
ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI NA 
OBSZARACH WIEJSKICH 

Celem Programu jest tworzenie w regionie świętokrzyskim warunków równych szans 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce ich zamieszkania i pobierania 
nauki szkolnej. Szczególny nacisk położony jest na nabycie i rozwój u uczniów umiejętności 
korzystania z nowoczesnych technologii, m.in. z komputera i Internetu, doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz kształcenie umiejętności rozwijania i 
wykorzystywania myślenia matematycznego.  

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o 
uprawnieniach szkół publicznych kształcące dzieci i młodzież w systemie dziennym, w tym 
również szkoły funkcjonujące przy specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, z 
obszaru objętego Programem prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne 
osoby prawne. W przypadku szkół wchodzących w skład Zespołu, wniosek powinien złożyć 
Zespół, w imieniu tej szkoły. 

 

 

Pracownia językowa 

  

Nasze Gimnazjum zwraca dużą uwagę na naukę języków tak potrzebnych w dzisiejszej 
rzeczywistości. W roku szkolnym 2009/2010 pozyskaliśmy interaktywny zestaw 
multimedialny, który okazał się rewelacją i rewolucją  w  pracowni językowej,  a już w 
kolejnym roku 2010/2011 ze środków Świętokrzyskiego   Programu Wspierania Rozwoju 
Edukacji w 2010r. udało nam się wyposażyć w pełni kompleksową pracownię językową. W 
obecnej pracowni znajduje się komplet nowych mebli:  11 podwójnych uczniowskich biurek 
wraz ze słuchawkami i biurko nauczycielskie z pulpitem sterującym. Nowa pracownia , w 
której także znalazła się nasza tablica multimedialna, przyniosła nauczycielom i uczniom 
nowe możliwości. Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności wsłuchując się w wyraźny 
głos nagrania w słuchawkach, mogą być łączeni w pary konwersacyjne, istnieje również 
możliwość nagrania i odsłuchania swoich wypowiedzi. Klasopracownia ma stałe łącze 
internetowe co w połączeniu z interaktywną tablicą stanowi niebywałe źródło ciekawych 
materiałów do nauki języków: filmy i filmiki, muzyka i słowa piosenek,  cały wachlarz 
ćwiczeń interaktywnych… wszystko to pozwala uatrakcyjnić zajęcia  nie tylko z języków ale 
z każdego innego przedmiotu od muzyki aż do fizyki. 

 

 

 



Pomoce edukacyjne dla kl. I Szkoły Podstawowej 

 
W roku szkolnym 2009/2010 klasa I Szkoły Podstawowej w Radkowie została wyposażona w 
nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt komputerowy, tablicę z nadrukiem oraz meble. Stało 
się to za sprawą uczestnictwa placówki w projekcie „Świętokrzyski Program Wspierania 
Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich”. 
Dzięki zakupionym meblom, każde z dzieci klasy pierwszej ma swoja szafkę, w której może 
zostawiać książki oraz przybory szkolne. Meble te, również dzięki bogatej oprawie 
kolorystycznej bardzo ożywiają klasę i sprawiają, że dzieci lepiej czują się w otoczeniu. Ma 
to szczególne znaczenie wśród najmłodszych, którzy dopiero zaczynają naukę w szkole.  
Pracownia udostępniona dla klasy pierwszej została wyposażona także w stanowisko 
komputerowe z podłączeniem do Internetu, z którego mogą korzystać nauczyciele oraz 
uczniowie. 
Wśród zakupionych pomocy naukowych na uwagę zasługują różnego rodzaju gry edukacyjne, 
pomoce potrzebne do nauki czytania (np. klocki „Logico”, dywanik glottodydaktyczny), 
liczenia oraz różnego rodzaju gry logiczne i manipulacyjne. Zakupiono również instrumenty 
muzyczne tj. klawesy, marakasy i inne, dzięki którym zajęcia z edukacji muzycznej stały się 
bardziej efektywne. 
Podczas przerw dzieci mogą korzystać z różnego rodzaju zabawek, układać klocki,  
puzzle, a więc ciekawie wykorzystywać również wolny czas. 

 

 

Zestaw multimedialny 

 
Dynamiczny rozwój technologii umożliwia nowoczesne rozwiązania w edukacji, które 
zwiększają motywację uczniów do nauki. Dlatego też, kiedy Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie wsparcia w formie pomocy 
rzeczowej i finansowej w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich”, dyrekcja oraz nauczyciele naszej szkoły przystąpili do 
tworzenia wniosku.  
 
W ramach projektu otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci interaktywnego zestawu 
multimedialnego (komputer, tablica multimedialna, rzutnik multimedialny, głośniki oraz 
oprogramowanie specjalistyczne) o wartości ok. 20.000 zł. Tablica interaktywna wzbogaciła 
pracownię językową i jest wykorzystywana jako zastępstwo tradycyjnej tablicy.  
 
Tablica interaktywna przypomina dużą białą tablicę, która współdziałała z podłączonym do 
niej komputerem oraz projektorem multimedialnym. Działa ona jak wielki dotykowy ekran, 
na którym nauczyciele oraz uczniowie mogą wyświetlać dowolną zawartość komputera. 
Wszystko to co mogliśmy dotąd zrobić na komputerze, teraz jest obsługiwane za pomocą 
dłoni na wielkim ekranie. Uczniowie mają możliwość uczyć się poprzez ciekawe programy 
edukacyjne, strony internetowe, filmy DVD  i in.  
 
Kluczem do sukcesu jest to, że każdy materiał graficzny lub multimedialny nie jest tylko 



biernie odtwarzany przez prowadzącego, ale staje się częścią prezentacji, która powstaje 
podczas lekcji. Nauczyciel czy uczeń może pisać, notować, podkreślać i zaznaczać na 
dowolnej aplikacji, zdjęciu, grafice filmie itd. 
 
Tablica dysponuje też własnym specjalistycznym oprogramowaniem, które umożliwia 
przygotowanie zasobów do wykorzystania podczas lekcji czy prezentacji. Nauczyciel 
praktycznie każdego przedmiotu ma do swojej dyspozycji szeroki wachlarz interaktywnych 
ćwiczeń. Może tworzyć swoje własne ćwiczenia do kolejnych lekcji. 
Możliwości wykorzystania jest tak dużo, że trudno wszystkie wymienić w jednym miejscu. 
Najważniejsze jest jednak to ,że uczniowie nie boją się podchodzić do tablicy ale wręcz cieszą 
się gdy są do niej wezwani. 

 

 

 

 

 


