Návštěva dětí ze Základní školy v Marienbergu
V rámci evropského projektu Sousední světy navštívili 12. 11. 2018 naši školu žáci ze
Základní školy v Marienbergu. Prohlídky naší školy se zúčastnilo 25 žáků a 6 pedagogických
pracovnic. Němečtí žáci byli po příjezdu uvítáni a rozděleni do pěti skupin, aby se mohli
seznámit s činnostmi, postupy a metodami, které na naší škole realizujeme v rámci
podpůrných opatření jako pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tlumočnickou pomoc zajištovalo 11 žáků a jejich učitelka německého jazyka ze Střední
školy diplomacie a veřejné správy s.r.o. v Mostě. Ti doprovázeli skupiny německých žáků a
tlumočili na stanovištích. Během doby, kdy se dětem věnovali učitelé z naší školy a studenti ze
střední školy diplomacie, si mohly německé kolegyně v doprovodu paní ředitelky prohlédnout
budovu školy a její vybavení. Nejvíce se zdržely ve specializovaných učebnách a na
specializovaných pracovištích. Prohlédly si jazykovou laboratoř, učebnu počítačů, třídu pro
výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílny a další třídy. Velice je zaujalo pracoviště EEG
– biofeetbacku. V některých místnostech probíhala výuka. Německé kolegyně se zajímaly o
to, co a jakým způsobem se zde vyučuje.
Žáci z Marienbergu zatím procházeli stanoviště, na kterých si sami vyzkoušeli zajímavé
činnosti z oblasti muzikoterapie, arteterapie a hravého učení v jazykové laboratoři. Seznámili
se také z biofeedbackem a neuro - vývojovou terapií.
Uvedené činnosti a postupy uvolňují stres a napětí, vedou k propojení mozkových
center a navozují pocit pohody. Neuro- vývojová terapie je systém jednoduchých cviků, které
pomáhají zlepšit nervové spojení mezi mozkem a tělem, a tak vytvořit pevný základ
pro všechny aspekty učení.
Metoda biofeedback, biologické zpětné vazby, slouží k všestrannému zlepšování
činnosti mozku. Provádí se pomocí přístroje, který měří mozkovou činnost a zprostředkovává
uživateli vizuální (případně i sluchový) vjem o změnách v mozkové činnosti. Ovládání PC bez
použití klávesnice nebo myši vede k celkovému zklidnění organismu a ke zlepšení soustředění.
Po návštěvě jednotlivých stanovišť a posilnění se občerstvením prokázali žáci
z Německa zájem o českou kulturu a český jazyk. Zahráli a zazpívali v češtině pohádku O veliké
řepě, za což sklidili bouřlivý potlesk od svých českých kamarádů.
Hosté ocenili pečlivou přípravu návštěvního dne na naší škole. Velice pochválili
studenty a žáky 9. ročníků za vzorné průvodcovství a pozvali žáky na svou školu do Německa.
Na konci setkání si obě strany předaly drobné dárky.

