start lepsze jutro – zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III w
Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich”

Projekt „Lepszy

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2013/14 w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich zrealizowany został projekt „Lepszy start lepsze jutro –
zajęcia dodatkowe dla dzieci klas IV - VI w Szkole Podstawowej w
Ołdrzychowicach Kłodzkich”. Projekt
ten powstał z inicjatywy rodziców,
pracowników szkoły oraz członków Stowarzyszenia Inicjatywa Edukacyjna „Nasze
Żelazno” które jest projektodawcą. Partnerem w projekcie była Szkoła Podstawowa
im. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich, która bezpłatnie użyczyła
pomieszczeń do realizacji zadań projektowych.
Głównym celem projektu było Podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu
języka polskiego, matematyki i języka angielskiego u 23 dziewczynek i 30 chłopców
w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach poprzez wdrożenie programu
rozwojowego szkoły od 02 IX 2013 do 30 VI 2014r.
Uczestnicy projektu wzięli udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych
z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego . W ramach projektu odbyło się 40
godzin lekcyjnych w każdej z 9 grup. (2 z j. polskiego, 2 z matematyki i 5 z j.
angielskiego) Zajęcia będą prowadzone z użyciem gier, zabaw i konkursów w
grupach 8 osobowych z użyciem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach
projektu: były to słowniki, programy komputerowe oraz podręczniki do zajęć.
Zajęcia były prowadzone z użyciem komputerów i tablicy multimedialnej. Uczniowie
osiągnęli zakładane cele szczegółowe czyli: Wzrost wiadomości i umiejętności z
języka polskiego na poziomie przewidzianym w podstawie programowej, wzrost
wiadomości i umiejętności z matematyki na poziom przewidziany w podstawie
programowej oraz wzrost kompetencji z j. ang. poprzez poznanie 80 nowych słów
i 20 nowych zwrotów angielskich utrzymując wymagany poziom obecności
(min. 80%)
Zajęcia w ramach projektu poprowadzili nauczyciele:
Edyta Maciejewska- j. polski, Monika Sarysz – matemyka,
Joanna Ożga-Laskowska – matematyka
Tomasz Szpulak – j. angielski.

