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W dniu 14 września 2016r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Marta" nad jeziorem Firlej,
uczniowie klas pierwszych technikum zawodowego uczestniczyli w ciekawych,
nieszablonowych zajęciach, które miały na celu zintegrowanie ich ze sobą, z wychowawcami
oraz pokazanie, że ,,RCEZ to dobry wybór”.

Młodzież mogła poznać koleżanki i kolegów ze swoich klas, uczniowie i nauczyciele
skonfrontowali swoje oczekiwania oraz można było na moment zapomnieć o codziennym
trudzie życia szkolnego. Doświadczenia w organizacji tych wyjazdów wskazują, że jest to
bardzo dobra forma kształtowania zespołu klasowego. Dlatego uczniowie klas pierwszych
Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z
nauczycielami, wychowawcami, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie poznawali się wzajemnie.

Pierwszy okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest okresem bardzo trudnym i
stresującym dla absolwentów gimnazjum. Opuścili oni swoje dotychczasowe środowisko
szkolne, w którym czuli się bezpiecznie, musieli często rozstać się z kolegami, z którymi łączyły
ich bliskie więzi. Wielu podejmuje naukę poza miejscem swojego stałego zamieszkanie i będzie
codziennie poświęcać sporo czasu na dojazd do szkoły i powrót do domu. Dlatego też głównym
celem naszego programu jest szybka adaptacja uczniów w nowym środowisku szkolnym,
integracja z nowymi kolegami, wychowawcą i pozostałymi nauczycielami oraz poznanie
nowych wymagań związanych z nauką w szkole ponadgimnazjalnej. Zależy nam również na
przedstawieniu szerokich możliwości zawodowych wynikających w przyszłości z ukończenia
szkoły o różnorodnych kierunkach. Chcemy wyposażyć również uczniów w wiedzę o nim
samym, obejmującą m.in. wzorce myślenia i style uczenia się, predyspozycje zawodowe itp.
Zakładamy, że uczeń, który dobrze czuje się w szkole, zna siebie samego, ma świadomość
tego czego i po co się uczy, ma wyznaczony cel na przyszłość, będzie miał zwiększoną
motywację do nauki i łatwiej poradzi sobie z ewentualnymi trudnościami, na jakie może natrafić
w szkole.

Zajęcia informacyjno-edukacyjne z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich są tu także
nieprzypadkowe. Stanowią elementy profilaktyki pierwszorzędowej zawartej w Szkolnym
Programie Profilaktyki na bieżąco są realizowane i modyfikowane corocznie.

Konkurencje sportowo - rekreacyjnye zawsze budzą wiele emocji podobnie było i tym razem.
Uczniowie z zaangażowaniem tworzyli zespoły i rywalizowali o najwyższe wyniki zarówno w
turnieju piłki siatkowej jak i warcabach i szachach, badmintonie.
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Dziewczęta z klasy 1TEk po przeprowadzonym instruktażu Nordic walking przez nauczycieli
wychowania fizycznego, uczestniczyły w marszu po pięknej leśnej trasie wokół ośrodka.

Piękna słoneczna pogoda dodała uroku płonącego ogniska nastąpiło pieczenie kiełbasek oraz
wymiana spostrzeżeń i refleksji z mijającego dnia.

W trakcie tych zajęć uczniowie nabyli wiele umiejętności. Wspólna praca, gry i zabawa
pozwoliły młodzieży przezwyciężyć onieśmielenie oraz bliżej poznać nowe koleżanki i kolegów,
co wpływa na zwiększenie spójności klasy, daje poczucie przynależności do grupy, motywację
do współdziałania, a także stwarza warunki do adaptacji w nowym środowisku.

W każdym wieku możemy i powinniśmy się bawić. Ważne jest to, aby stworzyć swobodną,
pełną zaufania i akceptacji atmosferę. Dorastanie w dzisiejszym świecie może być trudne, a
jednocześnie ciekawe, fascynujące, dające zupełnie nowe perspektywy i możliwości. Obecność
mądrego, zaangażowanego wychowawcy, gotowego stawiać jasne granice i wymagania, ale
też otwartego, skłonnego do podjęcia dyskusji i żywo zainteresowanego światem młodych może
na pewno złagodzić konsekwencje wchodzenia w dorosłość.

Możliwość towarzyszenia młodemu człowiekowi w jego zmaganiach ze sobą i światem może
stać się źródłem radości i satysfakcji i przede wszystkim niepowtarzalną podróżą w nieznane.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i wspólną zabawę.

Galeria&gt;&gt;

Elżbieta Rola
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