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Kompozycje funeralne;
Projekt i bombki oraz ozdoby bo-
2onarodzeniowe metodE karczo-

chaiz uZyciem cekin6w;
Ozdobne pudelka na prezenty bo-

2onarodzeniowe;
Wystawg bombek, ozd6b i pude-

lek bo2onarodzeniowych.

Wigkszo6i uczni6w ZSRCKU

w Czernichowie obejrzalo wystawg

bombek, ozd6b i pudelek bo2onaro-

dzeniowych. Wykonane prace ucznio-

wie mogli tez zaprezentowai we wla-

snych domach w czasie Swi4t BoZego

Narodzenia. Uczestnicy projektu wy-

kazali i nadal wykazuj4 zainteresowa-
nie sztuk4 florystyczn4, nabyli pod-

stawowe umiejgtnoSci w zakresie flo-

rystyki (potrafi4 samodzielnie wyko

nai kompozycjg kwiatowq, przygoto-

wai salg bankietow4, wykonali ozdo-

by Swi4teczne, kt6re zaprezentowali

na wystawie), zostali wdroZeni w na-

str6j Swi4t Bo2ego Narodzenia i trady-

cjg towarzysz4c4 tym Swigtom, zinte-

growali sig we wlasnej grupie i chgtnie

uczestniczyli w przygotowaniu opraw
florystycznych uroczysto6ci szkolnych.

Efekty zrealizowanego projek-

tu przyniosly korzy.4ci nie tylko dla

uczni6w ale tak2e dla ich rodzic6w,jak

i nauczyciela. Efekty dla ucznia: rozw6j

zainteresowari, odkrywanie zdolno6ci

i umiejgtnodci, mo2liwo6i por6wnania

wlasnej pracy z pracami r6wie6nik6w
(samoocena), przllemne i produktyw-

ne spgdzenie czasu wolnego, integra-

cja z r6wie6nikami, mo2liwo6i zapre-

zentowania swoich prac przed ucznia-
mi calej szkoly (wystawa) oraz przed

wszystkimi zainteresowanymi osoba-

mi (strona internetowa szkoly), pre-

zentacja wlasnych prac w domu ro-

dzinn).rn. Efekty dla nauczyciela:

praca z uczniami w warunkach poza-

szkolnych, mo2liwo6i obserwacji gru-

py i indywidualnych os6b w grupie
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Akademia Mlodego Florysty

w Zespole Szk6l Rolnicze Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego w Czerni-
chowie zr ealizow ana zostala w ramach
XI Edycji Grant6w Edukacyjnych do-

fi nansowl.wa nych przez Starostwo Po-

wiatowe w Krakowie. Spos6b spgdza-
nia czasu wolnego przez mlodziez
szkoln4 ma niezwykle istotne znacze-
nie. Ka2da forma zajgi, w kt6rej mlo-

dziludzie mogq rozwija6 wlasne pasje,

nabywai nowe umiejgtnoSci, czy po

prostu byi w bezpo6rednim kontak-
cie z r6wie6nikami jest niezwykle po-

trzebna, zwlaszcza w czasach ekspan-
sji wirtualnej rzeczl'wistoSci. Wsp6lne
dzialanie cementuje grupg d4L4c4 do
zaplanowanego celu. Wreszcie, kiedy
plany zostaj4 wykonane, daje du24 sa-

tysfakcjg, motywacjg i staje sig inspira-
cjy na przyszloii.

Projekt, realizowany od paLdziev
nika do grudnia 2010 r., adresowany
byl zar6wno do chgtnych chlopc6q
jak i dziewcz4t, bgd4cych mieszkari-

cami internatu lub dojeZd2aj4cych do

szkoly, kt6rzy wykazuj4 zainteresowa-
nie florystyk4 i bukieciarstwem oraz
wykonywaniem rgkodziela z omawia-
nej dziedziny. Uczestnicy projektu,

czyli uczniowie Zespolu Szk6l Rolni-
cze Centrum Ksztalcenia Ustawiczne-
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go w Czernichowie, mieli mo2liwo6i

udzialu w zajgciach zar6wno teore-

Iy czny ch, j ak i praktyc znych z zakresu

florystyki, kt6ra aktualnie intensywnie

i wielotorowo sig rozwija.
Realizowany projekt miat w szcze-

g6lno6ci na celu: rozbudzenie w6r6d
uczestnik6w zainteresowania florysty-
k4, nabycie przez uczestnik6w podsta-

wowych wiadomo6ci i umiejgtno6ci
w zakresie florystyki, m.in.: wykona-
nie r62nych kompozycji kwiatowych

oraz wlasnorgczne zaprojektowanie
i wykonanie ozd6b Swi4tecznych, za-

inspirowanie uczestnik6w tradycj4
polskE zwi4zan4 ze Swigtami okolicz-
no6ciowymi, integracjg grupy uczni6w

uczestnicz4cych bezpo6rednio i po-

Srednio w projekcie. Kreatywne spg-

dzenie wolnego czasu proponowa-

ne przez szkolg, powoduje pelniejsze

uczestnictwo uczni6w w 2yciu szko-

ly, a takLe zainteresowanie uczni6w
niebiorEcych bezpo6redniego udzia-
lu w projekcie tematykE i produktami

projektu.
W ramach Akademii Mlodego

Florysty uczestnicy projektu wyko-
nali:
1. Projekt i dekoracjg sali bankieto-

wej o tematyce okoliczno6ciowej
(Swigto NiepodlegloSci);

Wyroby florystyczne wykonane w ramach Akademii Mlodego Florysty, fot. A. Marzgcka

26



i:t

(ocena potrzeb uczni6w w zakresie sa-

morealizacji, ocena zachowaf uczni6w

w grupie), satysfakcja z osiEgnigtych

wsp6lnie z uczniami produkt6w pro-
jektu, planowanie na przyszlo$t oparte

na ewaluacji tego etapu projektu. Efek-

ty dla rodzic6w: odkrywanie we wla-

snych dzieciach zdolno6ci i zaintere-

sowari, satysfakcja po obejrzeniu pro-

dukt6w projektu, kt6rego uczestnika-

mi byly ich dzieci, obecno6i produk-

t6w projektu w domach rodzinnych

podczas Swi4t Bo2ego Narodzenia.

Zalozone cele projektu zostaly zreali-

zowane w 100%.
Projekt Akademia Mlodego Flory-

sty mial pelne uzasadnienie do wdro-

Lenia. lJczestnicy projektu nie tylko

nabyli nowe umiejgtno5ci w zakresie

sztuki florystycznej i rgkodzielniczej,

ale mieli okazjg odkryi w sobie zdol-

no6ci i talenty. Zaobserwowano wy-

railn4 integracjg uczestnik6w czemu

sprzyjal klimat realizowanych warsz-

tat6w, ktore odbywaly sig poza mura-

mi szkoly i w czasie wolnym od zajgt

szkolnych.
MySI9, 2e tego typu zajgcia przy-

bierajE teZ formg warsztat6w terapii

zajgciowej, wptywaj4c na wyzwalanie

w5r6d mlodzieLy emocji pozytlrwnych

po uprzednim wyciszeniu emocji ne-

gatywnych, kt6re mog4 kumulowai sig
jako efekt uboczny stresu. Wniosek,
jaki sig nasuwa po realizacji tej czg-

5ci projektu jednoznacznie potwierdza

zasadno6d realizacji tego t)?u przed-

sigwzigi, dlatego zostal zloZony wnio-

sek o kontynuacjg projektu od stycznia

do czerwca 20ll r. Uczestnicy projek-

tu maj4 ju|liczne plany na przyszloii.

Zapraszam do obejrzenia produkt6w

projektu na stronie internetowej szko-

ly: www.czernichow.edu.pl
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Agnieszka Marzgcka jest nauczycielkq
biologii w Zespole Szk6l Rolnicze Cen-
trum Ksztalcenia Ustawicznego w Czer-
nichowie, opiekunem projektu Akademia
Mlodego Florysty. Ukonczfa podyplomo-
we studia z promocji zdrowia na Uniwer-
sytecie |agielloriskim uzyskujqc uprawnie-
nia promotora i edukatora zdrowia.
Katarzyna fakubek, autorka fotografii
jest uczennic4 kl. II c Zespolu Szk6l Rol-
nicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Czernichowie i uczestniczka Akademii
Mlodego Florysty.
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