Dziewięcioosobowa grupa uczniów z Integracyjnej Szkoły Podstawowej
w Radwanowicach została objęta w roku szkolnym 2014/2015 BRYTYJSKIM
PROGRAMEM "THE GATEWAY AWARD", który ma na celu wszechstronny rozwój
wychowanków z dysfunkcją intelektualną.
Program zakłada współpracę i wymianę grup, pomiędzy uczestnikami z Wielkiej
Brytanii oraz Polski.
Program jest realizowany w zespole rewalidacyjno-wychowawczym działającym przy
Integracyjnej Szkole Podstawowej od września 2014 r. W projekcie udział bierze dziewięciu
uczestników w wieku od 8 do 24 roku życia, podzielonych na 2 grupy, które starają się
o uzyskanie brązowej odznaki.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.sosw3.krakow.pl/gateway
W ramach programu organizowane są liczne imprezy kulturalne, wycieczki, zajęcia kulinarne,
zajęcia integracyjne z uczniami Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach,
zajęcia plenerowe. Z podopiecznymi prowadzony jest ogródek warzywno-kwiatowy.
Wychowankowie biorą również udział w uroczystościach z okazji świąt i rocznic. Ostatnio
uczcili pamięć zmarłych Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach i wzięli udział w akademii
upamiętniającej Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczniowie biorą udział w różnych formach zajęć uspołeczniających, podczas których
mają i z pewnością jeszcze wielokrotnie będą mieli okazję poznawać nowe środowisko,
nowych ludzi. Dzięki pomocy i współpracy z Świetlicą Terapeutyczną w Radwanowicach
udało się również zorganizować zawody sportowe oraz wycieczki między innymi
do Krakowa i Szczawnicy. W Krakowie obejrzeliśmy najważniejsze zabytki związane
z historią Polski, a w Szczawnicy podczas 2-dniowej wycieczki mogliśmy się przekonać,
jak to jest zdobywać górskie szczyty i radzić sobie bez rodziców.
Przed nami jeszcze wiele przedsięwzięć, w których weźmiemy udział w ramach
BRYTYJSKIEGO PROGRAMU "THE GATEWAY AWARD".
Tekst i zdjęcia: Marta Olek.

Koledzy i koleżanki z kl. VI, podczas zajęć integracyjnych z naszym zespołem, wspólnie
wykonali jesienny pejzaż pt. „ Barwy Jesieni”.

Lubiane przez wszystkich zajęcia kulinarne oraz „pikle”, czyli przetwory zimowe.

Powitanie Jesieni, pieczone ziemniaczki i kiełbaski.

Uczczenie pamięci zmarłych, pomordowanych w Pacyfikacji Radwanowic - wyjazd na cmentarz.

Idziemy szlakiem królewskim , czyli wycieczka na krakowski rynek

