecie doskonalić umiejętność gry w szachy ;)

Jednostka śledcza w Sparku
Każdy system informatyczny poddawany jest testom i nieustannej kontroli, aby
dostosować go jak najlepiej do grupy docelowej. Dlatego też, powołaliśmy do życia
SZERYFÓW SPARKLINGU czyli grupę uczniów, którzy testują funkcjonalność
Sparklingu, zgłaszają nieprawidłowości i dbają o porządek na naszej platformie.

Szeryf
Sparklingu

Drogie Panie, drodzy Panowie - dziękujemy za waszą pracę!

Cenimy ludzi takimi, jakimi są
Szacunek to jedna z podstawowych wartości Sparka. Uczymy naszych uczniów, że
każdy ma prawo być tym, kim chce, o ile pozwala na to samo innym i ich nie krzywdzi.
Cenimy ludzi takimi, jakimi są.
Ostatni tydzień października upłynął nam pod h
 asłem tolerancji. Nasi uczniowie
rozmawiali o różnicach jakie występują między ludźmi. Zorganizowaliśmy spotkania
z osobami, które ze względu na swoją odmienność, doświadczyły w życiu
nietolerancji.
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Tydzień
Tolerancji

Samorząd Uczniowski
Po raz pierwszy w historii Sparka został powołany do życia Samorząd Uczniowski.
Jego zadaniem będzie dbanie o kwestie uczniowskie. Wszystkim osobom
zaangażowanym życzymy wytrwałości i kreatywności w realizowaniu swojej roli.

Liceum Spark
Złożyliśmy kompletny wniosek do Kuratorium Oświaty i Wychowania w sprawie
utworzenia liceum Sparka. Obecnie trwają działania sprawdzające. W najbliższym
czasie oczekujemy decyzji władz, o której poinformujemy Was niezwłocznie.

Zmiany organizacyjne w Sparku
W związku z wprowadzonymi w szkołach Spark Academy zmianami organizacyjnymi,
od 15 października:
●

Agata Janicka-Komer objęła stanowisko Sekretarza Szkoły. Oznacza to, iż
wszelkie kwestie związane z administracją szkół i formalnościami
dotyczącymi nauki dzieci należy wyjaśniać z Agatą.

●

Barbara Rosińska przejęła obowiązki Recepcjonistki. Wszelkie sprawy pilne
z Waszymi dziećmi, zorganizowanie wyjścia, zwolnienie z zajęć można
zgłaszać Barbarze poprzez vulcana lub telefonicznie nr 736 735 368.

●

Olga Jarmonik objęła stanowisko sekretarza fundacji oraz specjalisty ds. kadr
i finansów, będzie wspierać pracę szkół głównie w zakresie Państwa rozliczeń
finansowych. Kontakt poprzez Vulcana oraz mailowo.
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Biuro
trochę na
nowo

