
Opisy zajęć w ramach  

projektu „Kompetencje to nasza przyszłość” 

 

Kółko literacko-czytelnicze 

Zajęcia będą mały na celu rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku kompetencji językowych. Zajęcia 

będą prowadzone metodami aktywizującymi, praca w grupie, zespołowa. Uczestnik projektu rozwinie  

m.in. umiejętności samodzielnego tworzenia tekstów o różnym charakterze, rozwinie aktywność czytelniczą 

i postawę twórczą.  Zostanie uwrażliwiony na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

 

Kółko angielski językiem Internetu 

Zajęcia będą miały na celu kształcenie mówionego i pisanego języka angielskiego w przestrzeni Internetu. 

Aktualnie młodzież w bardzo dużym zakresie porozumiewa się przez różnego rodzaju komunikatory,  

e-maile, drogą on-line. Korzysta z wielu aplikacji i usług internetowych. Poprzez udział w zajęciach 

Uczestnik zostanie lepiej przygotowany do bezpiecznego i konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz 

korzystania z usług oferowanych w Internecie. Tematyka zajęć: Wzory e-maili: e-maile biznesowe: 

prezentacja oferty, spotkanie, aplikacja o pracę, wyjazd służbowy, negocjacje handlowe, e-maile prywatne  

i towarzyskie, zasady netykiety, język angielski ery web 2.0, przykłady użycia na portalach typu Facebook 

czy Twitter, blogi, fora, komentarze, zakupy, aukcje: zamawianie, dostawa, reklamacje, słownik terminów 

internetowych, skróty, zwroty slangowe i tzw. leet.  

 



Kółko z historii 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poszerzania i pogłębiania wiadomości i umiejętności 

historycznych, rozwijać pomysłowość w myśleniu i działaniu. Dobór zadań będzie sprzyjał samodzielnemu 

i  logicznemu myśleniu, a także rozwinie zdolności i zainteresowania Uczestników.  

 

Kółko z biologii 

 

Podczas zajęć  Prowadzący wykorzysta doświadczenia i eksperymenty w procesie nauczania, kreować 

będzie samodzielne myślenie i kreatywność. Uczestnicy będą rozwijać swoje uzdolnienia, stosowane będą 

metody problemowe, aktywizujące i praktycznego działania. 

 

 

Kółko strzeleckie 

Zajęcia odbywać się będą w ZSO w Sejnach. W ramach zadania zaplanowano zakup strzelnicy 

multimedialnej, dzięki temu młodzież będzie mogła na bieżąco doskonalić swoje umiejętności, rozwijać 

pasję i zainteresowania. Doskonalić będą umiejętność współpracy, pracy  w grupie, strategię działania, 

logiczne myślenie.  

 

 

 

 



Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

Program zajęć będzie uzależniony od obszaru deficytów UP zdiagnozowanych w pretestach, będą omawiane 

zagadnienia objęte programem podstawowym z matematyki: budowanie modeli matematycznych, 

wykonywanie obliczeń, posługiwanie się obiektami abstrakcyjnymi, elementy myślenia matematycznego 

(treści nauczania: liczby naturalne, algebra, funkcje, planimetria i trygonometria, wielomiany, ciągi, 

statystyka).  

 

 

Zajęcia - Kompetencje społeczne 

Podczas zajęć wspomagany będzie rozwój umiejętności społecznych Uczestników. Wykorzystane zostaną 

różne metody aktywnej pracy m.in. "burza mózgów", drama, pantomima, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia  

i techniki wyobrażeniowe.  Zakres tematyczny zajęć: orientacja w wydarzeniach społecznych i politycznych, 

komunikowanie się w różnych sytuacjach, jasne wyrażanie własnych opinii i przekonań, przyjmowanie 

opinii i przekonań innych ludzi, zdolność wywierania wpływu na otaczający świat, negocjowanie  

i dochodzenie do kompromisu, współpraca z innymi w grupie, pełnienie roli lidera w grupie, umiejętność 

ewaluacji efektów własnej pracy i dokonywanie zmian.  

 

 

 

 


