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Innowacyjność w szkole integracyjnej.

 Praca z młodzieżą słabo widzącą, 

słabo słyszącą, pełnosprawną

i niepełnosprawną ruchowo

 Poszukiwanie nowych form

i metod pracy

 Realizacja dostosowanego

programu nauczania

 Umiejętne poznanie i zrozumienie 

każdego ucznia

 Specjalistyczna działalność 

profilaktyczno – terapeutyczna
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Innowacyjność w szkole integracyjnej.

 Program „Lepiej zrozumieć” – nagrodzony w 2008 roku 

ogólnopolskim konkursie „Szkoła Przyjazna dla wszystkich”  

 Program „Chcemy z wami porozmawiać – nauka języka 

migowego dla uczniów
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Innowacyjność w szkole integracyjnej.

Programy rozwijające zainteresowania uczniów.
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Jako nauczyciele staramy się dostrzec każdego ucznia i umożliwić mu

rozwijanie swoich zainteresowań, dlatego WDRAŻANE SĄ

INNOWACYJNE PROGRAMY WSPIERAJACE WSZECHSTRONNY

ROZWÓJ UCZNIA. W naszej placówce prowadzone są m. in. warsztaty

dziennikarskie, wydawana jest gazetka, „Nie bój się szkoły”, którą redagują

oczywiście młodzi adepci pióra.

Organizujemy także wystawy twórczości naszych uczniów: malarskie,

modelarskie. Wystawy te mają staranna oprawę. Umożliwiają one

młodemu twórcy pokazanie pracy opowiedzenie o stosowanej technice,

zainteresowaniach

Z dumą podkreślamy, że nasi nauczyciele z powodzeniem pozyskują

środki z programów MOPR „Program działań na rzecz niepełnosprawnych

mieszkańców Miasta Lublin” oraz „Prowadzenia innowacyjnych zajęć

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Dzięki temu pozyskaliśmy środki na

Szkolną Akademię Filmową, na dodatkowe zajęcia z fizyki i astronomii,

a także na program edukacyjno – terapeutyczny „Mówię, czytam,

rozumiem”.



Innowacyjność w szkole integracyjnej.

Programy wychowawczo - profilaktyczne.
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Innowacyjność w szkole integracyjnej.
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Programy wychowawczo - profilaktyczne.

Już na początku klasy pierwszej we wrześniu każdego roku

organizowany jest INNOWACYJNY program „Lepiej zrozumieć”. Jest to

program autorski nagrodzony w roku 2008 w ogólnopolskim konkursie

„Szkoła przyjazna dla wszystkich”. W czasie tych zajęć z psychologiem

i pedagogiem specjalnym (nauczycielem specjalistą) uczniowie danej

klasy mają możliwość lepiej się poznać. Mówią o swoich

zainteresowaniach, pasjach, ale też o problemach związanych ze swoją

niepełnosprawnością. To otworzenie się przy innych, daje im poczucie

bezpieczeństwa, oswaja i bardzo zbliża. Okazuje się, że niewidoma

dziewczyna pięknie śpiewa, słabo słyszący uczeń ma talent malarski,

a poruszający się na wózku inwalidzkim uczeń pisze wiersze

i opowiadania.

Realizowany jest program  „Chcemy z Wami porozmawiać”. Uczniowie 

bardzo chętnie uczą się języka migowego, po to by móc porozumiewać 

się z niesłyszącymi kolegami. 



Innowacyjność w szkole integracyjnej.
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Programy rozwijające zainteresowania uczniów.



Innowacyjność w działaniu.

3..2..1..Internet
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KOLEJNYM PROJEKTEM edukacyjnym O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

w ramach współpracy z firmą Microsoft jest program 3…2…1 Internet na

rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Powstała seria kreskówek

w wersji dla niesłyszących. Magdalena Fatyga - nauczycielka naszej

szkoły – certyfikowany tłumacz języka miganego jako pierwsza

przetłumaczyła te filmy na język migowy.



Innowacyjność w działaniu.

http://321internet.pl
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Młodzież słabo słysząca naszej szkoły recenzowała i oceniała wykonanie,

czytelność i walory użytkowe tego projektu dla osób (dzieci) słabo

słyszących. Tak więc uczniowie niekiedy stają się w tych innowacyjnych

działaniach partnerami nauczycieli. Społeczności innych szkół w Polsce

również brały udział w tym projekcie.



Innowacyjność w działaniu.

3..2..1..Internet
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Kolejnym działaniem było przygotowanie scenariusza i realizacja filmu

„Integracja dzieci - bezpieczeństwo w sieci”. Premiera odbyła się

15 maja 2009 r. w Warszawie w czasie konferencji „Szkoła

Bezpiecznego Internetu”. Działanie to miało wymiar nowatorski,

ponieważ WIELKIE KONCERNY INFORMATYCZNE NIE MIAŁY

WIEDZY O SPOSOBACH KOMUNIKOWANIA SIĘ NIESŁYSZĄCYCH

I O ICH PROBLEMACH.

Nasza szkoła niejako była prekursorem, wskazała kierunek działania

i uwrażliwiła na zagrożenia czyhające w sieci dla osób z niewielką

sprawnością językową.



Podsumowanie projektu nastąpiło 30 września 2010r.

w czasie konferencji INTERNET, A DZIECI NIESŁYSZĄCE.

www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl
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Patronem tej konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej,  

odbyła się w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.



Innowacyjność w szkole integracyjnej.
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INTEGRA



Innowacyjność w szkole integracyjnej.
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INTEGRA

Szkolny teatr „INTEGRA” działa z powodzeniem od 8 lat. Skupia uczniów

pełnosprawnych i niepełnosprawnych a także nauczycieli, którzy ramie

w ramię występują ze swoimi wychowankami. Wystawiamy fragmenty

dramatów, adaptujemy do możliwości scenicznych gatunki prozatorskie.

Działa także grupa teatralna, która wraz z aktorami Centrum Kultury

w Lublinie uczestniczyła w Konkursie Prapremier Teatralnych

w Bydgoszczy. Teatr CK otrzymał GRAND PRIX. Był to wielki sukces

uczniów słabo słyszących.

Teatr „INTEGRA” kilkakrotnie pozyskiwał z MOPRU środki na swoją

działalność. Dzięki temu mamy scenę, rekwizyty, materiały do

przedstawień, nagłośnienie. Młodzież z ogromnym zaangażowaniem

przygotowuje się do występów. Takie działania jednoczą tych uczniów, uczą

akceptacji, tolerancji, empatii. Dają również wszystkim szansę na poczucie

się kimś ważnym, potrzebnym, takim jak inni, daje poczucie własnej

wartości.



Innowacyjność w szkole integracyjnej.

INTEGRA
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Szkolne bariery w rozwoju innowacyjności.

Bariera myśli

• działanie w kierunku powstania nowatorskiego rozwiązania.

• nauczyciele nie zawsze są mentalnie przygotowani do wdrażania 

nowatorskich rozwiązań

• najczęściej to uczniowie wymuszają na nauczycielach aktywne postawy

Bariera wdrożenia opracowanej innowacji

• szkoła nie jest przystosowana do wprowadzenia nowych działań.

Otoczenie nie sprzyja innowacji ( bariera społeczna)

• brak akceptacji w zachowaniu grupy, zachowania indywidualne nie 

sprzyjają wprowadzaniu zmian.

• otoczenie nie zawsze jest zainteresowane wspieraniem działań placówki
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Pokonywanie barier w edukacji

Komunikacja 
i prezentacja

Otwartość 
w działaniu

Doskonalenie 
zawodowe
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Pdp

www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl

Edukacja

InnowacjaIntegracja
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Pdp

Konkurs dla nauczycieli uczących

różnych przedmiotów, którzy wykorzystują ICT

Celem tych zmagań było przedstawienie innowacyjnego projektu 

edukacyjnego związanego z wykorzystaniem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych. Realizacja należała

do nauczycieli  przy współudziale klasy lub grupy uczniów

w trakcie zajęć szkolnych.
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I etap konkursu
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Pierwszy etap konkursu polega na przygotowaniu przez

uczestnika konkursu dokumentacji projektu w formie

prezentacji PowerPoint (wg szablonu WWK (VCT)).
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Drugi etap konkursu to udział zakwalifikowanych

uczestników konkursu w konferencji „Forum

Innowacyjnych Szkół i Innowacyjnych Nauczycieli”.

II etap konkursu



Praca konkursowa

MAJOWE LEKCJE INFORMATYKI
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III etap konkursu

23



Barbara Białkowska

Kinga Gawrońska

Beata Paradowska-Hordejuk

Dariusz Bielecki

Lublin, 18 października 2010r. 24


