
 

 

 Celem projektu pn. „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” 
jest podniesienie kompetencji kluczowych u 399 uczniów z pięciu szkół podstawowych 

poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowych zajęć, w tym zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych (matematyka, przyroda, język angielski) i zajęć z informatyki 

oraz nauki korzystania z technologii TIK, a także zajęć indywidualnych dla 7 uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 91 uczniów objętych zostanie doradztwem 

zawodowym. Łącznie w roku szklonym, w 5 szkołach objętych projektem, przeprowadzonych 

będzie ponad 2 tys. godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Także wyjazdy edukacyjne do 

Robotarium, do Regionalnego Centrum Nauki i Eksperymentu, do Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego. W ramach  projektu zostanie doposażonych 11 pracowni szkolnych 

(matematyczne, informatyczne, przyrodnicze) tworząc tym samym warunki do nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu. Szkoły otrzymają min. zestawy do doświadczeń 

uczniowskich  (w tym mikroskopy cyfrowe i elektroniczne, teleskopy), multimedialne 

programy edukacyjne, pomoce matematyczne (w tym magnetyczne osie liczbowe, 

magnetyczne ułamki, magnetyczne tabliczki mnożenia, bryły, klocki, gry oraz kalkulatory), 

laptopy, tablice interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne.  Projekt obejmuje 

również doskonalenie umiejętności i kompetencji 12 nauczycieli z 5 szkół realizujących 

projekt. Nauczyciele będą uczestniczyć w licznych szkoleniach, warsztatach oraz studiach 

podyplomowych. 

 

 Drugi projekt pn. „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół  

w Wołczynie” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z gimnazjum i liceum, które 

wchodzą w skład Gimnazjalno-Licealnego Zespołu. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 186 uczniów (122 uczniów 

gimnazjum i 64 uczniów liceum) poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 

dodatkowych zajęć, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (matematyka, przyroda, język 

angielski) i zajęć z informatyki oraz nauki korzystania z technologii TIK, a także zajęć 

indywidualnych dla 4 uczniów gimnazjum  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 8 

uczniów liceum objętych zostanie doradztwem zawodowym. Łącznie w roku szklonym w 

Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie  przeprowadzonych będzie blisko 500 

godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Wyjazdy edukacyjne do stacji meteorologicznej we 

Wrocławiu, na Politechnikę Opolską i Uniwersytet Przyrodniczy w Opolu. W ramach  

projektu zostaną doposażone 3 pracownie szkolne (matematyczna, informatyczna, 

przyrodnicza) tworząc tym samym warunki do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu. Szkoły otrzymają min. zestawy do doświadczeń uczniowskich do pracowni 

przyrodniczej (w tym mikroskopy optyczne, wagi laboratoryjne, klatki meteorologiczne oraz 

szafki labor.),  multimedialne programy edukacyjne, figury, plansze do pracowni 

matematycznej oraz tablice interaktywną i projektor.  Projekt obejmuje również doskonalenie 

umiejętności i kompetencji 32 nauczycieli (22 nauczycieli gimnazjum i 10 nauczycieli 

liceum). Nauczyciele będą uczestniczyć w licznych szkoleniach i warsztatach. 

 

 

 


