W ramach Rządowego Programu
Aktywna Tablica 2021
Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu
do terapii z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
dofinansowanie 42928,00
budżet państwa 34178,00
wkład własny 8750

BioFeedback
EEG Biofeedback to nowoczesna metoda zwiększania efektywności pracy mózgu. Osoba poddawana jest treningowi przez
uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych sterowanych wyłącznie umysłem bez stosowania klawiatury czy myszki.
Treningi EEG Biofeedback poprawiają:
 działania pamięci i koncentracji
 funkcjonowania w stresie
 regulacji emocji
 opanowywania stresu i lęku
Treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych przejawiających wymienione
poniżej zaburzenia i trudności:
 nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 zaburzenia koncentracji i uwagi,
 specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 trudnościami w nauce
 depresją
 zaburzeniami lękowymi
 nadmiernym stresem
 zaburzeniami snu
 zaburzeniami koncentracji

Metoda Warnkego
Metoda Warnkego jest oddziaływaniem podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Zgodnie z
założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.
Treningi metodą Warnkego poprawiają:
Słuchu fonemowego – różnicowania głosek /fonemów

Analizy struktury głoskowej/fonemowej par słów bezsensownych, ich porównywania i abstrahowania głosek/fonemów

Analizy oraz syntezy głoskowej/fonemowej

Pamięci fonologicznej

Integracji wzrokowo słuchowej, pamięci werbalnej długoterminowej, a także szybkiego, automatycznego przypominania
słów oraz podzielności uwagi.


Treningi metodą Warnkego przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych przejawiających wymienione
poniżej zaburzenia i trudności:
Trudności w nauce
 Problemy w nauce czytania i pisania
 Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 Problemy logopedyczne
 Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
 Problemy w lateralizacji
 Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
 Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.


mTalent
mTalent to pakiet programów multimedialnych z przygotowaną bazą terapeutyczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi wpomagających pracę w ramach zajęć:
 rewalidacyjnych,
 terapii pedagogicznej,
 terapii logopedycznej,
 korekcyjno-kompensacyjnych,
 dydaktyczno-wyrównawczych,
 rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 o charakterze terapeutycznym, wspierającym (a także zajęć rozwijających uzdolnienia w wybranych obszarach).
W skład pakietu PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY wchodzą następujące programy:
 mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + mTalent Mowa w kontekście społecznym cz.1 - uczniowie ze
spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Ćwiczenia wspomagają
rozwijanie sprawności komunikacyjnej.
 mTalent Czytanie sylabami Pakiet Ekspert (cz.1 i 2) - zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania, opartych na
zbiorze sylab otwartych oraz ćwiczeń do nauki czytania, inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych.
 mTalent Potrafię. Obszar matematyczny. Klasy 4-6 – zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania
podczas zajęć wyrównawczych,,korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych
 mTalent Ortografia – zestaw multimedialnych ćwiczeń kształcących świadomość ortograficzną i poprawną pisownię
 mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny. Klasy 4-6 – zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania
podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych










mTalent Percepcja słuchowa (cz.1 i 2) mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Pakiet Ekspert) - zestaw
interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację
uwagi opartej na analizatorze słuchowym oraz zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących wyższe funkcje słuchowe.
mTalent Percepcja wzrokowa - zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji
wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym.
mTalent Trudności w pisaniu - specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz
nauki pisania i rozwijania motoryki małej
mTalent Matematyka. Dyskalkulia Pakiet Ekspert +MATEMATYKA. To rozumiem! - zestaw interaktywnych ćwiczeń
wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym
zakresie i dzieci z dyskalkulią + seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami
sprawności językowej.
mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz. 1 i 2) - seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami
wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (6-13 lat) - pakiet multimedialnych programów terapeutycznych z
odrębnymi ćwiczeniami dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego i uczniów starszych.

