W TYM ROKU SZKOLNYM DZIEWIĘCIORO UCZNIÓW, UCZESTNIKÓW
ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W INTEGRACYJNEJ
SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W
RADWANOWICACH,
ZREALIZOWAŁO
WCZEŚNIEJ ZAPLANOWANE ZADANIA I ZOSTAŁO ZA CAŁOROCZNE
EFEKTY SWOJEJ PRACY NAGRODZONYCH BRĄZOWYM MEDALEM W
BRYTYJSKIM PROGRAMIE „THE GATEWAY AWARD”.

6 maja odbyła się uroczystość wręczenia brązowych odznak programu „The Gateway
Award”. Dziewięcioro uczniów: Rafał Hrabia, Patryk Stopa, Szymon Zając, Maria Wójcik,
Marcin Chochół, Szymon Radwański, Daria Kozień, Maciej Ciepliński, Paweł Walkowicz,
uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w Integracyjnej Szkole
Podstawowej w Radwanowicach, otrzymało za zrealizowane zadania certyfikaty oraz
brązowe odznaki. Wybrani uczniowie przez osiem miesięcy realizowali zadania w ramach
pięciu sekcji: hobby, usługi, przygoda i wyzwanie, rekreacja fizyczna oraz styl życia.
W trakcie trwania projektu uczniowie każdą wolną chwilę poza zajęciami
dydaktycznymi poświęcali na wyszukiwanie, wycinanie, wklejanie i opisywanie fotosów
w swoich osobistych segregatorach. Wykazywali przy tym duże zaangażowanie. Nauczyciele
z radością obserwowali u niektórych z nich zwiększoną aktywność i otwarcie się oraz chęć
wzajemnego pomagania sobie w gromadzeniu materiałów. Prace uczestników kompletował
opiekun, który podczas wizyt przedstawicieli z Wielkiej Brytanii, prezentował dorobek
swoich uczniów.
Angielski program „The Gateway Award” wzbudził też duże zainteresowanie ze
strony rodziców, którzy śledząc postępy swych dzieci jeszcze bardziej angażowali się we
współpracę ze szkołą.
Wdrożenie programu do realizacji pozwoliło poszerzyć i uatrakcyjnić metody, formy
i warsztat pracy z wychowankami.
Na uroczystość podsumowującą projekt, przybył do naszej szkoły pan Dolly Gray
z Wielkiej Brytanii, współautor programu. Towarzyszyła mu polska koordynator projektu,
pani Ewa Nałęcz – Kłos. Gości powitali w strojach krakowskich: uczennica klasy VI Paulina
Prusak oraz uczestnik programu Szymon Zając.

Pan Dolly oraz pani Ewa zwiedzili Salę Doświadczenia Świata, salę zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych oraz świetlicę terapeutyczną. Ceremonię poprowadziła pani
dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach – Anna Stokłosa. Część
artystyczną uświetnił występ Bartłomieja Chochoła, ucznia Gimnazjum Specjalnego w
Radwanowicach, który umilił czas wykonując utwory: Jamal – „Peron” oraz Tabb&Sound N
Grace – „Dach”.
Wszystkim przybyłym gościom, uczniom klasy VI wraz z wychowawczynią panią
Mileną Błądek – Byczek, rodzinom podopiecznych, nauczycielom, a zawłaszcza terapeutom
Świetlicy Terapeutycznej za pomoc i udostępnienie sali, serdecznie dziękujemy.
Tekst: Marta Olek, zdjęcia Anna Redel

