ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR
PREZENTEK W RZESZOWIE

I.

WSPARCIE
EDUKACYJNO-ZAWODOWE
ORAZ
DOSKONALENIE
KOMPETENCJI
JĘZYKOWYCH
UCZNIÓW
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK

1. DORADZTWO EDYKACYJNO-ZAWODOWE
Nauczyciele:
- p. Karolina Krawiec
- p. Agnieszka Koryl
- p. Małgorzata Kosak,
Każdy z uczestników projektu (uczniów) zostanie objęty doradztwem edukacyjno –
zawodowym. Będą to zajęcia indywidualne.
 Zakłada się 2 godz. doradztwa na jednego uczestnika
 W doradztwie weźmie udział 300 uczniów.
 Głównym celem doradztwa będzie udzielanie indywidualnych konsultacji
uczniom m.in. w zakresie wyboru zawodu. Jego celem będzie również
dopasowanie szkolenia do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Rok szkolny 2018/2019
300 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego
Rok szkolny 2019/2020
300 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego

2. WSPARCIE W ZAKRESIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE
JĘZYKÓW OBCYCH.
a) Szkolenie „Bez lęku na rynek pracy”
Nauczyciele:
- p. Stanisław Wojnar
- p. Patrycja Kąkol-Dworak,
- p. Renata Sydor
- p. Barbara Lamers
 Zajęcia komunikatywne z języka angielskiego, których głównych celem jest
podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji w języku obcym.
 Zakłada się 4 gr. średnio 10 os. Łącznie 40 uczniów.
 Wymiar godzinowy szkolenia: 64 godz. szkolenia dla 1 grupy

Rok szkolny 2018/2019
128 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
128 godz. szkolenia
b) Szkolenie „Z uśmiechem na rynek pracy”
Nauczyciele:
- p. Stanisław Wojnar,
- p. Małgorzata Domka
- p. Agnieszka Berezowska





Zajęcia komunikatywne z języka niemieckiego, których głównych celem jest
podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji w języku obcym.
Tematyka ww. kursów m.in.: rynek pracy, rozmowa kwalifikacyjna, warunki
zatrudnienia, rozpoczęcie pracy, umawianie spotkania, negocjacje.
Zakłada się 4 gr. średnio 10 os. Łącznie 40 uczniów
Wymiar godzinowy szkolenia: 64 godz. szkolenia dla 1 grupy

Rok szkolny 2018/2019
128 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
128 godz. szkolenia

c) English Drama
Nauczyciel:
- p. Agnieszka Trojnar







Zajęcia teatralne w języku angielskim
1 grupa średnio 12 osobowa
1 godzina w tygodniu x 4 semestry= 120 godz. (30 godz. w 1 semestrze)
Założeniem kursu jest nauka języka obcego metodą dramy czyli zastosowanie
technik teatralnych. Uczeń w trakcie zajęć odgrywa scenki z literatury
anglojęzycznej, śpiewa piosenki, recytuje wiersze i rymowanki w języku
angielskim oraz pokazuje za pomocą gestów wybrane wyrażenia i słownictwo
(pantomima). Poprzez taką formę nauki rozwija swoje umiejętności językowe
oraz poszerza horyzonty myślowe, zwiększa się kreatywność oraz rozwija
umiejętność pracy zespołowej. Czytanie i słuchanie ćwiczy koncentrację, a
nauka krótkich tekstów wyzwala w uczniach naturalne procesy przyswajania
języka oraz rozwija umiejętność komunikowania się.
Do realizacji zadanie niezbędne są zakupy strojów i dekoracji.

Rok szkolny 2018/2019
60 godz. kursu

Rok szkolny 2019/2020
60 godz. kursu
d) Kurs specjalistycznego języka włoskiego
Nauczyciel:
- p. Anna Osiak



1 grupa średnio 15 osobowa
2 godziny w tygodniu x 4 semestry= 160 godz. (40 godz. w 1 semestrze)

Rok szkolny 2018/2019
80 godz. kursu
Rok szkolny 2019/2020
80 godz. kursu
e) kurs specjalistyczny języka francuskiego
Nauczyciel:
- p. Anna Osiak



1 grupa średnio 15 osobowa
2 godziny w tygodniu x 4 semestry= 160 godz. (40 godz. w 1 semestrze)

Rok szkolny 2018/2019
80 godz. kursu
Rok szkolny 2019/2020
80 godz. kursu

II.

PODNOSZENIE
KOMPETENCJI
W
ZAKRESIE
KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH, PRZYRODNICZYCH ORAZ TIK UCZNIÓW LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II SZKÓŁ PREZENTEK

1. BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI
Nauczyciele:
- p. Tomasz Manijak
- p. Bogdan Kwiatkowski
- p. Monika Hadam
- p. Agnieszka Koryl


10 grup 15 osobowych. Łącznie 150 osób.





Wymiar godzinowy szkolenia: 8 godz. szkolenia dla 1 grupy
Łącznie 80 godz. szkolenia
Tematyka:
- złośliwe oprogramowanie/spam,
- antywirusy/Firewall/filtry rodzicielskie, aktualizacje systemu, kopie zapasowe,
hasła,
- treści szkodliwe i nielegalne,

Rok szkolny 2018/2019
40 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
40 godz. szkolenia
2. ZAJĘCIA Z ASTRONOMII
Nauczyciel:
- p. Jakub Grata





4 godz./miesiąc (w sumie 72 godz.).
1 grupa 20 osobowa
Tematyka: astronomia sferyczna i mechanika Układu Słonecznego,
kosmologia oraz praktyczne wykorzystanie teleskopu, zajęcia w przenośnym
planetarium.
Zakłada się również wyjazd jednodniowy do Planetarium Śląskiego.

Rok szkolny 2018/2019
36 godz. szkolenia
Wyjazd do Planetarium Śląskiego 20 os.
Rok szkolny 2019/2020
36 godz. szkolenia

3. WARSZTATY MATEMATYCZNE:
a) "Matematyka w głowie - zawód w kieszeni"
Nauczyciele:
- p. Agnieszka Wąsowska,
- p. Bernadetta Littak Wdowik,
- p. Edyta Jagoda,
- p. Magdalena Walicka,
- p. Małgorzata Kawałek




30 godz. szkolenia dla 1 grupy
6 gr. średnio 20 osób. Łącznie 120 osób.
Zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne i informatyczne

Rok szkolny 2018/2019
90 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
90 godz. szkolenia

b) Wyjazdowe olimpijskie warsztaty matematyczne dla najzdolniejszych
uczniów
Nauczyciel:
- p. Mariusz Kraus
- Wyjazdowe olimpijskie warsztaty matematyczne dla najzdolniejszych uczniów –
1 gr. 25 osobowa
6 wyjazdów 7 dniowych.
2018
2 wyjazdy
2019
3 wyjazdy
2020
1 wyjazd
c) Szkolne koło olimpijskie
Nauczyciel:
- p. Mariusz Kraus



średnio 2 godz. w tygodniu (w sumie 120 godz.)
1 gr. 15 osobowa.

Rok szkolny 2018/2019
60 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
60 godz. szkolenia
d) Indywidualne zajęcia dla najzdolniejszych mat. uczniów.
Nauczyciel:
- p. Mariusz Kraus



średnio 2 godz. w tygodniu (w sumie 120 godz.)
1 - 3 osoby (finaliści/ laureaci olimpiady matematycznej)

Rok szkolny 2018/2019
60 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
60 godz. szkolenia
e) Uczestnictwo w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich w Krakowie.
Nauczyciel:
- p. Mariusz Kraus




1 grupa - 10 os,
1 wyjazd jednodniowy w m-cu (6 godz. zajęć),
16 wyjazdów (przez 2 lata).

2018
3 wyjazdy
2019
10 wyjazdów
2020
3 wyjazdy
4. LABORATORIUM CHEMICZNEJ ANALIZY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ
Nauczyciel:
- p. Szymon Szczepankiewicz




2 gr. średnio 10 osobowe. Łącznie 20 osób.
Dla każdej z dwóch grup: 45 godzin – 3 godz. co 2 tygodnie przez dwa
semestry.
W sumie: 90 godz. w projekcie.

Rok szkolny 2018/2019
45 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
45 godz. szkolenia
5. KURS "SZKIEŁKIEM I OKIEM"
Nauczyciel:
- p. Krzysztof Gargasz




Zakłada się 9 gr. średnio 5 osobowych.
10 godz. szkolenia dla 1 grupy
Tematyka: mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej i zwierzęcej.

Rok szkolny 2018/2019
40 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
50 godz. szkolenia

6. EDUKACJA PRZEZ SZACHY
Nauczyciel:
- p. Bartosz Barć




Zakłada się 1 gr. 10 os. (36 godz. w semestrze)
W sumie w projekcie 144 godz.
Główny cel: rozwijanie myślenia strategicznego i logicznego oraz pamięci.

Rok szkolny 2018/2019
72 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
72 godz. szkolenia
7. „TWÓRCZE MYŚLENIE – NABYWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
POPRZEZ ANALIZĘ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH”
Nauczyciel:
- p. Agnieszka Koryl




Zakłada się 2 gr. średnio 10 os. Łącznie 20 osób.
Wymiar: 60 godz. dla 1 grupy
Celem jest nabycie przez uczniów kompetencji społecznych i umiejętności
biegłego wyszukiwania i analizy cyfrowych tekstów źródłowych.

Rok szkolny 2018/2019
60 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
60 godz. szkolenia

8. WARSZTATY LABORATORYJNO-TERENOWE Z GEOCACHINGU
Nauczyciel:
- p. Andrzej Świątek




40 gr. średnio 3 os. (łącznie 120 osób)
Warsztaty obejmują:
-przeszkolenie uczniów wymiar: (10 godz./gr – 2 gr.)



Cel - nabycie praktycznych umiejętności nawigacji, korzystania
z współrzędnych geogr. a także rozwój kreatywności i pracy zespołowej.

Rok szkolny 2018/2019
10 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
10 godz. szkolenia

9. WARSZTATY Z WYKORZYSTANIA SYSTEMY INFORMACJI
GEOGRAFICZNEJ
Nauczyciel:
- p. Andrzej Świątek




Zakłada się 2 gr. średnio 25 os. (łącznie 50 osób)
Wymiar: 10 godz. dla 1 grupy
Cel nabycie praktycznych umiejętności wprowadzania, gromadzenia,
przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych.

Rok szkolny 2018/2019
10 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
10 godz. szkolenia
10. „ROZWIŃ SKRZYDŁA- UCZ SIĘ I POZNAWAJ”
Nauczyciel:
- p. Gertruda Sowa




2 gr. x 10 os. (łącznie 20 osób)
Wymiar: 60 godz. dla 1 grupy
Cel: Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu biotechnologii,
fizjologii zwierzą i roślin.

Rok szkolny 2018/2019
60 godz. szkolenia
Rok szkolny 2019/2020
60 godz. szkolenia

Ogólne zasady udziału w szkoleniach:
 Zakłada się, że jeden uczeń może wziąć udział w kilku ww. formach wsparcia
 Po zakończeniu każdego szkolenia odbędzie się egzamin/test wiedzy. Po jego
pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymają dyplomy/zaświadczenia
potwierdzające podniesienie kompetencji.
 Szkolenia będą realizowane w czasie dopasowanym do potrzeb i możliwości
uczestników. Zakłada się, że będą one realizowane przed lub po godzinach
uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
 Szkolenia będą realizowane w budynku Szkoły (z wyjątkiem zajęć
wyjazdowych), dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 W celu realizacji powyższych zajęć zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i
wyposażenie (w szczególności mat. szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli,
wyposażenie szkolnych pracowni). Zostanie również zmodernizowana
infrastruktura sieciowo-usługowa TIK poprzez zakup wyposażenia i jego
montaż.

