Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich
szkół podstawowych – II edycja.
Czas realizacji i budżet: Projekt realizowany jest od 01.07.2013 do 30.06.2014r.
Całkowita wartość projektu: 238 049,00 PLN
Płatność ze środków europejskich 202 341,65 PLN,
Dotacja celowa z budżetu krajowego 35 707,35 PLN
Tytuł projektu: ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół
podstawowych – II edycja”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Beneficjent: Gmina Miasta Radomia
Cel Projektu: Wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów klas IIII 4 radomskich szkół podstawowych, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb
edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
Cele szczegółowe Projektu:
- zapewnienie dzieciom objętym wsparciem, oferty edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami
edukacyjnymi i rozwojowymi,
- stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających
i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie
bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne,
- zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci biorących udział
w projekcie,
- rozwijanie zainteresowań uczniów korzystających z zajęć dodatkowych dla zdolnych
w ramach projektu,
Grupa docelowa: Projekt skierowany do 197 (94 dziewcząt oraz 103 chłopców) uczniów
i uczennic 4 radomskich szkół podstawowych.
W związku z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych zajęcia rozpoczną się
od XII 2013 r.
W zajęciach będą brały udział dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji; z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych;
z zaburzeniami rozwoju mowy; z wadami postawy; z zaburzeniami komunikacji społecznej
oraz dzieci uzdolnione, które uczestniczą w zajęciach dodatkowych: matematyczno-
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przyrodniczych; W ramach projektu realizowane będą również specjalistyczne zajęcia
terapeutyczne tj.:
- w Zespole Szkół Integracyjnych w Radomiu – terapia EEG BIOFEDBACK,
- w Zespole Szkół Nr 2 - zajęcia terapeutyczne z hipoterapii i dogoterapii.
W ramach projektu szkoły doposażą bazę dydaktyczną. Zostaną zakupione pomoce
dydaktyczne do prowadzenia zajęć, sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy, sprzęt
fotograficzny, muzyczny, pomoce oraz sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, pomoce do zajęć
logopedycznych, matematycznych oraz na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu.
Uczniowie otrzymają materiały piśmienniczo- biurowe oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

