„TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH”
PROGRAM „Treningu Umiejętności Społecznych” w Zespole Szkół
Logistycznych we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019 realizowany był już po raz piąty
przez uczniów z klas pierwszych z opiekunami: p. Małgorzatą Szydłowską, p. Beatą
Śliwińską i p. Katarzyną Pałkiewicz. Zajęcia przewidziane dla projektu trwały od
16.10.2018r. do 31.05.2019r. w ramach współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
oraz Credit Suisse EMEA Foundation.
Program przewidywał uczestnictwo uczniów w dwudziestu pięciu jednostkach lekcyjnych,
obejmujących tematykę związaną z nabywaniem przez uczestników tzw. „umiejętności
miękkich”, pożądanych przez przyszłych pracodawców, m.in. poprzez nabywanie
umiejętności właściwych kontaktów interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem,
doskonalenia umiejętności w zakresie autoprezentacji, pracy w grupie, tj. właściwego
podziału obowiązków na poszczególnych członków zespołu, zarządzania czasem, zarządzania
projektem, zarządzania budżetem, uwzględniając indywidualne predyspozycje uczniów.
PROJEKTY realizowane w ramach „Treningu Umiejętności Społecznych”:
1.Opiekun grupy projektowej: Małgorzata Szydłowska
Zwieńczeniem cyklu zajęć było zrealizowanie w okresie od 01.04.- do 31.05.2019 r. przez
zespół 7 uczniów autorskiego, społecznego projektu p.n. „Tramwaj jako motyw wiecznie
aktualny…”- który to projekt stanowić miał jednocześnie egzemplifikację nabywanych i
doskonalonych w ciągu roku szkolnego - umiejętności.
Celem projektu było m.in. doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu historii i
współczesności wrocławskich tramwajów, a następnie dzielenie się poznanymi treściami z
grupą podopiecznych jednego z wrocławskich Rodzinnych Domów Dziecka poprzez cykl
wspólnych spotkań.
Projekt obejmował następujące działania:
- prezentacja multimedialna na temat „Historii i współczesności wrocławskich tramwajów”
oraz pogadanka p.n. „Historii wrocławskich tramwajów konnych przełomu XIX/XX wieku”,
/połączona z oglądem prezentacji ikonograficznych /.
- wycieczka o charakterze edukacyjno - poznawczym do Zajezdni Tramwajowej przy ul.
Legnickiej 65; zwiedzanie hali postojowej i remontowej.
- przejazd zabytkowym tramwajem o nazwie „Baba Jaga” /z przewodnikiem PTTK/;
zwiedzanie najciekawszych miejsc i obiektów Wrocławia.
- gry i zabawy integracyjne dostosowane do wieku uczestników oraz zajęcia plastyczne.
podsumowanie działań projektowych; rozdanie upominków uczestnikom zajęć oraz
wręczenie pani Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka gry edukacyjnej i drobnego upominku w
podzięce za współpracę.
Wstępnie zakładane cele projektu zostały w pełni zrealizowane, a przygotowywane przez
uczniów zajęcia stały się cennym źródłem informacji i elementem doskonalenia wiedzy z
dziedzin, którymi uczniowie, z liderem grupy na czele, pasjonują się na co dzień.
2. Opiekunowie grupy projektowej: Beata Śliwińska i Katarzyna Pałkiewicz
W tym roku połączono siły i dwie grupy wspólnie realizowały projekt pod hasłem „ABC –
poznajmy się” w Stowarzyszeniu Pomocy ”Iskierka”. Nasi uczniowie przeprowadzili cykl

różnorodnych zajęć na terenie świetlicy środowiskowej. Na wstępie rozwijano kreatywność
dzieci poprzez naukę orgiami.
Dzień Matki to okazja do wręczania kochanym mamom prezentów, a były to własnoręcznie
wykonane na zajęciach bransoletki. Kolejne spotkanie upłynęło pod hasłem kuchennych
eksperymentów. Wspólnie przygotowano zdrowe, pełne witamin, kolorowe przekąski. Był też
czas na zabawy poza świetlicą w pięknym miejscu nad Odrą i kreowanie przyszłości w
formie plastycznej.
Jeśli chodzi o realizację projektu, to wszyscy potraktowali zadanie bardzo poważnie. Grupy
z ogromnym przejęciem przystąpiły do współpracy z dziećmi ze świetlicy środowiskowej,
wykazując się inwencją twórczą, jeśli chodzi o przygotowanie form i sposobów działania.
Myślimy, że realizacja projektu była dla uczniów źródłem prawdziwej satysfakcji.
Dziewczęta i chłopcy cieszyli się autorytetem, dzieci odnosiły się do nich z wielkim
szacunkiem. To dodało młodym ludziom pewności siebie i sprawiło, że poczuli się potrzebni
Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji programu TUS- u odbyło się 11 czerwca 2019
r. w Centrum Historii „Zajezdnia” przy ul. Grabiszyńskiej. Młodzież przygotowała z tej
okazji i zaprezentowała plakaty obrazujące założenia i etapy realizacji projektu
uczniowskiego, następnie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali stosowne Certyfikaty.
Opracowała Katarzyna Pałkiewicz

