3. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej?

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole
tel. 77 402 45 15
www.mcwe.opole.pl

Szanowni Państwo,
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu ogłasza nabór do programu „Siła tkwi w Tobie –
uświadom to sobie”. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, u której widoczne są
trudności w nawiązywaniu kontaktów, zaburzenia zachowania czy zagrożenie niedostosowaniem
społecznym. Chcemy połączyć zagadnienia związane z ochroną środowiska poprzez segregację oraz
utylizację odpadów z rozwijaniem kompetencji miękkich, niezwykle potrzebnych w odpowiednim rozwoju
młodego człowieka. Główną ideą, prowadzącą uczestników przez cały proces, jest świadomość, że małe kroki
mogą prowadzić do większych zmian – wystarczy zacząć działać i w tych działaniach wytrwać.
Zajęcia odbywać się będą w „Pracowni Muchy Odpaduchy” w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji
w Opolu, gdzie utworzone zostaną dwie grupy wiekowe (9-11 oraz 12-15 lat). Przez 3 miesiące uczniowie
będą się spotykać cyklicznie na półtoragodzinnych warsztatach. Zajęcia dla grupy młodszej odbywać się będą
w poniedziałki, w godzinach 15.30 – 17.00, a dla starszej – w środy w godzinach 17.00 – 18.30.
Uczestników do programu zgłaszać mogą rodzice lub opiekunowie prawni. Termin realizacji projektu
przewidziany jest na wrzesień – listopad 2021 r. Warunkiem niezbędnym przyjęcia dziecka jest wypełnienie,
podpisanie i złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego. Formularz można pobrać
ze strony www.mcwe.opole.pl lub wypełnić w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.
Wypełniony formularz można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Siła tkwi w Tobie” w sekretariacie
MCWE w Opolu (ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole) lub wysłać, korzystając z adresów mailowych
organizatorek :
b.radzinska@mcwe.opole.pl lub n.chmiel@mcwe.opole.pl
Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń.
Natalia Chmiel
Animator w Pracowni Muchy Odpaduchy
Beata Radzińska
Pedagog w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
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Główne założenia programu „Siła tkwi w Tobie – uświadom to sobie”
Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zależy nam, aby uczestnicy
poprzez interakcję z rówieśnikami oraz dobrą zabawę zmienili postawę nie tylko wobec siebie, ale
także wobec otaczającego świata. Chcemy w niestandardowy sposób połączyć zagadnienia związane
z ochroną środowiska poprzez segregację oraz utylizację odpadów z rozwijaniem kompetencji
miękkich, niezbędnych w odpowiednim rozwoju młodego człowieka. Zależy nam na tym, aby
uczestnicy nauczyli się rozwiązywać konflikty, byli bardziej asertywni i nie bali się mówić o swoich
potrzebach, marzeniach czy chęciach zmiany. Równie ważnym aspektem programu jest zachęcenie
młodych ludzi do działania – główną ideą, prowadzącą uczestników przez cały proces, jest
świadomość, że małe kroki mogą prowadzić do większych zmian – wystarczy zacząć działać i w tych
działaniach wytrwać.

Cele główne i szczegółowe
Cele główne:
• Edukacja i poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży w związku z odpowiednią segregacją oraz
utylizacją odpadów.
• Zapoczątkowanie zmian w postawie wobec siebie i świata.
Cele szczegółowe:
• Poznawcze:
Dziecko:
- potrafi wyjaśnić pojęcia związane z segregacją,
- klasyfikuje odpady ze względu na ich rodzaj,
- dokonuje właściwej segregacji śmieci oraz zna konsekwencje ich niewłaściwej utylizacji,
• Wychowawcze:
Dziecko:
- podejmuje świadome działania na rzecz ochrony środowiska,
- posiada umiejętność pracy w grupie,
- pogłębia umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
- rozwija kreatywność i wyobraźnię,
- buduje pozytywny obraz samego siebie,
- pracuje nad koncentracją,
- rozumie siłę grupy i pracuje nad poczuciem celu.
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Grupa I
Nazwa cyklu zajęć:

Zmieniamy nasz świat z Muchą Odpaduchą

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 9-11 lat
Godziny zajęć: 15.30 – 17.00

Temat zajęć
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Termin
realizacji

Osoba prowadząca

Cześć, to ja!

13.09.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok.

20.09.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Każdy ma mocne i słabe strony.

27.09.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Każdy zasługuje na drugą szansę.

4.10.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Każdy zasługuje na drugą szansę, c.d. (Zajęcia z
wykorzystaniem techniki decoupage).

11.10.2021 r.

Helena Jasińska

Małe kroki, duża zmiana.

18.10.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

„Dzieci i ryby mają głos” cz. I

25.10.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

„Dzieci i ryby mają głos” cz. II

2.11.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

„Dzieci i ryby mają głos” cz. III

8.11.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Podsumowanie, prezentacja stworzonego wspólnie
dzieła.

17.11.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska,
Helena Jasińska,
Zofia Kalinowska
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Grupa II
Nazwa cyklu zajęć:

Dbam o siebie, dbam o Ziemię
Grupa odbiorców: młodzież w wieku 12 – 15 lat
Godziny zajęć: 17.00 – 18.30

Temat zajęć
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Termin
realizacji

Osoba prowadząca

Cześć, miło mi Cię poznać.

15.09.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Sprawdźmy się.

22.09.2021 r.

Zofia Kalinowska

Ale rozgardiasz!

29.09.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

All you need is…WATER

6.10.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Drużyna 3R

13.10.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Upselfing

20.10.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Nie ufajcie Małolatom! Cz. I

27.10.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Nie ufajcie Małolatom! Cz. II

3.11.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Nie ufajcie Małolatom! Cz. III

10.11.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska

Grande Finale!

18.11.2021 r.

Natalia Chmiel,
Beata Radzińska,
Helena Jasińska,
Zofia Kalinowska

Formularz zgłoszeniowy do programu
„Siła tkwi w Tobie – uświadom to sobie”
Termin realizacji programu: wrzesień – listopad 2021 r.
(O dokładnej dacie rozpoczęcia każdy z uczestników zostanie poinformowany indywidualnie.)

Wszystkie podane w poniższym formularzu dane dziecka są danymi niejawnymi i wykorzystywane są jedynie w celach
rekrutacji i prawidłowego przeprowadzenia zajęć.
Metryczka
Imię i nazwisko dziecka
Szkoła i klasa
Data urodzenia dziecka
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego
Telefon kontaktowy /Adres
e-mail

Informacje dodatkowe ułatwiające programowanie pracy z dzieckiem
Prosimy o zaznaczenie wyboru, wstawiając znak „x” przy odpowiedzi
1. Czy u dziecka występują jakieś zdiagnozowane choroby, zaburzenia?
Nie
Tak
Jakie?.........................................................................................................................................................
2. Czy dziecko ma jakieś problemy w zakresie funkcjonowania w szkole, w domu?
Nie
Tak
Jakie?..................................................................................................................................................................................
3. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej?
Nie
Tak
jakie i w jakim stopniu? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Czy u dziecka występują trudności w zakresie komunikacji i kontaktów interpersonalnych?
Nie
Tak
jakie?...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Proszę w kilku zdaniach opisać dziecko – jego zainteresowania, hobby, poziom umiejętności radzenia sobie ze
stresem, itp.
......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Czy dziecko posiada podstawową wiedzę na temat ekologii, interesuje się nią, wie, jak i chce coś zmienić dla
środowiska?
Nie
Tak
w jaki sposób?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Czy dziecko brało wcześniej udział w zajęciach o tematyce związanej z ochroną środowiska?
Nie
Tak
Jakich zajęciach? ………....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Czy dziecko brało wcześniej udział w zajęciach socjoterapeutycznych? (np. na terenie szkoły, poradni, itp.)
Nie
Tak
jakich?.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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9. Czego oczekują Państwo od zajęć w Programie „Siła tkwi w Tobie – uświadom to sobie”?
.......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….
Data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Państwa zgoda może zostać
cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. Administratorem
ww. danych jest Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu ul. Powstańców Śląskich 19 45-086 Opole. Inspektorem Ochrony Danych
(IOD) w Ośrodku jest: Tomasz Sopyła t.sopyla@mcwe.opole.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia
dokumentacji; posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania; posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; dane mogą być
udostępniane przez MCWE podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów; podane dane będą przetwarzane na
podstawie przepisów RODO; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej; prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
…………………………………………………..
(data, podpis osoby bądź opiekuna prawnego)

10

11

12

