Multimedialne programy edukacyjne eduSensus

W ramach programu „Aktywna Tablica” od stycznia 2022 r. w naszej szkole pojawiła
się seria multimedialnych programów z wydawnictwa Nowa Era.
W skład zestawu wchodzą takie programy jak: LOGOPEDIA PRO, SPEKTRUM
AUTYZMU PRO, WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO, DYSLEKSJA PRO oraz MOC
EMOCJI.
LOGOPEDIA PRO to multimedialna pomoc edukacyjna, która świetnie wspiera
terapię logopedyczną. Są to m.in.: MÓWIĄCE OBRAZKI, ZABAWY SŁOWEM, LOGOGRY oraz LOGORYTMIKA. Wyróżnia je ciekawa grafika, pobudzająca wyobraźnię
uczniów, a także profesjonalne opracowanie treści ćwiczeń pod względem merytorycznym.
Pomoc niezwykle przydatna jest na zajęciach z dziećmi mającymi problemy z artykulacją
głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem. Ponadto świetnie sprawdza się
w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program uatrakcyjnia terapię
logopedyczną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, dzieci z autyzmem oraz opóźnionym
rozwojem intelektualnym. Multimedialne programy angażują uczniów w wykonanie ćwiczeń
dzięki atrakcyjnej grafice, stymulacji za pomocą szeregu bodźców wizualnych i
dźwiękowych, a także kształceniu poczucia sprawstwa.
SPEKTRUM AUTYZMU PRO wspiera rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i
komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu. To bardzo przydatne narzędzie w pracy
terapeutycznej również z dziećmi, u których występują trudne zachowania. Program wspiera
uczniów

w

zakresie

funkcjonowania

społecznego,

pomaga

w

terapii

zaburzeń

komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych.
WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO to program przeznaczony do wczesnej terapii
zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Ponadto wspomaga stymulację
wielozmysłową oraz wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Program zachęca do
komunikacji, kształci, stymuluje rozwój, dając jednocześnie możliwość uczestnictwa w
dobrej, mądrej zabawie.

DYSLEKSJA PRO jest to zestaw materiałów multimedialnych wspomagających
umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz
kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną. Z programu korzystają nauczyciele
prowadzący zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi problemy
z nauką pisania i czytania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji i z
dysleksją rozwojową.
MOC EMOCJI to nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalnospołecznych dzieci. Został stworzony we współpracy z psychologami dziecięcymi i
terapeutami. Program wspomaga budowanie pozytywnego obrazu siebie, kształcenie
umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, funkcjonowania i współpracy w grupie.
Ponadto wspiera zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych oraz rozwój empatii.
Jakim słowem można określić multimedialne programy eduSensus opisane powyżej?
Jednym słowem - BOMBA! I to nie byle jaka, bo edukacyjna, przed którą nie należy
uciekać!!! 

