
Wernisaż prac fotograficznych uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia

13 czerwca 2022 roku w Sali telewizyjnej SOSW p. n. Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie przy ulicy Spadochroniarzy 1,
odbył się WERNISAŻ prac fotograficznych uczniów Szkoły Branżowej Nr 12.
Wernisaż był ukoronowaniem rocznych prac uczniów ze spektrum Autyzmu
i z Zespołem Aspergera, zrealizowanym w ramach Projektu pt. „Co jest dla mnie
ważne – ciekawe”.

Projekt ten był niestandardowym działaniem terapeutyczno- edukacyjnym
realizowanym przez Centrum Autyzmu we współpracy z Muzeum Fotografii „MuFo”
w Krakowie przez uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi przy udziale
nauczycieli Centrum i edukatorów „MuFo”. W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w jesiennych warsztatach fotograficznych – plenerze ( pod kierunkiem
Pana Pawła Lisowskiego)  i szeregu zajęć edukacyjnych w Muzeum Fotografii
( oddział przy ul. Józefitów i oddział przy ul. Rakowickiej).

Każde działanie w ramach Projektu pomagało  uczniom .w rozwoju komunikacji
i kompetencji personalno- społecznych. Efekty Projektu  Wernisaż oraz
oddziaływania terapeutyczno – edukacyjnych są  trwałym doświadczeniem uczniów
i uczestników.

Formalnie Projekt Edukacyjno- Terapeutyczny pt. „Co jest dla mnie ważne– ciekawe”
zrealizowano po podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy Panem Markiem Świcą
Dyrektorem Muzeum Fotografii „MuFo” w Krakowie a Panią Anetą Garncarz
Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego po nazwą Centrum
Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

Wernisaż otworzyła Pani Dyrektor Aneta Garncarz witając przybyłych uczniów,
rodziców ,edukatorów „MuFo”,  nauczycieli i pracowników EFFATHY.
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W ramach Wernisażu , uczestnicy oglądali fotografie i prezentację multimedialną
dokumentującą przebieg projektu.
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Uczestnicy rozmawiali, wzajemnie się poznawali  i każdy z nich oddał głos na
najlepszą fotografię . Oddano ponad sto głosów.  W czasie wernisażu nauczyciele
Beata Wiśnios –Sęk  i Marta Tofil wraz  z goszczącymi edukatorami Muzeum
Fotografii „Mu Fo” Panią Anną Sidorską i Panią Mają Wąchała- Skindzier dzielili się z
rodzicami wrażeniami  i informacjami  z przebiegu projektu.

Na wernisażu był obecny Pan Paweł Lisowski „sprawca” pleneru i początku projektu.

Miłym akcentem był poczęstunek dla uczestników przygotowany przez uczniów,
rodziców i nauczycieli- Panią Katarzynę Kuczek Wachulec i Panią Martę Tofil.
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Laureatem głównej nagrody- „Złotej kamery centrum Autyzmu” został Szymon Foltyn,
uczeń klasy 1BO , za pracę pod tytułem „ Gest Solidarności”.
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Dwie równorzędne nagrody- „Zieloną kamerę Centrum Autyzmu” i „Niebieską
Kamerę Centrum Autyzmu” otrzymali uczniowie klasy 2BH; Jan Gumuła  za pracę
pt.„Układ słoneczny”   i Julia Sobiło  za pracę pt. „W cieniu rudbekii”.

Nagrody główne oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego ucznia wręczyła Pani
Dyrektor Aneta Garncarz.

W geście podziękowania uczniowie wręczyli Paniom zaangażowanym w projekt
i wernisaż,  róże.

Pamiątką po wernisażu jest okolicznościowy folder z wszystkimi wystawianymi
fotografiami.

Opracował Jacek Kowalczyk

Fot. Paweł Lisowski
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