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EFEKTY PROJEKTU
„WIEJSKA SZKOŁA W ŚRODKU EUROPY BEZ RÓŻNIC”
LEPSZYM STARTEM W PRZYSZŁOŚĆ
W grudniu 2012 roku zakończył się w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach
projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który dzięki zaangażowaniu
koordynatora, pana Stefana Kokoczki trwał od 1 września 2010 roku.
Z dniem rozpoczęcia projektu wszyscy uczniowie naszej szkoły z zaciekawieniem,
niecierpliwością oraz ogromnym zainteresowaniem czkali na wyniki pierwszej rekrutacji. Po
utworzeniu grup na poszczególne zajęcia dodatkowe z chęcią przychodziliśmy na nie, gdzie
wraz z trenerami nabywaliśmy coraz to nowe wiadomości i umiejętności. Atmosfera panującą
na zajęciach oraz sposób ich prowadzenia w niczym nie przypominały naszych szkolnych
zajęć obowiązkowych, co napawało nas dużą motywacją dobrowolnego w nich
uczestniczenia. Do dyspozycji mieliśmy najróżniejsze pomoce dydaktyczne w tym nowe
podręczniki zakupione w ramach projektu.
Dzięki projektowi u większości uczestników poprawiła się średnia ocen z matematyki,
polskiego czy języków obcych, a szóstoklasiści i gimnazjaliści otrzymali lepsze
przygotowanie do pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu.
Projekt umożliwiał rozwijania pasji takich jak taniec, czytanie w ramach zajęć bibliotecznych,
a nawet sztuka samoobrony Aikido. W miejscowości, w której mieszkamy młodzież nie ma
zbyt wielu miejsc do spotkań i spędzania wolnego czasu. Te zajęcia pozwoliły
zagospodarować aktywnie i w atrakcyjny sposób nasz wolny czas, a uczestnicy mogli
połączyć przyjemne z pożytecznym ucząc się w gronie rówieśników. Ci którzy się nie
zdecydowali mogli oglądać postępy kolegów.
Młodzież zapisana na zajęcia tańca towarzyskiego na koniec roku szkolnego przygotowywała
układy taneczne, które ubarwiały pożegnania ze szkołą na czas wakacji. Nowe umiejętności
nabyte podczas zajęć samoobrony Aikido tak spodobały się młodszym i starszym ich
uczestniczkom i uczestnikom , że pokazywali je swoim nauczycielom wychowania
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fizycznego i innym kolegom. Podobnie było z zajęciami czytelniczymi. Uczestnicy otrzymali
piękne książki, które podobały się wszystkim.
Oprócz tego były zajęcia logopedyczne, na których uczestnicy projektu ćwiczyli wymowę i
chyba najbardziej lubiane zajęcia pedagogiczno-psychologiczne. Na tych zajęciach pani
psycholog przeprowadzała rozmowy z uczestnikami o zachowaniach ludzi w różnych
sytuacjach, a czasami wyświetlała specjalne filmy ukazujące problemy innych dzieci z
poradami jak sobie z nimi radzić.
Z odczuć uczestników projektu wywnioskować można, iż realizowany projekt był
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”! Przedsięwzięcie dało uczniom wiele satysfakcji nie
tylko z faktu przebywania w tym ciekawym gronie, ale również poszerzyło ich horyzonty
myślowe, które z pewnością będą miały wpływ na dalsze wykształcenie.
Uczestniczka projektu
Karolina Winiarska
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