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Cele
•

Włączenie w proces dydaktyczny przedszkola nowego sposobu kształcenia.

•

Upowszechnianie nowoczesnego podejścia do edukacji i włączanie w proces uczenia
się i nauczania nowych technologii.

•

Rozwijanie umiejętności zawartych w podstawie programowej.

•

Aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach.

•

Stwarzanie warunków sprzyjających nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach
fizycznych i intelektualnych.

•

Rozwijanie umiejętności zawartych w indywidualnych programach edukacyjnoterapeutycznych (IPET) dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
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•

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci.

Opis
W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu pandemii Niepubliczne
Przedszkole im. Walta Disneya w Chrzanowie zaplanowało i zorganizowało pracę w formie
zdalnej. Konkretne zadania zapisane w podstawie programowej postanowiliśmy realizować
w postaci nagranych przez nas filmów i umieszczać je na kanale YouTube placówki. Metoda
ta nie jest ściśle ograniczona miejscem ani czasem, co umożliwia rodzicom elastyczne
dostosowanie pory odtwarzania filmu z zajęciami do aktualnego planu dnia. Zajęcia
odbywają się według tematyki i kolejności treści zawartych w miesięcznych planach pracy
opracowanych przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych. Przedszkolaki swoją
wiedzę i umiejętności pogłębiają także poprzez szereg zadań, zabaw i gier dydaktycznych
przygotowanych przez nauczycieli.
Z biegiem czasu w przedszkolu powstała także platforma edukacyjna, która umożliwia
nadzór pedagogiczny nad przebiegiem nauczania dzieci, w tym tych ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, oraz ułatwia rodzicom dzieci kontakt z nauczycielami.
Jednocześnie prowadzone są zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego przy użyciu platform komunikacyjnych i aplikacji typu: Zoom czy
Messenger. W ramach tych zajęć realizowane są zadania wynikające z IPET. Ponadto,
przez cały okres zawieszenia zajęć, na fanpage’u przedszkola na Facebooku zamieszczane
są propozycje aktywności poza przedszkolnej, w celu rozwijania indywidualnych umiejętności
i zainteresowań. Realizowane są m.in. zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu logopedii ,
zajęcia aktywności ruchowej oraz języka angielskiego. Przedszkole objęło wsparciem
psychologicznym swoich wychowanków oraz ich rodziców.
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