,,NA PIESZO PRZEZ ŚRÓDKĘ’’
Projekt przeznaczony jest dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną, mających problemy z otyłością i samodzielnym poruszaniem się
oraz dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu
umiarkowanym z Zespołu Szkół Specjalnych nr105 w Poznaniu.
Projekt zakłada comiesięczne wycieczki piesze po Śródce, ze zwiedzaniem
różnych ciekawych miejsc (pomijając miesiące zimowe styczeń, luty).
Miejsce realizacji: projekt będzie realizowany na terenie Śródki
Termin realizacji: IX.2014r.-VI.2015r.
Realizatorzy projektu: uczniowie oddziału „O’’ RW oraz uczniowie szkoły
podstawowej klasa V ,,A’’ ZSS nr 105 w Poznaniu
Koordynator projektu: Jolanta Kujawa
Cele:
- niwelowanie skutków nadmiernej otyłości,
- doskonalenie sprawności samodzielnego poruszania się,
- wzmocnienie ogólnej kondycji psycho-fizycznej,
- zapoznanie z najbliższym otoczeniem,
- uwrażliwianie na otaczającą przyrodę,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej w odniesieniu do środowiska społecznoprzyrodniczego,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- rozwijanie ciekawości poznawczej owocującej nabywaniem nowych
doświadczeń,
- budowanie i podnoszenie kompetencji komunikacyjnych niepełnosprawnych
uczniów,
- 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 różnych miejscach
użyteczności publicznej
Metody i formy pracy:
- projekt,
- rozmowa kierowana,
- praktycznego działania,

Formy pracy: indywidualna i zbiorowa
Tematyka wycieczek:
Wrzesień 2014
Zwiedzanie rynku na Śródce z pobytem w kawiarni (kościół, poczta,
kawiarnia).
Październik 2014
Wycieczka piesza nad Maltę, przejazd kolejką do ZOO (zwiedzanie), powrót
kolejką.
Listopad 2014
Zwiedzanie ,,Katedry Poznańskiej”
Grudzień 2014
Wyjście do kościoła Św.Jana przy Malcie, oglądanie szopki Bożonarodzeniowej.
Marzec 2015
Wyjście do Muzeum ICHOT (zwiedzanie).
Kwiecień 2015
Wyjście do galerii Malta, zwiedzanie, zjedzenie deseru w kawiarni.
Maj 2015
Wyjście do ,,Centrum Ogrodniczego” na Zawadach, zakupienie kwiatów.
Czerwiec 2015
Wyjście nad Cybinę, piknik.
Dokumentowanie projektu: zdjęcia.
Podsumowanie projektu odbędzie się w formie zdjęć uczniów ze wspólnych
wycieczek, umieszczonych na szkolnej stronie internetowej z którymi będą mogli
zapoznać się inni uczniowie, rodzice i nauczyciele. Na stronie internetowej
szkoły, umieszczone zostanie sprawozdanie z realizacji projektu ,,Na pieszo
przez Śródkę”.

