Instituția: Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Medgidia
Categoria: “Dezvoltarea de proiecte specifice învățământului preșcolar”
În vacanța de vară 2017 școala noastră a participat la „Atelierele de vară- Sotron 2017”,
inițiativă a Asociației OvidiuRO. Modulul Șotron Doi este program pentru copiii de doi ani sau mai
mari, care din diverse motive nu au frecventat grădinița.
Școala noastră este situată într-unul din cartierele defavorizate ale orașului și foarte mulți
dintre elevii noștri vin la școală fără a frecventa în prealabil grădinița. Acesta este unul dintre motivele
pentru care am organizat Atelierele de vară- Sotron 2017”, sperand că astfel vom atrage cât mai mulți
copii la grădinița!
La aceste ateliere au fost coptați copii Trei cadre didactice din unitatea noastră au participat la
sesiunea de formare a profesorilor de învățămănt preșcolar pe care Asociația OvidiuRO a organizato în luna iunie 2017 la Potlogi(DB).
În primele două săptămâni din luna august s-au desfășurat Atelierele cu 3 grupe a câte 10 copii
neinscriși la grădiniță sau care o frecventează sporadic.
În prima zi s-a organizat ‘Festivitatea de deschidere a proiectului” , ocazie cu care am
prezentat copiilor și părinților activitățile la care vor participa în perioada următoare.
Cu ajutorul setului special de materiale Şotron compus dintr-o carte-caiet, hărți, magnețiplanetă și alte materiale didactice, copiii au explorat lumea care îi înconjoară, pornind de la propria
identitate, până la comunitatea din care fac parte și mult mai departe, până la alte galaxii.
Activitățile desfășurate s-au ghidat pe cele 10 elemente definitorii pentru Atelierele Sotron și
anume:
1.alfabet, axă numere, hartă, curcubeu
2.muzeu tematic, atârnătoare
3.reprezentare grafică: vârstă, culori, zile de naștere
4.experiment
5.poveste, carte
6.invitat
7.excursie
8.operă de artă
9.obiectiv natural
10.obiectiv istoric
Copiii și părinții au fost încântați de participarea la aceste ateliere, numărul acestora crescând simtitor
de la o zi la alta! Ei soseau dimineața,făceau șotronul încă de la intrare, după care timp de 3 ore
desfășurau diferite activităti,iar la sfârșit primeau și o gustare din partea asociatiei. Copiii au fost
foarte încântați deoarece în fiecare zi invățau lucruri noi, participând direct la experimentele
desfășurate.
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