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Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych
„RAZEM” realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Żywcu
w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2012
W roku szkolnym 2011/2012 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu uczęszczało
5 dzieci romskich.
W roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu uczęszcza
4 dzieci romskich.
Zaplanowane we wniosku przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnowychowawczym zrealizowano w sposób następujący:

W dniach 23.01.2012 r., 26.03.2012 r. oraz 14.05.2012 r. zorganizowano
spotkania integracyjne 18 dzieci, w tym 5 dzieci romskich. Spotkania
pod wspólną nazwą „Poznajmy się”, prowadzone przez pedagoga szkolnego
i nauczycielkę plastyki miały na celu wzajemne poznanie się, usprawnienie
technik komunikacyjnych, rozwijanie twórczego myślenia i
budowanie
bezpieczeństwa w grupie. Podczas tych spotkań uczniowie wykonywali osobiste
portfolia, które zgromadzono na wystawie i zaprezentowano podczas Dnia
Otwartego w szkole w dniu 15.06.2012 r.
W dniu 28.06.2012 r. zrealizowano działanie „Popołudnie z kulturą”
w ramach którego grupa 18 uczniów pod opieką 2 nauczycieli udała się
do Muzeum w Żywcu, gdzie wysłuchali prelekcji poświęconej historii Żywca na
przestrzeni wieków z elementami dziejów Romów. Następnie uczniowie wzięli
udział w warsztatach plastycznych mających na celu wykonanie herbu Żywca.
Potem uczestnicy udali się na poczęstunek do kawiarni „Dekaffe”, co jest
elementem prowadzonych przez muzeum zajęć.
W dniu 04.07.2012 r. zrealizowano zadanie „Dokąd jadą wozy kolorowe”.
Grupa 18 uczniów pod opieką 2 nauczycieli udała się do Zimnika, gdzie odbyły
się zajęcia o charakterze integracyjno-sportowo-zdrowotnym. Nauczyciele
zaplanowali gry, zabawy i konkursy. Podsumowanie zajęć odbyło się ognisku,
gdzie spożyto wspólny posiłek.

W dniu 05.07.2012 r. zaplanowane we wniosku przedsięwzięcie „Historie
opowiadane przez rodzinne fotografie” zrealizowano w sposób następujący:
grupa 18 uczniów pod opieką 2 nauczycieli pojechała do Bielska-Białej, gdzie
w kinie Helios dzieci obejrzały film „Epoka lodowcowa 4”, następnie
uczestnicy udali się do McDonalds, gdzie spożyli posiłek, a na koniec wzięli
udział w warsztatach plastycznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w BielskuBiałej. Warsztaty były tematycznie związane z wystawą „45/45”, na której
zgromadzono prace Kazimierza Wilczyńskiego i jego córki Moniki Kałuży,
wicedyrektor szkoły i nauczycielki plastyki w Szkole Podstawowej
nr 1 w Żywcu.
Oprócz prac plastycznych uczniowie mieli okazję zobaczyć rodzinne
fotografie na wystawie, w katalogu wystawy 45/45 oraz w kwartalniku ROK
„Relacje Interpretacje”. O roli tradycji rodzinnej, budowaniu więzi rodzinnych
i dziedziczeniu talentów opowiadał uczniom kierownik Galerii ROK pan
Zbigniew Micherdziński.

W dniu 3 października 2012 r. zorganizowano wyjazd 18 dzieci, w tym
4 dzieci romskich do Tarnowa i Krakowa. Termin wybrano ze względu na to,
że we wrześniu inne grupy zarezerwowały pobyt w Muzeum Etnograficznym
w Tarnowie. Ostatecznie w dniu wyjazdu na spotkanie przybyło 2 dzieci
romskich.
Wyjazd miał na celu integrację uczniów romskich uczęszczających
do klasy II, IV i V oraz podopiecznych Pani Urszuli Nosalik i Pani Urszuli
Moczek z klasy III b. Ważnym elementem wyjazdu było również zapoznanie się
z tradycją Romów poprzez odwiedzenie Muzeum Etnograficznego w Tarnowie
i zapoznanie się z wystawą Romowie. Dzieje i kultura. a także zapoznanie się
z przedsięwzięciem, jakim jest organizowany co roku Międzynarodowy Tabor
Pamięci Romów.
Następnie uczniowie udali się do Krakowa, gdzie zwiedzali Wzgórze
Wawelskie oraz wzięli udział w zajęciach na temat legend wawelskich.
Ważnym wydarzeniem dla dzieci był posiłek, który na ich życzenie organizator
przewidział w McDonalds.
W dniu 5 listopada zorganizowane spotkanie integracyjne dzieci, które
miało na celu przybliżenie muzyki i tańca Romów. Wykorzystano nagrania
audiowizualne i rozmawiano na temat kultywowania tradycji muzycznych
w domach naszych uczniów. Spotkanie stało się inspiracją do wykonania kart
plastycznych na międzynarodowy konkurs plastyczny Vanocna pohladnica.
Piękną kartkę wykonała Dajana Majewska i choć praca nie została nagrodzona,
to za zgodą autorki pomysł został wykorzystany na kartce przygotowanej
przez szkołę i rozesłanej do instytucji i osób z nią współpracujących z okazji

świąt Bożego Narodzenia. Na kartce zaznaczono, że jej powstała ona w ramach
realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce MAiC.
W grudniu zrealizowano z kolei turniej edukacyjno-zdrowotny mający
na celu propagowanie zdrowego odżywiania wzięli w nim uczniowie klas
IV i V, którzy rywalizowali w wykonywaniu zdrowych kanapek, pięknego
przygotowania stołu oraz wiedzy na temat wartości odżywczych posiłku.
Członkami jury, oprócz nauczycielek prowadzących byli uczniowie romscy.
W ostatnim tygodniu grudnia przygotowano również wystawę prac
plastycznych uczniów, które powstały w ramach realizacji programu. Jej
elementem są również zdjęcia dokumentujące przebieg realizacji Programu
na rzecz społeczności romskiej w Polsce przez cały rok szkolny.
Wyłoniono również laureatów konkursu wiedzy o społeczności romskiej.
Laureatom wręczono piękne nagrody książkowe.
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce jest bardzo
wartościowym przedsięwzięciem. Pozwala na współpracę i nawiązywanie więzi
dzieciom z różnych środowisk, wychowanych według różnych wartości. Byłaby
wskazana kontynuacja jego realizacji.

