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Projekt „Kurs na wykształcenie”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego adresowany jest do 212 uczniów Zespołu Szkół  Ogólnokształcących nr 2. Trwać on będzie 

od 01 października 2013 roku do 31 maja 2015 roku. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom edukacyjnym i został 

stworzony na podstawie diagnozy sytuacji związanej z potrzebami wyrównywania szans edukacyjnych                             

i podniesieniem jakości kształcenia w szkole.  

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych  poprzez rozszerzenie 

programu rozwojowego szkoły o dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz związane z doradztwem 

edukacyjno-zawodowym. 

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

 Zwiększenie świadomości  212 uczniów na temat własnych predyspozycji i wyboru odpowiedniej ścieżki 

kształcenia dzięki stworzeniu Szkolnego Ośrodka Kariery. Jego działalność  obejmuje 236 godzin  zajęć 

z podziałem na: 

 ZAJĘCIA INDYWIDUWALNE I GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM dla 212 

uczniów.  

 INDYWIDUALNĄ OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ - po 5 spotkań 

 w ciągu całego projektu dla 33 osób. 

 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – tworzenie własnego przedsiębiorstwa. Zajęcia 

dla 20 uczniów. 

 PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM (zajęcia z pedagogiem) dla 212 uczniów. 

 ZAGADNIENIA RÓWNOŚCI PŁCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW BEZ 

PRZEMOCY. Zajęcia adresowane do  212 uczniów. 

 

 Zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych wśród 80 uczniów mających problemy w nauce poprzez 

udział w zajęciach wyrównawczych dzięki takim zadaniom jak: 

 Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Zostaną utworzone 4 grupy po 8 uczniów. 

 Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki. Zostaną utworzone 4 grupy po  

8 uczniów. 

 Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z fizyki. Zostanie utworzona 1 grupa  8 osobowa.  

 Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z biologii. Zostanie utworzona 1 grupa  

 8 osobowa. 

 

 Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych o minimum 10 % u 132 uczniów poprzez udział                         

w dodatkowych zajęciach „Wiem więcej” dzięki takim zadaniom jak:  

 Pozalekcyjne zajęcia z j. polskiego. Zostaną utworzone 3 grupy po 8 osób każda. 

 Pozalekcyjne zajęcia z matematyki. Zostanie utworzonych  6 grup  po 8 osób każda. 

 Pozalekcyjne zajęcia z j. angielskiego. Zostaną utworzone 2 grupy 6 osobowe.  

 Pozalekcyjne zajęcia z j. niemieckiego. Zostaną utworzone 2 grupy 6 osobowe. 

 Pozalekcyjne zajęcia z geografii. Zostaną utworzone 2 grupy 6 osobowe. 

 Pozalekcyjne zajęcia z biologii. Zostanie utworzonych  6 grup  po 8 osób każda. 

 Pozalekcyjne zajęcia z fizyki. Zostaną utworzone 3 grupy po 8 osób każda. 

 Pozalekcyjne zajęcia z chemii. Zostaną utworzone 2 grupy 6 osobowe. 

 

 

 Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 132 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach 

„Akademia sukcesu” prowadzonych przez pracowników naukowych współpracujących uczelni wyższych. 

Zajęcia będą realizowane w ramach 11 wyjazdów w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów  z  języka 

polskiego, biologii, fizyki, matematyki  

i chemii (przez cały okres trwania projektu) . 

 

 

W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery uruchomiona zostanie platforma edukacyjna komunikacji                            

i informacji SzOK, która ma służyć gromadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu informacji edukacyjno-

zawodowych właściwych dla danego typu zajęć;  Umożliwi ona dostęp do informatorów, ulotek, broszur 
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dotyczących rekrutacji na wyższe uczelnie; materiałów dydaktycznych itp.  Poprzez bezpośredni dostęp do 

zgromadzonej bazy zasobów edukacyjnych z każdego punktu, który posiada połączenie z Internetem, 

można będzie korzystać ze zgromadzonych tam materiałów (skryptów, list zadań, kart pracy itp. ), co daje 

nieograniczony dostęp do wiedzy zgromadzonej na platformie. Stanowi także szansę na szybkie i bieżące 

uzupełnianie deficytów wiedzy i umiejętności w sytuacji nieobecności lub choroby. W oparciu o materiały 

zgromadzone na platformie realizowane będą wszystkie zajęcia przewidziane w projekcie . Materiały  na 

niej zgromadzone będą zindywidualizowane pod kątem zaawansowania uczniów i specyfiki zajęć 

projektowych. Uczestniczy projektu posiadać będą zindywidualizowane konto użytkownika (dzięki karcie 

użytkownika, kodowi PIN i hasłu) uzyskają możliwość drukowania i powielania materiałów 

dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć.  

 

 

 


