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Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego dla uczestników projektu

„Aktywizacja spo eczno-zawodowa w gminie I owa”

W dniu 16.07.2011 r. odby  si  wyjazd edukacyjno – integracyjny do Gospodarstwa

Agroturystycznego „Agro-Relax” w Bronowcu (gmina Osiecznica), w którym udzia  wzi li

uczestnicy projektu systemowego „Aktywizacja spo eczno- zawodowa w gminie I owa” wraz z

rodzinami.

Dla uczestników projektu udzia  w wyje dzie by  przede wszystkim mo liwo ci

zapoznania si  z tradycyjn  kuchni  regionu jak równie  sposobem na nabycie nowych

umiej tno ci i kompetencji gastronomicznych. Podczas przygotowanych warsztatów kulinarnych

„od ziarenka do bochenka” uczestnicy nabyli umiej tno ci wypieku chleba domowym sposobem,

produkcji mas a oraz bia ego sera twarogowego. Wszystko to przy u yciu tradycyjnych narz dzi i

receptur. Produkty spo ywcze wytworzone podczas warsztatów by y spo ywane podczas

wspólnego biesiadowania przy ognisku.

Dla dzieci i m odzie y zosta y przygotowane zaj cia animuj ce zdolno ci artystyczne,

prowadzone przez projektantk  mody Ol  z lasu. Czyste, gipsowe maski by y dekorowane przez

dzieci ró norodno ci  form, a tak e niebanalnymi pomys ami, które dzieci zaprezentowa y na

swoich pracach. W trakcie zaj  przygotowano ca  kolekcj  przyozdobionych, kolorowych

masek, które uczestnicy zabrali do domu na pami tk  twórczego spotkania. Wa nym punktem

wyjazdu by  spacer do pobliskiego lasu i wspó praca z natur , która tak wiele daje. Zadaniem

dzieci by o szukanie materia ów, z których mog y stworzy  kolekcj . Istotnym aspektem by o

pokazanie dzieciom, e mog  zrobi  „co  z niczego” dla siebie lub nawet w prezencie dla bliskich.

Eko-kolekcja powsta a z szyszek, ga zek, li ci, w óczki i papieru. Grupa dzieci wraz z rodzicami

podzieli a si  na projektantów i modeli, którzy bardzo sprawnie i z du  dawk  rado ci stworzy a

kolekcj  sukien i bi uterii wykonanej przy u yciu surowców naturalnych i darów z lasu. Ca

wietni  pokaz strojów w wykonaniu przebranych dzieci i doros ych.

Grupa mia a mo liwo  po czy  prac , nauk  i odpoczynek. Ponadto poprzez udzia  w

wyje dzie uczestnicy przyswoili sobie umiej tno  gospodarowania czasem wolnym

wykorzystuj c go w praktyczny i efektywny sposób anga uj c przy tym ca  rodzin . Wyjazd by

te  okazj  do poznania si , zintegrowania z rodzin  i pozosta ymi uczestnikami projektu oraz

sposobem na wymian  do wiadcze  oraz problemów.


