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SOSW nr 1 w Gnieźnie



Szkolna gazetka „Razem” powstała 10 lat temu, w celu 
integrowania społeczności szkolnej, którą tworzą uczniowie SOSW, 
ich rodzice, nauczyciele i  wychowawcy w internacie. Gazetka 
„Razem” jest też swoistego rodzaju łącznikiem ze społecznością
lokalną. 

Przekazywane jej kolejne numery naszym władzom 
samorządowym, sponsorom, placówkom współpracującym z nami 
pozwalają przybliżyć życie codzienne naszego ośrodka.



Gazetka „Razem” jest pismem redagowanym przez uczniów
i nauczycieli naszej placówki. Zawarta w niej treść to przede 
wszystkim kronikarski zapis wydarzeń z życia szkoły i internatu. 
W ten sposób zapisujemy naszą historię, a jednocześnie prezentujemy 
i promujemy  inicjatywy, które miały miejsce w naszej placówce.



Rodzice ze względu na trudności w komunikowaniu się ich dzieci nie mogą
uczestniczyć w życiu szkolnym swojej pociechy. Dostarczane w „Razem” informacje 
pozwalają im przybliżyć wydarzenia, w których uczestniczyło ich dziecko.



Nasi uczniowie są bohaterami opisywanych w gazetce wydarzeń. 
Dostarczanie takiego obrazu osoby z niepełnosprawnością intelektualną środowisku 
lokalnemu tworzy wizerunek osoby niepełnosprawnej jako osoby godnej i pozwala na 
kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.





W oparciu o działania redaktorów „Razem” powstała prezentacja 
multimedialna „Historia SOSW nr 1”. Jest ona zapisem historii szkolnictwa 
specjalnego w Gnieźnie. Motywuje ona do dbałości o tradycję szkolną i pokazuje 
znaczenie naszej placówki w społeczności na przestrzeni lat.



Gazetka szkolna „Razem”

Pozwala na budowanie świadomości regionalnej naszych
uczniów (na tyle, na ile to możliwe). 

Prezentuje nasz region, jego historię, kulturę, przyrodę.

Ma przede wszystkim na uwadze aspekt wychowawczy –
dzieci, główni bohaterowie są obdarzani uwagą medialną, mają
poczucie przynależności do grupy, jaką tworzy wspólnota 
szkolna i internacka.

Pozwala doświadczać rodzicom, że ich dzieci są pełnoprawnym 
członkami społeczności lokalnej.



Daje rodzicom dzieci niepełnosprawnych szansę na pośrednie 
uczestnictwo w przeżyciach szkolnych ich dzieci i angażuje 
ich do podejmowania działań w społeczności lokalnej, w celu 
poprawy jakości życia osoby niepełnosprawnej.

Uświadamia członkom społeczności lokalnej fakt obecności w 
życiu społecznym osób z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną i kształtuje właściwe postawy wobec tych osób.

Integruje społeczność osób niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną.


