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W okresie od 01.IX.2010r do 30 .XI.2011r był realizowany projekt 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. 

   

W projekcie uczestniczyli: - 40 uczniów Publicznego Gimnazjum w Skaryszewie  

- 36 uczniów Publicznego Gimnazjum w Makowcu. 

Zostali oni objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących 

kompetencje kluczowe. Uczestniczyli w bloku, który obejmował 30 godzin w miesiącu i 

składał się z : 

• 6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne); 

• 4,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych; 

• 6 godzin zajęć z języków obcych; 

• 4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; 

• 9 godzin zajęć sportowo-wychowawczych. 

Zajęcia stanowiły alternatywną formę spędzania wolnego czasu w sposób twórczy. 

Uczniowie poszerzyli wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. 

Zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
W okresie od 01.09.2010r do 30.11.2011r zrealizowano 58,50 godziny. Po 

przeprowadzonych zajęciach z matematyki uczniowie potrafią stosować terminy i pojęcia 

matematyczne. Wykonują obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych. Operują 

procentami i posługują się jednostkami miar, własnościami figur, obliczają miary figur 

płaskich i przestrzennych. Z fizyki uczniowie przeliczają jednostki na jednostki podstawowe 

układu SI. Potrafią przeprowadzać doświadczenia omawiane na zajęciach programu. 

Wyszukują przetwarzają zdobyte informacje na dowolny tematz fizyki. Znają budowę układu 

słonecznego, historię podboju kosmosu. Z chemii uczniowie umieją określać właściwości 

substancji wskazanej przez nauczyciela, sporządzać mieszaninę, pisać wzory tlenków, 

korzystać z tablicy rozpuszczalności, zapisywać równanie reakcji otrzymywania soli. Na 

geografii uczniowie poznali wartości środowiska przyrodniczego 

i jego zasobów, szacunek do świata. 

Zajęcia z języków obcych. 
W okresie od 01.09.2010r do 30.11.2011r zrealizowano 78 godzin. Po zrealizowanych 

zajęciach uczniowie nie mają barier w posługiwaniu się językiem angielskim. Zwiększyli 

swoje umiejętności posługiwania się językiem w mowie. Poprawili jakość wymowy w 

zakresie płynności i akcentu. Poprawili swoje wyniki w testach sprawdzających. Nabyli 

wiedzę o Unii Europejskiej w języku angielskim. 



Zajęcia z zakresu ITC 
W okresie od 01.09.2010r do 30.11.2011r zrealizowano 78 godzin. Po realizacji zajęć 

uczniowie posiadają umiejętności: planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, 

przejmowania za nią odpowiedzialności, skutecznie porozumiewają się w różnych 

sytuacjach, efektywnie współdziałają w zespole, wykorzystują informację z różnych źródeł, 

efektywnie posługują się komputerem metodami informatyki. Umieją rozwiązywać problemy 

społeczne. Posiadają umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, przygotowani są 

do aktywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie. 

   

Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 
W okresie od 01.09.2010r do 30.11.2011r zrealizowano 58,50 godzin. Po realizacji zajęć 

uczniowie znają własną wartość, dostrzegają wartość drugiego człowieka. Określają swoje 

miejsce w grupie i współdziałają z nią. Analizują własne oczekiwania wobec przyszłości 

zawodowej. Zdobyta wiedza wzmocniła przekonanie o słuszności inwestowania we własny 

rozwój emocjonalny i intelektualny. Nabyli umiejętności z zakresu uczenia się, 

poszukiwania, myślenia, komunikacji, współpracy, działania oraz adaptacji. 

   

Zajęcia sportowo – wychowawcze.  

W okresie od 01.09.2010r do 30.11.2011r zrealizowano 117 godzin. Uczniowie poznali nowe 

formy ruchu. Rozpoznają rodzaj słuchanej muzyki, określają tempo i dynamikę słuchanego 

utworu. Prawidłowo reagują na zmiany rytmu w muzyce i umieją zaprezentować wybrane 

przez siebie kroki taneczne. Dbają o swoją sprawność fizyczną, higienę i zdrowie swojego 

organizmu, prawidłową postawę ciała. Poznali zasadę sportowego kibicowania, rozumieją 

potrzebę aktywności ruchowej Zajęcia te dały uczniom możliwość spędzania czasu wolnego 

aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. 

Na zajęciach uczniowie utrwalali oraz poszerzali swoje wiadomości i umiejętności 

teoretyczne i praktyczne. Poprawiły się kompetencje uczniów. 
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