nr ewidencyjny
wniosku

16/Mm2018

17/Mm2018

tytuł projektu

opis projektu

Trasy rowerowe Wrocław dla XYZ

Uczniowie Technikum nr 7 będą promować zdrowy styl
życia na rowerze. Uczniowie będą wyznaczać ciekawe trasy
rowerowe,robić fotorelacje z ich przebiegu, aktywizując się i
integrując.

Strefa ciszy !

cze-18

lip-18

sie-18

wrz-18

W lutym 2018 założyli grupę o nazwie KIDO (nazwa to
pierwsze litery naszych imion, a także akronim słów
angielskich kind-uprzejmy, intelligent-inteligentni, decisivezdecydowani, open-minded-otwarci ). Celem projektu jest
wyznaczenia specjalnego miejsca „Strefy ciszy” dla uczniów
, którzy chcą się wyciszyć i skoncentrować. Promocją
innego stylu spędzania przerw i wolnych chwil będzie Dzień
Ciszy- tego dnia będzie obowiązywał specjalny regulamin
oraz zakaz używania telefonów komórkowych.

Zakupy potrzebnych materiałów

21/Mm2018

Odżywiaj się zdrowo, by żyć kolorowo!

Uczniowie jednej klasy będą promować zdrowy styl życia w
swojej szkole. Zaplanowali zawody sportowe, budkę ze
zdrową żywnością oraz warsztaty dotycząc zdrowego stylu
życia. Liczą,że przy okazji zintegrują uczniów różnych klas.

ABC bezpiecznego mieszkańca

Grupa poznała się podczas wolontariatu w Stowarzyszeniu
TRATWA. Planują zorganizować spotkania z mieszkańcami
Wrocławia dotyczące bezpieczeństwa (jak reagować np. na
próby wyłudzenia pieniędzy, zaprezentują podstawowe
techniki samoobrony i przeanalizują je wspólnie z policją
i strażą miejską).

26/Mm2018

Młodzież sprząta dziecięcy cmentarz

Razem chodzili do szkoły podstawowej i gimnazjum.
Mieszkają na jednym osiedlu i znają się od dziecka. Ostatnio
podczas gry terenowej po osiedlu dowiedzieli się o
zapomnianym cmentarzyku dzieci polskich i niemieckich z
czasów II Wojny Światowej w Parku Grabiszyńskim. Chcą
zadbać o to miejsce, by stanowiło nie tylko estetyczny
element wystroju Parku, w którym się obecnie znajduje, ale
także miejsce Pamięci, miejsce wspólnej historii ludności
polskiej i niemieckiej. Do sprzątania chcą zaangażować
mieszkańców osiedli Grabiszyn, Grabiszynek i Oporów,
którzy z parku korzystają podczas spacerów.

27/Mm2018

Muzyka wielu kultur

Znajomi ze świetlicy integracyjnej Zakątek Krasnoludka
chcą zapoznać inne dzieci ze świetlicy
z różnorodnością kultur. Zaplanowalii, że multikulturowa
podróż odbędzie się dzięki warsztatom muzycznym. Przy
okazji będą promować ciekawy sposób na spędzanie czasu
wolnego wśród dzieci
i młodzieży.

przeprowadzenie warsztatów
bębniarskich

29/Mm2018

Wrocław od Odry

Znajomi ze świetlicy integracyjnej Zakątek Krasnoludka
promują zdrowy styl życia, na powietrzu.
Dla kolegów i koleżanek zaplanowali zajęcia edukacyjne i
piknik nad Odrą, pełen aktywności na świeżym powietrzu.

Zorganizowanie pikniku wraz z
zajęciami edukacyjnymi o Odrze
oraz warsztatami nt.udzielania
pierwszej pomocy

Jesienna integracja na festynie

32/Mm2018

Grabschen-spacer po Grabiszynie w Breslau

promocja

miejsce głównych wydarzeń

Wrocław (Rynek i okolice); Technikum nr 7,HaukegoBosaka 21, 50-447 Wrocław

Remont i aranżacja „Strefy ciszy”ściany
Pomalowanie ścian , zrobienie
mebli z palet – siedzisk i regałów
,małych stolików ,
zamówienie uszycia poduszek –
siedzisk

Remont i aranżacja „Strefy ciszy”ściany
Pomalowanie ścian , zrobienie
mebli z palet – siedzisk i regałów
,małych stolików ,
zamówienie uszycia poduszek –
siedzisk ;
Zbiorka książek wśród uczniów i
nauczycieli – do
zagospodarowania regałów w
strefie ciszy
Sporządzenie regulaminu „Strefy
ciszy” oraz stosownych napisów

24 września-zawody sportowe,
warsztaty nt.zdrowego stylu
życia,budka ze zdrowym
jedzeniem,podsumowanie

promocja, spotkania w parkach z
mieszkańcami
Wrocławia,dotyczące
bezpieczeństwa (08 i 22 lipca)

Dzień Ciszy w szkole! wyznaczenie stref ciszyoznakowania szkoły Parter –
Strefa Prawie Ciszy!
I Pietro Strefa Ciszy jak przed
burza!
II piętro Strefa Ciszy Służbowej –
sekretariat , pokój nauczycielski –
porozumiewamy się ściszonym
spokojnym głosem III Martwa
Cisza – tylko w sytuacjach
koniecznych
IV piętro Cisza jak makiem zasiał!
– zakaz mówienia
Cisza Sportowa – w sali
gimnastycznej – bez nadmiernego
krzyku, o ton niżej niż zazwyczaj !
W tym dniu obowiązuje
bezwzględny zakaz używania
telefonu komórkowego na terenie
szkoły! Warto spróbować – by
poznać swojego uzależnienia!

Zespół Szkól Logistycznych ul .Dawida 9/11 Wrocław

Plac Muzealny 20,50-035,Wrocław

promocja, spotkanie w parku z
mieszkańcami
Wrocławia,dotyczące
bezpieczeństwa (12 sierpnia)

08.07.- teren Parku Zachodniego; 22.07.- teren Parku
im.Stanisława Tołpy; 12.08.- teren Parku Grabiszyńskiego

Uprzątnięcie liści – grabienie,
Uprzątnięcie liści – grabienie,
Uprzątnięcie liści – grabienie,
zbieranie do worków i wyrzucanie zbieranie do worków i wyrzucanie
zbieranie do worków i wyrzucanie
liści, cięcie gałęzi, prace
liści, cięcie gałęzi, prace
liści, cięcie gałęzi, prace
konserwatorskie; Mycie nagrobków konserwatorskie; Mycie nagrobków
konserwatorskie; Mycie nagrobków
– mycie, czyszczenie, usuwanie
– mycie, czyszczenie, usuwanie
– mycie, czyszczenie, usuwanie
mchu z nagrobków;Odmalowanie mchu z nagrobków;Odmalowanie
mchu z nagrobków
napisów na nagrobkach, prace
napisów na nagrobkach, prace
estetyczne
estetyczne

28 września-Wystawa prac
plastycznych (zaprezentowanie
dzieł uczniów szkoły, podzielenie
się swoją pasją z innymi); Zajęcia
sportowe dla przedszkolaków ;
Mam Talent (konkurs nie tylko dla
uczniów szkoły, ale także dla osób
do niej
nieuczęszczających);Spotkanie ze
studentami Politechniki
Wrocławskiej

Grupę zaprzyjaźnionych nastolatek, w większości z jednej
klasy,które działają w Kole Wolontariatu, łączy chęć
podejmowania różnych pozaszkolnych działań i pomagania
innym. Chciałyby lepiej zintegrować lokalną społeczność.
Stąd pomysł zaproszenia na festyn pobliskiego przedszkola,
a także studentów i pracowników Politechniki
Wrocławskiej. Program zabaw na festynie ,który przygotują,
ma przyczynić się do uwrażliwienia lokalnej społeczności na
specyfikę szkoły integracyjnej,do jakiej uczęszczają.

Harcerze z Grabiszyna chcą pokazać mieszkańcom, jak
wyglądały ich osiedla za czasów niemieckich przed II Wojną
Światową i w czasie jej trwania,tworząc płaszczyznę do
wspólnej rozmowy i bycia
ze sobą swoich sąsiadów.Zrobią wystawę zdjęć
współczesnego i przedwojennego Wrocławia.

gru-18

Stanica Harcerska „Rancho” ul. Na grobli 50, 50-241
Wrocław

Pasja do ludzi i samego siebie

30/Mm2018

lis-18

15 czerwca godz. 17.30-21-zbiórka
materiałów wtórnych,warsztaty
Grupa młodzieży harcerskiej planuje zorganizować zbiórkę
kreatywne prowadzone przez
surowców wtórnych oraz przekształcić je do ponownego
wolontariuszy; „Ekologiczna
wykorzystania w sposób twórczy. Mają na celu
Olimpiada”- konkurs w trzech
przedstawienie lokalnej społeczności problemu, jakim jest
kategoriach wiekowych:
zbyt duże zużycie produktów i tworzenie odpadów. Chcą
z zebranych odpadów zostaną
zainspirować uczestników do kreatywnego i ponownego
przygotowane ekologiczne
wykorzystywania środków.Poprzez przeprowadzone ścieżek
przedmioty ponownego użytku.
warsztatów kreatywnych pokażą jak wiele rzeczy można się Podsumowanie konkursu, wręczenie
nauczyć dzięki innym.
dyplomów oraz upominków,
wystawa przygotowanych prac;
Ognisko integracyjne.

19/Mm2018

25/Mm2018

paź-18

8-9 września-znalezienie
ciekawych punktów
Wrocławia,planowanie
tras,przejazd trasami i
fotorelacja,dopracowanie szlaków
12 września - przedstawienie
efektów projektu

Zrobienie zdjęć współczesnych ulic i
zabytków na terenie
dzielnic Oporów/Grabiszyn;
Uzyskanie zdjęć przedwojennego
Oporowa/Grabiszyna

Zrobienie zdjęć współczesnych ulic i
zabytków na terenie
dzielnic Oporów/Grabiszyn;
Uzyskanie zdjęć przedwojennego
Oporowa/Grabiszyna

Stworzenie wystawy- wywołanie
zdjęć w dużym formacie,
zestawienie zdjęć współczesnych z
przedwojennymi;
Ustawienie wystawy w szkole,
otwarcie wystawy (27 września)

przeprowadzenie warsztatów z
muzyki latynoskiej

2 listopada- finał projektu

przeprowadzenie warsztatów
muzyka świata

cmentarz Grabiszyński III – Park Grabiszyński (przy pętli
tramwajowej)

Świetlica"Zakątek krasnoludka",ul.Ruska46 a

Świetlica"Zakątek krasnoludka",ul.Ruska46 a, Przystań
Osobowicka

boisko przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Janiszewskiego
14

