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O projekcie

Skąd pomysł na projekt?

Cele projektu

Projekt „Równe Szanse w Gimnazjum w
Kleosinie” realizowany był w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Kleosinie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego, w partnerstwie z
Polskim
Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów
KLANZA Oddział Białostocki. Kwota otrzymana
na realizację projektu to 232 000 zł.

Gimnazjum jest szkołą wiejską znajdującą się na
terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Ograniczony
dostęp do kultury, atrakcyjnych form edukacji
(nowoczesnych laboratoriów naukowych, szkół
językowych, zajęć artystycznych) wzbudził
potrzebę organizacji szerokiej gamy zajęć
dodatkowych oraz lepszego wyposażenia
pracowni.
Z wywiadu przeprowadzonego z nauczycielami
na początku roku szkolnego 2011/2012 wynikła
potrzeba szkolenia kadry pedagogicznej w
zakresie motywowania uczniów do nauki oraz
stosowania innowacyjnych form oceniania i
kształcenia.
Opierając się na wynikach ankiet i sondażu
stworzyliśmy projekt, który był odpowiedzią na
zidentyfikowane potrzeby dzieci, rodziców i
nauczycieli.

Głównym celem projektu jest rozwój
kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum.
Cel główny projektu został osiągnięty poprzez
takie działania, jak:
• Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej
przez przeszkolenie nauczycieli na temat
innowacyjnych metod nauczania i oceniania;
• Podwyższenie jakości procesu kształcenia przez
stworzenie (wyposażenie) pracowni fizycznej;
• Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły przez
wprowadzenie 23 zajęć dodatkowych;
• Rozbudzenie świadomości ucznia gimnazjum w
zakresie wyboru danej ścieżki edukacyjnej
(kariery) przez udział w zajęciach doradztwa
zawodowego.

Realizacja projektu
Zajęcia dodatkowe

Szkolenia nauczycieli
38 nauczycieli uczących w gimnazjum wzięło
udział w szkoleniach na temat oceniania
kształtującego i technik motywowania uczniów
do nauki.
Przeszkolenie nauczycieli przyczyniło się do
jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły
wskutek stosowania zdobytej wiedzy i
umiejętności przez nauczycieli w czasie zajęć
lekcyjnych i dodatkowych.

Wyposażenie pracowni
W ramach podwyższania jakości kształcenia utworzona i wyposażona została
pracownia do nauki fizyki oraz zakupione zostały środki dydaktyczne do nauki
innych przedmiotów. Działanie to pozwoli w nowoczesny sposób realizować
założenia nowej podstawy programowej.

W ramach projektu rozszerzono ofertę edukacyjną
wprowadzenie 23 zajęć dodatkowych:
- zajęcia językowe (wyrównawcze i rozwijające),
- zajęcia laboratoryjne z fizyki, chemii, biologii i geografii,
- zajęcia matematyczne (wyrównawcze i rozwijające),
- zajęcia medialne i efektywnego uczenia się,
- zajęcia artystyczne (plastyczne, teatralne, medialne),
- zajęcia na basenie,
- zajęcia doradztwa zawodowego
- zajęcia „cyrkowe”,
- Akademia Młodzieżowych Liderów

szkoły

przez

Wycieczki

Podsumowanie projektu

W ramach poszerzania horyzontów młodzieży zorganizowane zostały
trzy wycieczki do Warszawy i wycieczka do Torunia.
Poszczególne wycieczki obejmowały inne grupy uczniów biorących udział w
projekcie tak, aby każdy miał możliwość wyjazdu. W sumie z wycieczek

Przewidujemy, że działania edukacyjne podjęte w ramach projektu
wyposażyły grupy docelowe w nowe umiejętności i wiedzę, która z
pewnością będzie przenoszona na szersze środowisko (ich rodziny,
sąsiadów i grupy rówieśnicze). Wpłynie to z pewnością na wyższą
samoocenę uczestników, podwyższenie poziomu motywacji, większą
integracje oraz wzrost zaufania do zaangażowanej szkoły jako instytucji.

skorzystało 168 uczniów
gimnazjum. Zgodnie z
budżetem projektu
większość kosztów
związanych z wyjazdami
pokryła Unia Europejska.

Realizację projektu oceniamy bardzo wysoko. Liczymy, że jeszcze nie raz
podejmiemy takie wyzwania.

