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Projekt „Rozwój daje radość”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

PSP w Zborowskiem
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W gminie Ciasna „Ro
Od grudnia 2013 r.
w szkołach podstawowych
gminy Ciasna realizowany jest projekt „Rozwój
daje radość” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wartość
tego projektu to prawie
700 tysięcy złotych. 12%
wartości projektu tj. około
82,5 tysiąca zł to wkład
własny gminy. Projekt realizowany będzie przez dwa
lata szkolne. Obejmie swoim działaniem około 260
uczniów i uczennic ze szkół
w Ciasnej, Sierakowie Śl.
i Zborowskiem. W ramach

projektu zaplanowano 4 zadania, każde o innym charakterze, ale wszystkie one
mają poprawiać kompetencje
społeczne uczniów i uczennic.
Spodziewamy się, że efektem realizacji tego projektu
będzie wzrost samooceny,
aktywności społecznej oraz
umiejętności szkolnych naszych dzieci.
Pierwsze zadanie –
„Razem radośniej” służy integracji i aktywizacji.
Zaplanowane było z myślą
o uczniach i uczennicach
niepełnosprawnych w naszej gminie. W ramach tego zadania zapewniliśmy im

możliwość wyjazdów na basen kryty w Oleśnie oraz
udział w specjalistycznych
zajęciach muzykoterapii,
artekinezjologii i zajęciach
z psychologiem. To zadanie
w znacznej części jest finansowane z budżetu gminy.
Drugie zadanie – „Rozwijam skrzydła” ma uczyć
wyrażania emocji poprzez
sztukę – tutaj zaplanowano
zajęcia teatralne, warsztaty taneczne i warsztaty
z profesjonalnym aktorem,
spotkania z psychologiem
oraz całą gamę bardzo
atrakcyjnych wyjazdów
edukacyjnych. Uczniowie
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ozwój daje radość”
i uczennice wyjadą do teatru,
filharmonii, m.in. Wrocławia, Pszczyny, Bielska Białej
i Warszawy.
Trzecie zadanie – „Lepszy start” to zajęcia wspomagające umiejętności gwarantujące sukces szkolny,
obejmuje swoimi działaniami
wszystkich uczniów i uczennice mających większe lub
mniejsze trudności w nauce.
Zaplanowano tutaj zajęcia
wspomagające z matematyki i z języka polskiego ale
też terapię logopedyczną dla
uczniów z wadami wymowy.
W ramach tego zadania pro-
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wadzona jest również terapia
pedagogiczna – zajęcia dla
uczniów i uczennic mających
specyficzne trudności w uczeniu się od dysleksji, dysgrafii
i dysortografii po trudności
w koncentracji i zapamiętywaniu.
Czwarte zadanie – „Magia nauki” to międzyszkolne
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Międzyszkolne, bo na zajęcia przyjeżdżają uczniowie ze wszystkich
szkół, jest to okazja, żeby przy
wspólnej pracy nawiązać nowe przyjaźnie. Zajęcia odbywają się w soboty w 4-godzin-

nych blokach. Uczniowie
mają zapewniony dowóz
na zajęcia i II śniadanie.
Mamy tutaj zajęcia dziennikarskie, komputerowe,
językowe oraz zajęcia matematyczno -przyrodnicze.
Te ostanie wzbogacone
zostały o wyjazdy i udział
w warsztatach naukowych
na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach.
Finanse projektu pozwoliły na zakup szerokiej gamy
bardzo atrakcyjnych pomocy, które czynią naukę
łatwiejszą i przyjemniejszą.
Red.

Ciekawe zajęcia
w „Klubie Pytalskich” prowadzi m.
in. Pani Lidia Skorupa, a Kreacje Teatralne
prowadzi pani Iza Weidel (Foto. Wykonali
uczniowie pod opieką A. Rojka uczestniczący w zajęciach Koła Dziennikarskiego
„Juniorpress”)
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