
 
Projekt pt.: „Mali Geniusze – rozwój uczniów w Gminie Lubawka” 

Realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020 dla osi priorytetowej:  Edukacja; Działanie:10.2 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.4 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej – ZIT AW, Tytuł projektu „Mali Geniusze – rozwój uczniów w Gminie Lubawka”, 

realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r. 

Projekt obejmuje uczniów z: Zespołu Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Tkaczy Chełmskich w 

Chełmsku Śląskim, Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru 

oraz Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i 

rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i 

umiejętności,  oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnością, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

W miesiącu wrześniu odbyła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie. 

W miesiącu październiku rozpoczęły się zajęcia dla uczniów: 

Publiczne Gimnazjum w Lubawce: 

• Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia wyrównawcze j. 

angielski 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia rozwijające j. angielski 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia wyrównawcze j. 

niemiecki 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia rozwijające j. niemiecki 2 gr. x 160zaj./gr.; zajęcia wyrównawcze 

matematyka 3gr. x 160zaj./gr.; zajęcia matematyka logiczne myślenie 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia 

matematyka porównywanie 1gr. x 160zaj./gr.;  

• Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

5gr. x 160zaj./gr. lata; zajęcia socjoterapeutyczne 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia psycho-edukacyjne 1 gr. x 

160zaj./gr., zajęcia terapeutyczne 1gr. x 160zaj./gr.;  

• Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia matematyka metodą eksperymentu 1gr. x 

160zaj./gr.; zajęcia chemia metodą eksperymentu 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia geografia metodą 

eksperymentu 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia fizyka metodą eksperymentu 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia 

biologia metodą eksperymentu 1gr. x 160zaj./gr.;  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubawce: 

• Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia wyrównawcze j. 

angielski 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia rozwijające j. angielski 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia wyrównawcze j. 

niemiecki 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia rozwijające j. niemiecki 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia wyrównawcze 

matematyka 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia rozwijające matematyka 5gr. x 160zaj./gr.; zajęcia informatyka 

(zakres podstawowy) 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia rozwijające z przyrody 2gr. x 160zaj./gr; zajęcia 

matematyka logiczne myślenie w życiu codziennym 2gr. x 160zaj./gr.; 



 
• Zajęcia dla uczniów wyrównujące deficyty rozwojowe: zajęcia logopedyczne 6gr. x 

160zaj./gr.; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 3gr. x 160zaj./gr.; zajęcia socjoterapeutyczne 2gr. x 

160zaj./gr.; zajęcia psycho-edukacyjne 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia terapeutyczne 3gr. x 160zaj./gr.; 

• Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: zajęcia matematyka metodą eksperymentu 2gr. x 

160zaj./gr.; zajęcia przyroda metodą eksperymentu 2gr. x 160zaj./gr.; 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chełmsku Śląskim: 

• Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych: zajęcia wyrównawcze 

matematyka 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia rozwijające przyroda 2gr. x 160zaj./gr.; zajęcia matematyka i 

kształty 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia matematyka logiczne myślenie 1gr. x 160zaj./gr.; zajęcia 

matematyka w kuchni 1gr. x 160zaj./gr.; 

• Zajęcia dla uczniów metodą eksperymentu: matematyka metodą eksperymentu 1gr. x 

160zaj./gr.; zajęcia przyroda metodą eksperymentu 2gr. x 160zaj./gr.; 

 W miesiącu listopadzie dostarczono pomoce i materiały dydaktyczne potrzebne do 

wyposażenia szkolnych pracowni. 

W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli :  

 
Publiczne Gimnazjum w Lubawce: 

 Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy 

zespołowej) 1gr. x 20zaj./gr. 

 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu ponoszenia jakości nauczania przedmiotów 

przyrodniczych 1gr. x 20zaj./gr. 

 Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20zaj./gr. 

 Rozpoznawanie potrzeb psycho-edukacyjnych uczniów 1gr. x 20zaj./gr. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubawce: 

 Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy 

zespołowej) 1gr. x 20zaj./gr. 

 Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 1gr. x 20zaj./gr. 

 Praca z uczniem zdolnym w warunkach domowych 1gr. x 20zaj./gr. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chełmsku Śląskim: 

 Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, pracy 

zespołowej) 1gr. x 20zaj./gr. 

 Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się 

po rynku pracy 1gr. x 20zaj./gr. 

 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu ponoszenia jakości nauczania przedmiotów 

przyrodniczych 1gr. x 20zaj./gr. 

Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli 1gr. x 20zaj./gr 

 


