„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego 2007 – 20013 – priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek
edukacyjnych.
W związku z realizacją projektu ,, Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” Szkoła
Podstawowa w Ołdrzychowicach Kłodzkich otrzymała w grudniu w 2010 r. nowoczesną
pracownię przyrodniczą. Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu
Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego 2007-2013. W ramach projektu zostało zakupionych 118
pracowni przyrodniczych służących realizacji zajęć, z wykorzystaniem eksperymentu
uczniowskiego, w zakresie bloku przedmiotowego Przyroda w klasach IV-VI szkół
podstawowych oraz dwóch pracowni specjalistycznych, zlokalizowanych w ośrodkach
edukacji ekologicznej. Całkowita wartość projektu wyniosła 23 250 035,32 zł, z czego wkład
Województwa Dolnośląskiego wyniósł 6 975 010,60 zł., Unii Europejskiej 16 275 024,72 zł.
Ogólnym celem projektu było wyposażenie 120 szkół i placówek województwa
dolnośląskiego w nowoczesne pracownie do realizacji treści programowych bloku
przedmiotowego Przyroda w klasach IV-VI, z wykorzystaniem aktywizujących metod
nauczania, a zwłaszcza eksperymentu uczniowskiego i stworzenie na ich bazie sieci pracowni
dydaktyczno-metodycznych wspierających zarówno warsztat pracy ucznia, jak i nauczyciela.
Celem szczegółowym było uczynienie w większości wyposażonych szkół ośrodków
metodycznych umożliwiających prowadzenie doskonalenia i doradztwa metodycznego dla
dolnośląskich nauczycieli przyrody. Zgodnie z tymi założeniami w szkole w
Ołdrzychowicach przeprowadzono szkolenie „ Pracownia przyrodnicza– część multimedialno
– interaktywna”, w którym uczestniczyli nauczyciele ze szkół w Krosnowicach, Jaszkowej
Dolnej i Wojborzu.
Poprzez uatrakcyjnienie nauczania systematycznie
podnoszone są wyniki
dydaktyczne, jak również można zaobserwować wzrost zainteresowania przedmiotami
przyrodniczymi. Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu pracowni zajęcia dla uczniów są
atrakcyjne i ciekawe. Zakupiony sprzęt pozwala na realizację ćwiczeń uczniowskich w 4-5
osobowych zespołach.
Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” był komplementarny z
przygotowanymi programami doskonalenia nauczycieli w ramach działania 9.4. POKL oraz
programami rozwojowymi szkół w ramach działania 9.1.2 POKL w zakresie przedmiotów
matematyczno- przyrodniczych p.n. „Dolnośląską szkoła liderem projakościowych zmian w
polskim systemie edukacji”.

