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W naszej szkole realizowany jest projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. MOŻESZ WIĘCEJ.

W ramach tego projektu prowadzone są:

· zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji - uczestniczy w nich 47 uczniów.

· zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - uczestniczy
28 uczniów.
Zajęcia te mają na celu usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń w nauce,
wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz kształtowanie prawidłowych
postaw wobec nauki. Prowadzone są w ciekawy sposób, przy dominacji metod czynnych.
Wzbudzają zainteresowanie uczniów i pozytywne nastawienie do nauki. Forma zabawowa
zajęć mobilizuje dzieci do maksymalnej aktywności. Zajęcia uwzględniają także indywidualne
potrzeby każdego ucznia.

· zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - uczestniczy w nich 28
uczniów.
Zajęcia te mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w
zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej. Stymulują opóźniony rozwój mowy,
doskonalą już ukształtowaną wymowę, wdrażają do pozytywnego wykorzystania nawyków
poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

· zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej - uczęszcza 7 uczniów.

1/2

Projekt MOŻESZ WIĘCEJ
Wpisany przez Administrator
czwartek, 21 marca 2013 16:57

Ich celem jest wspieranie i stymulowanie rozwoju społecznego dzieci. Służą także poprawie
emocjonalnego funkcjonowania uczniów, uczą rozwiązywania problemów, rozpoznawania i
wyrażania emocji, poznawania przez dzieci swoich mocnych stron, budowania pozytywnego
obrazu samego siebie, rozwijania zdolności akceptacji siebie.

· zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - uczęszcza 20 uczniów.
Zajęcia te wyrównują zaburzenia rozwoju motoryczności, w znacznym stopniu korygują je i
przeciwdziałają ich utrwalaniu oraz pogłębianiu.
//

//

В нем &quot; Вязаные торты и пирожные &quot; должно содержаться точно такое же
количество материи.

Она сообщила это очень привлекательному молодому человеку с темными глазами и
высокими скулами.

Даже если в Вильям не предупредил ее, она бы и так догадалась, что речь идет о его
сумасшедшей семейке.

Что бы там ни происходило это не значит, что мы собираемся оттуда уйти.

Алексей, наши солдаты отступают, они &quot; Веселые конкурсы для больших и
маленьких
&quot; дезорганизованы.

Вам, несомненно, приятно будет узнать, что Эжени Безансон вернули ее имение,
которое заботами верного Антуана скоро опять пришло в прежнее цветущее состояние.
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