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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 

 

Rozwijamy uzdolnienia komputerowe i językowe 

Zajęcia komputerowe dla dzieci uzdolnionych, realizowane w ramach 
Projektu ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej  w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia 
ogólnego, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki ” w Szkole Podstawowej w Lipie,  prowadzone są 
przez  Panią Renatę Krosnowską. 

Prowadzone są w formie indywidualnej pracy z uczniem, w czasie której 
uczestnicy zostają zapoznani z podstawami dotyczącymi wykorzystania 
programów użytkowych, tj. Word, PowerPoint, Paint. Poznają możliwości 
wykorzystania zasobów internetowych oraz poznają wybrane programy 
edukacyjne dla najmłodszych. Zajęcia uwzględniają korelację treści zajęć 
komputerowych z innymi obszarami edukacyjnymi określonymi w podstawie 
programowej edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym akcentem na rozwój 
zainteresowań matematyczno – przyrodniczych. 

Oprócz zajęć komputerowych w ramach projektu odbywają się „Zajęcia 
dla dzieci rozwijających zainteresowania językowe”, prowadzone przez Panią 
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Małgorzatę Kucharczyk, których celem jest wpieranie uzdolnień językowych 
uczniów. 
 Na spotkaniach uczniowie doskonalą umiejętność posługiwania się 
językiem angielskim w typowych sytuacjach szkolnych oraz poszerzają i 
uzupełniają wiadomości zawarte w podstawie programowej.  
 Dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach projektu oraz 
zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy, zajęcia są urozmaicone i 
atrakcyjne dla uczestników. 
 Na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu odbyła się olimpiada językowa, 
podczas której uczniowie mieli okazję ku temu, aby sprawdzić wiedzę. Wszyscy 
znakomicie wykonali przygotowane dla nich zadania i otrzymali atrakcyjne 
nagrody. 

                                                                               Bogusława Kałużna 
Dyrektor PCPP-P i DM w Jaworze 

 

 

 


