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wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne
oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności

ułatwiające dalszą edukację i kierowanie ścieżką rozwoju zawodowego

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  z przedmiotów: 
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka. 
Ponadto każdy uczeń będzie uczestniczyć w zajęciach z informatyki (2 godziny w miesiącu) oraz w 
warsztatach prowadzonych przez psychologa i pedagoga (5 godzin w roku).

Realizacja projektu pozwoli uczniom przezwyciężyć niepowodzenia szkolne i otrzymać pozytywne oceny 
końcoworoczne poprzez:
 uzupełnienie wiedzy i wyrównanie zaległości z poszczególnych przedmiotów,
 nabycie umiejętności posługiwania się właściwymi pojęciami, terminami i procedurami w zakresie 

danego przedmiotu,
 wykształcenie umiejętności systematycznej i konsekwentnej realizacji podjętych zadań,
 podniesienie satysfakcji z uczenia się i zwiększenie motywacji do nauki,
 rozpoznawanie własnych zasobów osobistych i ich wykorzystanie w procesie uczenia się, 

kształtowanie otwartości na wiedzę i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 
stresowych,

 nabycie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy,
 podniesienie samooceny.

Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo w 8-osobowych grupach przez cały rok 
szkolny.

Ponadto w ramach każdego przedmiotu uczniowie zostaną wyposażeni w pomoce dydaktyczne, 
materiały biurowe, a przed każdymi zajęciami uczestnicy otrzymają ciepły poczęstunek.

    Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 4 w Mielcu   
    zameldowanych na obszarze powiatu mieleckiego.

Bliższe informacje i zgłoszenia do projektu pod numerem telefonu: 17 773 82 80 lub w biurze projektu 
(Gimnazjum nr 4 sala 58) u koordynatora projektu pani Doroty Buczek-Kolanko i asystenta koordynatora 
pani Aldony Zbrzezny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
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