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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu  

 „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” 
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I. Oferta zajęć dla uczniów szkół objętych projektem 

SP w Bystrzycy Górnej: 
Zajęcia dodatkowe: 
język angielski - zajęcia wyrównawcze 
język angielski – konwersacje  
język angielski – zajęcia rozwijające 
matematyka – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  
matematyka – zajęcia rozwijające 
przyroda  
informatyka  
 
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu: 
matematyka 
przyroda  
chemia  
geografia 
fizyka 
biologia 
 
Zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia logopedyczne 
zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 
zajęcia terapeutyczne  

 

SP w Grodziszczu: 
Zajęcia dodatkowe: 
język niemiecki – zajęcia rozwijające uzdolnienia 
matematyka – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  
zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się 
zajęcia informatyczne 
 
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu: 
przyroda  
geografia 
fizyka 
biologia 
 
Zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia logopedyczne 
zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Nr projektu RPDS.10.02.04-02-0014/18 

 
Strona 3 z 7 

 

SP w Lutomi Dolnej: 
Zajęcia dodatkowe: 
język angielski – zajęcia rozwijające  
język angielski – zajęcia wyrównawcze  
język niemiecki – zajęcia rozwijające 
matematyka – zajęcia wyrównawcze  
zajęcia informatyczne 
zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 
 
Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu: 
matematyka 
przyroda  
chemia  
geografia 
 
Zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
zajęcia logopedyczne 
zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 
zajęcia terapeutyczne  

 

SP w Mokrzeszowie: 
Zajęcia dodatkowe: 
język angielski – zajęcia rozwijające 
matematyka – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
matematyka – zajęcia rozwijające 
zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się 
zajęcia informatyczne 
 

Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu: 
przyroda  
geografia 
fizyka 
biologia 
 

Zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 
zajęcia logopedyczne 
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SP w Pszennie: 
Zajęcia rozwijające: 
Matematyka - "Włącz emocje" 
język angielski - "Okno na świat" 
biologia/chemia - "Nasze środowisko" 
geografia "Badam, doświadczam, działam" 
fizyka - "Czy fizyką można się bawić" 
matematyka - "Od Ahemsa do Euklidesa" 
język niemiecki - "Mali odkrywcy" 
matematyka - "Spacerkiem z Królową Nauk" 
matematyka - "Zaczarowany świat figur i liczb" 
przyroda "Bystre oko" 
przyroda "Chochlikowe psoty" 
informatyka - "Enter" 
język niemiecki - "Dla dociekliwych" 
informatyka - "Prezentacje, demonstracje z pomysłem" 
 
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: 
zajęcia rewalidacyjne - "Otwórz się na świat" 
zajęcia terapii pedagogicznej - "Uwaga koncentruję się" 
zajęcia terapii pedagogicznej - "Rozwijaj swój mózg" 
zajęcia wyrównawcze - "Pogotowie matematyczne" 
zajęcia wyrównawcze - "W królestwie figur i liczb" 
zajęcia wyrównawcze - "Zabawne cyferki" 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne "Chcę i potrafię" 
zajęcia logopedyczne - "Ładnie i składnie" 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne "eMOCje dziecka" 
tyflopedagogika, surdopedagogika - "Od stóp do głów"  
oligrofrenopedagogika - "W świecie umysłu. Jak usprawnić pamięć?"  
zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego - "Mam szansę na rozmowę z sąsiadem" 
oligrofrenopedagogika - "Tajemnice świata?" 
oligrofrenopedagogika - "Ja i inni?" 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - "Ołówkiem i długopisem" 
zajęcia terapeutyczne – „Siłownia umysłu" 

 

SP w Witoszowie Dolnym: 
Zajęcia dodatkowe: 
język angielski – zajęcia rozwijające  
język angielski – zajęcia wyrównawcze  
zajęcia informatyczne 
język niemiecki 
zajęcia matematyczno-informatyczne 
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Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu: 
matematyka  
nauki przyrodnicze 
geografia  
fizyka 
 
Zajęcia specjalistyczne: 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
zajęcia logopedyczne 
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II. Oferta szkoleń dla nauczycieli szkół objętych projektem 

SP w Bystrzycy Górnej: 
Jak skutecznie pracować z uczniami w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do 
poruszania się po rynku pracy 
Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych 
Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej 
Praca z dzieckiem ze SPE 
Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego 
Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 
 

SP w Grodziszczu: 
Jak skutecznie pracować z uczniami w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do 
poruszania się po rynku pracy 
Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych 
Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 
Praca z dzieckiem ze SPE 
 

SP w Lutomi Dolnej: 
Kształtowanie umiejętności i właściwych postaw ucznia 
Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych 
Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej 
Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 
Praca z dzieckiem ze SPE 
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym 
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 
Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie 
 

SP w Mokrzeszowie: 
Jak skutecznie pracować z uczniami w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do 
poruszania się po rynku pracy 
Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych 
Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 
Praca z dzieckiem ze SPE 
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SP w Pszennie: 
Jak skutecznie pracować z uczniami w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do 
poruszania się po rynku pracy 
Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych 
Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 
 

SP w Witoszowie Dolnym: 
Jak skutecznie pracować z uczniami w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do 
poruszania się po rynku pracy 
Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych 
Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych 
Praca z dzieckiem ze SPE 


