
 

 

PROGRAM POKL 9.1.2 „Równym Krokiem” 

 

W miesiącu październiku 2012 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance 

rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Równym Krokiem”. 

 

Program będzie realizowany w okresie od 01 października 2012 r. do 30 listopada 2013 r. 

Łącznie w projekcie weźmie udział 64 uczniów w tym 37 dziewczynek. Celem ogólnym 

projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez rozszerzenie oferty 

edukacyjnej.  

W związku z powyższym proponujemy 

1. Dwa trzydniowe wyjazdy edukacyjne: 

- grupa matematyczno- przyrodnicza – Jura Krakowsko – Częstochowska. 

- grupa humanistyczna – Praga.  

Wyjazdy połączone będą z warsztatami prowadzonymi techniką „doświadczeń 

poszukujących”. 

 

2. Zajęcia językowe pn. „Podróże z językiem”. 

Program będzie obejmował gramatykę i posługiwanie się językiem w mowie i piśmie. Zajęcia 

będą przeprowadzone metodą eklektyczną polegającą na łączeniu wcześniejszych metod 

wykorzystując ich najlepsze elementy i najbardziej skuteczne techniki nauczania. Dominującą 

rolę w metodzie eklektycznej pełni podejście komunikacyjne. Nacisk położony jest na 

autentyczną komunikację językową, polegającą na udzielaniu i uzyskiwaniu informacji, a 

przede wszystkim na skuteczność przekazu na wszystkich poziomach znajomości języka.    

 

3. Warsztaty przedsiębiorczości. 

Zajęcia będą obejmowały zagadnienia związane z autoprezentacją, zachowaniami 

społecznymi, zapoznaniem się z ofertą lokalnych szkół. Zajęcia mają na celu odkrycie 

zainteresowań i uzdolnień uczestników, wykształcenie aktywnych postaw i pobudzenie 

aspiracji społecznych, pobudzenie przedsiębiorczości i inicjatywy uczestników. 

4. Warsztaty matematyczno – przyrodnicze pod nazwą „Na własne oczy” dla uczniów kl. IV- 

VI z wykorzystaniem ICT.  

Program warsztatów będzie obejmował praktyczne zastosowanie matematyki - prowadzenie 

doświadczeń, obserwacji wraz z rozwijaniem rozumowania, praktycznego wykorzystania 

wiedzy, odczytywania informacji z różnych źródeł. Uczenie logicznego myślenia, 

analizowania, rozwiązywania problemów oraz 3 wyjazdy studyjne w okresie VI-VIII 2013 r.  

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem technik nauczania i wychowania C. Freineta. 

5. Warsztaty matematyczno – przyrodnicze pod nazwą „Na własne oczy” dla uczniów kl. I- 

III.  



Program warsztatów będzie obejmował wykonanie projektów długoterminowych z 

wykorzystaniem programów komputerowych, doświadczenia na przyrządach, praktyczne 

zastosowanie wiedzy matematyczno –przyrodniczej w różnych dziedzinach życia, zagrożenia 

ekologiczne w najbliższym otoczeniu, itp. oraz 3 wyjazdy studyjne w okresie VI-VIII 2013 r.  

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem technik nauczania i wychowania C. Freineta.  

 

6. Warsztaty humanistyczne „Do góry nogami”  dla uczniów kl. I- VI 

 

Warsztaty prowadzone będą w grupach mieszanych wiekowo. Uczniowie będą uczyć się 

pełnienia różnych ról i funkcji społecznych. W programie zajęcia: teatralne, muzyczne, 

plastyczne, dziennikarskie, filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, miejscami i zdarzeniami 

oraz 3 wyjazdy studyjne w okresie VI-VIII 2013 r. Warsztaty będą prowadzone z 

wykorzystaniem technik nauczania i wychowania C. Freineta. 

 

7. Zielona szkoła nad Bałtykiem. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem technik 

nauczania i wychowania C. Freineta. 

 

REKRUTACJA - będzie prowadzona przez realizację spotkania i prezentacje projektu na 

terenie szkoły, przekazywanie informacji na zebraniach z rodzicami, informacje na str. 

WWW gminy Prudnik oraz na str. WWW szkoły. Rekrutacja będzie polegać na przydzieleniu 

uczniów do odpowiednich grup na zajęcia. UP będą mogli wziąć udział w dowolnej liczbie 

zajęć, w zależności od zainteresowania i wolnych miejsc. Proces rekrutacji zostanie 

zakończony protokołem, porządzonym przez komisję rekrutacyjną 


