Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
„Decybelek”, ul. Kozłowa 25, 15-868 Białystok w terminie: od 01.03.2012 do 15.12.2012 r.
realizuje projekt konkursowy „Podróże z Decybelkiem” Program wychowawczy dla dzieci
nie tylko z wadą słuchu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Głównym celem projektu jest budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak,
żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, kształtowanie ich wrażliwości na
odmienność nie tylko dzieci z wadą słuchu, ale również z innymi niepełnosprawnościami, jak
i dzieci zdrowych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wzmocnienie funkcji
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego.
Program wychowawczy dla dzieci nie tylko z wadą słuchu w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym „Podróże z Decybelkiem” skierowany jest do dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych z Przedszkola Samorządowego Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku; uczniów klasy I-II dla dzieci z wadą słuchu ze Szkoły Podstawowej Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku; rodziców
w/w dzieci oraz nauczycieli – wychowawców dzieci z w/w Przedszkola i Szkoły. W
przypadku zgłoszenia chęci udziału w programie innych członków Stowarzyszenia
„Decybelek” nie wyklucza się włączenia do programu dzieci z wadą słuchu w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.
Program wychowawczy dla dzieci nie tylko z wadą słuchu w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym „Podróże z Decybelkiem” przewiduje realizację 3 zadań:
I. 1 spotkanie edukacyjno – informacyjne o charakterze warsztatu psychologicznego dla
rodziców dzieci biorących udział w programie oraz wychowawców – nauczycieli grup
objętych projektem, poprzedzające zajęcia z dziećmi w danej grupie przedszkolnej;
II. 3 spotkania z dziećmi realizowane w ciągu jednego miesiąca w każdej z 7 grup
przedszkolnych;
III. 1 spotkanie integracyjne dla wszystkich beneficjentów z danego okresu realizacji
zadania (koniec czerwca – grupy starsze, koniec listopada – grupy młodsze);
Wszystkie warsztaty/zajęcia prowadzić będzie dwóch specjalistów: psycholog oraz
surdopedagog.
Miejscem realizacji zadań (warsztatów dla rodziców oraz zajęć dla dzieci) będzie siedziba
Stowarzyszenia, tj. Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku, ul. Kozłowa 25.
Miejscem realizacji spotkania integracyjnego będzie Teatr Arkadia w Białymstoku przy
ul. Rocha 23.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez
przynajmniej jednego z rodziców, deklaracji uczestnictwa dziecka w Programie „Podróże z
Decybelkiem”. Karty zgłoszenia dziecka do Programu będą dostępne podczas pierwszych
spotkań specjalistów z rodzicami.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu MIASTA BIAŁYSTOK.

