Informacja o działalności Sekcji Naukowej
Młodzieżowej Rady Internatu
przy Internacie ZSMEiEw Toruniu
Na istotę funkcjonowania Sekcji
Naukowej MRI składają się dwie grupy
zagadnień. Jedna grupa dotyczy nauki
i kształcenia sensu stricte. Tutaj zadania
SN sprowadzają się generalnie do problemu
zapewnienia
wychowankom
pełnego powodzenia szkolnego. Żeby móc
zrealizować takie zamierzenie członkowie
SN dokonują wraz z wychowawcami grup
okresowej kontroli wyników nauczania
wszystkich wychowanków oraz ich frekwencji na zajęciach szkolnych. Następnie
wyniki te są analizowane, omawiane i na
ich podstawie określa się te osoby, którym
należy pomóc w nauce. Pomoc ta realizowana jest poprzez indywidualne rozmowy i kojarzenie par samopomocowych.
Inną formą pomocy uczniom mającym problemy w nauce jest tworzony i corocznie
aktualizowany Zespół Społecznych Korepetytorów. Grupuje on wychowanków,
którzy szczególnie dobrze radzą sobie
w poszczególnych przedmiotach nauczania. Lista tych korepetytorów wywieszona
jest w gablocie SN i każdy zainteresowany
może wybrać sobie z jej składu kolegę,
który mógłby mu pomagać doskonalić się
intelektualnie w danej dziedzinie wiedzy.
Druga grupa zagadnień określających
istotę działania SN sprowadza się do
realizacji działań wspomagających rozwój
intelektualny
i
naukę
szkolną. Nie dotyczą więc
one bezpośrednio problemów nauki szkolnej, ale
kształcą i doskonalą umiejętności intelektualne różnie
ukierunkowane. Dokonuje się
to poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez popularnonaukowych i kulturalnych. Oto przykłady, niektórych z tych
poczynań. Corocznie dla wychowanków
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klas pierwszych realizowany
jest cykl imprez związanych
z ich nowym miejscem czasowego zamieszkania jakim
jest Toruń. Pierwszą z nich są
trzy wieczory legend toruńskich.
Drugą jest spotkanie informacyjne o historii i zabytkach
Torunia. Trzecią imprezą jest
„Konkurs wiedzy o Toruniu”.
W internacie realizowany jest również duży
blok związany z problematyką wychowania rodzinnego i seksualnego. Zajęcia te
są prowadzone często z udziałem zaproszonych gości-specjalistów w danej
tematyce.
Tradycyjną imprezą organizowaną
przez Sekcję Naukową przy współudziale
Sekcji Kultury są Zaduszki poetycko-muzyczne lub wieczory poetycko-muzyczne,
gdy dotyczą poetów żyjących. Bohaterami
tych imprez byli m.in. Bolesław Leśmian,
Zbigniew Herbert, Zofia Ewa Szczęsna,
Grzegorz Ciechowski, Gustaw Zieliński.
Sekcja Naukowa corocznie organizuje również rozgrywki turnieju warcabowego i szachowego.
Całokształtu dokonań Sekcji Naukowej dopełnia jej działalność informacyjna i popularno-naukowa w postaci
ekspozycji różnotematycznej prezentowanej w gablocie sekcyjnej.
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