
Tytuł projektu
POLSKO - CZESKIE MALUCH NA START: WYRÓWNYWANIE 

SZANS EDUKACYJNYCH PRZEDSZKOLAKÓW Z 
POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO

Wnioskodawca Gmina Lubomia

Partner
Masarykova základní škola a Mateřská 
škola Bohumín Seifertova 60 / Základní 
škola a mateřská škola, Horní Suchá

Dotacja z EFRR 14 010,55 EUR

Termin realizacji 01.11.2009 - 30.06.2010

omysł na napisanie i realizację projektu i polskich dzieciach przedszkolnych.
pt. "Polsko-czeskie maluch na start - Wszystkie wyżej wymienione działania służyły 
wyrównywanie szans edukacyjnych wypracowaniu polsko-czeskiego "systemu" wsparcia P

przedszkolaków z polsko - czeskiego pogranicza" zrodził rozwoju dzieci w niesprzyjających środowiskach 
się po przeanalizowaniu głównych problemów wychowawczych a także umożliwiły integrację 
i bolączek dotyczących edukacji przedszkolaków przedszkolaków oraz ich wychowawców we wspólnych 
z polsko-czeskich pogranicznych gmin - Lubomia i Horni zajęciach logopedycznych, muzycznych, plastycznych 
Sucha. Ze względu na małe zaangażowanie rodziców, oraz ruchowych. Podobny cel przyświecał nauczycielom 
małą ilość placówek przedszkolnych, oraz brak środków przedszkolnym polskim i czeskim, którzy podczas cyklu 
finansowych w tych placówkach na dodatkowe zajęcia spotkań pogłębiali swoją integrację, przełamywali 
wyrównawcze, często zaburzone zostaje przyswajanie bariery językowe, narodowościowe oraz mentalne 
przez dziecko umiejętności potrzebnych do nauki poprzez wymianę doświadczeń, wspólne praktykowanie 
czytania i pisania, niezbędnych w osiągnięciu dojrzałości oraz pracę w grupach warsztatowych.
szkolnej. Bezpośrednimi odbiorcami projekty były dzieci 

Celem niniejszego projektu była zatem pomoc z Gminy Lubomia i Horni Sucha (terenów zagrożonych 
dzieciom wiejskim z gmin partnerskich w wyrównaniu  wykluczeniem społecznym), dzieci z grupy ryzyka mające 
szans edukacyjnych oraz ułatwienie startu w życie deficyty w następujących funkcjach: grafomotorycznej, 
szkolne poprzez eliminowanie wad wymowy. W ramach analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, logicznego 
projektu zorganizowano konferencję logopedyczną, myślenia i rozumienia, a co za tym idzie wad wymowy. 
szkolenie logopedyczne oraz spotkania z czeskimi Równorzędną grupą docelową tego projektu była kadra 
przedszkolakami, w trakcie których przeprowadzono nauczycielska z terenów tych gmin, potrafiąca 
warsztaty muzyczne, plastyczne oraz zręcznościowo- umiejętnie pomóc dzieciom w wyrównywaniu ich szans 
ruchowe. Ponadto, na potrzeby projektu dokonano edukacyjnych poprzez wczesne rozpoznawanie 
zakupu sprzętu multimedialnego oraz specjalistycznego i kierowanie przedszkolaków do specjalistów - 
oprogramowania logopedycznego, które następnie logopedów. Pośrednim odbiorcą byli rodzice, rodziny 
posłużyło do wyposażenia stanowiska logopedycznego, i opiekunowie dzieci biorących udział w projekcie, 
jakie powstało w trakcie warsztatów i umożliwiło przedstawiciele obu samorządów oraz społeczność 
przeprowadzenie diagnozy logopedycznej na czeskich lokalna.
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