Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budŜet państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich

Projekt:
„Rozwiń skrzydła”

W naszej szkole będzie realizowany projekt pt. „Rozwiń skrzydła”.
Środki na realizację poszczególnych działań projektu pozyskaliśmy w wyniku
przystąpienia do konkursu- Szkoła równych szans. Projekt jest finansowany w całości
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budŜetu państwa.
Celem projektu jest:
□ wdroŜenie wieloletniego programu rozwoju szkoły,
□ zapewnienie równości szans edukacyjnych uczniów, zwłaszcza uczniów
pochodzących z terenów wiejskich,
□ umoŜliwienie uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności
ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieŜki zawodowej,
□ budowanie wizerunku i roli szkoły w aktywizowaniu społeczności
lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania
młodzieŜy.

Projekt obejmował będzie następujące działania:
DZIAŁANIE 1:
Wzrost zainteresowania kulturą poprzez edukację kulturalną
W ramach tego działania 90 osób weźmie udział w dwóch wyjazdach
do Teatru w Poznaniu. W dalszej części działania, z grupy tej 40 osób będzie brało
udział w przygotowaniach szkolnego spektaklu teatralnego. Uczniowie będą
pracowali

w trzech grupach tematycznych / aktorzy, scenarzyści i operatorzy

techniczni oraz dekoratorzy i charakteryzatorzy/. Przygotowane przedstawienie
zostanie dwa razy wystawione w Sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury
dla społeczności miasta.
Przygotowane przedstawienie zostanie utrwalone w formie filmu DVD,
który pod względem technicznym przygotują uczniowie klas informatycznych pod
kierunkiem nauczyciela. Najlepsza praca zostanie nagrodzona oraz udostępniona na
stronie internetowej szkoły.
Termin realizacji działania: październik 2007- luty 2008
Osoba odpowiedzialna za realizację: p.Ewa Hołub- Aboulker
Rekrutacja: wrzesień 2007

DZIAŁANIE 2:
Wzmocnienie motywacji i aspiracji edukacyjnych oraz pomoc
w planowaniu kariery zawodowej
Grupa 30 osób, podzielona na 2 grupy odbędzie warsztaty z zakresu
wzmocnienia motywacji i planowania własnej kariery zawodowej. Trzy spotkania
będą dotyczyły wzmocnienia motywacji i trzy umiejętności planowania własnej kariery
zawodowej. Odbędzie się równieŜ spotkanie z pracodawcą, na którym będzie moŜna
dowiedzieć się jak dojść do sukcesu w biznesie, poznać bieŜące problemy
prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zalety.
Termin realizacji: wrzesień, październik 2007
Realizatorzy: Ewa Helińska, Joanna Świąder
Rekrutacja: czerwiec 2007

DZIAŁANIE 3
Wzrost zainteresowania aktywną formą spędzania wolnego czasu
Działanie to będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy to turniej
piątek piłkarskich, w którym zagra 10 zespołów z klas gimnazjalnych oraz 10
zespołów

reprezentujących

naszą

szkołę.

Ponadto

20

uczniów

zostanie

przeszkolonych w zakresie zasad sędziowania meczy piłkarski noŜnej pięcio osobowych.
Termin realizacji: czerwiec 2007
Realizatorzy: R. Grześkowiak
Rekrutacja: czerwiec 2007
Z przeprowadzonego turnieju, który był duŜa frajdą dla zawodników i dostarczył wiele
wraŜeń i sportowych emocji.
Drugi etap to zajęcia sportowe odbywające się w godzinach
popołudniowych. 24 uczniów ( 12 dziewcząt i 12 chłopców) będzie brało udział
w zajęciach sportowych od września 2007 do stycznia 2008, mając moŜliwość
zadbać o własną sprawność fizyczną. Zajęcia te przyczynią się do rozwijania
własnych zainteresowań, umiejętności i spędzania wolnego czasu w sposób
aktywny.
Termin realizacji: wrzesień 2007- styczeń 2008
Realizatorzy: R. Grześkowiak, A. Smolik
Rekrutacja: wrzesień 2007

Ponadto grupa 45 osób będzie brała udział w wyjazdach na basen
kryty do Świebodzina, celem doskonalenia umiejętności pływackich.
Termin realizacji: wrzesień 2007- luty 2008
Realizatorzy: P. Strojek
Rekrutacja: wrzesień 2007

DZIAŁANIE 4
Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych z języka
angielskiego
W ramach tego działania grupa 15 osób będzie doskonaliła swoje
umiejętności komunikacyjne w zakresie języka angielskiego. Uczestnicy będą mogli
wzmocnić swoje kompetencje językowe, osiągając w przyszłości np. lepsze wyniki na
maturze.
Termin realizacji: wrzesień 2007 – luty 2008
Realizatorzy: B. Wądołowska
Rekrutacja: wrzesień 2007

Działanie 5
Wzrost zainteresowania ekologią wśród młodzieŜy
Działanie to rozpocznie się wycieczką 45 osób do Wrocławia, gdzie
uczestnicy zwiedzą ogród japoński i botaniczny, obserwując sposób rozmieszczenia
roślin, poznając poszczególne okazy, notując spostrzeŜenia. Z grupy tej zostanie
wyłoniona grupa 20 osób, która będzie projektowała zagospodarowanie terenu przy
szkole. Projekty będą powstawały w 4 grupach po 5 osób kaŜda. Z pośród
przygotowanych projektów w drodze konkursu zostanie wybrana najlepsza praca.
Autorzy zostaną nagrodzeni, a projekt zwycięski zostanie przeznaczony do realizacji
przez wszystkich uczestników tego etapu działania. Przedsięwzięcie to pozostawi
trwały ślad na terenie szkoły, wnosząc do świadomości młodzieŜy nowe wartości.
Termin realizacji: czerwiec 2007- październik 2007
Realizator: W. Wyszomirski
Rekrutacja: Czerwiec 2007
15 czerwca 2007r odbyła się wycieczka do Wrocławia- młodzieŜ pod okiem
opiekunów zwiedzała ogród botaniczny i japoński. Był teŜ rejs statkiem po Odrze
oraz zwiedzanie miasta. Pomimo 30 stopniowego upału wycieczka była bardzo
udana i wszyscy wrócili zadowoleni i z głowami pełnymi pomysłów do dalszego
działania.

