
„Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla gminy Prażmów 

Nasza szkoła po raz kolejny przystępuje do projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt 

edukacyjny dla gminy Prażmów”. 

 Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, 

właściwych postaw i umiejętności  niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego 

podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi oraz zwiększenie 

jakości nauczania poprzez: 

- realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających, 

- rozwój zaplecza umożliwiającego wykorzystanie metody eksperymentu poprzez doposażenie 

pracowni nauk przyrodniczych w przybory, przyrządy i pomoce dydaktyczne (m.in.: różnego 

rodzaju globusy, atlasy, mapy, plansze, modele, zestawy doświadczalne, mikroskopy, stacje 

pogodowe, szkielety, kamerę mikroskopową, itp.), 

- wzrost wykorzystania technologii informcyjno- komunikacyjnych doposażając naszą szkołę 

w sprzęt TIK (m.in.: tablice multimedialne wraz z projektorami, 65” ekran interaktywny, 

projektory multimedialne, laptopy dla nauczycieli i uczniów, komputery stacjonarne, tablety 

drukarki laserowe, itp.), 

- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do 

nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów. 

Do osiągnięcia celu głównego poprowadzą cele szczegółowe: 

- wzrost min. 2  kompetencji kluczowych przez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych 

i rozwijających dla 245 uczniów, 

- wzrost min. 6 umiejętności uniwersalnych u 245 uczniów przez organizację szkoleń, 

warsztatów i kursów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. 

 Projekt przewiduje realizację do końca roku 2021 nieodpłatnych zajęć dodatkowych 

obejmujących: 

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki 

i nauk przyrodniczych, 

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, informatyki, 

nauk przyrodniczych i przyrody w edukacji wczesnoszkolnej, 

- zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. 

 Zasady udziału w projekcie określone są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa             

w projekcie „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla gminy Prażmów”. Terminy 

i miejsce składania dokumentów rekrutacji ujęte są w zarządzeniu nr 3/2020 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Uwielinach. Dokumenty te, jak również wykaz grup z prowadzącym 

nauczycielem oraz szkolenia jakie będą realizowane, znajdują się na stronie www.zsuwieliny.pl 

w zakładce PROJEKT. 

 Zachęcamy do uczestnictwa 

http://www.zsuwieliny.pl/

