
„Warto odkrywać i rozwijać talenty”

 

Współczesna szkoła zgodnie z założeniem reformy systemu edukacji ma dbać

przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz kształtować w

nim  takie  cechy  jak:  otwartość,  aktywność  i  kreatywność.  Świetnym  polem  do

realizacji  tego  zadania  są  zajęcia  organizowane  w  szkole  poza  lekcjami  i

obowiązującym programem szkolnym. 

Zajęcia  pozalekcyjne  stanowią  część  dydaktyczno-wychowawczej  pracy

szkoły i są podejmowane w czasie wolnym od czynności powszechnie uznawanych

 za  obowiązkowe.  Zajęcia  te  stanowią  ważny  czynnik  sprzyjający  pogłębianiu

nauczania  i  wychowania  oraz  kształcenia  czynnej  postawy  uczniów  wobec

otaczającej rzeczywistości.

Praca  w  kołach  zainteresowań  polega  na  organizowaniu  uczniów  w

kilkuosobowe zespoły  do  prowadzenia  z  nimi  zajęć  według określonego planu i

programu,  w  celu  rozwijania  ich  indywidualnych  uzdolnień  i  zamiłowań,

poszerzania  i  pogłębiania  wiedzy  oraz  umiejętności  związanych  z  określoną

dziedziną nauki, sztuki, sportu, organizowania czasu wolnego, pogłębiania działania

wychowawczego.

Zajęć pozalekcyjne organizuje się zgodnie z takimi zasadami jak:

 dostosowania  działalności  pozalekcyjnej  do  potrzeb  i  zainteresowań
wychowanków oraz  ich możliwości psychofizycznych

 dobrowolności uczestnictwa wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych

 atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych dla uczniów jako stymulatora pożądanej
aktywności 

Jest rzeczą wiadomą, że wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w

placówkach specjalnych jest ściśle powiązane z zajęciami pozalekcyjnymi. Z faktu

tego wynika jasno, że zajęcia te służą poszerzaniu wiedzy uzyskanej na lekcjach o

nowe  treści  i  pomagają  uczniom  zdobyć  nowe  doświadczenia,  umiejętności  i

sprawności.  Uzupełniają  i  wspomagają  pracę  lekcyjną  i  wychowawczą  szkoły



poprzez stosowanie odmiennych treści, metod i środków. Dobrowolne i swobodne

działanie, które charakterystyczne jest dla wszelkiej działalności w czasie wolnym,

posiada duże wartości. Przede wszystkim wpływa odprężająco na organizm ludzki,

jak  również  budzi  i  rozwija  zainteresowania  w  różnych  dziedzinach  życia.  Na

terenie  Okruszka  działają  różne  koła  zainteresowań,  w których  uczniowie  mogą

kształtować  i  rozwijać  swoje  zainteresowania  i  pasje,  pogłębiają  wiedzę,

przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w

grupie  osób  o  podobnych  zainteresowaniach.  Zaangażowanie  i  pomysły

prowadzących sprawiają, że zajęcia są bardzo popularne wśród uczniów.
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