
26.01.2023 r.- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – godz. 16.30

1. Powitanie uczestników projektu, omówienie tematów spotkań.

2. Powitanie seniorów przez Panią Dyrektor Małgorzatę Koziarską- Sip.

3. Poczęstunek kawowy dla seniorów.

4. Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników, rozmowa o ich oczekiwaniach  

     wobec projektu

5. Warsztat ze studentką psychologii.

6. Zakończenie spotkania.

09.02.2023 r.- DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH – godz. 16.00

1. Omówienie tematu spotkania, powitanie uczestników, wprowadzenie.

2. Zaproszenie uczestników do klas tematycznych (j. francuski; j. angielski; 

    j. niemiecki; j. hiszpański) – podział na cztery grupy.

3. Poczęstunek/ kawiarenka tematyczna (tradycyjne dania kuchni francuskiej,    

    angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej).

4. Zakończenie spotkania.

16.02.2023 r. – DZIEŃ HISTORYKA – godz. 16.00

1. Powitanie uczestników, krótkie wprowadzenie i przedstawienie tematyki   

     spotkania.

2. Lekcja historii w szkolnej izbie pamięci – prezentuje P. Andrzej Warda,

    Lekcja muzealna prowadzona przez pracownika muzeum im. Ks. Józefa   

    Jarzębowskiego w Licheniu Starym.

   *podział na trzy grupy (pierwsza grupa zwiedza izbę, druga bierze udział w   

     lekcji muzealnej, trzecia grupa udaje się na poczęstunek itd.)

3. Podsumowanie spotkania, podziękowanie prowadzącym, zakończenie        
spotkania.   



23.02.2023 r. – BEZPIECZEŃSTWO – CO TO TAKIEGO?- godz. 16.00

1. Powitanie uczestników, krótkie wprowadzenie i przedstawienie tematyki   

     spotkania.

2. Rozmowa funkcjonariuszy policji z seniorami dot. Bezpieczeństwa, 

    Przedstawienie zasad bezpieczeństwa.

3. Przerwa kawowa.

4. Szkolenie z przeprowadzania RKO – lekcję przeprowadzi P. Andrzej Rusin.

5. Zakończenie spotkania.

02.03.2023 r. – WIECZOREK POETYCKI – godz. 16.00

1. Powitanie uczestników, krótkie wprowadzenie i przedstawienie tematyki   

     spotkania.

2. Recytacje w wykonaniu uczniów II LO w Koninie.

3. Przerwa kawowa.

4. Debata pokazowa przygotowana przez Szkolne Koło Debat Oksfordzkich z II 

     LO w Koninie.

5. Zakończenie spotkania.

09.03.2023 r. – POPOŁUDNIE GIER PLANSZOWYCH – godz. 16.00

1. Powitanie uczestników, krótkie wprowadzenie i przedstawienie tematyki   

     spotkania.

2. Zaproszenie do wspólnej zabawy i integracji przy grach planszowych.

3. Przerwa kawowa.

4. Kontynuacja zabawy przy grach planszowych.

5. Zakończenie spotkania.

16.03.2023 r. – SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT – godz. 16.00



1. Powitanie uczestników, prezentacja filmu podsumowującego cykl spotkań  

    projektu.

2. Poczęstunek, krótka przerwa.

3. Koncert w wykonaniu muzyków z II LO w Koninie.

4. Podziękowania, zakończenie spotkania.


