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w Gminie Bolków 
 

Realizacja projektu edukacyjnego z udziałem 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”.   
Tytuł projektu  to- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy 
kształcenia ogólnego.  
 
Nr ewidencyjny projektu:  POKL.09.01.02-02.223/10 

 
Szkoła rozwija zainteresowania językowe 

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczorowie 
mieli możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności językowych na zajęciach 
prowadzonych przez Panią Martę Siudak, w ramach projektu pn. 
„Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w 
Gminie Bolków”. Grupa liczyła 12 osób, a tematyka 60 godzin zajęć dotyczyła 
najbliższego otoczenia dzieci oraz zagadnień związanych z kulturą, zwyczajami, 
literaturą państw anglojęzycznych. Aktywizacji uczniów sprzyjał dobór metod, 
gry i zabawy językowe, scenki i przedstawienia, piosenki oraz wiele 
zakupionych pomocy dydaktycznych. Dzieci miały możliwość czytania 
książeczek w języku angielskim, wykonywania własnych mini-książeczek, 
pracy na komputerze, szukania informacji w Internecie. W ramach projektu 
odbyły się dwie wycieczki: do Dino Parku w Szklarskiej Porębie i teatru w 
Jeleniej Górze. W czasie wycieczki do Dino Parku dzieci mogły poznać 
zwierzęta z dawnej epoki, zapoznawały się z angielskimi nazwami kontynentów 
i państw, ćwiczyły umiejętność  czytania poprzez odczytywanie wiadomości o 
dinozaurach z tablic informacyjnych. Każdy z uczniów miał szansę zostać 
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archeologiem i brać udział w poszukiwaniu szkieletu dinozaura w miejscach 
przeznaczonych do tego na terenie parku. Dzięki wyjazdowi nastąpiła integracja 
klas młodszych ze Szkoły Podstawowej w Kaczorowie oraz pogłębienie wiedzy 
dzieci. Efekty pracy uczniów mogli podziwiać rodzice podczas zajęć otwartych 
6 grudnia 2011 r. Z okazji Mikołajek zostało przygotowane przedstawienie dla 
rodziców i całej społeczności szkolnej. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
językowe, ich organizacja, atmosfera, treści zostały wysoko ocenione przez 
uczniów biorących w nich udział, jak również rodziców.  

 
Dyrektor PCPP-PiDM w Jaworze 
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