OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Zajęcia pozalekcyjne w SOSW im. MP w Damnicy stanowią znakomitą terapię dla uczniów
niepełnosprawnych. Doskonale rozładowują napięcia psychiczne, wyciszają dzieci ruchliwe
i nadpobudliwe, aktywizują dzieci nieco zahamowane, uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności
i wytrwałości. Są znakomitą okazją do różnorodnych, a jednocześnie bardzo indywidualnych
oddziaływań rewalidacyjnych.
___________________________________________________________________________
W placówce działa:
Zespół teatralny „Pędziwiatry i Spółka" Głównym założeniem działalności koła jest wielokierunkowy
rozwój dziecka z wykorzystaniem jego spontanicznej aktywności i naturalnego zainteresowania
ruchem. W codziennej pracy zespołu wykorzystywane są zabawy dramowe, improwizacje wierszy
i piosenek, słowo i pantomima. Na potrzeby teatrzyku nauczyciele tworzą własne scenariusze,
przygotowują podkłady muzyczne, układają proste teksty sceniczne. Opracowują scenariusze
przedstawień w taki sposób, aby każdy uczeń znalazł w nich swoje ważne zadanie i rolę.
Co roku grupa teatralna przygotowuje i wystawia różnorodne inscenizacje i etiudy teatralne. Scenki
wystawiane są dla publiczności szkolnej oraz pozaszkolnej i prezentują coraz nowsze umiejętności
artystyczne. Zespół teatralny wyjeżdża na międzyszkolne przeglądy i konkursy m.in. do Kościerzyny na Wojewódzki Konkurs Zbiorowych Form Teatralnych „Teatralia”, do Kwidzyna - na Wojewódzkie
Forum Form Teatralnych, do Słupska - na Przegląd Twórczości Ekologicznej „PESTKA”. Wszystkie
wyjazdy przynoszą młodym artystom wyróżnienia i nagrody.
Zespół muzyczny „BIS” przygotowuje oprawę muzyczną na wszystkich uroczystościach szkolnych,
poza tym reprezentuje Ośrodek na szczeblu lokalnym, a także ogólnopolskim.
Zajęcia sportowe organizowane są w ramach klubu „Olimpiady Specjalne - Polska"
Arteterapia - zajęcia plastyczne, podczas których uczniowie przygotowują się do udziału
w różnorodnych konkursach o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej a nawet europejskiej.
Zajęcia pn. „Za pan brat z komputerem” - to nauka korzystania z najnowszych technologii
komunikacyjnych i informacyjnych.
Ponadto od 2000 roku na stałe w kalendarz szkolnych imprez Ośrodka wpisały się:
„Konfrontacje kulturalne”- organizowane w cyklu dwuletnim - w maju. Jest to przegląd twórczości
dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności umysłowej, a także promocja ich możliwości w wielu
dziedzinach artystycznych.
„Damnickie Betlejki” – odbywają się również co dwa lata – w styczniu. Jest to przegląd widowisk
bożonarodzeniowych, Ośrodek rozbrzmiewa wówczas pastorałkami, a widzowie podziwiać mogą
wspaniałe widowiska bożonarodzeniowe.

