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Nasze przesłanie: Nieustannie rozwijamy i pogłębiamy swoją 

wiedzę i umiejętności 

 

WPROWADZENIE 

 
Odbiorcami programu Liga Mistrzów są: 

 uczniowie uzdolnieni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć gruntownie swoją wiedzę, 

 organizacje uczestniczące, które organizują i wspierają działania w ramach programu, 

 rodzice uczniów uzdolnionych, którzy wspierają swoje dzieci w drodze do rozwijania zainteresowań 

naukowych, 

 wyższe uczelnie, które są zainteresowane pozyskiwaniem młodzieży merytorycznie przygotowanej 

do podjęcia studiów, 

 społeczność lokalna, która jest zainteresowana pozyskiwaniem dobrze wykształconej kadry 

pracowniczej w środowisku lokalnym.  

Poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów oraz umożliwienie im realizacji projektów o  

charakterze naukowym i praktycznym daje się młodzieży szansę na sprostanie wymaganiom stawianym 

przez komitety organizujące olimpiady i konkursy szkolne oraz tym stawianym przez wyższe uczelnie. Aby 

umożliwić uczniom sprostanie takim wyzwaniom należy organizować zajęcia prowadzone w oparciu o 

nowoczesną i fachową literaturę tematyczną oraz przy pomocy metod aktywizujących, jak i odpowiednich 

technik nauczania. 

Holistyczny rozwój ucznia oraz wydobycie jego kreatywności w myśleniu powinien być nadrzędnym  

celem w edukacji. Dzięki zajęciom wskazującym uczniom różnorodne narzędzia docierania do wiedzy oraz 

formy samorozwoju i doskonalenia możemy go zachęcić do stosowania innowacyjności i nieszablonowości 

działań. W związku z tym ważne jest prowadzenie treningu kreatywnego rozwoju, który polega na 

ćwiczeniach i rozwijaniu takich zdolności twórczego myślenia jak: rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie 

indukcyjne, metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeń, abstrahowanie,, czy też dokonywanie transformacji  

myślowych. 

Jak podkreślają naukowcy, proces uczenia się i nauczania powinien opierać się na rozwijaniu autonomii 

ucznia. Henri Holec (1981) zdefiniował ten termin jako umiejętność przejęcia odpowiedzialności za swój 

własny proces zdobywania wiedzy. David Little (2001) uzupełnił tą definicję wskazując, iż autonomiczny 
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uczeń poznaje strategie i techniki uczenia się oraz skutecznie je stosuje pod niewielkim jedynie wsparciem 

nauczyciela. Nauczyciel staje się doradcą, moderatorem i przewodnikiem ucznia, stawia mu wyzwania, 

motywuje i udziela informacji zwrotnej. Literatura fachowa wskazuje na następujące korzyści z rozwijania 

autonomii ucznia: 

 zwiększona efektywność i skuteczność przyswajania wiedzy akademickiej, 

 zintensyfikowana motywacja wewnętrzna ucznia oraz jego pewność siebie, 

 duża świadomość ucznia co do swoich słabych i mocnych stron, 

 umiejętność samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy i skutecznego korzystania z nich. 

Autorzy i współautorzy programu chcieliby jeszcze raz podkreślić, iż wdrożenie projektu jest ogromną 

szansą dla uczniów zdolnych na wszechstronne i gruntowne zdobycie i poszerzenie swoje wiedzy 

naukowej. 

Beata Leśniak 

Beata Kouhan 
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Cele powstania Ligii Mistrzów 

 
1) Praca z uczniem uzdolnionym w dziedzinach: humanistycznej, matematycznej, lingwistycznej oraz 

przyrodniczej. 

2) Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

3) Opracowanie zasad i wdrożenie procedury indywidualnego toku nauczania w Liceum 

Ogólnokształcącym. 

4) Przygotowanie ucznia do sprostania wymaganiom nowoczesnego społeczeństwa poprzez 

przełamywanie schematycznego myślenia oraz zachęcanie do stosowania nowatorskich i twórczych 

rozwiązań problemów. 

5) Zastosowanie poznanej wiedzy w sensie praktycznym poprzez tworzenie prac badawczych, 

artykułów naukowych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

6) Nawiązywanie kontaktów z wyższymi uczelniami. 

7) Nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami średnimi, w tym zagranicznymi. 

8) Motywowanie uczniów do samokształcenia i rozwoju oraz propagowanie postaw kreatywnych w 

środowisku uczniowskim. 

9) Inspirowanie i rozbudzanie pasji do zdobywania gruntownej i wszechstronnej wiedzy. 

10) Zachęcanie do ewaluacji i refleksji nad swoimi działaniami. 

 

Procedury osiągania celów 

Program zachęca młodzież do aktywizacji działań naukowych poprzez: 

1) Systematyczny udział w spotkaniach co tydzień. 

2) Aktywne i kreatywne angażowanie w zajęcia. 

3) Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

4) Publikacje na stronie internetowej szkoły. 

5) Udział w konferencjach naukowych, wykładach i spotkaniach organizowanych przez wyższe 

uczelnie. 

 

Sposoby organizacji działań 

Formy zajęć: 

1) Indywidualna. 

2) Grupowa. 
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Oczekiwane efekty 

1) Umiejętność wyszukiwania trafnych źródeł wiedzy i umiejętność prawidłowego wykorzystywania 

źródeł w publikacjach naukowych. 

2) Umiejętność stawiania hipotezy i wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. 

3) Prawidłowe napisanie artykułu naukowego. 

4) Przedstawienie merytorycznie poprawnej prezentacji multimedialnej w ciekawy i inspirujący 

sposób. 

5) Wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  

6) Wysokie wyniki na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu. 

7) Umiejętność autonomicznego zarządzania postępami w nauce. 

8) Efektywna współpraca w grupie i dzielenie się wiedzą z innymi – synergia działań. 

9) Prezentowanie własnego punktu widzenia z poszanowaniem poglądów innych osób. 

10) Umiejętność eksponowania własnej pracy i pracy innych. 

 

Co zapewnia szkoła 

1) Trening motywacji. 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

3) Inspirujące zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje. 

4) Propozycje ciekawych wyjazdów i spotkań. 

5) Wykłady oraz warsztaty uniwersyteckie. 

6) Opieka nauczycieli – indywidualny mentoring, planowanie kariery, motywacja, konsultacje do pracy 

naukowej. 

7) Możliwość uzyskania zgody na indywidualny tok nauczania. 
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Regulamin 

1) W skład Ligii Mistrzów wchodzą następujące koła naukowe: 

a) Poliglotów, 

b) Humanistyczne, 

c) Przyrodnicze, 

d) Matematyczne. 

2) Uczniowie pracują w grupie oraz indywidualnie z mentorami (opiekunami naukowymi). 

3) Wspólnie ustalamy plan i zakres działań na dany rok szkolny. 

4) Współpracujemy przy tworzeniu projektów naukowych. 

5) Jesteśmy kreatywni i przedstawiamy własne pomysły pracy. 

6) Pracujemy indywidualnie, zbiorowo i zawsze dzielimy się wiedzą. 

7) Jesteśmy systematyczni, solidni i godni zaufania. 

8) Wspieramy się i pozytywnie motywujemy. 

9) Cytujemy źródła naszej wiedzy i nie dokonujemy plagiatów. 

10) Zawsze szczerze wyrażamy swoje zdanie, w sposób taktowny i z poszanowaniem każdego członka 

programu. 

Ewaluacja programu 

Forma ewaluacji programu Liga Mistrzów będą: 

1) Analiza wyników uczniów na olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz egzaminie maturalnym 

na poziomie rozszerzonym z danego przedmiotu. 

2) Analiza wyników ankiet badających opinie uczniów o poszczególnych zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


