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Postęp rzeczowy w projekcie 8.3 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich 

poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów  

z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z powiatu polickiego.” 

II kwartał 2022 r. 

 

WYCIECZKA 

 

W dniach 06 – 08 czerwca 2022 r. piętnastu naszych wychowanków 

mogło się cieszyć podróżą w czasie i przestrzeni pod hasłem 

„W Trójzębie Czasu”. Najpierw pojechaliśmy do najstarszego i naj-

większego zamku ceglanego na świecie – Zamku Krzyżackiego 

w Malborku.  

W następnych dniach zwiedziliśmy Katedrę Oliwską 

z jej niesamowitymi organami i ogród zoologiczny 

w Oliwie. Spacerowaliśmy też wśród pięknych kamieniczek Gdańskiej Starówki. 

Obejrzeliśmy pomnik Bohaterów Westerplatte, a także perełkę Trójmiasta – Sopot, 

z jego główną atrakcją, czyli słynnym deptakiem zwanym „Monciakiem”, gdzie ob-

ok wiekowych kamieniczek znajduje się tzw. „Krzywy Domek”, przykład śmiałej 

współczesnej architektury. Na koniec zwiedziliśmy nabrzeże gdyńskie z największą 

w Polsce mariną oraz Oceanarium, gdzie oglądaliśmy nie tylko ryby. Podziwialiśmy 

również okręty cumujące przy nabrzeżu. 

 

ZAJĘCIA 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Prowadząca: Justyna Goch 

 

W trakcie zajęć ich uczestnik doskonalił percepcję słuchowo – wzrokową, rozwi-

jał myślenie przyczynowo – skutkowe poprzez układanie historyjek obrazkowych, 

uczył się uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela z równoczesnym 

badaniem stopnia jego zrozumienia, wzbogacał mowę czynną oraz poznał znacze-

nie przysłowia „kwiecień plecień co przeplata trochę zimy trochę lata”. Uczeń 

utrwalił znajomość tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Podczas zajęć rozwijają-

cych kompetencje społeczne doskonalił umiejętność dostrzegania podobieństw 

i różnic w wyglądzie zewnętrznym. Poprzez zajęcia stolikowe pracował nad koncentracją uwagi oraz 

uczył się rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji. Realizację projektu zakończono w maju 2022 r. 

 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE ROZWIJAJĄCE ZMYSŁ OBSERWACJI, UWAŻNOŚĆ 

I WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH 

Prowadzący: Andrzej Hemperek 

 

Podczas zajęć w drugim kwartale uczestnicy doskonalili umiejętność posługiwania się wybranymi 

funkcjami programów do cyfrowej obróbki zdjęć: „Photoshop” i "IrfanView". Zajęcia odbywały się 
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w klasie i plenerze. Podczas wyjść uczestnicy fotografowali przyrodę oraz 

ciekawe obiekty, a także wykonywali zdjęcia podczas imprez organizowa-

nych w internacie. Wykonane zdjęcia poddawali obróbce cyfrowej z pomo-

cą prowadzącego, m.in. doskonalili umiejętność dokonywania zmiany roz-

miaru zdjęć, kadrowania, zmiany ostrości, zmiany naświetlenia i koloru, 

stosowania efektów, usuwania i dodawania elementów zdjęć. Projekt został 

zakończony w czerwcu 2022 r. 

 

 

 

Tanowo, 30 czerwca 2022 r. 


