„Nie ma kaleki jest człowiek”
- innowacja pedagogiczna
Projekt innowacyjny realizowany był w latach 2005-2009, a opracowany został przez
nauczycielki naszej placówki - mgr Anetę Wojciechowską, mgr Barbarę Górę i mgr Mirosławę
Świerk.
Zrodził się on z potrzeby zapobiegania alienacji dzieci ciężko chorych nauczanych
indywidualnie ze środowiskiem szkolnym i lokalnym w myśl słów patronki naszej szkoły
Marii Grzegorzewskiej- „Nie ma kaleki jest człowiek”.
Nasze działania obejmowały:
 przeprowadzenie szeregu imprez szkolnych i wyjazdowych z aktywnym udziałem
uczniów naszej szkoły nauczanych indywidualnie oraz ich rodziców
 kształtowanie tolerancji dla inności zarówno w naszym środowisku szkolnym jak i
środowisku lokalnym,
 doskonalenie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów, przyjaźni wśród uczniów
 przygotowanie uczniów do samodzielnego na miarę ich możliwości funkcjonowania w
środowisku,
 kształtowanie współodpowiedzialności uczniów sprawniejszych z klas najstarszych za
mniej sprawnych rówieśników.
Integrowaliśmy nasze dzieci w szeregu imprez edukacyjno-terapeutycznych,
wspólnych prezentacjach artystycznych i uroczystościach świątecznych
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- to cykl tematycznych imprez plenerowych tj. Dzień Chłopca, Dzień Pieczonego Ziemniaka,
Święto Dyni, hipoterapia i przejażdżki bryczką, wyprawa po skarb, zimowy kulig, puszczanie
latawców, czy nauka jazdy na kładzie.
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Dzięki współdziałaniu organizatorek projektu, dyrekcji szkoły, rodziców naszych
uczniów, nauczycieli uczących dzieci indywidualnie, szerokiej rzeszy ludzi dobrego serca, a
także wszystkich nauczycieli naszej szkoły zaangażowanych w zadania projektowe zarówno
uczniowie chorzy nauczani dotychczas w swoich domach rodzinnych jak i ich rodzice
przełamali swoje opory przed kontaktami z rówieśnikami w szkole, nawiązali nowe przyjaźnie,
zyskali niezwykle potrzebne w ich trudnej sytuacji wsparcie, pomoc i zrozumienie.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę państwa Stanisławy i Marka Kuczaków
ze Złotnika za cudowną gościnę, wyrozumiałość i wielkie serce okazane dzieciom.
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