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POWIAT STR Z E LE C K I

Królowa nauk,
czyli magiczna matematyka

dok. ze str. 1

Wrêczenie materia³ów o powiecie strzeleckim g³ównemu polskiemu organizatorowi konkursu.
Konkursu Gier Matematycznych i
Logicznych zosta³ dofinansowany
przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.
Poni¿ej relacja z pierwszej rêki.
W dniach 21.08  27.08.2007
uczestniczy³em w wyjedzie do Pary¿a, którego g³ównym punktem by³
udzia³ w miêdzynarodowym finale
Gier Matematycznych i Logicznych.
Polskê reprezentowa³o 27 osób, z czego 6 w mojej kategorii. W czasie pobytu w Pary¿u zwiedzalimy równie¿ okoliczne zabytki; wchodzilimy
m.in. na wie¿ê Eiffla i £uk Tryumfalny, zwiedzalimy cmentarz Pere Lachaise (zosta³ tam pochowany Fryderyk Chopin), pa³ac w Wersalu oraz
katedrê Notre-Dame. Jedn¹ z atrakcji
by³ równie¿ nocny rejs po Sekwanie.
Konkurs odby³ siê w dniach 24-25
sierpnia w La Maison Internationale
de la Cité Universitaire de Paris. W
ustalaniu koñcowej klasyfikacji w
pierwszej kolejnoci by³a brana iloæ
prawid³owo rozwi¹zanych zadañ, nastêpnie suma ich wspó³czynników a
w przypadku remisu  czas. W ci¹gu
ka¿dego z dwóch dni trwania konkursu nale¿a³o rozwi¹zaæ 8 zadañ w
czasie 180 minut. Z zadaniami oprócz
Polaków zmaga³y siê równie¿ reprezentacje: Szwajcarii, Francji, Ukrainy,
Belgii, W³och, Nigru, Luksemburgu i
Kanady. Listy z zadaniami otrzymalimy pocz¹tkowo w je¿yku francuskim, dopiero po 15 minutach dostalimy polskie t³umaczenia. Znaj¹c
kilka podstawowych s³ów mo¿na
jednak by³o wykorzystaæ ten czas na
rozwi¹zanie jednego z pocz¹tkowych
zadañ. Wiêcej informacji na temat
konkursu mo¿na znaleæ na stronie
http://grymat.im.pwr.wroc.pl/ W ka-
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bêdzie dostêpna te¿ dla osób z wielorak¹ niepe³nosprawnoci¹: niesprawnych ruchowo, intelektualnie
oraz osób z zaburzeniami w komunikacji.
Wyposa¿enie w tak nowoczesn¹
technologiê by³o mo¿liwe dziêki pozytywnemu zaopiniowaniu wniosku
szko³y do Ministerstwa Edukacji
Narodowej przez Opolskiego kuratora Owiaty. Projekt wspó³finansowany by³ przez Uniê Europejsk¹ w
ramach rodków EFS. W wyniku tego
konkursu 55 placówek z ca³ej Polski
dosta³o wielk¹ szansê, by udoskonaliæ edukacjê osób niepe³nosprawnych.
Pod koniec sierpnia firma HARPO
dostarczy³a ca³y sprzêt do Zespo³u
Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem. S¹
wród nich miêdzy innymi: urz¹dzenia pe³ni¹ce funkcjê myszki w komputerze ( BIGtrack  mysz w kszta³cie pi³ki przeznaczona dla u¿ytkowników z ograniczonymi umiejêtnociami ruchowymi, KidTrac  dwuprzyciskowa mysz-pi³ka wykorzystywana do grania, Tracker Pro 

tegorii C2 (gimnazja) zaj¹³em ostatecznie 8 lokatê. Dla zainteresowanych konkursem przedstawiam jedno z prostszych zadañ  jego wspó³czynnik trudnoci wynosi 8 a w mojej kategorii rozwi¹zywalimy zadania o wspó³czynniku 7-14.
Oto treæ zadania:
ALI BABA
I MAGICZNA FORMU£A
Ali BABA musi wypowiedzieæ
magiczn¹ formu³ê utworzon¹ z serii
s³ów zawieraj¹cych od 1 do 6 liter,
aby dostaæ siê do skarbu rozbójników. Musi zacz¹æ od jednoliterowego s³owa B i zakoñczyæ na s³owie
BBABB. Ka¿de nowe s³owo musi
byæ otrzymane z poprzedniego przez
zast¹pienie jednego lub kilku kolejnych liter stosuj¹c jedn¹ z nastêpuj¹cych regu³:
* AAB mo¿e byæ zast¹pione
przez A;
* B mo¿e byæ zast¹pione przez
BAA;
* AA mo¿e byæ zast¹pione przez
BB.
Ile, co najmniej, s³ów musi wypowiedzieæ Ali BABA w³¹czaj¹c te z pocz¹tku i koñca?
POPRAWNA ODPOWIED:
Ali BABA musi wypowiedzieæ 7
s³ów:
1. B
2. BAA
3. BBB
4. BBAAB
5. BBA
6. BBAAA
7. BBABB
Roman Stasiñski

Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy
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Dzia³amy wspólnie

do funkcji szkoleniowo-edukacyjnej
i wyposa¿ona w sprzêt multimedialny (jeszcze pozosta³y zakupy drobniejsze). Dziêki temu do koñca roku
mo¿na tu by³o zaplanowaæ m. in. prelekcjê dotycz¹c¹ promocji zdrowia z
zakresu rehabilitacji osób po zawale
serca; Tradycje na Opolszczynie
- seminarium dotycz¹ce poznania
wspólnej wielokulturowoci; Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna - konferencjê powiêcon¹
zwiêkszeniu wiadomoci zagro¿eñ
chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w rodowisku; Trudnoci i mo¿liwoci pozyskiwania pracy na terenach wiejskich - szkolenie
dla ludzi objêtych programem zwalczania bezrobocia na terenach wiejskich.
Kolejny, trzeci z kolei projekt,
wspó³finansowany przez Wojewodê
Opolskiego w wysokoci 29 610 z³
ze rodków rz¹dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y w 2007 r Aktywizacja jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych) pt.: Nauka drogowskazem
do lepszego jutra skierowany jest
zarówno do rodziców, jak i dzieci i
m³odzie¿y. W jego ramach 2.09.2007r
na boisku LZS Kielcza realizowana
by³a czêæ projektu. Jego partnerami
s¹: Parafia w. Bart³omieja w Kiel-

czy, Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w
Kielczy, Ko³o DFK Kielcza i LZS
Kielcza. Odby³ siê dzi turniej gier i
zabaw pod has³em Skoñczy³y siê
wakacji dni.
***
Za³o¿enie jest takie: co najmniej
raz w miesi¹cu spotkanie w Zabytkowej Chacie, a ponadto wiele innych
imprez kulturalnych, rekreacyjnych,
czy sportowych. Najbli¿sza to do¿ynki gminne (w innym miejscu publikujemy ich program), w przygotowanie których tak¿e oczywicie
w³¹czy³o siê Stowarzyszenie.
Zastanawiaæ mo¿e szeroki zakres
tematów i dzia³añ, ale trzeba przyznaæ, ¿e cele, jakie sobie postawili

jego cz³onkowie (wszyscy pracuj¹
spo³ecznie) obejmuj¹ bardzo zró¿nicowany wachlarz: od kreowania inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, turystycznych, zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i porz¹dkiem publicznym czy ochron¹ zdrowia, przez propagowanie historii i tradycji lokalnej po propagowanie idei
samorz¹dnoci wród ludzi m³odych.
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich mieszkañców wsi i okolicznych
miejscowoci na swoje imprezy:
wszystkie s¹ bezp³atne. Ich terminy
og³aszane s¹ nie tylko z ambony, ale
pojawiaj¹ siê te¿ na tablicach og³oszeñ. Bêdziemy je te¿ publikowaæ na
naszych ³amach.
mg.

Poznawanie innej kultury
Folklor góralski i historiê regionu poznano bli¿ej, zwiedzaj¹c zabytkow¹
Chatê Kawuloka w Istebnej i Muzeum Koronkarstwa w Koniakowie.
Po obiedzie w koniakowskiej Karczmie Regionalnej gospodarz zaprosi³
wszystkich na interesuj¹c¹ prezentacjê beskidzkiej sztuki ludowej. Ka¿dy móg³ spróbowaæ gry na trombitach czy rogach pasterskich. Ostatnim etapem wycieczki by³o wejcie
na szczyt Ochodzitej, sk¹d rozci¹ga³
siê piêkny widok na okolicê. Zainteresowani geografi¹ dowiedzieli siê, i¿
wzniesienia wokó³ Koniakowa i Istebnej s¹ dzia³em wodnym miêdzy zlewiskiem Ba³tyku i Morza Czarnego,
a tak¿e miêdzy dorzeczem Odry i
Wis³y.

Nowe mo¿liwoci
ma³y metaliczny punkt umieszczany na czole, umo¿liwia poruszanie
kursorem poprzez ruchy wykonywane g³ow¹, Head Pointer  metalowy pisak nag³owny dla osób z zaburzon¹ funkcj¹ koñczyn górnych );
specjalistyczne klawiatury, które dostosowywane do umiejêtnoci
uczniów daj¹ im mo¿liwoæ pracy na
komputerze bez wzglêdu na niepe³nosprawnoæ: klawiatura IntelliKeys
USB z wymiennymi nak³adkami pozwalaj¹cymi dopasowaæ funkcjonalnoæ urz¹dzenia do indywidualnych
potrzeb osoby niepe³nosprawnej,
klawiatura Matron 3D dla osób pisz¹cych jedn¹ rêk¹, klawiatura BigKeys Plus dla pocz¹tkuj¹cych ze
wzglêdu na du¿e klawisze i ich prosty uk³ad, klawiatura Large Print charakteryzuj¹ca siê wysokim kontrastem liter doskona³a dla osób s³abowidz¹cych; szereg prze³¹czników
(Big Switch, Jelly Bean), które mo¿na indywidualnie zaprogramowaæ, by
spe³nia³y poszczególne funkcje myszki lub klawiatury, ekrany dotykowe

Magic Touch. Szko³a otrzyma³a równie¿ komunikatory  urz¹dzenia do
nagrywania i odtwarzania komunikatów, wspomagaj¹ce komunikacjê alternatywn¹ dla osób niemówi¹cych
(Tech/Talk, Tech/Speak, Tech/Four,
Partner/Four, Base Trainer, GoTalk
9+).
Komputery posiadaj¹ specjalistyczne oprogramowanie: Symword
 mówi¹cy edytor tekstu dla osób
wymagaj¹cych alternatywnej komunikacji, Symbol for Windows wspomagaj¹cy komunikacjê, nauczanie i rehabilitacjê, seriê programów Sensory
dedykowane osobom z dysfunkcj¹ narz¹dów ruchu, z autyzmem, upoledzonych umys³owo. Program Wspomaganie rozwoju. Z Tosi¹ przez pory
roku  otrzymany od firmy Young
Digital Planet, przeznaczony jest
przede wszystkim dla osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, ruchow¹ b¹d sprzê¿on¹. Dziêki niemu kszta³cone s¹ umiejêtnoci w ramach poszczególnych dzia³ów: poczucie sprawstwa, percepcja wzro-

kowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa, grafomotoryka, zabawy matematyczne, przyroda, stosunki przestrzenne, mylenie, sfera spo³eczne.
Szko³a otrzyma³a równie¿ komputerowe gry i zabawy edukacyjne (Laramera, Easy Games, Reading World,
Happenings, Megamix, Abrakadabra,
Teddy Games, Oooops!!, Happy
Duck), które wspomagaj¹ rozwój
dzieci poprzez usprawnianie wszystkich sfer.
By efektywnie wykorzystaæ
mo¿liwoci nowego sprzêtu, na prze³omie czerwca i lipca odby³o siê w
Warszawie szkolenie pod nazw¹
Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w którym wziê³y udzia³ dwie nauczycielki szko³y.
Efektem szkolenia by³o równie¿
utworzenie strony internetowej
www.oprah.ovh.org, na której zosta³y umieszczone zdjêcia i informacje

ze szkolenia, wiadomoci o sprzêcie
firmy HARPO. Uruchomione zosta³o forum dla uczestników szkolenia,
którzy od nowego roku szkolnego
bêd¹ w swej pracy u¿ytkownikami
specjalistycznego sprzêtu. Ma ono
s³u¿yæ wymianie informacji o sposobach jego wykorzystania, autorskich
programach rewalidacyjnych, metodach pracy, nowych pomys³ach i problemach pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z korzystaniem z nowych urz¹dzeñ.
Tak specjalistyczny sprzêt pozwoli nauczycielom na pracê z
uczniami innowacyjnymi metodami,
które bêd¹ nie tylko atrakcyjne, ale
przyczyni¹ siê do rozwoju dzieci,
uczyni¹ je bardziej samodzielnymi i
zaradnymi w skomputeryzowanym
wiecie nowoczesnych technologii i
codziennym ¿yciu.
Agnieszka Szampera
Nauczyciel ZSS przy DPS
w Zawadzkiem

