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Unijny projekt "SUPER SZKOŁY" na ukończeniu
Od ponad półtora roku w gminie Brzeg Dolny wdrażany jest
projekt unijny „Super szkoły”. W marcu rozpoczęły się
ostatnie cztery miesiące jego realizacji. Głównym celem
projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez wzbogacenie
oferty szkolnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych. Cel ten jest zgodny z założeniami przyjętymi w Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki na lata 2007 – 2013. Aby ten cel zrealizować w poszczególnych szkołach realizowane
są plany pracy zgodne z obowiązującą podstawą programową. W ramach projektu uczestnicy
korzystają z bezpłatnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Są to następujące bloki zajęć:
- dydaktyczno-wyrównawcze: z języka polskiego oraz matematyki
- specjalistyczne: logopedia, terapia pedagogiczna dla uczniów/uczennic szkół podstawowych
oraz warsztaty relaksacyjno-wyciszające (wg Schultza i Jacobsona) i zajęcia Gimnastyka
mózgu (wg Dennisona) dla gimnazjalistów
- pozalekcyjne z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych: zajęcia językowe
z angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki, przyrody. Dodatkowo
w gimnazjum zajęcia z fizyki, chemii
- warsztaty doradztwa zawodowego, skierowane do uczniów klas szóstych szkół
podstawowych oraz dla gimnazjalistów.
Dzięki prowadzonym zajęciom biorąca w nim udział młodzież, ma możliwość pogłębiać
swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania czy też uzupełniać braki w danej dziedzinie.
Wszystko po to aby podnieść kompetencje intelektualne, społeczne i emocjonalne dzieci oraz
zwiększyć w przyszłości ich szanse edukacyjne. Zajęcia prowadzone są tak aby uczniowie
otrzymywali wiedzę, umiejętności o takiej samej jakości niezależnie od płci, statusu
społecznego, co jest zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Na ostatnie miesiące zaplanowano także dwa wyjazdy edukacyjne tj: na Politechnikę
Wrocławską oraz do Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Projekt zakończy się
w czerwcu konferencją podsumowującą projekt, której celem będzie upowszechnienie
osiągniętych rezultatów projektu.
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Ciekawostki:
Projekt „Super szkoły” został wybrany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do działań
promujących efekty wdrażania Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku.
W dniu 09.11.2011 roku na antenie TVP Wrocław jako
przykład dobrych praktyk w cyklu audycji „Niezwykła
szansa dla zwykłych ludzi” emitowany był odcinek
promujący nasz projekt. Zostały w nim przedstawione wybrane zajęcia, które odbywają się
w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej nr 6. Wyemitowany film można obejrzeć na
http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/niezwykla-szansa-dla-zwyklych-ludzi/wideo/
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efektów wdrażania projektu „Super szkoły” jest artykuł
w publikacji „Dobre praktyki PO KL na Dolnym Śląsku
-

Edukacja”.
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ten

prezentuje

przykłady

ciekawych projektów edukacyjnych realizowanych na
Dolnym Śląsku.
To co nas wyróżnia to kompleksowość wsparcia udzielonego w dwóch cyklach tj. w roku
szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012. Mamy nadzieję, że cały projekt zakończy się
pozytywnymi wrażeniami wśród uczestników biorących udział w projekcie.
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