PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ
STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

„ZDROWY START IV”
Projekt z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.03.2016r.- 15.06.2016r.
Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
1.Hydroterapię
2. Zajęcia z zakresu stymulacji polisensorycznej.
3. Zajęcia integracyjne- ruchowo- muzyczne dla dzieci.
4. Warsztaty kulinarne „ Szklanka zdrowia”.

5. Pedagogizację rodziców
Celem

głównym

zadania jest usprawnienie funkcjonowania dziecka w zakresie

sprawności ruchowych, funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz
podniesienie jakości jego życia poprzez wszechstronna rehabilitację, a także jego
integracja z grupą, budowanie więzi i pozytywnych relacji.
Głównym celem zajęć z zakresu stymulacji polisensorycznej jest stwarzanie możliwości
odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń, wielowymiarowe oddziaływanie na
wszystkie zmysły oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.
Głównym celem zajęć z zakresu hydroterapii jest rehabilitacja i niwelowanie stresu.
W stosunku do rodziców zasadniczy cel zadania to poszerzenie zakresu ich wiedzy na
temat wpływu ruchu na rozwój dziecka oraz różnorodnych możliwości i form
rehabilitacji.

ODZYSKUJ- DLA DZIECI ZYSKUJ 2
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz ochrony przyrody
w powiecie cieszyńskim.
w okresie od 1 lutego 2016r do 15 czerwca 2016r

projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Koordynator: Monika Lenartowicz
Opis działań:



Kontynuacja udziału w programie „Odzyskomania.pl”,



Zgłoszenie do konkursu „Polub baterie” oraz udział w konkursie do maja 2016r,



Promocja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i
akumulatorów wśród uczniów ZPSWR( plakaty, apel), wśród nauczycieli(
informacja poprzez pocztę elektroniczną), wśród rodziców (plakat, ulotki,
informacja na zebraniu z rodzicami), wśród mieszkańców miasta i okolic ( plakaty,
ulotki informacyjne, zamieszczenie informacji na portalach ox.pl, facebook.com.
oraz stronie internetowej ZPSWR w Cieszynie),



Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie postępowania z elektrodpadami oraz
bateriami poprzez warsztaty, konkursy, lekcje,



Zbiórka elektroodpadów oraz baterii na skalę miasta Cieszyna i okolic w terminie
od marca do czerwca 2016r,



Utworzeniu nowych punktów zbierania baterii poza terenem szkoły np.: sklep
elektryczny, zegarmistrz, sklep spożywczy, przychodnia lekarska, apteka,
ośrodek kultury, kino itp., do których zostaną dostarczone pojemniki na zbiórkę
baterii od organizatora konkursu firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o.,



Odbiór elektroodpadów przez firmę Ekotrend S.C. oraz zużytych baterii przez
firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o.,



Naliczenie punktów dla ZPSWR zgodne z przelicznikiem kg w programie
„Odzyskomania.pl” oraz wybór pomocy i środków dydaktycznych z katalogu
nagród programu „Odzyskomania.pl” zgodnych z zapotrzebowaniem placówki,



Wygranie nagród w konkursie „Polub baterie” (I miejsce – nagroda o wartości 10
000 zł, II miejsce – nagroda o wartości 7 000 zł, III miejsce – nagroda o
wartości 4 000 zł, nagrody dodatkowe w postaci gier edukacyjnych itp.)

„ Kiełkujemy do przyszłości”
w okresie od 01.02. 2016 do 30.10. 2016 rok

Koordynator: Małgorzata Adamczyk
Termin realizacji: 01.02.2016 – 30.10.2016 rok

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego
Podjęte w projekcie „ Kiełkujemy do przyszłości” zadania maja na celu praktyczne
przygotowanie podopiecznych Stowarzyszenia, którzy są uczniami szkoły
przysposabiającej do pracy i szkoły zawodowej do wykonywania w przyszłości zawodu
pomocnika ogrodnika.

Realizacja celów planowana jest poprzez :
1.Organizację warsztatów „ Biznesplan mojego gospodarstwa”
2. Organizację warsztatów praktycznej uprawy pielęgnacji , zbiorów i
przetworzenia plonów .
- budowa ogródka warzywnego , ziołowego ,
- stworzenie kompostownika z doświadczalną hodowlą dżdżownic kalifornijskich
celem uzyskania własnego nawozu ,
- budowa mini szklarni z odzyskanych butelek pet dla rozsady warzyw ,
- pozyskiwanie deszczówki do pielęgnacji uprawianych roślin ,
- wysiew nasion warzyw , posadzenie uzyskanej rozsady na miejsce stałe
- pielęgnacja rozsady – odchwaszczanie , podlewanie , okopywanie , zasilanie
nawozami organicznymi,
- zbiór i konserwacja uzyskanych plonów,
- wykorzystanie przetworzonej żywności , ziół na zajęciach kulinarnych .

„ Chcę umieć więcej”- II edycja
w okresie od 01.03. 2016 do 15.12. 2016 rok

Koordynator: Małgorzata Adamczyk
Termin realizacji: 01.03.2016 – 15.12.2016 rok

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego
Podjęte w projekcie „ Chcę umieć więcej” działania umożliwią stworzenie młodzieży z
niepełnosprawnościami intelektualnymi warunków do zdobycia praktycznych
umiejętności w zakresie przygotowywania prostych posiłków i obsługi sprzętu AGD.
Treningi umiejętności kulinarnych dla podopiecznych przeprowadzone będą w Mieszkaniu
Treningowym.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
- zakup sprzętu AGD i artykułów spożywczych
- organizację zajęć warsztatowych - treningi umiejętności kulinarnych
- spotkanie podsumowujące realizację projektu „ Umiem więcej”.

„

ZIMA 2016”

Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszyna

Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 25.01 – 20.04.2016

ZIMA 2016 to półkolonie

prowadzone w czasie ferii zimowych w Zespole Placówek

Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie.
Aktywny, zimowy wypoczynek w czasie ferii zimowych będzie miał na celu przede
wszystkim

działania z zakresu pomocy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym i wykluczonych społecznie jak również będzie kształtował nawyki aktywności
ruchowych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Jednocześnie
zadaniem tego przedsięwzięcia będzie pokazanie

beneficjentom ciekawych form

spędzania czasu wolnego, rozwijanie ich twórczego myślenia, spostrzegawczości,
indywidualnych zdolności oraz zainteresowań. Stworzone warunki do zagospodarowania
czasu wolnego, rozwiną ich zainteresowania i pasje oraz ograniczą zjawisko wykluczenia
społecznego.

Projekt „Wiem, skąd jestem…”- II edycja realizowany przez uczniów ZPSWR w
Cieszynie
w okresie od 02.03. 2016 do 30. 11. 2016 roku.

Projekt ponownie współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w
Cieszynie.

Koordynatorzy projektu: Aneta Leśniak, Grażyna Gawlas
Podjęte w projekcie „Wiem, skąd jestem…”- II edycja działania umożliwią
dzieciom z obniżoną sprawnością intelektualną korzystanie, w większym zakresie, z dóbr
lokalnej kultury i sprawią, że poczują się one pełnowartościowymi członkami społeczności
lokalnej. Uczniom zostaną przybliżone postaci wielkich rodaków, ich praca i twórczość,
przez co poznają wspaniałe wzorce do naśladowania. Dowiedzą się również, w jaki sposób
można inaczej i ciekawiej spędzić wolny czas.
Młodzież zostanie uwrażliwiona na dorobek kulturalny naszego regionu, zachęcona
do odwiedzania muzeum i teatru.

Program realizowany będzie w mieście Cieszynie oraz Powiecie Cieszyńskim.

Program obejmie 13 uczniów oraz 2 nauczycieli. Zajęcia organizowane będą w
grupach.
Program obejmie edukację kulturalną w zakresie:











poznania pamiątek z przeszłości Cieszyna i regionu, poprzez lekcje
muzealne, które ugruntują wiedzę uczniów na temat historii Cieszyna i
tradycji Śląska Cieszyńskiego poprzez zwiedzenie Muzeum Śląska
Cieszyńskiego,

poznania historii zabytkowego budynku Książnicy Cieszyńskiej i jego
bezcennych zbiorów,
poznania biografii ofiarodawcy zbiorów, ks. L. Szersznika - wybitnego jezuity,
pedagoga, bibliofila, fundatora biblioteki i pioniera muzealnictwa,
poznania dawnych metod pracy drukarza,
poznania twórczości regionalnych artystów w trakcie wizyty w Śląskim Zamku
Sztuki i Przedsiębiorczości,
poznania oferty zajęć Domu Narodowego, a co za tym idzie, ciekawej
propozycji spędzania wolnego czasu,
poznania sylwetek i twórczości wybitnych pisarzy Śląska Cieszyńskiego
(zwiedzenie Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie),
poznania starych przepisów i sposobów wypieku podpłomyków, chleba „od
ziarenka do bochenka”, pracy na roli, dawnych maszyn, ciekawostek z życia
pszczół (wizyta w Chacie Chlebowej – prelekcja połączona z warsztatami),

Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach muzealnych i w warsztatach,
organizowanych na terenie Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i w Skoczowie, a
także w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie.
Zajęcia rozłożone zostaną w czasie tak, aby wszyscy uczniowie mogli wziąć w nich
udział. W wielu wypadkach data wykonania zadania ustalona zostanie według
harmonogramu imprez teatru. Wycieczki, w czasie których uczniowie sporo czasu spędzą
na świeżym powietrzu odbędą się wiosną i wczesną jesienią.
Równocześnie uczniowie pogłębią swoją wiedzę o Cieszynie i regionie na zajęciach kółka
regionalnego, lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkole.

Projekt „Jest taka ziemia z sercem na dłoni...”

realizowany przez uczniów ZPSWR w Cieszynie

w okresie od 01.02. 2016 r. do 30.11.2016 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w
Cieszynie.
koordynator projektu : Aneta Leśniak

Projekt realizowany będzie w Cieszynie w Zespole Placówek Szkolno –
Wychowawczo – Rewalidacyjnych. Odbiorcami zadania są dzieci niepełnosprawne
intelektualnie, uczniowie naszej placówki oraz szkół specjalnych województwa
śląskiego.
Głównym celem projektu jest integracja młodzieży szkół specjalnych, która
weźmie udział
w konkursach polonistycznych i matematycznych organizowanych przez ZPSWR
Przewodnim tematem konkursów będzie popularyzowanie wiedzy o Śląsku
Cieszyńskim.
KONKURSY HUMANISTYCZNE

Uczniowie w inny sposób poznają bardziej czy mniej znane miejsca regionu,
nauczą się doceniać wartości rodzimego miejsca oraz poznają wartości, z których
należy być dumnym. Posłuży do tego literatura: podania o regionie, wiersze i
opowiadania ludowych twórców, malarstwo, rękodzieło.
Gwarowy konkurs recytatorski wydobędzie inne umiejętności, ponieważ uczeń poza

ćwiczeniem pamięci może pokazać własny warsztat aktorski, połączyć słowo z mimiką,
gestem – ruchem scenicznym. Jest to szczególnie ważna forma konkursy, gdyż młodzi
ludzie mogą zaprezentować się w inny sposób i wzmocnić poczucie własnej wartości.
Wystąpienia wymagają również odwagi do indywidualnej prezentacji.
Konkurs recytatorski zamyka działania projektu. Dlatego w tej części, w przerwach,
przewidziano warsztaty regionalne, które przeprowadzą zaproszeni goście z Chaty
Kawuloka.
Uczniowie zobaczą, jak robić masło, czyli poznają dawną technikę ubijania masła. Później
nastąpi degustacja. Będzie można smakować miód i swojski chleb. Zaproszeni goście
w atrakcyjny sposób, barwnie opowiedzą o kulinarnych tradycjach naszego regionu.
KONKURSY MATEMATYCZNE
Konkurs „Figury geometryczne wokół Cieszyna” zostanie zorganizowany w określonym
dniu. Na wstępie zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca figur geometrycznych
zaobserwowanych przez uczestników konkursu w okolicy. Uczniowie poznają znane
miejsca regionu w figurach geometrycznych. Prezentacja zostanie stworzona na
podstawie zdjęć zgłoszonych wcześniej przez uczestników konkursu. Szkoła, która
prześle na podany adres
e - maila zdjęcia zaobserwowanych kompozycji figur geometrycznych w otaczającym ich
świecie, będzie mogła zyskać dodatkowe punkty, dodane do puli punktów zdobytych

podczas konkursu. Następnie zostanie przeprowadzony konkurs z wykorzystaniem
różnych gier
i zabaw matematycznych. W drugiej części konkursu uczniowie będą układać obrazki
z dostępnych figur- papierowych klocków. Klocki będą różnego koloru i kształtu; należy
je tak dopasować, aby do podanego wzorca powstał obrazek. Dzieci sprawdzają tutaj
swoją spostrzegawczość oraz umiejętność porównywania i dopasowywania elementów
do oryginału.

Konkurs „Ile to będzie kosztowało?” podobnie jak konkurs geometryczny,
zostanie zorganizowany w jednym dniu i będzie obejmował około czterech godzin.
Matematycy przygotują zróżnicowane zadania, dostosowane do możliwości uczniów,

obejmujący wiadomości szybkiego i sprawnego liczenia i przeliczania, m.in. obliczanie
zużytej farby na renowacje wybranego zabytku regionu, obliczanie kosztów zwiedzania
oraz zakwaterowania grupy w cieszyńskim hotelu. Uczniowie będą mogli dokonać
fikcyjnych zakupów, dysponując wylosowana kwotą. W drugiej części konkursu odbędą
się warsztaty matematyczne, w wyniku których powstaną oryginalne prace nawiązujące
do zabytków śląska Cieszyńskiego i matematyki. Wykonane prace zostaną ocenione, a
punkty te również będą włączone w całkowitą punktację konkursu. Młodzież będzie mogła
zaprezentować się w inny sposób, wzmocnić poczucie własnej wartości i dumy z
wykonywanego zadania.
Uczestnikom każdego konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody za zajęcie głównych
miejsc, za szczególne zaangażowanie oraz nagrody pocieszenia.
Nauczyciele odpowiedzialni za projekt:
Aneta Leśniak –koordynator projektu, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
Gabriela Urbaś – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
Agnieszka Kuboszek – nauczyciel matematyki, techniki, oligofrenopedagog
Anna Kwolek – nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

