Spotkanie Mikołajkowe
W dniu 10 grudnia 2016r. na terenie Zakładu Poprawczego w Barczewie
zorganizowano Spotkanie Mikołajkowe, na które zostali zaproszeni rodzice oraz opiekunowie
wychowanków. Celem spotkania było:
przekazanie młodzieży ważnej informacji jak wspólne spotkanie i rozmowy sprzyjają
tworzeniu ciepłej i rodzinnej atmosfery,
kultywowanie tradycji związanej z obchodami Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia integracja wychowanków i pracowników placówki,
współpraca z rodziną wychowanka,
pogłębianie i wzmacnianie więzi rodziców, opiekunów z dziećmi,
kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.
Na spotkanie przybyły rodziny wychowanków i ich znajomi. W spotkaniu uczestniczyli
wszyscy wychowankowie oraz 9 pracowników zakładu, w tym wychowawcy pełniący dyżur
w grupie wychowawczej.
Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Barczewie. Obecni
na spotkaniu byli wychowankowie zakładu oraz pracownicy placówki: wychowawcy,
nauczyciele, pedagodzy i dyrektor szkoły. Skorzystali z zaproszenia i zaszczycili nas swoją
obecnością na spotkaniu uczniowie Liceum Zespołu Szkół w Barczewie wraz z opiekunem p.
Jolantą Jakończuk.
Spotkanie Mikołajkowe było okazją do integracji wychowanków, ich rodzin i kadry
pedagogicznej, ale przede wszystkim do wspólnie spędzonego czasu, celebrowania tradycji
związanych z Mikołajkami i oczekiwaniem na Święta Bożego Narodzenia.
Przybyli na spotkanie rodzice mieli okazję do rozmów, konsultacji zarówno z kadrą
kierowniczą, pedagogiem oraz bezpośredniego kontaktu i zebrania szczegółowych informacji
od nauczycieli na temat zachowania syna i wyników w nauce.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora szkoły Pana Jacka Goworka.
Następnie nasi wychowankowie w formie „teatru cienia" zaprezentowali Jasełka niosąc
zebranym nowinę o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Optymizmem napawa

postawa wychowanków uczestniczących w uroczystości. Chłopcy wykazali się dużą odwagą
podczas części artystycznej, zwłaszcza, że projekt w postaci „,teatru cienia" po raz pierwszy
był realizowany w naszym zakładzie. Włączali się także w budowanie życzliwej i miłej
atmosfery.

W myśl tworzenia radosnego, ciepłego klimatu oraz w związku z nadchodzącymi świętami
Bożego Narodzenia w czasie spotkania zorganizowano konkurencje mikołajkowe tj. robienie
łańcuchów choinkowych oraz zdobienie pierników. Wychowankowie i członkowie rodzin
zadaniowo podeszli do robienia ozdób choinkowych. Za udział w konkurencjach,
zwycięzcom wręczono nagrody w postaci skarbonek, ramek na zdjęcia. Nagrodzone były 1,
II, III miejsca w konkurencjach. W konkurencji na najdłuższy łańcuch - nagrodzonych było w
sumie 6 osób (konkurencja w parach), na najładniej ozdobiony piernik- 3 osoby.
Wychowankowie otrzymali także upominki mikołajkowe w postaci kubków.
W czasie spotkania nastrój i atmosferę świąteczną przede wszystkim współtworzyło to
wspólne przygotowywanie ozdób choinkowych.

