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Od 01 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku realizowany jest w naszej gminie projekt 

„Stawiamy na edukację” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 

różnic w jakości usług edukacyjnych.  

  W ramach projektu realizowane są: 

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE            

            W okresie od lutego do kwietnia 2012 przeprowadzono 543 godziny zajęć 

uzupełniających.  Udział  kontynuowało 668 uczniów, w tym 333 dziewcząt i  335 chłopców. 

Zajęcia odbywały się we wszystkich szkołach gminy Lipie. Realizowane były w oparciu o 

autorskie programy nauczania. Uczennice i uczniowie biorący udział w zajęciach 

uzupełniających czynią postępy w nauce. Dziewczynki i chłopcy otrzymują wiedzę i 

umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci. 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 

              W tym samym okresie przeprowadzono również 386 godzin zajęć specjalistycznych, 

podczas których objęto pomocą 83 uczniów (20 dziewcząt i 63 chłopców). Na zajęciach 

logopedycznych kontynuowano pracę w zakresie usprawniania motoryki i koordynacji 

narządów artykulacyjnych. Wykorzystywano pomoce zakupione w ramach projektu Na 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjnych systematycznie prowadzono ćwiczenia usprawniające 

różnorodne dysfunkcje występujące u uczennic i uczniów. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone 

były z uczniami i uczennicami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

w oparciu o zalecenia i wskazania poradni. Nauczyciele ukierunkowywali uczennice i 

uczniów na osiągnięcie w przyszłości sukcesu w szkole poprzez oddziaływania zmierzające 

do prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego, likwidację bądź zahamowanie wad 

wymowy, kompensację zaburzonych funkcji. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 

           Przeprowadzono 317 godzin zajęć rozwijających, w których uczestniczyło 324 

uczniów ( 219 uczennic i 105 uczniów).  Nauczyciele/nauczycielki są świadomi wpływu 

stereotypów na sposób prowadzenia zajęć i dobór materiałów edukacyjnych, w aktywny 

sposób zachęcali do przełamywania stereotypów płci. Uczestnicy przygotowywali się do 

konkursów organizowanych przez kuratorium i placówki kultury, egzaminów gimnazjalnych 

oraz sprawdzianu po szkole podstawowej. Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych 

wzbogacono o pracę z tablicą interaktywną, co pozwoliło bezpośrednio obserwować zjawiska 

biologii, geografii, fizyki i chemii. Na zajęciach humanistycznych przygotowano  inscenizacje 

teatralne, konkursy recytatorskie oraz  wystawy prac uczniów.   

WYJAZDY EDUKACYJNE 

Odbyły się wyjazdy na pokazy doświadczeń z fizyki  na AJD oraz do planetarium w 

Częstochowie dla 138 uczennic i uczniów. Celem pokazów była popularyzacja fizyki poprzez 

wykład połączony z ciekawymi eksperymentami fizycznymi. Prowadzono proste 
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eksperymenty z wykorzystaniem materiałów codziennego użytku, trudne lub wręcz 

niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych. Młodzież biorąc w nich czynny udział, 

miała możliwość zauważenia związków fizyki z innymi naukami w tym z techniką XXI w., 

poznania zjawisk atmosferycznych w skali laboratoryjnej, np. jak powstają wiatry, opady 

atmosferyczne, rosa, szron, szadź, tęcza czy burze z piorunami.  

DORADZTWO 

           W okresie rozliczeniowym  zrealizowano 36 godzin zajęć, podczas których objęto 

pomocą 26 uczniów ( 15 chłopców i 11 dziewcząt). Kontynuowano terapię rozpoznanych  

potrzeb poszczególnych uczennic i uczniów na indywidualnych zajęciach pedagogicznych i  

psychoedukacyjnych. Przeprowadzono indywidualne spotkania o charakterze wsparcia 

motywacyjnego do uzyskiwania lepszych ocen szkolnych.  Dodatkowe warsztaty miały na 

celu przekazanie uczestnikom umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, 

wykluczeniem i szykanowaniem w relacjach z rówieśnikami/rówieśniczkami. Dla uczennic i 

uczniów sprawiających trudności wychowawcze, prowadzono indywidualną terapię, w celu 

udzielenia im wsparcia. 

           Doradztwo zawodowe realizowane było w dwóch gimnazjach na terenie gminy Lipie. 

Przeprowadzono 14 godzin zajęć grupowych oraz 28 godzin indywidualnych porad 

zawodowych dla 21 uczennic i 14 uczniów klas III. Na zajęciach grupowych 

przygotowywano uczennice i uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej w 

kontekście przyszłego zaistnienia na rynku pracy oraz przeprowadzono autotesty preferencji i 

zainteresowań zawodowych. Podczas porad indywidualnych przeprowadzono testy 

samooceny, uczniowie i uczennice wypełnili karty zainteresowań i ankiety skłonności 

zawodowych.  Doradca zawodowy  dążył do przełamywania panujących stereotypów płci 

podczas wyboru dalszej drogi kształcenia i uzyskania kwalifikacji zawodowych. Przedstawił  

uczennicom i uczniom zawody szczególnie poszukiwane na powiatowym rynku pracy, 

zwracając uwagę na różnice występujące w poziomie bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn. 

 

 


