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W maju bieżącego roku mija trzeci miesiąc realizacji projektu edukacyjnego SUPER SZKOŁA
realizowanego przez szkoły podstawowe w Krosnowicach, Jaszkowej Dolnej i Wojborzu oraz
gimnazja w Kłodzku i Wojborzu. Projekt ów, współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakłada wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
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Ponadto projekty odchodząc od tradycyjnych zajęć pozalekcyjnych wprowadzają zajęcia
poprzez zabawę i doświadczenia oraz wykorzystanie ICT, (zajęcia na platformach
edukacyjnych) umożliwiające pracę w domu według indywidualnych potrzeb uczniów.
Szczególnym wsparciem objęte będą dzieci uzdolnione posiadające osiągnięcia konkursowe
różnego szczebla i kończące rok szkolny z wyróżnieniem, zachęcając je do dalszego rozwoju
oraz uczestnictwa (w ramach lig) w konkursach międzyszkolnych.

  

Dzięki działaniom projektowym wszyscy uczniowie z wyżej wymienionych szkół objęci zostali
dostępem do internetowej platformy edukacyjnej, zaś uczniowie mający problemy w nauce
dodatkowymi zajęciami z matematyki oraz języka angielskiego. Dla uczniów chcących rozwijać
swoje zainteresowania w szkołach utworzone zostały ligi przedmiotowe z matematyki, przyrody
oraz języka angielskiego.

  

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, które mają uprzyjemnić i uatrakcyjnić proces nauczania. Każda szkoła
doposażona została w laptopa, projektor, programy multimedialne oraz szereg innych pomocy.
Przyrodnicy otrzymali zestawy preparatów, mapy, mikroskopy i inny sprzęt demonstracyjny.
Matematycy - zestawy gier edukacyjnych, tablice matematyczne, modele brył oraz mnóstwo
innych pomocy. Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego to programy multimedialne,
z których uczniowie mogą korzystać nie tylko na zajęciach dodatkowych, słowniki, książki i
czasopisma do nauki języka obcego oraz edukacyjne plansze i mapy.

  

W maju w szkołach zakończył się cykl projektowych warsztatów AKTYWNY UCZEŃ AKTYWNY
OBYWATEL, którymi objęci zostali wszyscy uczniowie klas IV – VI. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Krosnowicach wymyślili oraz zrealizowali mini projekt, polegający na
ukwieceniu terenu wokół szkoły.

  

W swoje działania zaangażowali całą społeczność uczniowską oraz innych mieszkańców wsi –
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przede wszystkim rodziców, prywatnych przedsiębiorców, którzy wspomogli młodych aktywnych
pomocą finansową i „materiałową” (sadzonki krzewów, kwiaty, itp.) i każdego, kto wrzucił
przysłowiowy grosz do skarbonki. Efekty realizacji projektu widoczne są gołym okiem.
Wystarczy przespacerować się dookoła szkoły i podziwiać rezultaty wspólnej pracy. Ponadto,
dzieci dowiedziały się jak działa wolontariat i przekonały się, ze razem można zdziałać więcej.

  

Uczestnicy projektu mają za sobą jeden konkurs – przeprowadzony 26 marca bieżącego roku 
 w Szkole Podstawowej w Krosnowicach I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LIG
PRZEDMIOTOWYCH, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Przed
dziećmi kolejny konkurs – 27 maja w Zespole Szkół w Wojborzu.

  

W ramach realizacji projektu, który trwał będzie do końca 2014 roku uczniów czeka jeszcze
mnóstwo atrakcji, m.in. wyjazd na Uniwersytet Przyrodniczy do Wrocławia, liczne konkursy oraz
ciekawe zajęcia. Realizatorzy projektu planują przeprowadzenie kolejnych rekrutacji tak, aby
projektowymi działaniami objąć jak największą liczbę uczniów. Z platformy edukacyjnej oraz
pomocy dydaktycznych korzystają wszyscy uczniowie naszych szkół, a SUPER SZKOŁA
wydaje się super inicjatywą i super nową, budującą perspektywą w naszej gminnej edukacji.

  

„Super Szkoła – innowacyjne metody nauczania w Zespole Szkół w Wojborzu” 

  

Całkowita warność projektu:   178 396,00 PLN

  

Wkład Unii Europejskiej:         151 636,60 PLN

  

Budżet państwa:                     26 759,40   PLN

  

Zespół Szkół w Wojborzu w ramach projektu otrzymał nowoczesne wyposażenie i pomoce
dydaktyczne zakupione na kwotę: 71 797,71 PLN

  

„Super Szkoła – innowacyjne metody nauczania w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St.
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Reymonta 
 w Kłodzku” 

  

Całkowita warność projektu:   88 919,40 PLN

  

Wkład Unii Europejskiej         75 581,49 PLN

  

Budżet państwa:                     13 337,91 PLN

  

Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku ramach projektu otrzymało nowoczesne
wyposażenie i pomoce dydaktyczne zakupione na kwotę: 11 998,18 PLN

  

„Super Szkoła – innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych w Jaszkowej 
 i Krosnowicach” 

  

Całkowita warność projektu:   178 164,00 PLN

  

Wkład Unii Europejskiej:         151 439,40 PLN

  

Budżet państwa:                     26 724,60  PLN

  

Szkoła Podstawowa w Krosnowicach oraz Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w
Jaszkowej Dolnej otrzymały wyposażenie i pomoce dydaktyczne zakupione na kwotę: 69 533,
17 PLN.
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