IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA
NA PROJEKTY EDUKACYJNE
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
„Nie wolno zostawić świata takim, jakim jest”.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W KALISZU

„Jesteśmy do ciebie podobni, a jednak się różnimy –
niepowtarzalność i różnorodność wokół nas”.
Cele i założenia projektu
 wzbogacenie biernego i czynnego słownika ucznia o nowe słownictwo związane z
patronem Placówki, prawami człowieka, regionalizmem, ideami głoszonymi przez
Janusza Korczaka,
 rozwijanie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami,
 rozbudzanie zainteresowania najbliższym otoczeniem, okolicą, więzi z regionem,
 rozbudzanie postawy obywatelskiej, dotyczącej przestrzegania zasad współżycia
społecznego, włączania się w działania na rzecz szkoły oraz najbliższego otoczenia, idei
wolontariatu,
 rozwijanie umiejętności polonistycznych, tworzenie własnych form wypowiedzi i
rozwijanie komunikacji społecznej /kompetencji komunikacyjnej/ oraz organizacji czasu
wolnego poprzez redagowanie gazetki szkolnej, przygotowywanie materiałów na
wystawy, prowadzenie rozmów, wywiadów, przygotowanie quizów o życiu i twórczości
Patrona Placówki oraz prawach dziecka,
 rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji poprzez udział w grze edukacyjno –
wychowawczej w terenie miasta/ konkursach: plastycznym, literackim, układanie
zagadek, rymowanek, rebusów, puzzli pocztówkowych i krzyżówek,
 upowszechnianie i promowanie idei jakie głosił Janusz Korczak /praw dziecka poprzez
zajęcia z przedszkolakami i uczniami o ich prawach (historyjki obrazkowe, kolorowanki,
puzzle, quizy, rebusy, krzyżówki), spotkanie z rodzicami, na którym omówione zostaną
prawa dziecka, przygotowanie prezentacji multimedialnej PP, przygotowanie
inscenizacji, zamieszczenie zadań o prawach dziecka w zeszycie do wykonania przez
uczniów,
 integracja różnych środowisk, młodzieży szkolnej, dzieci, seniorów poprzez spotkania,
 wspólne przedsięwzięcia, rozmowy, realizację zadań, budowanie porozumień,
wzajemnego zaufania między pokoleniami,
 wykorzystanie nowych technologii poprzez przygotowywanie materiałów na wystawę i
do gazetki szkolnej, folder informacyjny o prawach dziecka i Konwencji ONZ,
przygotowanie prezentacji multimedialnej PowerPoint, samodzielne korzystanie z
różnych źródeł informacji, nabycie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami TIK.
 edukacja włączająca uczniów z niepełnosprawnością oraz zagrożonych wykluczeniem,





propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jako realizacja polityki oświatowe j
państwa,
kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania innych kultur,
budzenie u uczniów poczucia własnej wartości, godności, sprawstwa, wiary we własne
siły i możliwości.

Opis projektu
Projekt „Jesteśmy do ciebie podobni, a jednak się różnimy – niepowtarzalność i różnorodność
wokół nas” skierowany jest do uczniów SOS-W Nr1 w Kaliszu, uczniów III Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz ZS Nr7 w Kaliszu, chcących włączyć
się w jego realizację, w tym osób niepełnosprawnych, uczących się oraz zamieszkujących w
Kaliszu i jego okolicach. Zadania realizowane będą przez młodzież niepełnosprawną
intelektualnie, ze sprzężeniami oraz autyzmem i niepełnosprawnych ruchowo i skierowane do
uczniów zdrowych. Młodzież bierze aktywny udział w opracowaniu zadań projektowych od
początku prac nad projektem. Nasze działania odpowiadają na zauważane w środowisku
potrzeby przybliżenia osoby Janusza Korczaka – patrona szkoły, jego życia, twórczości
i działalności pedagoga. Odbiorcy wcześniejszych aktywności mobilizują nas do dalszej
współpracy, gdyż widzą pozytywy uzyskane w poprzednich latach. Chcemy kontynuować
realizację zadań z nową grupą osób, tym bardziej, że od 2016 roku przyjęci zostaną nowi
uczniowie do klas pierwszych. Naszym celem jest zapoznanie ich z patronem naszej Placówki,
Jego życiem, działalnością oraz publikacjami. Projekt zgodny jest z ideą Polskiego
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, gdyż stwarza dogodne warunki do rozwoju
zainteresowań, talentów i pasji, kreowania ciekawych form organizacji czasu wolnego,
działaniu przeciwko „wykluczeniu”, odnosi się do wielokulturowości Kalisza, jest spójny
z narodowym programem propagowania czytelnictwa. Aktywizuje młodzież do wypowiadania
się we własnym imieniu i w imieniu rówieśników, przy jednoczesnym respektowaniu ich praw
do tworzenia własnych sądów i opinii, a w szczególności prawa do nieskrępowanego
uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz do swobody myśli i wypowiedzi. Jest
pretekstem do pokazania młodzieży pozytywnych wzorców społecznych, rozwijania wrażliwości
na
różnego
rodzaju
odmienność,
w
szczególności
kulturową,
etniczną
i religijną. Uczestnictwo w projekcie jest okazją do wprowadzania korzystnych zmian
w naszym otoczeniu, do „wzięcia spraw w swoje ręce”, nauczenia się reagowania na przejawy
ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji do podążania za myślą Janusza Korczaka:
„Nie wolno zostawić świata, jakim jest”. Chcemy, aby patron szkoły nie kojarz ył się z nudą,
obojętnością i zniecierpliwieniem. Chcemy jednocześnie kształtować i promować wśród dzieci
i młodzieży postawy otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody z jednej strony na
obojętność i znieczulicę, z drugiej zaś na rozpowszechnianie mowy nienawiści
w stosunku do innych – obcych. Nasze dziania mają uwrażliwić na zagrożenia wynikające
z fanatyzmu i braku tolerancji do odmienności oraz przyczynić się do budowania więzi
międzykulturowej i międzypokoleniowej. Zmienimy to wspólnie. Dlatego działania projektu
będą nakierowane na kompleksowe procesy społeczne, edukacyjne i wychowawcze
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
Projekt przebiegał będzie w różnych płaszczyznach:
I – realizacja zadań w naszym Ośrodku (czytanie utworów: Janusza Korczaka m. in. „Król

Maciuś Pierwszy”przez uczniów III LO w Kaliszu, opracowanie i przeprowadzenie gry
edukacyjnej o Januszu Korczaku,
II – realizacja zadań w terenie, spotkania z mieszkańcami Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Kaliszu (wirtualny spacer, wspólny wybór i czytanie utworów Janusza Korczaka,
zajęcia plastyczne, krzyżówki, wspólna analiza wydawanych przez młodzież gazetek
szkolnych), gdzie będzie okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń, podzielenia się
spostrzeżeniami, wnioskami, współpracy międzypokoleniowej,
III – realizacja zadań w SOSW nr 1 w Kaliszu (zadania ujęte w harmonogramie).
Podsumowanie projektu odbędzie się w SOSW Nr 1 w Kaliszu w formie przedstawienia
prezentacji multimedialnej dla przedstawicieli osób b iorących udział w projekcie.
Przedmioty: język polski, historia, godzina wychowawcza, WOS, funkcjonowania osobiste
i społeczne, pozalekcyjne zajęcia koła literackiego, muzycznego, plastycznego, zajęcia
popołudniowe w Internacie SOSW Nr1 w Kaliszu..
Narzędzia: prezentacja multimedialna PowerPoint, blog, strona internetowa szkoły, program
movie maker, paint, e-mail, GG, aktywny plakat, książeczka interaktywna, a jeśli się nie
powiedzie - to komiks lub plakat.

