
Tytuł projektu: „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce” 

Oś IX Wysoka jakość edukacji; Działanie: 9.1 Rozwój edukacji 

I. Realizacja zajęć dodatkowych, kształcących kompetencje kluczowe uczniów 

j. angielski 3 grupy Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc uczniom 
mającym problemy z nauką, uzupełnienie braków w wiadomościach 
jak i wyrównanie poziomu umiejętności uczniów na poziomie 
podstawowym w zakresie czterech sprawności językowych 
(mówieniu, pisaniu, czytaniu ze zrozumieniem, rozumieniu tekstu 
słuchanego) 

j. niemiecki 1 grupa Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc uczniom 
mającym problemy z nauką, uzupełnienie braków w wiadomościach 
jak i wyrównanie poziomu umiejętności uczniów na poziomie 
podstawowym w zakresie czterech sprawności językowych 
(mówieniu, pisaniu, czytaniu ze zrozumieniem, rozumieniu tekstu 
słuchanego) 

matematyka  3 grupy Cel: kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w praktyce, 
rozbudzenie zainteresowań przedmiotami matematycznymi, 
kształcenie myślenia twórczego 

informatyka TIK, 
zakres podstawowy 

3 grupy Cel: rozwój kompetencji kluczowych z informatyki, word, exel; 
kształcenie umiejętności i korzystania z zasobów Internetu przez 
wyszukiwanie informacji 

 

II. Realizacja zajęć dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu dla uczniów 

zajęcia matematyczne 
metodą eksperymentu 

1 grupa Celem zajęć jest podniesienie efektywności kształcenia ucz. w 
zakresie przedmiotów przyrod. W kontekście kształtowania 
kompetencji kluczowych. Istnieje zapotrzebowanie na zajęcia 
laboratoryjne, doświadczenia i eksperymenty, które mają na celu 
wzbudzenie dużego zainteresowania uczniów praz wyzwalanie 
różnorodnych form aktywności. Odpowiednie warunki nauczania 
wzbudzają ciekawości i chęć nabywania umiejętności, 
posługiwania się przyrządami pomiarowymi, poznania 
konkretnych modeli czy opracowania wyników doświadczeń i 
formułowania wniosków. Uzupełnianie wiedzy teoretycznej 
praktycznymi przykładami pomaga w jej zrozumieniu i 
przyswojeniu. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń 
laboratoryjnych i obserwowanie wyników eksperymentów 
wpływa na kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.  

zajęcia przyrodnicze 
metodą eksperymentu 

2 grupy 

 

III. Realizacja zajęć dodatkowych, obejmujących indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

logopedia 1 grupa Cel: wspomaganie kształcenia i rozwój mowy, doskonalenie 
komunikacji 

zaj. korekcyjno - 
kompensacyjne 

1 grupa Cel: usprawnianie i korygowanie zaburzeń funkcji kształtujących 
umiejętności dydaktyczne 

zaj. rewalidacyjno - 
wychowawcze 

2 grupy Cel: rozwijanie komunikacji, budowania relacji społecznych, 
asertywności, akceptacji, kształtowanie własnej osobowości 
ucznia. 

 


