SZKOŁA INSPIRACJI - Podsumowania nadszedł czas …

W ramach zajęć z projektu
SZKOŁA INSPIRACJI
odbywały się następujące
zajęcia:
• zajęcia dla uczniów mających
trudności w czytaniu i pisaniu
• zajęcia dla uczniów mających
trudności w edukacji
matematyczno—przyrodniczej
• zajecia rozwijające
zainteresowania
matematyczno—przyrodnicze
• zajęcia gimnastyki
korekcyjno—kompensacyjnej

W roku szkolnym 2011/2012 nasza
szkoła
przystąpiła
do
realizacji
współfinansowanego przez Unię Europejską
projektu Szkoła Inspiracji - Priorytet IX,
Działanie 9.1; przewidzianego do realizacji w
ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych, obejmującego
programy indywidualizacji nauczania oraz
wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych.
Niestety projekt dobiega końca …
przyszedł czas na podsumowanie.

Gimnastyka korekcyjno—kompensacyjna
Jesteśmy szkołą "promującą zdrowie", w której harmonijny rozwój
dziecka jest celem nadrzędnym.
W naszej szkole w ramach projektu „Szkoła Inspiracji”
prowadzone były dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej tzn. naprawczo-wyrównawczej. Były to działania
korekcyjne przy użyciu odpowiednio dobranej i sterowanej
aktywności fizycznej pomagające zlikwidować lub złagodzić
odchylenia rozwojowe.

„Uwielbiam zajęcia na
jeżykach i matach
korekcyjnych” - Kinga

Zajęcia matematyczno—przyrodnicze
Na dodatkowych zajęciach matematyczno- przyrodniczych, uczestnicy
mogli rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą i matematyczną, mogli
również rozwiązywać i dyskutować nad problemami z zakresu ekologii
i ochrony środowiska a także uczestniczyć w zajęciach terenowych
i badawczych.
„Na zajęciach ćwiczyliśmy
dodawanie i odejmowanie
liczb, mnożenie i dzielenie,
rozwiązywanie zadań
tekstowych, utrwalanie
pojęć geometrycznych oraz
ćwiczyliśmy umiejętności
praktyczne” - Hubert

Nauczyciele poprzez kierowanie aktywności
dziecka ku wytworzeniu "czegoś, z niczego",
starali się zaspokajać potrzebę twórczej
aktywności dzieci, wzbogacając ich wiedzę
o materiałach, konstrukcjach, namawiać do
zmieniania otaczającej rzeczywistości.
Każde zajęcia wzbogacały atrakcyjne pomoce
dydaktyczne zakupione w ramach projektu np.:
programy komputerowe, gry i maty edukacyjne,
pomoce przyrodnicze, bogata gama rozrywek
umysłowych.
Zajęcia projektowe były dla dzieci zabawą—to
ona dostarczała dzieciom radosnych przeżyć
niezbędnych do prawidłowego rozwoju
umysłowego. W tej formie działalności wyrażały
swoje uczucia i pragnienia…
I to właśnie głównie przez zabawę nasi uczniowie
zdobywali nową wiedzę i nowe umiejętności.

Czytanie i pisanie
Celem zajęć z czytania i pisania było
stymulowanie i usprawnianie funkcji
percepcyjno-motorycznych,
doprowadzenie do umiejętności
poprawnego mówienia, czytania
i pisania - pod względem
kaligraficznym, ortograficznym
i gramatycznym.

„Dzięki zajęciom z
czytania i pisania
zaczęłam płynnie czytać
i ładniej pisać” - Hania

„ Najbardziej podobało mi się
badanie wody oraz różne gry
na matach edukacyjnych, jak
chodziłem do lasu i zajęcia z
zegarem i czasem” - Emil

