
 
 
 
 
 
 

2 
 

Już nie możemy się doczekać, nowych kolegów  
i koleżanek, które dołączą do nas po wakacjach.  

Nauka języka niemieckiego może być bardzo 
„smaczna”. 

 
 
 
 
 

 
Dnia 17 maja w szkole odbyły się dni otwarte 
umożliwiające uczniom kończącym gimnazjum 
poznanie naszej placówki. Przybyłą młodzież  
i ich opiekunów powitał Pan Dyrektor Robert 
Kowalski. Nasi przyszli koledzy mięli możliwość, 
aby obejrzeć pracownie, w których odbywają się 
zajęcia lekcyjne oraz pomieszczenia internatu. 
Mogli także poznać kadrę pedagogów, którzy 
uczą i pomagają uczniom w zdobyciu 
kwalifikacji w danym zawodzie. Naszych miłych 
gości zaprosiliśmy na prezentacje multimedialną  
o naszej placówce. Prezentacja ta, omówiona 
przez Panią Wicedyrektor Grażynę Gradecką,  
pokazała co szkoła oferuje uczniom, nie tylko 
podczas zajęć dydaktycznych, ale również  
w czasie wolnym od nauki. Jedno z kół 
zainteresowań, koło humanistyczne, specjalnie 
na tę okazję przygotowało krótkie 

przedstawienie oparte na micie o Parysie i boginiach pt. „Jabłko niezgody”. Uczniowie klas o kierunku 
kucharz wykonali smaczny i atrakcyjnie zaaranżowany poczęstunek.    
        Op. Paulina Tanaś,    

 
 
 

 

W czerwcu tego roku 
zakończył się trwający 4 
miesiące projekt eTwinning 
pt : ,,Mein Leben – meine 
Gesundheit‘’ (,,Nasze życie 
– nasz zdrowie’’). 
ETwinning to część 

unijnego programu pod patronatem Komisji 
Europejskiej, mającego za zadanie pomoc  
w realizacji projektów szkolnych przy pomocy 
technologii informacyjno - komunikacyjnych. 
Koordynatorem tego projektu była Katarzyna 
Karasińska- Ciarka- nauczyciel języka niemieckiego 
SOSW Nr 2 w Płocku. Partnerami projektu był 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu oraz Bozüyük 
Anadolu Öğretmen Lisesi - szkoła z Turcji. Celem 
projektu była przede wszystkim motywacja uczniów do nauki języka niemieckiego, nawiązywanie 
nowych, zagranicznych kontaktów, jak również poznawanie nowych kultur, zwyczajów i tradycji. 
Uczestnikami projektu było 11 uczniów klas pierwszych SOSW  nr 2 – Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 
w Płocku, 13 uczniów z Bolesławca oraz 12 uczniów ze szkoły z Turcji. Uczniowie w trakcie trwania 
projektu mieli do wykonania 6 zadań, które ukierunkowane były głównie na zdrowy tryb życia. Pod okiem 
koordynatora uczniowie napisali krótkie notki biograficzne, wykonali plakat , na którym znalazły się 
wszelkie skojarzenia ze zdrowiem, zrobili prezentacje multimedialne o szkodliwym wpływie papierosów, 
narkotyków oraz alkoholu na nasze zdrowie i  życie, robili zdjęcia związane z tematem, przyrządzali 
zdrowie , a zarazem smaczne owocowo – warzywne sałatki i soki, na koniec projektu zaplanowane były dla 
uczniów wszelkie aktywności sportowe. Za projekt ten koordynator wraz z krajami współdziałającymi oraz 
uczniami otrzymał Krajową Odznakę Jakości przyznana przez  Narodowe Biuro Kontaktowe Programu 
eTwinning. Realizacja projektu potwierdza, że nauka może być przygodą pobudzająca do kreatywnego 
myślenia!           
        Katarzyna Karasińska- Ciarka 
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