Sprawozdanie z podjętych działań w ramach innowacji
„Chcemy być blisko tych, którzy czekają na naszą pomoc,
uśmiech, na wsparcie”
Innowacja realizowana była w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie w roku szkolnym
2016/2017 w terminie od 20 października 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. Rodzaj innowacji:
metodyczno-programowa; przewidziana dla I i II etapu edukacyjnego szkoły
podstawowej (kl. I-III i kl. IV-VI).
Wszystkie z założonych celów zostały zrealizowane. W wyniku podjętych działań uczniowie
zrozumieli, że życie człowieka jest wartością nadrzędną. Chętnie zaangażowali się w
niesienie pomocy ludziom potrzebującym (ubogim, chorym, starszym i samotnym),
otaczając ich szacunkiem i zrozumieniem. Przy różnych okazjach czerpali ze skarbca
doświadczeń ludzi starszych, ucząc się od nich szacunku do tradycji i wartości, chętnie
poświęcali swój wolny czas na wspólne świętowanie, na spotkania i rozmowy z nimi.
1. Szczegółowe sprawozdanie z podjętych działań w I semestrze:










Przygotowanie montażu słowno-muzycznego w Miejskim Ośrodku Kultury z
okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Gnieźnie. Przy tej okazji dzieci przekonały się jak wielką radość daje wspólne
świętowanie z ludźmi starszymi (21 października).
Włączenie się w akcję Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris missio” w
Poznaniu pod hasłem „Kup Pan szczotkę”. Akcja miała na celu zbiórkę
szczoteczek do mycia zębów dla dzieci z ośrodków misyjnych w Afryce. Włączając
się w tę akcję chcieliśmy przede wszystkim uwrażliwić uczniów naszej szkoły na
potrzeby ich rówieśników z dalekiej Afryki, którym często brakuje podstawowych
środków higieny. Cieszymy się z dużego zainteresowania naszą akcją (20-26
października).
Zorganizowanie świątecznej zbiórki artykułów spożywczych i chemicznych dla
rodzin ubogich i samotnych ludzi starszych. Bardzo cieszy fakt, że także w tę akcję
niesienia pomocy zaangażowało się wielu uczniów naszej szkoły (grudzień).
Współorganizowanie kiermaszu świątecznego, którego celem było m.in.
zorganizowanie pomocy na opłacenie czesnego dla Benildy z Angoli w ramach
projektu: „Adopcja na odległość”, mieszkającej na misji prowadzonej przez siostry
Franciszkanki Misjonarki Maryi, która w lutym 2017 r. rozpoczęła naukę już w
klasie trzeciej (grudzień).
Świąteczne spotkania uczniów z ludźmi starszymi w ich domach. Bardzo ważnym
elementem naszej działalności jest otoczenie opieką osób starszych i samotnych
– spotkania z nimi, rozmowy, wspólne świętowanie. Cieszymy się, że tuż przed
Świętami, udało nam się odwiedzić dwie starsze Panie (Panią Krystynę i Panią
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Teresę), które nie bez wzruszenia dzieliły się z nami swoimi wspomnieniami,
ubogaciły wiedzą na temat dawnych, świątecznych tradycji i szczerze okazały swą
wdzięczność za podarowany im czas, za spotkanie, za świąteczne upominki
(grudzień).
Pamiętaliśmy także o uczennicach objętych indywidualnym tokiem nauczania,
które z powodu długiej choroby nie mogą chodzić do szkoły – napisaliśmy do nich
świąteczne życzenia, obdarowaliśmy prezentami, z całego serca życząc im
szybkiego powrotu do zdrowia (grudzień).

2. Szczegółowe sprawozdanie z podjętych działań w II semestrze:











Przeprowadzenie ankiety w klasach czwartych na temat postrzegania ludzi
starszych przez dzieci, co dało pozytywny obraz relacji dzieci – starsi, a
jednocześnie skłoniło uczniów do zastanowienia się m.in. nad pojęciami „mądrość
życiowa osób starszych”, wartość osoby starszej itp. (styczeń-luty)
Świętowanie z dziadkami w kl. 2 h. Dzielenie się starszych swoimi tradycjami,
opowieściami z dziećmi (luty).
Przygotowanie laurek dla ludzi chorych z naszego osiedla z okazji Światowego
Dnia Chorego (w dostarczeniu tych laurek skorzystałam z pomocy parafii, na
terenie której znajduje się szkoła; luty).
Z okazji Dnia Kobiet dzieci z kl. 3g i 4d przedstawiły dla seniorów zrzeszonych w
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie krótkie, wesołe
przedstawienie. Nasi widzowie przyjęli je z wielką radością i nagrodzili gromkimi
brawami, a my mieliśmy kolejną okazję, by spotkać się z ludźmi starszymi i tak, jak
potrafiliśmy najpiękniej, podzielić się z nimi naszym dziecięcym entuzjazmem (15
marca)
Włączenie się w akcję Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris missio” w
Poznaniu pod hasłem „Opatrunek na ratunek”. Akcja miała na celu zbiórkę
różnego typu środków opatrunkowych dla dzieci z ośrodków misyjnych w Afryce
(kwiecień).

„Spotkanie z ciekawymi ludźmi” – zorganizowanie w bibliotece szkolnej
spotkania z emerytowanym lekarzem (panią Teresą Kozłowska-Maciejewską).
Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Chcemy czerpać z mądrości życiowej osób
starszych” ” i dla uczestniczących w nim uczniów okazało się wspaniałą zachętą do
wytrwałego realizowania swoich marzeń i planów. Pani Teresa opowiadając o
własnej, nie zawsze łatwej drodze, która doprowadziła ją do wykonywania
upragnionego zawodu lekarza, kilka razy podkreśliła, jak ważna jest ciężka praca i
wytrwałe dążenie do celu. Jesteśmy wdzięczni Pani Teresie, że znalazła czas, by
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podzielić się z nami swoją niesamowicie ciekawą historią życia i pokazała, jak
cenne mogą być spotkania ze starszymi ludźmi (2 czerwca).
Przedwakacyjne spotkanie uczniów z osobą starszą. 22 czerwca odwiedzimy raz
jeszcze Panią Krystynę, która jak wiemy z rozmowy telefonicznej, z radością
oczekuje nas w swoim domu (zaplanowane spotkanie z Panią Teresą nie doszło
do skutku z powodu jej złego stanu zdrowia. Dla Pani Teresy przygotowaliśmy
piękne laurki).
Przygotowanie kolorowych kartek z wakacyjnymi życzeniami dla uczennic
objętych indywidualnym tokiem nauczania z powodu choroby. Bardzo chcemy,
żeby dziewczynki wiedziały, że o nich pamiętamy i im również życzymy
kolorowych wakacji. Kartki wręczymy im w dniu rozdania świadectw (23 czerwca).

Ewaluacja:
Zorganizowany pod koniec czerwca konkurs plastyczny pt. „Chcę i potrafię pomagać
starszym, samotnym, chorym” ukazał wielką wrażliwość i otwartość naszych uczniów na
drugiego człowieka, zwłaszcza na starszego i potrzebującego pomocy. Wystawa
pokonkursowa nagrodzonych prac dała piękny obraz efektów całorocznej pracy z uczniami
w ramach innowacji, ukazując jednocześnie na przyszłość wielki potencjał naszych uczniów
do angażowania się w kolejne tego typu działania.

Ewa Zachwieja
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