K U L T U R A

Warsztaty w Rudnie

13 kwietnia w świetlicy w Rudnie,
tradycyjnie, odbyły się warsztaty wielkanocne. To jedna z wielu imprez organizowanych przez sołtysa i radę sołecką
oraz dzięki życzliwości sponsorów. Dla
każdego dziecka zapewnione są materiały, a pomocy maluchom udziela liczna,
życzliwa obsługa wydarzenia.
Impreza co roku przyciąga wiele
miejscowych dzieci. Jest to całkowicie

darmowa i kreatywna zabawa dla starszych i młodszych. Tym razem dzieci
przygotowywały stroiki, kartki oraz
palmy wielkanocne. Oczywiście i tym
razem każdy nasz gość otrzymał prezent
i miał zapewniony poczęstunek.
Bardzo dziękujemy za udział w
naszych imprezach i już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie.

Konkurs Gwary
Kociewskiej w Rajkowach

Ogromnym sukcesem dla uczniów i
nauczycieli ZKiW w Rajkowach zakończył się Konkurs Gwary Kociewskiej, w
którym wzięło udział ponad 60 uczestników. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali
swoje gadki na wysokim poziomie i z
ogromnym zaangażowaniem.
Konkurs odbywał się w kilku kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii wiekowej dzieci przedszkolnych i
zerowych wyróżnienie otrzymała Zofia
Fasiczka, w trzeciej kategorii wiekowej
klas IV–VI Amelia Kulpińska zajęła 1.
miejsce, Karol Świtała 3. miejsce. W
czwartej kategorii wiekowej klas VII–VIII
SP i III gimnazjum Zuzanna Tomaszewska zajęła 2. miejsce.
W konkursie brała także udział Marysia Dunajska, Oliver Kulpiński i Mateusz
Fasiczka.
Wszystkim uczestnikom składamy
serdeczne gratulacje.

Warsztaty
tyflopedagogiczne
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym

T

yflopedagodzy: Katarzyna Puczyńska oraz Kornelia Rąbała przeprowadziły warsztaty tyflopedagogiczne z zakresu metod i form pracy z
uczniem słabowidzącym i niewidomym.
W tym roku z warsztatów organizowanych
na terenie ośrodka skorzystały dzieci ze
świetlicy parafialnej oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pelplinie.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
wadami wzroku, z problemami, z jakimi
borykają się osoby słabowidzące i niewidome. Przedstawiono możliwości
pomocy i wsparcia dla osób z dysfunkcją
wzroku. Uczestnicy zwiedzili placówkę,
zapoznali się z pomocami dydaktycznymi, jakie oferuje Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy. Korzystali z
zadań praktycznych, dzięki którym mogli
doświadczyć namiastki barier, z jakimi
spotykają się osoby z wadą wzroku.
Dużym wyróżnieniem dla placówki
oraz pracowników było zaproszenie

na przeprowadzenie warsztatów ze
studentami Pedagogiki Specjalnej na
Uniwersytecie Gdańskim w ramach VII
konferencji „Tyflopedagogika – widzieć
świat rękami”, która odbyła się 10
kwietnia 2019. Podczas warsztatów
zapoznano studentów z metodami
pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku,
omówiono możliwości terapii wzroku,
zapoznano studentów ze sprzętem oraz
pomocami, które można wykorzystać w
życiu codziennym. Pokazano ćwiczenia
usprawniające wzrok oraz możliwości
rozwijania umiejętności posługiwania
się nim.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie jest placówką
prężnie rozwijającą się. Serdecznie
zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełną ofertą
edukacyjno-terapeutyczną.
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