Sprawozdanie
z projektu „Trening Umiejętności Społecznych”
za rok szkolny 2016/2017
W okresie od 19.10.2016 r. do 31.05.2017 r. w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu,
realizowano cykl zajęć z zakresu „Treningu Umiejętności Społecznych”.
Powyższe zajęcia poprzedzone zostały kilkudniowym, specjalistycznym cyklem
szkoleniowym II stopnia dla nauczycieli /wrzesień 2016 r./
Zajęcia z TUS- u odbywały się we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
oraz Credit Suisse EMEA Foundation. Program przewidywał uczestnictwo uczniów
w 25 - ciu jednostkach lekcyjnych, obejmujących tematykę związaną z nabywaniem przez
nich tzw. umiejętności „miękkich”, pożądanych przez przyszłych pracodawców, m.in.
poprzez doskonalenie właściwych kontaktów interpersonalnych, nabywanie umiejętności
pracy w grupie i in.
Zwieńczeniem cyklu zajęć była realizacja autorskiego projektu uczniowskiego.
Ponadto młodzież wzięła udział w szkoleniu, dotyczącym tworzenia projektów uczniowskich
oraz zarządzania budżetem /marzec 2017 r.; Grunwaldzki Center - Credit Suisse/ oraz
uczestniczyła w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych z managerami banku
inwestycyjnego Credit Suisse /kwiecień 2017 r.; j.w./
Uroczyste zakończenie czwartej edycji programu TUS - u odbyło się 13 czerwca 2017
w Kinie „Era- Nowe Horyzonty”. Młodzież przygotowała z tej okazji stoisko z plakatami
prezentującymi założenia i etapy realizacji projektu uczniowskiego, a wszyscy uczestnicy
zajęć edukacyjnych otrzymali stosowne certyfikaty.
W roku bieżącym grupami uczniów zainteresowanych zdobyciem certyfikatów
potwierdzających kształcone umiejętności społeczne opiekowały się: p. Katarzyna
Pałkiewicz, p. Agnieszka Skarupa, p. Małgorzata Szydłowska, p. Justyna Szarańska i p. Beata
Śliwińska.
Prezentacje projektów przygotowanych przez uczniów:
Tytuł projektu: „Rozrywkowa odskocznia”, nazwa grupy: „20 dłoni pomocy”.
Celem projektu była pomoc dzieciom w wieku 10-12 lat należących do Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA”.
Chcieliśmy oderwać je od szarej rzeczywistości, pokazując interesujące miejsca we
Wrocławiu. Mieliśmy zamiar propagować aktywne formy spędzania czasu wolnego.
Rozwijaliśmy zainteresowania osób, z którymi pracowaliśmy, poprzez zorganizowanie
specjalnych zajęć, jednocześnie zwiększając ich pewność siebie . Chcieliśmy zrealizować
projekt, ponieważ wierzymy, że jesteśmy w stanie dać najmłodszym chwile szczęścia, dobrej
zabawy i możliwość rozwijania swoich zdolności.
Celem projektu było urozmaicenie czasu wolnego dzieciom będącym w trudnej sytuacji
finansowej i rodzinnej.
Zorganizowaliśmy warsztaty filmu animowanego, warsztaty taneczne wraz z poczęstunkiem,
zajęcia w parku trampolin, spotkanie zapoznawcze i pożegnalne, zabawy z dziećmi na placu
zabaw, zajęcia integracyjne z poczęstunkiem i wręczeniem prezentów/ opiekun: p. Katarzyna
Pałkiewicz/.
Tytuł projektu: „Reklama kluczem do sukcesu”, nazwa grupy: „Logistycy w akcji…”
Celem działań grupy projektowej było pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technolo-
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gii projektowania, poprzez zapoznania się z kolejnymi etapami tworzenia profesjonalnych
reklam /od projektu do finalnego produktu/, a następnie wykorzystywanie ich do promowania
wybranej firmy, tj. Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Pakiet reklamowy miał się
składać się z : długopisów z logo fundacji, wizytówek adresowych oraz ulotek promujących
„Teatr Młodych”/w ramach WCTDz/. Zaplanowany został też czynny udział młodzieży
w warsztatach artystycznych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, które uczęszczają na
zajęcia do WCTDz, a równolegle objęte są opieką MOPS- u.
Projekt został w pełni zrealizowany. Materiały reklamowe o wysokich walorach estetycznych
zostały rozkolportowane przez członków grupy w szkołach znajdujących się w pobliżu ich
miejsc zamieszkania. Członkowie grupy projektowej wykazali się znakomitym zacięciem
pedagogicznym, służąc pomocą dzieciom, będąc też wsparciem dla pani - plastyk
prowadzącej zajęcia artystyczne.
Na spotkaniu podsumowującym działania na rzecz fundacji, pani Prezes wyraziła swoją
wdzięczność, jednocześnie zachęcając uczniów do kontynuacji podjętych działań
charytatywnych/ opiekun: p. Małgorzata Szydłowska/.
Tytuł projektu: „Słodkie przedszkole”, nazwa grupy: „Przedszkolanki”.
Projekt miał na celu pobudzenie kreatywności u najmłodszych oraz możliwość rozwoju
umiejętności pracy w grupie. Realizowaliśmy projekt o takiej tematyce, ponieważ
kreatywność pomaga w rozwoju dzieci, uczy ich wyobraźni i odważnego działania, co jest
bardzo ważne w dobie XXI w. Swoją kreatywność dzieci rozwijały projektując i później na
podstawie projektu wykonując słodycze w manufakturze słodyczy. Wycieczka dzieci do
manufaktury, gdzie słodycze wykonywane są ręcznie, miała na celu pobudzenie ich
pomysłowości. Grupa odbyła zajęcia edukacyjne z pięcioletnimi wychowankami
przedszkola. Najpierw zorganizowali zajęcia plastyczne w przedszkolu polegające na
zaprojektowaniu słodyczy (np. lizaków, cukierków) Następnie odbyła się wycieczka do
manufaktury, która pozwoliła dzieciom wykonać ich projekty ww. fabryce słodyczy. Zostały
również zorganizowane zajęcia z okazji Dnia Matki - dzieci rysowały laurki i dostały
bombonierki dla mam/opiekun: p. Agnieszka Skarupa/.
Tytuł projektu: „Pomoc dla zwierzaków”, nazwa grupy: „Urazianie”.
Celem projektu była pomoc zwierzętom już znajdującym się w schronisku oraz
uświadomienie dzieciom konsekwencji decyzji- często podejmowanych pod wpływem
chwili- o kupieniu zwierzęcia, które potem często okazuje się zbędne i trafia do schroniska.
Chcieliśmy również przekazać wiedzę o opiekowaniu się zwierzętami. Nasze działania
polegały na przygotowaniu ulotek dotyczących zbiórki karmy i innych rzeczy dla psów
i kotów ze schroniska, z informacjami o działalności schroniska i opiece nad zwierzętami oraz
wolontariacie. Podaliśmy też numer konta, gdyby ktoś chciał dokonać wpłat na ten cel.
Przygotowaliśmy też kalendarze ze zdjęciami zwierząt, które można adoptować, plakaty
informujące o zbiórce, częstowaliśmy ciastem podczas akcji informacyjnej. Udało nam się
nawiązać współpracę ze Szkołą Podstawową im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Żernikach
Wrocławskich. Przeprowadziliśmy tam spotkania w klasach, dzięki przygotowanym ulotkom
i plakatom. Zebraną od społeczności lokalnej karmę przekazaliśmy do schroniska i mamy
nadzieję, że nasze działania choć trochę pomogły podopiecznym schroniska/ opiekun:
p. Justyna Szarańska/.
Tytuł projektu: „Psiaki i kociaki”, nazwa grupy: „Innowacyjni”.
Projekt polegał na uświadomieniu i rozpowszechnieniu wiedzy o schronisku i adopcji
zwierząt. W tym celu udaliśmy się do Gimnazjum w Kątach Wrocławskich, w którym
przeprowadziliśmy prelekcję na temat schroniska, zwierząt domowych oraz zdrowej adopcji
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psiaków i kociaków. Zapoznaliśmy młodzież z sytuacją zwierząt w schronisku. Udało nam
się zachęcić dzieci do adopcji zwierząt, zamiast ich kupowania. Dodatkowo
zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o adopcji, schronisku oraz zwierzętach domowych.
Podczas konkursu poczęstowaliśmy uczniów ciastami i babeczkami, a wszystkim
uczestnikom quizu wręczyliśmy kubki naszego projektu(kolaż zdjęć z wizerunkiem zwierząt,
które sami sfotografowaliśmy w schronisku). Trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody
specjalne/ opiekun: p. Beata Śliwińska/.
Opracowała: Beata Śliwińska/.
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