No i mamy oczekiwany koniec roku szkolnego :-) Czas refleksji i podsumowań już za nami a oceną naszej
całorocznej pracy są otrzymane świadectwa szkolne.
Czas wakacji odnosi się również do Klubu Wychowanków. Ostatnie przedwakacyjne spotkanie odbyło się
24 czerwca br., najbliższe zaś planowane jest już po wakacjach we wrześniu 2015r.
Reasumując nasze dotychczasowe spotkania należy nadmienić, że odbywały się od kwietnia 2015r. raz w
miesiącu. Uczestnicy wnioskowali o większą częstotliwość spotkań. Być może po wakacjach uda nam się
sprostać tym oczekiwaniom.
Dotychczas uczestniczyliśmy w zajęciach w ramach projektu
KH ZHP "Mazowsze" – MiniInżynier. Zajęcia z chemii odbyły
się tuż przed testem gimnazjalistów i egzaminami maturalnymi.
To, że chemia nie jest łatwa wiemy wszyscy. Jednak Mirek
(maturzysta mińskiego liceum z „pięknej”) zrobił nam
niezwykły naukowy zawrót głowy! Przedstawił najbardziej
widowiskowe eksperymenty chemiczne, zachęcił nas do
czynnego w nich uczestniczenia. Okazało się, że nie taki diabeł
straszny … :-)
W maju i w czerwcu odbyły się warsztaty „Poznać siebie” oraz
„Ja wśród innych”. W wieku dorastania dużego znaczenia
nabiera grupa rówieśnicza. Często staje się ona dla młodych ludzi autorytetem, wsparciem a nawet
wyrocznią w rozwiązywaniu młodzieńczych dylematów. W efekcie rodzice, opiekunowie, którzy są na
drugim planie zaczynają się niepokoić, pojawia się obawa, że dziecko wpadnie w złe towarzystwo. Jednak
opinia opiekunów wpływa na młodych jak „zapalnik”, który uruchamia w nich bunt i chęć działania na
przekór. A przecież są też dobre znajomości, które mogą trwać przez całe życie. Najważniejsze, aby młody
człowiek umiał samodzielnie dokonywać wyboru i budować dobre relacje.
Celem tych warsztatów było uświadomienie młodzieży, na czym opiera się dobra relacja, którą potrafią
zbudować sami opierając się na własnych wartościach i uczuciach. Umiejętności, które zdobyli na
warsztatach pozwolą im również rezygnować z „fałszywych” przyjaciół. W efekcie końcowym ich poczucie
własnej wartości będzie stabilniejsze.
Celem warsztatów było ponadto uświadomienie młodzieży znaczenia związków interpersonalnych w życiu
człowieka, kształcenie umiejętności wysuwania poprawnych wniosków oraz wyrażanie swoich emocji
poprzez rysunek, poznanie jakie cechy posiadają osoby, z którymi wchodzimy w relacje interpersonalne oraz
preferencje w kontaktach interpersonalnych.
Pamiętajmy, że w czasie wypoczynku wakacyjnego bardzo często
poznajemy wiele nowych osób. Uczymy się przez to komunikacji z
ludźmi. Jesteśmy bardziej otwarci i szczerzy. Często też, młodzież
część wakacji poświęca na dorywcze prace typu: zbieranie truskawek
czy jabłek, po to, aby zarobione pieniądze przeznaczyć na
wymarzone wyjazd wakacyjny.
W wakacje możemy ulec namowom do zrobienia czegoś
niestosownego np: palenia papierosów czy próbowania alkoholu.
Dlatego ten czas uczy też odpowiedzialności za swoje czyny.
Wakacje to też czas nauki, dlatego bawmy się, ale wszystko róbmy z umiarem. Bądźmy ostrożni
w stosunku do innych ludzi. A wakacje na pewno będziemy wspominać jako piękną przygodę.
Udanych i mądrych wakacji, do zobaczenia we wrześniu br.
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