INTERNAT XXI WIEKU

Tak brzmi tytuł projektu, który realizowany jest Zespole Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących im. St. Staszica od 1 czerwca 2010 r. Projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Nadzór
merytoryczny nad całością sprawuje Dyrektor Szkoły p. Zbigniew Wojszko, natomiast rolę
koordynatora pełni kierownik internatu p. Emilia Siekierzyńska.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 45 uczniów ZSAiO kompetencji
społecznych, informacyjnych, matematycznych i kulturalnych poprzez organizowanie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego w okresie VI 2010 r. – XI 2011 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:


W wirtualnym świecie – zajęcia ITC, które prowadzą nauczyciele informatyki p. Janusz
Prabucki i Sławomir Reszka;



Mistrz matematyki – zajęcia edukacyjne, które prowadzi nauczyciel matematyki
p. Elżbieta Derecka;



Trening zastępowania agresji ART, który prowadzi certyfikowany Trener p. Edyta
Kodym Lewandowska.

Już od września 2010 r. rozpocznie się cykl 12 wycieczek humanistycznych:


wycieczka do ZOO w Gdańsku Oliwie;



wyjazd do kina Krewetka w Gdańsku;



wyjazd do Teatru Wybrzeże w Gdańsku;



wycieczka do Gdańska Zabytki Starego Gdańska – zwiedzanie Dworu Artusa, Domu
Uphagena i Muzeum Bursztynu;



wyjazd do parku wodnego w Sopocie;



wycieczka na Westerplatte Szlakiem początków II Wojny Światowej;



wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni;



zwiedzanie Muzeum Oceanograficznego w Gdyni;



wyjazd do Multikina w Gdańsku;



zwiedzanie Katedry Oliwskiej, Muzeum Opatów i Parku Oliwskiego;



wyjazd do Opery Bałtyckiej w Gdańsku;



wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W projekcie zaplanowano także Zieloną szkoła w Mikoszowie w listopadzie 2010 r. i w maju
2011 r. W czasie wypoczynku planuje się:


podsumowanie działań związanych z realizacją projektu;



spacer po najpiękniejszych zakątkach Mikoszewa;



wycieczkę pieszą do Rezerwatu Ornitologicznego Mewia Łacha;



spacer bursztynowym szlakiem;



spotkanie przy ognisku;



śpiewanie szant;



opowiadanie legend i ciekawostek morskich.

Podczas pobytu w Zielonej szkole uczniowie będą dokumentować swoje wrażenia
i spostrzeżenia w postaci zdjęć, plakatów i notatek. Po powrocie do szkoły nastąpi prezentacja
wypracowanych materiałów w formie wystawy.

