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Wychodz¹c naprzeciw potrzebom uczniów w za-
kresie nauczaniu przedmiotów �cis³ych (zajêcia mate-
matyczno-przyrodnicze) oraz jêzyków obcych (jêzyka
angielskiego i jêzyka niemieckiego), ukierunkowanych
na rozwój kompetencji kluczowych, Gmina Kobylnica
przyst¹pi³a w 2011 roku do realizacji systemowego pro-
jektu edukacyjnego pod has³em �Przez zabawê do
wiedzy � wzrost kompetencji kluczowych uczniów
i uczennic Gminy Kobylnica�. Oferta skierowana zo-
sta³a do uczniów piêciu szkó³ podstawowych Gminy
Kobylnica: Szko³y Podstawowej w Koñczewie, Szko³y
Podstawowej w Kobylnicy, Szko³y Podstawowej w S³o-
nowicach, Szko³y Podstawowej w Sycewicach oraz gim-
nazjalistów z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Ko-
bylnicy.

G³ównym celem dzia³añ
jest zwiêkszenie zainteresowania
dziewcz¹t przedmiotami matema-
tyczno-przyrodniczymi, podniesie-
nie wyników nauczania z przed-
miotów �cis³ych oraz jêzyków
obcych. W ramach projektu
wsparcie skierowane zosta³o
szczególnie do dzieci zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, trud-
no�ciami w nauce, problemami
wychowawczymi oraz do uczniów
uzdolnionych. Projekt wspó³finan-
sowany jest przez Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i realizo-
wany jest na terenie Gminy Ko-
bylnica od 1 wrze�nia 2011 roku
do 30 sierpnia 2014 roku. Zajêcia
dla uczniów  realizowane s¹
w trzech okresach:
Æ I edycja: od 1 pa�dziernika 2011 roku do 15 czerw-

ca 2012 roku,
Æ II edycja: od 1 pa�dziernika 2012 roku do 15 czerw-

ca 2013 roku,
Æ III edycja: od 1 pa�dziernika 2013 roku do 15 czerw-

ca 2014 roku.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 140 uczniom
(110 ze szkó³ podstawowych i 30 z gimnazjum).

W ramach Projektu realizowane s¹ formy
wsparcia:
ü zajêcia wyrównawcze dla uczniów osi¹gaj¹cych

niskie wyniki  z  przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych i jêzyków obcych;

ü zajêcia pozalekcyjne dla uczniów osi¹gaj¹cych wy-
sokie wyniki w przedmiotach matematyczno-przy-
rodniczych, ICT i jêzykach obcych;

ü zajêcia z innowacyjnych technik uczenia siê;
ü warsztaty z treningu osobowo�ci i planowania ka-

riery edukacyjno-zawodowej.

***
Posiadane przez mieszkañców obszarów wiejskich

kwalifikacje, niekiedy ich brak, stanowi¹ jedn¹ z wa¿-
niejszych barier do przezwyciê¿enia bezrobocia i o¿y-
wienia gospodarczego tych obszarów. Dlatego jednym
z priorytetowych celów projektu jest wzbudzenie

motywacji do nauki i do dal-
szego �wiadomego kszta³ce-
nia siê z uwzglêdnieniem po-
trzeb lokalnego rynku pracy
oraz podniesienie samooce-
ny uczniów i uczennic.

W ofercie znalaz³y siê wiêc
zajêcia nie tylko dla uczniów
maj¹cych problemy w nauce
przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i jêzyków ob-
cych, ale równie¿ warsztaty,
których uczestnikami s¹
uczniowie zdolni, chc¹cy po-
szerzyæ swoj¹ wiedzê i wyko-
rzystaæ j¹ w praktycznym
dzia³aniu.

Dodatkowym atutem tego
projektu jest wspó³praca z Aka-
demi¹ Pomorsk¹ w S³upsku,
w murach której prowadzone s¹

zajêcia laboratoryjne, a tak¿e to, ¿e uczniowie mog¹
uczestniczyæ w wypoczynku letnim na koloniach
w Krakowie, Toruniu oraz w wycieczce do Warszawy.

Uczniowie bior¹cy udzia³ w projekcie mog¹ liczyæ
na ciekawe, aktywne i niestereotypowe metody prowa-
dzenia zajêæ, na udzia³ w warsztatach z treningu oso-
bowo�ci i planowania kariery edukacyjno-zawodo-
wej oraz na poznanie innowacyjnych technik uczenia
siê i samodzielnego poszerzania wiedzy oraz jej selek-
cjonowania. Ponadto, projekt daje równie¿ mo¿liwo�æ
udzia³u w zajêciach wyrównawczych, warsztatach
matematyczno-przyrodniczych i jêzykowych. Szcze-
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gólnie atrakcyjny jest udzia³ w Akademii Asów �
warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez wy-
k³adowców Akademii Pomorskiej w S³upsku.

Dajemy mo¿liwo�æ uzyskania Miêdzynarodowych
Certyfikatów ECDL (prawo jazdy informatyczne). Eu-
ropejski Certyfikat Umiejêtno�ci Komputerowych
ECDL (European Computer Driving Licence), który
za�wiadcza, ¿e jego posiadacz potrafi prawid³owo reali-
zowaæ, przy pomocy mikrokomputera, podstawowe za-
dania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego czy te¿ sieci komputerowej. Kontrola tych
umiejêtno�ci jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym
1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy sprawdzaj¹
podstawowe umiejêtno�ci, potrzebne zarówno w pracy
zawodowej, jak i coraz czê�ciej w ¿yciu codziennym
ka¿dego obywatela Europy. Certyfikat Umiejêtno�ci
Komputerowych, który uczniowie zdobywaj¹ w trakcie
Projektu, zwiêksza równie¿ mo¿liwo�ci znalezienia za-
trudnienia. Europejski Certyfikat Umiejêtno�ci Kompu-
terowych jest jednolity w ca³ej Europie i s³u¿y:
Æ przygotowaniu obywateli Europy do ¿ycia w Spo³e-

czeñstwie Globalnej Informacji;
Æ podniesieniu poziomu umiejêtno�ci wykorzystania

mikrokomputerów w pracy zawodowej i ¿yciu co-
dziennym;

Æ wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu
kwalifikacji, niezale¿nego od kierunku i poziomu
wykszta³cenia pracowników;

Æ opracowaniu modelu edukacji w zakresie u¿ytko-
wania mikrokomputerów;

Æ umo¿liwieniu przemieszczania siê pracowników po-
miêdzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modu-
³ów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europej-
skiej Karcie Umiejêtno�ci Komputerowych. Jest ona
wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejêtno�ci Kom-
puterowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ci¹-
gu maksymalnie 3 lat. Jest wiêc czas na przygotowanie
siê, poznanie mo¿liwo�ci wykorzystania mikrokompute-
rów w dzia³aniu praktycznym i uzyskanie certyfikatu.

Dziêki tym wszystkim dzia³aniom od 01.09.2012 r.
pracownia komputerowa w Gimnazjum w Kobylni-
cy sta³a siê Certfikowanym Laboratorium ECDL,
co oznacza, ¿e uczniowie bior¹cy udzia³ w zdobywaniu
certyfikatu ECDL, nie musz¹ doje¿d¿aæ do S³upska, by
sk³adaæ kolejne egzaminy.

***
Praca na zajêciach wyrównawczych z chemii i fi-

zyki ma charakter indywidualny, dostosowany do mo¿-
liwo�ci ka¿dego ucznia. Celem g³ównym zajêæ jest prze-
³amanie strachu przed fizyk¹ i matematyk¹, ukazanie
ciekawych stron tych przedmiotów, u�wiadomienie przy-

datno�ci wiedzy i umiejêtno�ci zdobytych na zajêciach,
uzupe³nienie zaleg³o�ci i braków w wiadomo�ciach, przy-
wrócenie wiary we w³asne si³y i mo¿liwo�ci, zmotywo-
wanie do samodzielnej pracy, poprawienie umiejêtno�ci
obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych z zasto-
sowaniem technik matematycznych, wyja�nianie bie¿¹-
cego materia³u, przygotowanie do sprawdzianów oraz
doskonalenie umiejêtno�ci  pos³ugiwania siê terminolo-
gi¹ specjalistyczn¹.

Do ka¿dego z tematów przygotowywane s¹ zesta-
wy æwiczeñ, zawieraj¹ce wszystkie potrzebne pomoce
dydaktyczne. Dziêki nielicznym grupom mo¿liwa jest in-
dywidualizacja pracy, polegaj¹ca na sta³ym monitoro-
waniu przebiegu i efektów pracy ka¿dego ucznia, po-
wolnym stopniowaniu trudno�ci oraz systematyczno�ci
i ci¹g³o�ci dzia³añ.

Punktem wyj�cia do pracy z uczniami by³a dog³êb-
na analiza potrzeb edukacyjnych i mo¿liwo�ci indywidu-
alnych uczestników zajêæ. Uczniowie w czasie zajêæ
czuj¹ siê odprê¿eni i  spokojni. Bardzo wa¿ne, wiêc jest
ocenianie postêpów wzmacnianiem pozytywnym.

Pomoce dydaktyczne stosowane w trakcie æwiczeñ
s¹ ró¿norodne i budz¹ zainteresowanie uczniów. Meto-
dy s¹ dostosowane do indywidualnych potrzeb i mo¿li-
wo�ci dzieci. Uczniowie maj¹ szansê na samodzielne
wykonywanie do�wiadczeñ i wyci¹ganie wniosków, któ-
re s¹ nastêpnie przedyskutowywane i korygowane
(w razie b³êdów), co w du¿ym stopniu aktywizuje uczest-
ników zajêæ. Podczas zajêæ rozwi¹zywane s¹ równie¿
testy i zadania rachunkowe, problemowe i obserwacyj-
ne. Czêsto wplatane s¹ równie¿ zadania z egzaminów
gimnazjalnych. Dziêki zajêciom uczniowie systematycz-
nie przygotowuj¹ siê do lekcji, co znacznie podnios³o
wyniki osi¹gane w trakcie testów i sprawdzianów. Pro-
wadzenie zajêæ przynosi pozytywne efekty w pracy dy-
daktycznej i wychowawczej uczniów. Uczniowie czuj¹
siê lepiej i pewniej na lekcjach, chêtniej podejmuj¹ nowe
wyzwania.

***
Zajêcia rozwijaj¹ce z jêzyka angielskiego daj¹

uczniom mo¿liwo�æ poznania faktów z zakresu historii
i kultury krajów anglojêzycznych. Wg³êbianie siê w kul-
turê Wielkiej Brytanii spe³nia funkcje motywuj¹c¹, zwiêk-
szaj¹c efektywno�æ nauki, s³u¿y rozwijaniu wyobra�ni
oraz u³atwia zrozumienie uwarunkowañ spo³ecznych,
politycznych i historycznych danego kraju. Uczy tole-
rancji, otwarto�ci i ciekawo�ci wobec innych kultur.
Poszukiwanie informacji w ró¿norodnych �ród³ach sprzy-
ja rozwijaniu samodzielnego i twórczego my�lenia. Wp³y-
wa tak¿e na wzbogacanie zasobu s³ownictwa. Czytanie
i interpretowanie anglojêzycznych utworów literackich
doskonali sprawno�ci jêzykowe uczniów niezbêdne
w codziennej komunikacji.
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***
Program zajêæ wyrównawczych z matematyki

realizowany w ramach zajêæ wyrównawczych w kla-
sach czwartych i pi¹tych szko³y podstawowej obejmuje
64 godziny lekcyjne w danym roku szkolnym. Zajêcia
prowadzone s¹ w grupach piêcioosobowych. Na zajê-
ciach wykorzystywane s¹ ró¿norodne formy pracy (pra-
ca indywidualna, grupowa, zbiorowa) oraz wykorzysty-
wanych jest wiele pomocy dydaktycznych, oprócz
podrêczników, zeszytów, kart pracy, s¹ to przyrz¹dy i fi-
gury geometryczne, zegary, termometry, kalendarze i gry
edukacyjne.

Podsumowaniem ka¿dej edycji projektu jest
piknik edukacyjny � impreza plenerowa prowadzo-
na przez profesjonalnych animatorów. Eksperymen-
ty, do�wiadczenia naukowe, miasteczko edukacyjne,
konkursy wiedzy i umiejêtno�ci. To tylko niektóre atrak-
cje przewidziane przez pomys³odawców projektu. Naj-
aktywniejsi uczestnicy mog¹ liczyæ na atrakcyjne nie-
spodzianki, m. in. wycieczkê do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, zielone szko³y w okresie wakacji.

Projekt zdaniem uczniów:
Na zajêcia wyrównawcze z matematyki chemii

uczêszczam od pa�dziernika 2012 roku. Zajêcia te
prowadzone s¹ przez nauczycieli ucz¹cych tych
przedmiotów w gimnazjum. Powtarzam na nich wia-
domo�ci, których dok³adnie nie zrozumia³em na lek-
cji. Pomagaj¹ mi one te¿ przed sprawdzianami. Czujê
siê dziêki nim pewniejszy swojej wiedzy, szybciej
rozwi¹zujê zadania i lepiej rozumiem polecenia. Za-
uwa¿y³em tak¿e, ¿e zadania domowe z tych przed-
miotów nie sprawiaj¹ mi ju¿ tyle trudno�ci. Nie oba-
wiam siê te¿ odpytywania w szkole. Zajêcia te bardzo
pomagaj¹ mi w nauce. Piotr, kl. II gimnazjum

Obecnie w ramach projektu uczestniczê w zajê-
ciach wyrównawczych z matematyki, chemii i fizyki.
Mam du¿e problemy z matematyki i by³am zagro¿o-
na z tego przedmiotu. Uczniom, którzy s³abo radz¹
sobie z jakim� dzia³em, udzia³ w zajêciach z projek-
tu, u³atwia przyswajanie wiedzy. Nauczyciele t³u-
macz¹ nam tematy, a¿ wszystko bêdzie jasne. Maj¹
dla nas czas. Moim zdaniem, tego typu zajêcia s¹
bardzo potrzebne, szczególnie uczniom s³abszym, ale
tak¿e tym dobrym. Dziêki projektowi, wiele osób pod-
ci¹gnê³o siê w nauce i poprawi³o oceny. Ju¿ nie je-
stem zagro¿ona. Sabina kl. II gimnazjum

Od tego roku zaczê³am chodziæ na zajêcia wy-
równawcze w ramach projektu �Przez zabawê do
wiedzy�. Uwa¿am, ¿e najbardziej przydatne s¹ za-
jêcia z chemii, poniewa¿ wykonujemy du¿o do�wiad-
czeñ. Natalia

Uczêszczam na zajêcia w ramach projektu ju¿
drugi rok. Najwiêksze korzy�ci z udzia³u w projek-
cie to: zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejêtno-
�ci, utrwalanie zdobytych wiadomo�ci, zabawy na-
ukowe, wyjazdy, zajêcia w terenie oraz mo¿liwo�æ
zdobycia certyfikatów. Dominika

ECDL jest bardzo ciekawy i du¿o siê na tych
zajêciach uczymy. Poznajemy nowe programy i od-
krywamy tajemnice �wiata komputerów. Na matema-
tyce poszerzamy swoj¹ wiedzê. Krzysztof

Dziêki projektowi unijnemu �Przez zabawê do
wiedzy� realizowanemu w naszej szkole aktywniej
spêdzamy czas. Uczymy siê nowych rzeczy i rozwija-
my swoje zainteresowania. Codziennie odbywaj¹ siê
inne, ciekawe zajêcia, dziêki którym moja wiedza
staje siê bogatsza. Poruszamy interesuj¹ce nas te-
maty. Dziêki projektowi mogê zdobyæ certyfikat
ECDL, który pomo¿e mi kiedy� w zdobyciu wyma-
rzonej pracy i u³atwi obs³ugê systemów informatycz-
nych.

Zajêcia na Akademii Pomorskiej realizowane
w ramach projektu daj¹ mi szansê korzystania
z prawdziwego laboratorium chemicznego i pracy na
profesjonalnym sprzêcie badawczym.

Bardzo ciekawym do�wiadczeniem by³a równie¿
wycieczka do Warszawy oraz zajêcia w Centrum Na-
uki Kopernik. Uwa¿am, ¿e ten projekt jest bardzo
dobr¹ inwestycj¹ � inwestycj¹  w ucznia, która na
pewno siê op³aci. Ania

Nauka mo¿e byæ wspania³¹ zabaw¹ pod wa-
runkiem, ¿e jej zdobywanie jest aktywne i sprawia
rado�æ. W Kobylnicy to wiedz¹!ö

¯aneta Mi¹skowska-Dusza
pracownik do spraw informacji,

promocji i monitorowania projektu.
w Zespole Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy

____________
Aby przeczytaæ wiêcej o Projekcie, zapraszamy na nasz¹
stronê internetow¹ www.zsskobylnica.pl (zak³adka pro-
jekt unijny)
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