Projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZANSA NA UDANY EGZAMIN GIMNAZJALNY
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
,,WIEJSKA SZKOŁA W ŚRODKU EUROPY BEZ RÓŻNIC”
Od października 2010 roku uczniowie
obecnej III klasy gimnazjum Zespołu
Szkół im. Adama
Mickiewicza w
Januszkowicach
biorą
udział
w
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z
języka polskiego, matematyki oraz z języka
niemieckiego w ramach projektu ,,Wiejska
szkoła w środku Europy bez różnic”,
współfinansowanego przez Unię Europejską
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Zajęcia te mają na celu jak najlepsze
przygotowanie
ich
uczestników
do
egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 2011/2012. Trening przygotowawczy odbywa się według
wcześniej opracowanego przez trenerki planu działań, nastawionego w głównej mierze na
powtarzanie, utrwalanie oraz uzupełnianie wiedzy, jak również doskonalenie umiejętności
zapisanych w nowej podstawie programowej, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
W wyżej wymienionych zajęciach bierze udział 16 uczestników, w tym 9 dziewcząt i 7 chłopców. Na
każde z zajęć przeznaczono 60 godzin lekcyjnych, które realizuje się w wymiarze 1 godziny
tygodniowo.
Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni w pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na uwagę zasługuje fakt, iż
pomoce te były różnorodne, bogate pod względem treści, jak również formy. Uczestnicy zajęć
otrzymywali je sukcesywnie. W efekcie zgromadzili ich sporo.
Trenerki dbały o to, aby czas przeznaczony na zajęcia projektowe uczestnicy spędzali przyjemnie
oraz pożytecznie. Służyły temu m.in.: odpowiedni dobór metod oraz technik pracy,
wykorzystywanie możliwie największej ilości atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wdrażanie
technik multimedialnych oraz dostępnych środków audiowizualnych, jak również zapewnianie
atmosfery życzliwości i zrozumienia.
Wiedzę oraz umiejętności uczestników zajęć systematycznie poddawano kontroli w formie
pisemnych sprawdzianów, których wyniki sumiennie analizowano, a popełniane błędy
weryfikowano, co zwiększało efektywność podejmowanych działań.
Wszyscy uczestnicy zajęć projektowych przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka
polskiego, matematyki oraz języka niemieckiego chętnie brali w nich udział oraz wykazywali się
dużą aktywnością i dociekliwością poznawczą. Zajęcia te uświadomiły im, że sukces na egzaminie
gimnazjalnym zależy od dobrego przygotowania, co z kolei wymaga zaangażowania i determinacji
w utrwalaniu wiedzy oraz umiejętności zdobytych w toku nauki, ponadto dobrej, skutecznej i
przemyślanej organizacji pracy, nad którą przez cały czas trwania projektu czuwały trenerki wyżej
wymienionych zajęć.
Przygotowania mamy już prawie za sobą, teraz cierpliwie będziemy czekać na efekty w
postaci wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
Trenerki: mgr Barbara Szczucińska – trenerka zajęć z matematyki
mgr Anna Zormati – trenerka zajęć z języka niemieckiego
mgr Marta Karmelita – trenerka zajęć z języka polskiego
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