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Powiat. Podsumowali unijny projekt

Uwierzyli w siebie
Ponad 7 tysięcy godzin zajęć pozalekcyjnych oraz  
warsztatów, to efekt projektu „Uwierz w siebie” 
zorganizowanego dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Barcicach oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Samorząd powiatu 
pozyskał na  jego realizację pieniądze z Unii 
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W Zespole Szkół Specjalnych 
uroczyście podsumowano wszyst-
kie działania projektu, które roz-
poczęto z początkiem sierpnia 
2011 roku. W konferencji udział 
wzięli między innymi: Jerzy Śnieg, 
przewodniczący rady powiatu oraz 
Danuta Woronowicz i Włodzimierz 
Dawidowski z zarządu powiatu.

Dobrze wydane pieniądze
-W projekcie wzięło udział 222 

uczniów. Na organizację różnego 
rodzaju zajęć wydaliśmy ponad 1,9 
mln zł. To ogromna kwota i uwa-
żam, że  została dobrze zagospoda-
rowana. Poprzez ten projekt zapro-
ponowano uczniom wiele atrakcji. 
Pozwoliły one spędzić uczestnikom 
wiele miłych chwil - podkreśla 
Włodzimierz Dawidowski, dzię-
kując w imieniu zarządu powiatu 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego realizacji.

Anna Świątkowska była koor-
dynatorem projektu z ramienia 
starostwa.

-To był duży i trudny projekt. 
Jego głównymi adresatami były 
dzieci. Bardzo chcieliśmy go zreali-
zować i udało się nam. W ramach 
projektu zorganizowane zostały 
wyjazdy, wycieczki oraz warsztaty 
edukacyjne, w tym matematyczne, 
fizyczne i chemiczne. Dzieci mogły 
zgłębiać swoją wiedzę i poznawać 
otaczającą ich rzeczywistość - mówi 
Anna Świątkowska.

W Zespole Szkół Specjalnych uroczyście podsumowano projekt „Uwierz w siebie”, realizowany od sierpnia 2011 roku.

Projektem „Uwierz w siebie” 
kierowała Aneta Mroczko.

-Projekt miał przede wszystkim  
pomóc uczniom w przełamywaniu 
barier poprzez stosowanie różnych 
form wsparcia, uatrakcyjnienie 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych. Zorganizowane zostały wy-
cieczki edukacyjne. Opracowano 
indywidualne plany działania. Za-
pewnione zostało wsparcie psycho-
loga, pedagoga oraz innych wykwa-
lifikowanych specjalistów - mówi 
Aneta Mroczko.

Z wykorzystaniem 
multimediów
Zajęcia pozalekcyjne prowa-

dzone były w nowatorski sposób, 
z wykorzystaniem komputerów i 
urządzeń multimedialnych. Wiele 
z nich odbywało się poza terenem 
szkoły. Uczniowie korzystali z róż-
norodnych pomocy dydaktycz-
nych, oglądali filmy i prezentacje 
multimedialne, wykonywali różne 
doświadczenia. Tworzyli także 
prace plastyczne oraz wykonywa-
li zdjęcia. Zakupiony sprzęt  oraz 
pomoce dydaktyczne nadal będą 
służyły rozwijaniu zainteresowań 
uczniów w placówkach, w któ-
rych realizowany był projekt. Jego 
podsumowanie miało także mniej 
oficjalną część. Zorganizowane zo-
stały  piknik integracyjny, a także 
zawody sportowe o Puchar Staro-
sty.                                                     (jk) Nie mogło zabraknąć także kawiarenki z wypiekami, którymi częstowano uczestników pikniku.                       Fot. Jacek Kluczkowski

Robienie ogromnych baniek to nie tylko zabawa, ale także chemia i fizyka. Uczniowie brali udział w różnych warsztatach edukacyjnych.


