,,Z SĄSIADEM LEPIEJ’’
Międzyszkolny projekt spotkań integracyjno – terapeutycznych
na rok szkolny 2013/2014
Projekt przeznaczony jest dla młodzieży z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną z Zespołu Szkół Specjalnych nr105 w Poznaniu oraz młodzieży
gimnazjalnej, niesłyszącej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących w Poznaniu.
Projekt zakłada comiesięczne spotkania o charakterze integracyjnoterapeutycznym i realizowany będzie poprzez wspólne działania: plastyczne,
kulinarne, ruchowe, rekreacyjne oraz wycieczki.
Miejsce realizacji: projekt będzie realizowany na terenie Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznani, ul. Bydgoska 4a oraz na
terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr105 w Poznani, ul. Bydgoska 4
Termin realizacji: IX.2013r.-VI.2014r.
Realizatorzy projektu: klasa ,,O’’ RW ZSS nr 105 w Poznaniu oraz uczniowie
klasy III A gimnazjum z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących w Poznaniu.
Koordynatorzy projektu: Jolanta Kujawa, Maria Magnuszewska
Cele:
- integracja ze środowiskiem i społecznością lokalną,
- rozwijanie pozytywnych relacji sąsiedzkich,
- nawiązanie nowych kontaktów z młodzieżą z innych szkół,
- rozwijanie ciekawości poznawczej owocującej nabywaniem nowych
doświadczeń i umiejętności,
- budowanie i podnoszenie kompetencji komunikacyjnych niepełnosprawnych
Uczniów,
- kultywowanie tradycji świątecznych i szkolnych,
- przeciwdziałanie niepewności i izolacji społecznej,
- aktywizacja uczniów i wdrażanie do współdziałania w grupie,
- podnoszenie wiary we własne siły i możliwości,
- rozwijanie empatii i opiekuńczości wobec mniej sprawnych kolegów,
- kształtowanie postaw społecznie akceptowanych w nowym środowisku
Metody i formy pracy:

- projekt,
- rozmowa kierowana,
- praktycznego działania,
- demonstracja,
- zabawa
Formy pracy: indywidualna i zbiorowa.
Tematyka i terminy spotkań:
Październik 2013
Jesienne przetwory z warzyw.
Listopad2013
Jesień w lesie (praca plastyczna).
Grudzień 2013
Wspólne wykonanie stroików świątecznych.
Styczeń 2014
Zabawa karnawałowa – zabawy z chustą.
Luty2014
Walentynkowe upominki.
Marzec 2014
Wielkanocne zwyczaje świąteczne – pieczenie babki.
Kwiecień 2013
Sadzenie wiosennych roślin w doniczce. / nasiona fasoli lub żyta/
Maj 2013
Prezent na Dzień Matki i Ojca –wykonanie ramek do zdjęć.
Czerwiec 2013
Dzień dziecka – wspólne świętowanie, zabawy ruchowe z chustą
Dokumentowanie projektu: zdjęcia, wytwory plastyczne uczniów.
Prezentacja i podsumowanie projektu odbędzie się w formie wystawy prac
plastycznych i zdjęć uczniów ze wspólnych działań, z którymi będą mogli
zapoznać się inni uczniowie, rodzice i nauczyciele. Na stronie internetowej
szkoły, umieszczone zostanie sprawozdanie z realizacji projektu ,,Z sąsiadem
lepiej”.

