
                                                                                  

SZKOŁA MARZEŃ

W okresie od 15 października 2005 roku do 14 października 2006 roku Szkoła Podstawowa 
w  Sworach  realizowała  program  „Szkoła  Marzeń”  finansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, który służy zwiększaniu szans 
edukacyjnych i życiowych uczniów z gmin wiejskich. Organizatorami programu „Szkoła Marzeń” są:  
Centrum  Edukacji  Obywatelskiej,  Centrum  Medyczne  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej  oraz 
Polska  Fundacja  Dzieci  i  Młodzieży.  W ramach tego  projektu  szkoła  otrzymała  88  tys.  złotych  na 
realizację 10 projektów edukacyjnych.

Działania szkoły zostały zaplanowane w ramach trzech priorytetów:

 Zapewniania równości szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym.

 Kształtowania aktywnych postaw wobec przemian społecznych.

 Aktywizowania społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i 
wychowania młodzieży.

W ramach naszego projektu rozwijano u uczniów podstawowe umiejętności i kluczowe kompetencje, 
pomagano uczniom , którzy mieli problemy w nauce, wspomagano uczniów w kontynuowaniu nauki 
oraz promowano spójność społeczną.

Nasze działania w ramach projektu „Szkoła Marzeń”:

1.”I ty to potrafisz”- projekt wspierający uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

2.”Klub miłośników przyrody”- projekt wykorzystujący technologię informacyjną.

3.”Czysty świat- zdrowe życie”- projekt z zakresu edukacji ekologicznej.

4.”Dobra szkoła”- projekt wspomagający uczniów w przygotowaniu do sprawdzianu zewnętrznego.

5.”Żyję świadomie”- projekt rozwijający umiejętności społeczne i życiowe.

6.”Moja mała ojczyzna- dawniej i dziś”- projekt z zakresu edukacji regionalnej.

7.”Żyjemy zdrowo i bezpiecznie”- projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej.

8.”Szkoła naszą dumą”- przygotowanie święta szkoły metodą projektu.

9.”Akademia języków obcych”- projekt rozwijający umiejętności językowe i komunikacyjne.



10.”Wiem, umiem, potrafię”- projekt wspierający rozwój zdolności i zainteresowań uczniów.

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu społeczności lokalnej i aktywnej współpracy z innymi  
szkołami i instytucjami w środowisku oraz samorząd terytorialny.       

Efekty realizacji projektu zaprezentowane zostały w dniu 11 czerwca 2006 roku na festynie szkolnym 
zorganizowanym z  okazji  Jubileuszu  40-lecia  nadania  imienia  Szkole  Podstawowej  w Sworach  im. 
1000- lecia Państwa Polskiego oraz na Prezentacji Regionalnej w Chełmie w dniu 7 października 2006  
roku.           

           Uczestnicy imprez mogli oglądać wytwory prac uczniowskich z koła modelarskiego, rzeźbiarsko - 
plecionkarskiego, zdobnictwa ludowego, florystycznego, robótek ręcznych, plastycznego, galerię zdjęć 
ze wszystkich imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek, a także egzemplarze 
szkolnej  gazetki  „Tysiąclatka”  redagowanej  przez  szkolne  koło  dziennikarskie  i  albumy  koła 
przyrodniczego,  szkolnego  Klubu  europejskiego  „Mały  Europejczyk”.  Szkolna  grupa  teatralna 
zaprezentowała  zgromadzonej  publiczności  fragment  przedstawienia  „Bajkowy pociąg”,  odbyły  się 
występy grup tanecznych.

       Rok szkolny 2005/2006, czyli czas uczestniczenia w projekcie „SZKOŁA MARZEŃ” to okres bardzo  
intensywnej  pracy  nauczycieli,  artystów  ludowych,  miejscowych  instytucji,  rodziców,  uczniów 
zaangażowanych  w  jego  realizację,  ale  to  czas  niezwykle  efektywnej  pracy  dydaktyczno- 
wychowawczej, która zaowocowała rozwojem zdolności i zainteresowań uczniów, kontynuowanych 
później w dalszej karierze szkolnej, a także po zakończeniu nauki w naszej szkole.


