DZIAŁALNOŚĆ PAM OBSZARY:
PASJE NAUKOWE I ARTYSTYCZNE











Dzień Wielokulturowy w I LO -styczeń/luty 2019r.
Debata ,,Licealiści o Niepodległej" - 7 listopad godz. 10 aula szkoły
,,Kolędowanie" - grudzień 2018r.
Udział młodzieży w projekcie ,,Biografie Kresowe Dzierżoniowian” oraz ,,Historie
Dzierżoniowian” organizowanym przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami.
Projekt zakłada stworzenie ważnego w zakresie dokumentacji historycznej,
społecznego archiwum tematycznego, w którym zostaną zgromadzone w postaci
cyfrowej materiały źródłowe (dokumenty, fotografie, relacje mówione) dotyczące
osób pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, które w
efekcie umów międzynarodowych kończących II wojnę światową opuściły miejsce
swojego urodzenia i zamieszkały na ziemi dzierżoniowskiej- czerwiec/lipiec 2019r.
Udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2018r.
Przedstawienie teatralne przygotowane przez młodzież maj/czerwiec 2019r.
Udział młodzieży w filmie pt. ,,Edward" pod opieką Z. Zamachowskiego - premiera
Październik 2018r.
Udział młodzieży w warsztatach: teatralnym, historycznym oraz plastycznym w
ramach Festiwalu „U Rutiki” zorganizowanym przez Fundację Beiteinu Chaj oraz
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury.
Project współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „A living bridge
Dzierżoniów – Hajfa”. Udział młodzieży w wymianie polsko-izraelskiej. Celem
projektu jest przybliżenie młodzieży dwóch kultur, polskiej i izraelskiej,
współczesnych realiów tych dwóch państw, rozwijanie w uczniach wyobraźni,
kreatywności oraz umiejętności kulturowych, językowych oraz w dziedzinie
przedsiębiorczości. Efektem dwóch spotkań młodzieży w formie warsztatów , w
Hajfie oraz w Krzyżowej, będzie stworzenie wspólnego bloga na temat zdobytej
wiedzy.

OBSZAR WOLONTARIAT





I LO - ,,Szlachetna Paczka" - kilkanaście osób bierze udział jako wolontariusze,
którzy będą przeprowadzać weryfikację rodzin. Szkoła również jako darczyńca
przygotuje paczkę dla rodziny.
Zbiórka Żywności organizowana w marketach spożywczych pod patronem Banku
Żywności. Zbiórki odbędą się dwa razy
w roku przed świętami.
Uczestnictwo pełnoletnich uczniów w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych ,,Młoda
Krew Ratuje Życie” - honorowe krwiodawstwo.
Występ świąteczny uczniów klas pierwszych dla pacjentów szpitala w Rościszowie i
grudzień 2018r.

.

OBSZAR ŚWIADOMOŚĆ OBYWATELSKA



Debata ,,Licealiści o Niepodległej” 7 listopada godz.10.00 w auli I LO
w Dzierżoniowie.
Warsztaty dla młodzieży ,, Jak zainteresować młodzież polityką międzynarodową”
(10.2018), wykład: ,,Misje wojskowe Wojska Polskiego” (12.2018).

BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA






,,Zostań zwycięzcą swojego życia” – realizacja grantu oświatowego,
zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez Fundację ,,Latarnia”.
Udział młodzieży w programie ,,Strefa Młodzieży”, cykl spotkań psychologicznych
i ogólnorozwojowych poświęconych ważnym i trudnym tematom młodych ludzi.
,,Pułapki piękna - ortoreksja i bigoreksja”- realizacja grantu oświatowego,
warsztaty przeprowadzone przez dietetyka klinicznego.
Udział młodzieży w Dolnośląskim Festiwalu Nauki wykład pt. ,, ,,Atrakcyjność fizyczna
człowieka jako sygnał biologiczny”.
Pokaz ćwiczeń gimnastycznych dla przedszkoli i szkół podstawowych w ramach
rozwijania aktywności fizycznej.

