UČNA POMOČ V ZAVODU RAST RUŠE
Spoštovani starši, učenci!
Začenja se obdobje v šolskem letu, ki je za marsikatero družino zelo stresno. To je čas
aktivnega pridobivanja ocen pri vseh predmetih, pisanja testov, spraševanj,
popravljanja in višanja ocen, prav tako se končujejo obveznosti zunajšolskih
dejavnosti.
Marsikdo je prepričan, da v tako kratkem času ne more narediti veliko za izboljšanje
svojega šolskega uspeha ali nadoknaditi manjkajočega znanja, a to nikakor ne drži. Z
malo pomoči in dobrim načrtom dela lahko dosežemo veliko.
V Zavodu Rast Ruše smo za osnovnošolske otroke pripravili program učne pomoči, ki
jo izvajamo vsak delovnik med 13. in 16. uro. Vsakega otroka obravnavamo
individualno, sodelujemo z njegovimi učitelji in zanj pripravimo načrt, v katerem
upoštevamo datume ocenjevanj pri predmetih, pri katerih potrebuje pomoč, s čimer
zagotovimo doseganje kar najboljših rezultatov. Učno pomoč izvajamo z različnimi
učnimi pripomočki in metodami, prilagojenimi tudi otrokom z učnimi težavami. Za
dodatno razlago in utrjevanje snovi uporabljamo spletni izobraževalni portal, na
katerem je posnet in z vajami za utrjevanje podprt celoten učni načrt za osnovne šole,
YUNO, saj je Zavod Rast Ruše pred kratkim postal tudi prva slovenska YUNO točka.
Vabimo vas, da se pridružite našemu programu učne pomoči in po dolgem in napornem
šolskem letu v počitnice zakorakate čim bolj brezskrbno.
Za več informacij nas pokličite na 02 66 88 446.

Še nekaj nasvetov, kako ublažiti skrbi in stiske ob koncu šolskega leta in kako ravnati,
ko se soočamo učnim neuspehom:
❖ odkrit pogovor,
❖ pravočasno iskanje pomoči,
❖ dobro načrtovanje in organiziranje časa, namenjenega učenju,
❖ učenje ločevanja bistva od podrobnosti pri učenju,
❖ zavedanje, da se vztrajnost vedno poplača,
❖ motivacija v brezskrbnem uživanju na počitnicah
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