
Projekt wychowawczo – edukacyjny                                                                     

„Świat wartości Jana Pawła II - Człowieka, Księdza, Papieża”. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów Szkoły Podstawowej 

Specjalnej                 nr 105   i Gimnazjum Specjalnego nr 105 oraz ich Rodzin 

„TRWANIE”, we współpracy              z dyrekcją  i nauczycielami naszej szkoły, 

stworzyło projekt edukacyjny, który otrzymał  maksymalną, projektowaną kwotę 

dofinansowania.                                                                                                   

Organizatorem konkursu w którym stowarzyszenie wzięło udział był Urząd Miasta 
Poznania, a zadanie konkursowe dotyczyło wspierania procesów wychowawczych 
oraz zapewnienia zajęć profilaktyczno - psychoedukacyjnych wspomagających 
dzieci i młodzież w tym przeciwdziałającym różnym formom wykluczenia 
społecznego. 

W odpowiedzi na tak określone zadanie powstał projekt wychowawczo – 

edukacyjny zatytułowany „Świat wartości Jana Pawła II - Człowieka, Księdza, 
Papieża”. 

  Cele, jakie nasz projekt zawiera to : 
 

• kształtowanie postaw młodzieży w oparciu o wzór osoby Jana Pawła II 
 

• przybliżenie osoby, systemu wartości i działalności Jana Pawła II w kontekście 

jego rychłej beatyfikacji 

• poznanie miejsc ważnych kulturowo, związanych z osobą i działalnością 

papieża,  



• zachęcenie do działania wartościowego poznawczo, emocjonalnie i społecznie.  

• zapobieganie różnym formom wykluczenia społecznego poprzez dostarczanie 

pozytywnych wzorców, budowanie wspólnoty młodzieży 
 

Projekt wychowawczo – edukacyjny: „Świat wartości Jana Pawła II - Człowieka, 
Księdza, Papieża” jest działaniem, które planujemy zrealizować w trzech etapach: 
 

• Pierwszy z nich będzie przeprowadzony we współpracy z nauczycielami 

religii                              i proboszczem parafii katedralnej. W ramach 

prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej „Wychowanie religijno-

etyczne”, katecheci dostarczą  młodzieży wiadomości o osobie Jana Pawła II, 

jego przesłaniu i działalności.       

      (filmy, nagrania, nabożeństwa, lekcje religii, gazetki) 

• Drugi etap, to  zorganizowanie wycieczki dla młodzieży do  Krakowa, 

Wadowic, Łagiewnik - miejsc związanych  z osobą Jana Pawła II.                                      

Wycieczka ta, umożliwi tym samym młodzieży, poznanie miejsc dziedzictwa 

narodowego, których większość  z nich nie jest w stanie zwiedzić we własnym 

zakresie. 

Wycieczka  przeprowadzona zostanie przez nauczycieli młodzieży z  Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. 

• Trzeci etap, finalizujący projekt, zakłada  zorganizowanie szkolnej 

uroczystości-          „Dzień z Janem Pawłem II”, złożonej z nabożeństwa 

majowego w dniu 18 maja (dzień urodzin papieża), z intencją rychłej 

beatyfikacji Jana Pawła II, prezentacji multimedialnej zawierającej 

najistotniejsze informacje o Karolu Wojtyle, konkursu plastycznego na 

wspomnienie z odbytej wycieczki do Krakowa, Łagiewnik, Wadowic.  
 
Wycieczka: 

• Termin: 11.05 2010 r. – 13.05.2010  

Uczestnicy: uczniowie oddziałów Przysposabiających do Pracy i gimnazjum 

ZSS tj. 33 uczniów,  nauczyciele religii, wychowawcy, psycholog. 

•  Forma: Trzydniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa, Wadowic, 

Łagiewnik. Zwiedzanie miejsc związanych z osobą i działalnością Jana Pawła 

II  
 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu                  
z Urzędu Miasta Poznania , a także hojności naszych Darczyńców: Parafii 
Katedralnej   w Poznaniu kierowanej przez Księdza Proboszcza Kanonika 
Ireneusza Szwarca, Fundacji Rodziny Rozenblat z Krosinka , Spółki z o.o. 
Den Braven East – za co, z serca dziękujemy ! 
 

 



 
 

Informacje o realizacji naszego projektu będziemy zamieszczać na stronie szkoły. 
 


