
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW 
W RAMACH PROJEKTU 

„E-DUKACJA W GMINIE KLIMONTÓW” 
współfinansowane przez Unię Europejską 

w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

 



CELE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH 

W RAMACH PROJEKTU:

• Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów
w zakresie TIK. 

• Kształtowanie postaw innowacyjności 
i kreatywności.

• Wzrost wiedzy w zakresie programowania 
i robotyki. 

    

 



KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH Z PROJEKTU?

 Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice PSP       

im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

 Projektem objętych zostanie 320 uczniów/uczennic PSP 

im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

KRYTERIA UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełni jednocześnie następujące 

warunki:

➢ Posiada status ucznia szkoły PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, 

➢ Jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku osób 

niepełnoletnich uczniów dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów 
prawnych na udział w projekcie),

➢ Dopełni wszystkich formalności określonych w Regulaminie Rekrutacji.

    

 



Od czego zacząć? 

– Zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji 

i złóż formularz zgłoszeniowy! 

 Dokumenty rekrutacyjne w tym Formularz zgłoszeniowy są dostępne 

w Biurze Projektu (sala  nr 18 – parter PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, 

ul. Szkolna 1) oraz na stronie internetowej Szkoły w zakładce „E-dukacja

w Gminie Klimontowie”.

 Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat i jego 

rodzic/opiekun prawny zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji akceptuje 

jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

    

 



Jakie zajęcia będą realizowane w tym projekcie?

 „Bezpieczna cyberprzestrzeń”

 „Scratch dla początkujących”

 Warsztaty „Planeta robotów”

    

 



"Bezpieczna cyberprzestrzeń"

1godzina zajęć 1raz w tygodniu / 32h

PRZEWIDYWANE EFEKTY 

Uczeń umie: 

 Świadomie wykorzystywać narzędzia TIK w procesie uczenia się. 

 Wyszukiwać informacje.

 Legalnie korzystać z zasobów internetowych.

 Identyfikować zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.

 Bezpiecznie logować się do sieci.

 Przestrzegać zasad etyki i etykiety w sieci. 

    

 



    

 



„Scratch dla początkujących " 

1 raz w tygodniu po 2h / razem: 60h

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Uczeń umie:

 Tworzyć w języku Scratch proste interakcyjne historyjki, animacje.

 Posługuje się interfejsem programu. 

 Zna instrukcje (klocki) grup: 

• Ruch

• Wygląd

• Dźwięk 

• Pisak 

• Dane

• Zdarzenia

    

 



    

 



Warsztaty "Planeta Robotów"
prowadzone  na klockach Lego Mindstorms / 

cztery spotkania w soboty po 5 h

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Uczeń umie:

 Zbudować maszynę.

Wykorzystywać sensory.

 Stworzyć program sterujący, który zamieni maszynę w robota. 

    

 



    

 



Podczas zajęć prowadzonych w ramach 

projektu, dzieci będą mogły korzystać z:

• Tablic interaktywnych

• Laptopów

• Rzutników multimedialnych

• Monitora interaktywnego

• Interaktywnej podłogi

• Tabletów

• Zestawów klocków Lego Mindstorms

Educations EV.

Z czego będą mogli korzystać uczniowie na zajęciach?

    

 



Od kiedy trwa rekrutacja?

• Rekrutacja uczestników trwa od kwietnia do 10 maja 

2019r. !

Uwaga! Zajęcia są bezpłatne,             

a liczba miejsc ograniczona!
Zapisy prowadzą:

Dorota Rogala, 

Małgorzata Miłek

    

 



Do kiedy będą trwać zajęcia?

Zajęcia trwać będą do kwietnia 2020r. 

Od kiedy rozpoczną się zajęcia?

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na maj 2019r.

    

 


