„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”
„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość” to tytuł projektu realizowanego w roku
szkolnym 2014/2015. Projekt z priorytetu IX poddziałania 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zakłada udział uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki oraz zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, przyrody i technologii komputerowej.
Zajęcia języka angielskiego W czasie zajęć uczestnicy tworzyć będą prace plastyczne i plakaty z wykorzystaniem nowego słownictwa, wykorzystają gry planszowe i interaktywne, opracują mapę miasta, kalendarz pogody, będą autorami książki o wakacjach, obejrzą bajki
w języku angielskim(być może odegrają ciekawe role). Zajęcia w grupie starszej urozmaicone
będą tworzeniem filmików, pokazem mody, grami sytuacyjnymi, programem kulinarnym.
Koło przyrodnicze stworzy okazje do obserwowania zjawisk przyrodniczych z daleka i z bliska
(z wykorzystaniem mikroskopu), poznania różnych gatunków roślin i zwierząt (nawet najdziwniejszych), oznaczania wieku drzew, poznania Wszechświata, stworzenia kompasu, ciekawych
doświadczeń z optyką. Wiele zajęć na które zaprosimy uczniów sąsiednich szkól biorących
udział w projekcie, odbędzie się w ogródku dydaktycznym.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Program ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom
uczniów, ich rodziców i moim własnym. Program przygotowany został do realizacji w wymiarze
1 godziny tygodniowo. Dobór treści pozwala na częste odwoływanie się do życia codziennego, co
ułatwia uczniowi pojmowanie niektórych zagadnień.
Ponadto zachęcenie uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, kształtowanie
pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabianie własnej wartości,
zniwelowanie przykrych doświadczeń wiązanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki oraz
rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Koło komputerowe zapewni rozrywkę z komputerem, pokaże jak stworzyć krzyżówkę, rebus,
prezentację multimedialną, przygotować świetne zdjęcie, opracować komiks.
Zajęcia Szkolnego Ośrodka Kariery przybliżą uczestnikom zagadnienia dotyczące ciekawych
zawodów, umożliwią poznanie osób różnych specjalności, zakładów pracy w najbliższym otoczeniu. W grupach drugiego etapu edukacyjnego zajęcia będą próbą odpowiedzi na pytania:
Kim będę? Jakie mam plany na przyszłość? Uczestnicy przygotują autoportret zawodowy
„Ja za kilka lat”, wcielą się w rolę poszukujących pracy, dokonają analizy ogłoszeń i lokalnego
rynku pracy. Urozmaiceniem zajęć będą scenki dramowe „Jaki to zawód?”
Projekt obejmuje grupę 127 uczniów klas II- VI.

