Projekt „Im więcej wiem – tym więcej chcę”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

31.01.2015 r. zakończyła się realizacja projektu „Im więcej wiem – tym więcej
chcę” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt ten
powstał z inicjatywy rodziców, pracowników szkoły oraz członków Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej,
które było projektodawcą. Partnerem w projekcie było Starostwo Powiatowe w
Kłodzku.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu
porozumiewania się w języku obcym oraz poprawa w zakresie trudności
rozwojowych u 41 dziewcząt i 43 chłopców kl. I-II Gimnazjum w ZSO w Bystrzycy
Kłodzkiej w okresie od 01. 02. 2014 do 31. 01. 2015.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych zajęciach
dodatkowych z Laboratorium Językowego, Grupy Terapeutycznej oraz NO STRESS
prowadzonych przez Panie: Luizę Brzezicką, Martę Czermak, Magdalenę Gacek
oraz Amandę Konefał . W ramach zajęć językowych oraz NO STRESS uczniowie
podzieleni byli na 8- osobowe grupy w zależności od stopnia zaawansowania.
Grupy terapeutyczne składały się z 5 uczestników.
W ramach projektu w okresie od 01.02.2014 do 31.01.2015 r. odbyło się 180
godzin lekcyjnych z języka niemieckiego, 120 godzin terapeutycznych oraz 60
godzin zajęć NO STRESS.
Celem zajęć z j. niemieckiego było zwiększenie motywacji do nauki tego
języka, osiągnięcie przez uczniów wyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym
oraz rozwijanie umiejętności. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi,
z naciskiem na konwersację, zastosowanie języka w codziennych sytuacjach z
elementami dramy, gier oraz zabaw dydaktycznych z użyciem pomocy zakupionych
w ramach projektu, którymi były: słowniki oraz podręczniki do zajęć, które zostały
przekazane wszystkim uczestnikom projektu.
W ramach zajęć grupy terapeutycznej uczniowie wzięli udział w zajęciach
mających na celu zmniejszenie ich specyficznych trudności w uczeniu się,
zmniejszenie stresu szkolnego. Zajęcia poprowadzone były przez terapeutę
pedagogicznego. Zakupiono 2 komputery na potrzeby pracowni terapeutycznej, a
każdy z uczniów otrzymał zestaw 9 zeszytów podręcznika ORTOGRAFFITI

W ramach zajęć NO STRESS uczniowie wzięli udział w zajęciach ruchowych,
z naciskiem na działanie korekcyjne i relaksacyjne. Zajęcia prowadzone były z
użyciem mat do yogi oraz kijów do Nordic Walkingu, które zostały przekazane
uczniom.
W okresie od 01.02.2014 do 31.01.2015 osiągnięto zakładane cele
szczegółowe czyli:
- Poprawa w zakresie specyficznych trudności w nauce u 20 uczniów kl. I-II
Gimnazjum w ZSO (9 dz. i 11 ch.) w Bystrzycy Kłodzkiej mierzona uzyskaniem
wyniku min. 80% w teście końcowym w okresie od 01. 02. 2014 do 31. 01. 2015
- Zwiększenie kompetencji z języka niemieckiego u 24 dz. i 24 ch. kl. I-II
Gimnazjum w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej mierzonych testem końcowym z wynikiem
min. 80% w okresie od 01. 02. 2014 do 31. 01. 2015
- Zmniejszenie negatywnych skutków stresu i nabycie poprawnych nawyków
przeciwdziałających wadom postawy u 8 dz. i 8 ch. uczniów kl. I-II Gimnazjum w
ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej poprzez uzyskanie wyniku min. 80% w karcie oceny w
okresie od 01. 02. 2014 do 31. 01. 2015.
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