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CARVING 
Celem prowadzonych przeze mnie zajęć 
jest przybliżenie sztuki carvingu  
i dekoracji potraw, wprowadzenie 
nowych, ciekawych form dekoracji, 
rozwijanie wyobraźni kulinarnej. 
Profesjonalny sprzęt umożliwia poznanie 
różnorodnych możliwości sztuki 
dekoracji. Podczas zajęć młodzież przy 
użyciu noży tajskich wykonuje dekoracje 
z owoców i warzyw. Sztuka ta pozwala 
przeistoczyć zwykły owoc lub warzywo 
w artystyczne dzieło. Inwencja twórcza młodych artystów daje im możliwość tworzenia 
ozdób z rzodkiewki, marchewki, pora, ogórka, pomidora, jabłka, itp. Udział  
w warsztatach umożliwia młodzieży nabycie nowych umiejętności, zwiększając ich 
szansę na rynku pracy.      p. Krystyna  Gościniak 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  
Z KRAWIECTWA 

Uczestnicy moich zajęć ćwiczą umiejętności  
i poszerzają wiedzę z zakresu zdobywanego 
zawodu. Uważam, że ten dodatkowy czas 
zwiększa szansę uczniów na zdanie egzaminu 
zawodowego. Dziewczyny doskonalą 
umiejętności krawieckie oraz powtarzają  
i utrwalają tematy sprawiające im najwięcej 
trudności.     p. Monika Buraczyńska 

 
 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbywały się w 
małych grupach co sprzyjało zindywidualizowanej i 
nastawionej na pobudzenie aktywności 
matematycznej pracy z młodzieżą. Praca ta polegała 
na powtarzaniu i ćwiczeniu umiejętności 
podstawowych i rutynowych algorytmów oraz 
rozwiązywaniu problemów, włączając w to 
stosowanie matematyki w życiu codziennym. 
W mojej ocenie efektem zajęć wyrównawczych z 
matematyki jest uzyskanie przez uczniów lepszych 
wyników w nauce oraz zdobycie i utrwalenie 
wiadomości, umiejętności i sprawności rozumienia 
elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku. 

         p. Beata Lewandowska 
TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART 

Jest to program wielostronnej interwencji, skierowanej na kształtowanie umiejętności 
prospołecznych wśród młodzieży. ART okazał się bardzo skutecznym narzędziem dla 
osób z problemami takimi jak: nadpobudliwość i agresja, ale także nieśmiałość, 
nadmierna wrażliwość, trudność w komunikacji. Zajęcia pozwoliły młodzieży na 
zwiększenie umiejętności społecznych, w tym umiejętność zastępowania 
niekontrolowanych zachowań destrukcyjnych i antyspołecznych zachowaniami 
konstruktywnymi, zgodnymi z zasadami właściwego funkcjonowania społecznego. 
Udział w warsztatach przyczynił się do podwyższenia poziomu samokontroli oraz 
ograniczenia i kontrolowania gniewu i agresji. Niezwykle interesujące i zaskakujące 
okazały się również rozważania o świecie wartości. Realizowane zajęcia okazały się 
bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem zarówno dla uczestników jak  
i trenerów.       p. Barbara Chyba 
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