
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I-III szkół podstawowych

W  roku  szkolnym  2011/2012  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki kontynuowana była w naszej  szkole realizacja projektu systemowego pod 
nazwą  „INDYWIDUALIZACJA PROCESU  NAUCZANIA  I  WYCHOWANIA 
UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY BIAŁA PODLASKA”. 
Program, którego realizację przewidziano od 19 września 2011 r. do 15 czerwca 2012 
r.  skierowany  był  do  najmłodszych  uczniów.  Umożliwił  szkole  sfinansowanie 
dodatkowych  zajęć  dla  dzieci  szczególnie  uzdolnionych  i  mającym  specyficzne 
trudności  w nauce,  a  także  ułatwił  zakup specjalistycznego sprzętu  i  materiałów 
dydaktycznych. W projekcie uczestniczyły nauczycielki pani Barbara Konkol, pani 
Justyna Firsiuk, pani Joanna Grochowska, pani Monika Kiryluk.
 

       W ramach projektu w szkole przeprowadzonych zostało ogółem 360 godzin 
następujących zajęć:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych;
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych;
• zajęcia teatralne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 

        W poszczególnych zajęciach specjalistycznych brały  udział te dzieci, u których 
zdiagnozowano  określone  problemy.  W  zajęciach  rozwijających  zdolności  i 
zainteresowania  brali  udział  uczniowie  szczególnie  uzdolnieni.  Rekrutacja 
uczestników odbyła  się  w oparciu  o  diagnozę  przeprowadzoną  przez  pedagoga, 
pielęgniarkę szkolną, lekarza  i nauczycieli.
      Ponadto jednym z zadań projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Na 
potrzeby uczniów zakupiony został m. in.  sprzęt komputerowy, oprogramowanie, 
gry,  drobny sprzęt  do zajęć,  labirynty drewniane,   instrumenty,  radiomagnetofon, 
sprzęt  sportowy,  akcesoria  teatralne,  plansze  i  tablice  dydaktyczne,  mikroskopy, 
globus itp.
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