Projekte mësimore “Praktika bën Shkollën”
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Forma alternative edukimi
Zbulimi i kufireve personale
Përzgjedhje individuale e profesioneve
Paraqitja e mundësive
Praktikë individuale në shumë profesione
Njohja e kapaciteteve personale
Shfaqja e kapaciteteve personale
Sqarim individual mbi ecurine e edukimit
Konsultime mbi ecurine e edukimit
Meditim I përditshëm me të gjitha shqisat
Krijimi I aktiviteteve të reja
Aktivitete praktike
Një bashkëpunim I mundshëm me shkollën
dhe mësimdhenien
E-Mail: rene.bastian@vsp-dresden.de

„Hort-i“
122. Shkolla Fillore

„Am Palitzschhof“
„Hort-i“„122. Shkolla Fillore „Am Palitzschhof“
Gamigstr. 30
01239 Dresden
0172/2522446
hort@vsp-dresden.de
www.vsp-dresden.de
Linjë Tramvaji 1, 9 dhe 13 (Jakob-Winter Platz)
Linjë Autobuzi 66 (Gamigstr.)

Zyrat Qëndrore/ Konsultime
Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.
Rathener Str. 115
01259 Dresden
0351/2139130

Shënime:

Emri:
Info:

Shënime:

ishte këtu:

O

Arsim i specializuar
Struktura e pedagogjisë së Artikulimit

Praktika bën Shkollën
Projekte mësimore në ndihmë të të rinjve

Ndihmë për mësimet
Grupe të përditshme dhe kujdes ambulator

Punë Sociale me kafshë
Maskota e shkollës „Bella“

Hapësirat tona:
„Njerëzit, mirëqënia e tyre, përcaktimi
dhe shpalosja e zotësive të secilit,
qëndrojnë në qender të punës sonë“
Ne jemi pjesë e Shkollës fillore
122 „Am Palitzchhof“
Ne kemi bërë me fëmijët nje vend për të mësuar dhe
për të jetuar – d.m.th i pasur, miqësor për fëmijët,
relaksues, dhe ditë miqësore për klasat 1 deri 4.
Kur fëmijët vijnë në „Shtëpinë e thesareve“ në mesditë,
kanë lënë pas krahëve një kohë mjaft të tendosur. Tani
ato kanë nëvojë për kohë për të luajtur, për t’u çlodhur
dhe për pushim. Ato marrin përkrahje në detyrat e
shtëpisë si nga shokët ashtu edhe nga kujdestarët.
Shtëpia jonë është një vënd shumë i dashur i lagjes,
fëmijëve, por edhe prindërve të tyre, i jepet mundësia
të kalojnë një kohë të bukur sëbashku si dhe të
këshillohen apo të marrin ndihmë.

Fëmijët munden:
•
•
•

Të luajnë, të jenë aktiv, apo të qëndrojnë brenda,
Të ëndërrojnë, hulumtojnë, të bëjnë zbulime të reja
Të bëjnë gjëra të ndryshme komplet ë veçuar

Ofertat mund të jenë:
•
•

•
•
•
•

Sport dhe lojra të ndryshme, (bëhen në mënyrë të
përditshme në liri)
Eksperimente dhe parashikime (Projekte për natyrën
dhe gjerat përrreth)
Ndihmë në bërjen e detyrave të shtëpisë pas
marrëveshjes me mësueset.
Diskutime dhe komunikime, Psh: për teatrin, libra
jashtëshkollorë apo tregime.
Ngjyrosje dhe organizime (Konkurse pikture apo
kurse qeramike) dhe
Të gatuajmë dhe të pjekim (do të provohen receta
të shëndetshme, variante te reja ushqimesh)
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•
•
•
•
•
•
•
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Klasa të mobiluara me kujdes dhe komode
Palestër e madhe për aktivitete, shkollë dhe kohën e lirë
Hapësira të ndryshme sportive
Hapësira të jashtme të gjelbëruara dhe lojra të
ndryshme.
Punime të ndryshme në grup
Punë në grup me prindërit dhe fëmijët
Punime në grup mjaft kreative dhe me shume ngjyra
Maskota e shkollës „Bella“
Punonjëse sociale e shkollës
Kohë e lirë, pushim dhe relaks.
Kompleks i ri për kacavjerrje dhe fushë e re futbolli

Metodika:
•
•
•
•
•
•

Çdo fëmijë ka vendin e tij brenda grupit
Çdo grup duhet të mbikqyret nga kujdestar
Kujdestari është personi përgjegjës për fëmijën dhe
prindërit
Kujdestari merret mundësisht me fëmijët deri në klasë të
katërt
Fëmijët mund të ndërveprojnë me të gjitha grupet
Ne punojmë për hapjen e mendjes, jo të hapësirave.

Oraret:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mëngjes nga ora 06:30 deri në 07:45
Në rast të orëve boshe pas një mirëkuptimi
Pasdite nga ora 11:45 deri në 16:00
Më vonë nga ora 16:00 deri në 17:00
Ngrënia e drekës pas mbarimit të orarit mësimor 12:00
deri në 14:00
Orari i detyrave të shtëpisë nga ora 14:00 deri në 15:00
Në ditët e pushimit nga ora 07:00 deri në 16:00
Eshte e mundur një zgjatje individuale I orarit në rast
emergjence

Rregjistrimet dhe kontratat:
•
•
•
•

Orar I hapur për takime gjatë orarit të shkollës
Të Hënën 11:00 deri në 12:00/Të Martën 16:00 deri në
17:00
Numri I telefonit është gjithnjë I arritshëm (SMS
gjithashtu)
Kontak: René Bastian 0162 – 2856806

„Hort-i“ për fëmijë me arsim special nxënësit e
shkollës së artikulimit:
Përmbajtja, Detyrat dhe Qëllimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrimi
•
•
•
•

Diskutime të përbashkëta dhe vendosmëri në
përcaktimin e nevojës për ndihmë dhe fushëveprimi.
Bashkëpunim me zyrën Sociale për proçedurën e
aplikimit.
Bashkëpunim I ngushtë me kujdestarët (Psh: shkollës,
kujdestarët e kopshtit ditor)
Personi përgjegjës: Sabine Pfeifer

Ndihmë për edukimin
•
•

•
•

Përshkrimi I njerëzve – Çdo njeri……

•

•
•
•
•
•
•

•
•

….ka interesa positive për vetveten
….është i motivuar nga eksperienca personale
.…duhet të bëjë gabime
….mëson më mirë I vendosur para situatave positive
….hulumton me të gjitha shqisat botën përqark
Koha e lirë, puna në grup dhe lojërat janë bazat e formimit

Oferta për fëmiijët e shkollës së artikulimit
Moto: “Fëmija duhet të pranohet, ashtu siç është”
20 fëmijë të klasës së 1 dhe të 2-të
1 Mësuese përmirësuese
4 profesioniste me kualifikimin për “mësuesi
përmirësuese”
Bashkëpunim I ngushtë me mësueset
Grupe me mosha të ndryshme
Diskutime rreth ecurisë
Parashtrimi I planeve dhe diskutime rreth tyre
Dokumentim I ecurive
Kërkohet një vërtetim nga shkolla e artikulimit ne rrugen
Fischhaus
Rregjistrimet bëhen në „Shtëpinë e thesareve“„Am
Palitzschhof“

Ne ndihmojmë fëmijë, të rinj dhe familje me nështirësi
gjatë fazës së edukimit
Gjatë krizave akute, ku duket e pamundur jetesa në
familje
Në situata të vështira sociale, emocionale apo
ekonomike.
Është e nevojshme një miratim nga departamenti I
Mirëqënies Sociale, Dresden për “Ndihmë për arsim”
Mundësohen grupe ditore, ndihma familjare, studim i
dosjes, ndërhyrje në raste krizash, udhëzime për fëmijët
dhe aktivizime në vullnetarizëm.
Takime të hapura familjare
Kontakt: René Bastian 0162-2856806

