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EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Tę okazję naleŜy wykorzystać dla dobra dzieci

16 milionów dla najmáodszych uczniów nadal do wziĊcia
16

listopada ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych
w zakresie Indywidualizacji
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych. To szansa dla
ponad 40 proc. organów prowadzących szkoły, które dotąd
nie złoŜyły wniosków, na wykorzystanie tej moŜliwości.
W wyniku ubiegłorocznego naboru zawarto 177
umów na łączną kwotę niemal 27 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 57, 65 proc.
uprawnionych organów prowadzących.

- WciąŜ dysponujemy ponad 16 mln zł i w związku z
tym, oraz z koniecznością realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego przez wszystkie szkoły podstawowe, na listopad
i grudzień br. zaplanowaliśmy kolejny nabór wniosków
o dofinansowanie projektów
systemowych w tym zakresie – mówi Iwona Nakielska,
dyrektor Departamentu EFS
UMWL. – Taki projekt to spore wsparcie dla szkoły w procesie edukacji. Uwzględnia on
indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego
osobistego rozwoju. Zachę-

cam Państwa do skorzystania
z tej szansy przede wszystkim
ze względu na dobro dzieci.
Wszystkie powinny mieć zagwarantowane podobne moŜliwości.
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III
szkół podstawowych” to waŜny element polityki oświatowej. Jego działania stanowią
spójną i wzajemnie uzupełniającą się całość z działaniami realizowanymi przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i beneficjentów systemowych. Chodzi o wsparcie
szkoły na waŜnym, pierw-

szym etapie edukacyjnym w
realizacji treści i wymagań,
określonych w nowej podstawie programowej i wypracowanych w ramach projektu
systemowego MEN „Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół pod kątem zgodności z
wymogami gospodarki opartej na wiedzy”.
– W ramach tego projektu systemowego – dodaje dyr.
Nakielska – mogą być finansowane m.in. zajęcia dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, zajęcia lo-

gopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z
wadami postawy. Będą to równieŜ specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, jak np. hipo- czy
dogo-terapia. Przewidziane są
teŜ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Projekt umoŜliwia takŜe
doposaŜenie szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt
(np.: specjalistyczne oprogra-
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mowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć.
Adam Piejko

Świat trzeba zmieniać, bo jakby się świat nie zmieniał to by było niedobrze – twierdzą przedszkolaki

Konkurs dla najmáodszych rozstrzygniĊty
P

rzedszkolaki stawiły
się punktualnie w studiu muzycznym Radia
Lublin. W asyście mam i ojców, babć i wychowawców od
razu zaczęły sobie robić zdjęcia na tle sceny z ekspozycją
ich prac. Trzydzieścioro z nich
zdobyło nagrody i wyróŜnienia
w konkursie plastycznym „Jak
zmienia się mój świat”.
Imprezę, podczas której
wręczono nagrody, prowadziła Ewa Dados znana małym
słuchaczom radia z programu „Jasiek”. Pełne ciepła wystąpienia Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa
lubelskiego i Jolanty Szczepińskiej, zastępcy lubelskiego
kuratora oświaty, tylko podgrzewały atmosferę oczekiwania na ogłoszenie zwycięzców
konkursu.
Wreszcie zabrzmiały fanfary. Przyznano I, II i III miejsca oraz wyróŜnienia w trzech
kategoriach: rysunek, obraz
malowany i dowolna technika. Dzieci w nagrodę otrzymały sztalugi, materiały plastyczne, gry i zabawki edukacyjne.
Nagroda główna – tablica interaktywna dzięki pracom przygotowanym przez Olę i Zuzię
trafi do Przedszkola nr 18 w
Lublinie.
– To bardzo miłe zaskoczenie – mówi Lidia Styka, dyrektor przedszkola.– Powiem
szczerze, Ŝe tak troszeńkę
czułam, Ŝe nasze dzieci ładnie pracują. Bardzo się cieszę,
Ŝe nam to tak pięknie wyszło.

Jeszcze bardziej cieszę się z
tej tablicy interaktywnej, bo
będziemy mieć wspaniałą pomoc dydaktyczną.
Dziewczynki, których prace zapewniły ten sukces opowiadają co namalowały:
Zuzia Kopycka z Lublina
– Namalowałam, Ŝe jest duŜo
samochodów i to, Ŝe w przedszkolu mamy róŜne nowe zabawki, klocki róŜne drewnia-

KATEGORIA RYSUNEK
I miejsce: Aleksandra Florek (5l) „Plac zabaw”, Przedszkole nr 18 w Lublinie
II miejsce: Lena Kwiatosz (3l)
- „Moi koledzy”, Przedszkole nr 37 w Lublinie
III miejsce: Martyna Kowalczyk
(6l) - „Dzieci z obszarów wiejskich takĔe
mogñ chodziè do przedszkola”, Przedszkole nr 32 w Lublinie
WyróĔnienia:Anna Kiszka (3l)
- „Plac zabaw”, Punkt Przedszkolny przy
ZS w Krzemieniu, Kinga Kowalczyk (6l)
- „Mama w pracy”, Przedszkole nr 58 w
Lublinie, Hubert Adamczyk (4l - „Dzieci w przedszkolu”, Przedszkole przy ZS w
Karczmiskach, Iza Baryczka (5l) - „Ra-

ne, lalki kowbojskie – opowiada.
Ola Florek z Lublina - A
ja namalowałam plac zabaw,
bo lubię się bawić z koleŜankami.
Ola Haponiuk z Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie wybrała inną technikę
– Ja uŜywałam tektury, wycinałam i przyklejałam przedszkole i dzieci – opowiada.

- Najbardziej lubię malować
dom babci Irenki. Babcia ma
kotka i on się nazywa Maniek.
Ja go tak nazwałam, Maniek.
Ale nie umiem rysować kotów,
tylko psy umiem.
Kredki ołówkowe, świecowe, pastele, farby i plastelina, tusze, patyczki, zdjęcia,
brokaty – to tylko niektóre z
uŜytych materiałów.
– Poziom był bardzo wyso-

ki – mówi Agnieszka Lackowska, artysta-plastyk, członek
konkursowego jury. – Szczególnie cenię prace, które są
wykonane techniką mieszaną. Wymagają one koncentracji, znajomości materiału. Wymagają teŜ odwagi i wyobraźni. Widać jest równieŜ dobrą
pracę pedagogów.
Prace najmłodszych
uczestników (3-4 lata) są

dosny przyjaciel”, Publiczne Przedszkole
Integracyjne im. Kubusia Puchatka w Puäawach, Aleksandra Wanat (5l) - „Zabawy
w ogrodzie przedszkolnym”, Przedszkole
Samorzñdowe w Szczebrzeszynie, DĔesika ãukasik (3,5l) - „Spacer” Przedszkole nr 37 w Lublinie, Michaä Piecek (6l) „Moje wspomnienia z unijnego przedszkola”, Oddziaä Przedszkolny w ZS w Käoczewie, Amelia Wilk (4,5l) - „Amelka, Maja i
Pani Ewa na huĈtawkach po spacerze bödñ
siö huĈtaäy”, Przedszkole Publiczne przy
ZPO im. M.Curie-Skäodowskiej w Trawnikach, Wojciech Petkowicz (5l) - „Osoby bezrobotne mogñ zdobyè nowy zawód i
mogñ pracowaè”, Przedszkole nr 32 w Lublinie, Julia Weremczuk (5l) - „Ja idö do

przedszkola, a mama do pracy”, Przedszkole nr 2 w Cheämie, Magdalena Jedwabnik (6l) - „Park zabaw w Ulhówku”, Gminne Przedszkole w Ulhówku, Paulina Pietrykowska (5l) - „Wszystkie dzieci nasze
sñ”, Przedszkole Samorzñdowe im. Wandy
Cebryków w Zwierzyþcu, Maria PoĈwiatowska (3l) – „KsiöĔniczka Ekologia-duma
Unii Europejskiej”, Miejskie Przedszkole nr
10 im. Marii Kownackiej w Puäawach, Zuzanna Kopycka (5l) - „Wszyscy podróĔujemy”, Przedszkole nr 18 w Lublinie, Magda
Olszewska (6l) - „Nowy töczowy Ĉwiat”,
Przedszkole nr 63 w Lublinie

„Nowy plac zabaw”, Przedszkole nr 3 - ZPO
nr 3 w Miödzyrzecu Podlaskim
II miejsce: Wiktoria Golian (6l)
- „Moje przedszkole”, Przedszkole w Puchaczowie
III miejsce: Natalia Kozak (3l) „Natalka na placu zabaw”, Punkt Przedszkolny w Borysowie
WyróĔnienia: ãukasz Rzymowski (6l) - „Trening”, Przedszkole w ZS w Dñbiu, Weronika Guzowska (3l) - „Nasz plac
zabaw”, Niepubliczne Przedszkole ANIOãEK w
Kijanach, Jagoda Kurzöpa (4l) - „Töczowy
spacer”, Punkt Przedszkolny PRZEDSZKOLANDIA przy SP w Czerniejowie, Bogusz Szuryga (6l) - „Dzieci na basenie”, Przedszkole nr
16 w Lublinie

KATEGORIA OBRAZ MALOWANY
I miejsce: Kornelia Wasiluk (5l) -

zdaniem członków jury bardzo ekspresyjne.
– Mają w sobie pewną
eksplozję – mówi Lackowska.
– To wynika z tego, Ŝe dzieci
nie czują barier. Nie zwracają
uwagi na to, co i jak rysują koledzy. Prace są duŜo bardziej
kolorowe, zawierają mniej
elementów, ale rysowane są
konkretnie i bardzo charakterystycznie.
Na konkurs „Jak zmienia
się mój świat” wpłynęło łącznie ponad 1200 prac z całego
województwa.
– Namalowałem przedszkole i dzieci, które tańczą
– opowiada Michał Piecek
z Oddziału Przedszkolnego
w Kłoczewie – Świat trzeba zmieniać, bo jakby się nie
zmieniał to by było niedobrze
i nudno.
Patrycja Leszczyńska

KATEGORIA INNA TECHNIKA
I miejsce: Julia Wieleba (5l) „Mój ulubiony plac zabaw”, Przedszkole
nr 59 w Lublinie
II miejsce: Olivia ãukasiewicz
(5l) - „Kolorowe latawce”, Przedszkole nr
54 w Lublinie
III miejsce: Paulina Ochal (6l) „DziĈ przedszkole – niedäugo w szkole”,
Przedszkole przy SP w Snopkowie
WyróĔnienia: Ola Haponiuk (5l)
- „Moje przedszkole po remoncie”, Publiczne Przedszkole nr 2 w Parczewie, Kacper
Milewski (5l) - „Jak widzö Uniö Europejskñ”, Niepubliczne Przedszkole Krasnal
III w Lublinie
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