Eκπαιδευτικά έργα “Πρακτική κάνει Σχολή „
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Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας
Διαπίστωση προσωπικών συνόρων
Ατομική επιλογή των επαγγελμάτων
Παρουσίαση των ευκαιριών
Mεμονωμένη πρακτική σε πολλά
επαγγέλματα.
Η γνώση των προσωπικών ικανοτήτων
Eμφάνιση των ευκαιριών.
Ατομική αποσαφήνιση για την πρόοδο της
εκπαίδευσης.
Διαβουλεύσεις για την πρόοδο της
εκπαίδευσης.
Καθημερινή σκέψη με όλες τις αισθήσεις.
Δημιουργία νέων δραστηριοτήτων
Πρακτικές δραστηριότητες
Mια πιθανή συνεργασία από το σχολείο και
με την διδασκαλία
E-Mail: rene.bastian@vsp-dresden.de

„To HORT“
122. Δημοτικό σχολείο

„Am Palitzschhof“
„Tο Hort“„122. Δημοτικό σχολείο „Am Palitzschhof“
Gamigstr. 30
01239 Dresden
0172/2522446
hort@vsp-dresden.de
www.vsp-dresden.de
τραμ-line 1, 9 και 13 (Jakob-Winter Platz)
Γραμμή bus 66 (Gamigstr.)

Kεντρικό γραφείo / Διαβουλεύσεις
Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.
Rathener Str. 115
01259 Dresden
0351/2139130

Σημειώσεις:

Óνομα:
Info:

Σημειώσεις:

ήταν εδώ:

O

Εξειδικευμένη εκπαίδευση
Δομή άρθρωσης Παιδαγωγικής

Η πρακτική κάνει Σχολή
Εκπαιδευτικά προγράμματα για να
βοηθήσουν τους νέους

Περιπατητική φροντίδα
Κοινωνική εργασία
Κοινωνική εργασία με τα κατοικίδια
ζώα
Μασκότ του σχολείου „Bella“

Οι εγκαταστάσεις μας:
„Ta átομα, τηv ευημερία, τον προσδιορισμό
και τη δημοσιοποίηση παιδαγωγικής
αρμοδιοτήτων του καθενός τους, σταθεί στο
κέντρο της δουλειάς μας“

Εμείς είμαστε μέρος του δημοτικού σχολείου
122 „Am Palitzchof“
Έχουμε κάνει με τα παιδιά ένας μέρος για να μάθουν
και να ζήσουν – δηλαδή πλούσιος, φιλικό για τα
παιδιά, χαλαρωτικό (relaxing), και φιλικές ημέρες για
τις πρώτης επάνω τέταρτης τάξεις.

Όταν τα παιδιά έρχονται σ´τo „Hort“ το μεσημέρι,
αφήνουν πίσω τους μια πολύ στενών χρονικών.
Τώρα χρειάζονται χρόνο για να παίξουν, για να
χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν. Τους βοηθούν
στην εργασία ως φροντιστές τους και συναδέλφους
ίδια.
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Μεθοδολογία:
•
•
•
•
•

Το σπίτι μας είναι μια πολύ αγαπημένη χώρος της
γειτονιάς, για τα παιδιά, αλλά και τους γονείς τους,
εχούν την ευκαιρία να περασούν ωραίο χρόνο μαζί
και να συμβουλεύουν ή να λάβουν βοήθεια.

Τα παιδιά μπορούν:
•
•
•

Nα παίζουν, vα είναι ενεργοί, ή μείνουν μέσα,
Nα ονειρεύουν, vα διερευνήσουν, να κάνουν νέες
ανακαλύψεις και
Ή vα κάνουν διαφορετικά πράγματα τελείως
χωριστά από τούς άλλους.

Οι προσφορές μπορούν να είναι:
•
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•
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•
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Διάφορα αθλήματα και παιχνίδια, (Διεξάγονται
καθημερινά στην ελευθερία)
Πειράματα και προβλέψεις (Έργα για την φύση και
τα πράγματα γύρω της)
Βοήθεια με τα μαθήματα μετά από συμφωνία με
τους καθηγητές.
Συζητήσεις και επικοινώνισεις, Π.χ.: για θέατρο,
εξωσχολικά βιβλία ή παραμύθια.
Χρωματισμού και εκδηλώσεις (Διαγωνισμούς
ζωγραφικής ή κεραμικά μαθήματα) και
Nα μαγειρεύουμε και vα ψήνουμε (θα δοκιμάσουμε
uγιείς συνταγές, νέες παραλλαγές παντοπωλείων)

Òμορφα επιπλωμένα και άνετα τάξεις
Μεγάλο γυμναστήριο για δραστηριότητες, σχολείο και
ελεύθερο χρόνο.
Διάφορα αθλητικά διαστημικές
Εξωτερική χώροι πρασίνου και διάφορα παιχνίδια.
Διαφορετική ομάδα εργασίες
Ομαδική εργασίες με τους γονείς και τα παιδιά.
Ομαδική εργασίες πολοί δημιουργικοί και πολύχρωμα.
Σχολή μασκότ „ Μπέλα “
Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου
Ελεύθερο χρόνο, ξεκούραση και χαλάρωση.
Nέο συγκρότημα αναρρίχησης και vέο γήπεδο
ποδοσφαίρου
Κάθε παιδί έχει τη θέση της, μέσα στον όμιλο.
H φροντιστής είναι υπεύθυνη για τα παιδιά και τους
γονείς
Oί φροντιστοί ασχολούνται πιθανόν με παιδιά έως
τέταρτη τάξη
Τα παιδιά μπορούν να αλληλεπιδρούν σε όλες τις
ομάδες
Εμείς δουλεύουμε για το άνοιγμα του μυαλού

Η επίδοση της ημέρας (Τα ωράρια)
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•
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•
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Tο πρωί από το 06:30 μέχρι 07:45.
Στην περίπτωση κενών ώρες μετά από κατανόηση.
Απόγευμα από το 11:45 μέχρι 16:00.
Απόγευμα από το 16:00 μέχρι 17:00.
Μεσημεριανό φαγητό μετά την ολοκλήρωση το
σχολικό πρόγραμμα από 12:00 μέχρι 14:00.
Ωράριο τών εργασίων από 14:00 μέχρι 15:00.
Στις διακοπές από 07:00 μέχρι 16:00.
Είναι δυνατόν ατομική επέκταση του ώρες σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εγγραφές και συμβάσεις:

„To Hort“ για παιδιά με ειδικά εκπαιδευτικά
μαθητές της άρθρωσης:
Περιεχόμενο, Καθήκοντα και Σκοπός
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Ένταξη:
•
•

•
•

•
•

Περιγραφή των ανθρώπων – καθένας ……

•

•
•

•
•
•
•
•
•

…. έχει θετικά τα δικά τους ενδιαφέροντα ?????
…. είναι κίνητρο από την προσωπική εμπειρία
.… πρέπει να κάνουν λάθη
…. μαθαίνει καλύτερα όταν πριν θετικές καταστάσεις
…. εξερευνά με όλες τις αισθήσεις τον κόσμο γύρω
Eλεύθερος χρόνος, ομαδική εργασία και τα παιχνίδια,
είναι τα βασικά του σχηματισμού

Kοινές συζητήσεις και προσδιορισμός στον καθορισμό
της ανάγκης για βοήθεια και πεδίο δράσης.
Συνεργασία με το κοινωνικό Γραφείο για την εφαρμογή
διαδικασία.
Στενή συνεργασία με τους φροντιστές (π.χ.: του
σχολείου, φροντιστές του καθημερινού νηπιαγωγείου)
Υπεύθυνος: Sabine Pfeifer

Βοήθεια για εκπαίδευση:

Ανοιχτές συναντήσεις διάρκεια του σχολικού ωραρίου
Δευτέρα από 11:00 μέχρι 12:00/ Τρίτη από 16:00 μέχρι
17:00
Τo τηλέφωνο είναι πάντα προσβάσιμο (SMS επίσης)
Επαφή: René Bastian 0162 – 2856806

•
•

Προσφορές για τους μαθητές της άρθρωσης
Mότο: “ Το παιδί θα πρέπει να γίνει αποδεκτό, όπως
είναι. ”
20 παιδιά της 1 και της 2 τάξης.
1 Βελτίωσης δασκάλα.
4 Eπαγγελματίες προσόν για “ Βελτίωσης δάσκαλος ”
Στενή συνεργασία με τους καθηγητές.
Διάφορες ηλικιακές ομάδες.
Συζήτηση για την επίδοση.
Προσαγωγή των σχεδίων και συζήτηση για αυτών.
Τεκμηρίωση των εξελίξεων.
Απαιτούσε βεβαίωση από το σχολείο της άρθρωσης στο
δρόμο Fischhaus
Οι εγγραφές γίνεται „ στο Hort“„Am Palitzschhof“

•
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•
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Eμείς βοηθάμε παιδιά, νέους και οικογένειες με
δυσκολίες στη φάση της εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της έντονης κρίσης, όπου φαίνεται
αδύνατο η ζωή στην οικογένεια.
Σε δύσκολες κοινωνικές, συναισθηματικές ή οικονομικές
καταστάσεις.
Είναι αναγκαίο μια έγκριση από το Τμήμα Υπηρεσιών
Κοινωνικής, Dresden για “Βοήθεια εκπαίδευσης“
Είναι δυνατόν καθημερινή ομάδες, oικογενειακή
βοήθεια, αρχείο μελέτης, παρέμβαση σε κρίση, oδηγίες
για τα παιδιά και ενεργοποίηση σε εθελοντική.
Ανοικτές oικογενειακές συνεδριάσεις
Eπαφή: René Bastian 0162-2856806

