SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„ INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z
GMINY CHARSZNICA”
Projekt ,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Charsznica
współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi – 152 984,50zł.
Realizacja projektu polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla dzieci klas I - III,
nakierowanych na indywidualną pracę z uczniem, a także doposażeniu bazy dydaktycznej szkół w
pomoce edukacyjne niezbędne do ich realizacji. Działania w ramach projektu objęły 262 uczniów (w
tym 140 dziewczynek i 122 chłopców) / i realizowane był w okresie od 17 września 2012r. do 30
czerwca 2013r. Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I - III, u
których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w
dalszym rozwoju, oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.
Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez
podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i Oświadczenia uczestnika projektu o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Celem głównym projektu było wyeliminowanie u 262 dzieci zaburzeń umiejętności szkolnych
oraz wad wymowy i postawy a także rozszerzenie u dzieci szczególnie zdolnych umiejętności
matematyczno - przyrodniczych, językowych, plastycznych, muzycznych poprzez indywidualizację
procesu nauczania i wychowania.
Cele szczególne projektu to :
- złagodzenie dysfunkcji u dzieci z zakresu wad wymowy, postawy, edukacji matematycznej i
polonistycznej poprzez stworzenie każdemu dziecku objętemu wsparciem, oferty edukacyjno wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych,
- poprawa warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiającym i wspierających
indywidualną pracę nauczycielem uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały
dydaktyczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów określanych podczas przeprowadzonej
diagnozy,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności zdolnych uczniów poprzez
tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości oraz promowanie ich na terenie
szkoły i w środowisku szkolnym.

W 4 szkołach zorganizowano następujące zajęcia :
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytania i pisaniu 360 godzin Zajęcia dla dzieci z
trudnościami w zdobywania wiedzy matematycznej 180 godzin
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych

210 godzin

Zajęcia logopedyczne

240 godzin

Zajęcia rozwiajace zainteresowania plastyczne

30 godzin

Zajęcia rozwiajace zainteresowania muzyczne

30 godzin

Zajęcia rozwiajace zainteresowania językowe

120 godzin

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

30 godzin

Gimnastyka korekcyjna

120 godzin

Osiągnięte rezultaty projektu to:
- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- poprawa tempa i techniki czytania i pisania,
- udoskonalenie umiejętności myślenia matematycznego,
- poprawa artykulacji dzieci z wadą wymowy,
- poprawa umiejętności wykonywania prostych ćwiczeń ruchowych,
- zrozumienie obowiązujących norm społecznych,
- rozwinięcie zainteresowań /uzdolnień uczniów.
Po dziesięciomiesięcznej pracy na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników
projektu można stwierdzić, że zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem . 95% ankietowanych uważało
przeprowadzone zajęcia za interesujące .Natomiast z analizy ankiet, jakie zostały wypełnione przez
rodziców, wynika, że udział uczniów w zajęciach przyczynił się do poprawy efektów kształcenia i
ułatwi funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym. 98% rodziców uważa ,że organizowane zajęcia
uatrakcyjniły ofertę edukacyjną, a 89 % ankietowanych że zaproponowane zajęcia odpowiadały
potrzebom edukacyjnym.

Realizacja projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III SP z
Gminy Charsznica została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty i rezultaty.
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