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Ilość różnych zajęć pozalekcyjnych: 13 

Ilość grup ćwiczeniowych: 6 po 10 osób każda 

Ilość godzin dydaktycznych zrealizowanych w projekcie: 1132 godziny 

 

1. ŁAMANIE BARIER WARUNKIEM RÓWNYCH SZANS 

 

Głównym celem projektu było tworzenie warunków równych szans dla dzieci 

napotykających na bariery finansowe, środowiskowe i  zdrowotne. Realizacja projektu 

zapewniła podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów Gimnazjum 

Nr 10 w Rzeszowie. Cel ten został zrealizowany poprzez: 

- wsparcie edukacyjne uczniów, 

- podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się ICT, w tym bezpiecznego 

wykorzystania komputerów do nauki i rozwijania zainteresowań oraz sprawnego 

pozyskiwania informacji z różnych źródeł, 

- rozwój umiejętności swobodnego posługiwania się uczniów w języku obcym, 

- zainteresowanie uczniów otaczającym światem, przyrodą, zjawiskami fizycznymi i 

chemicznymi, 

- rozwój kompetencji matematycznych uczniów, w tym kształcenie wyobraźni 

przestrzennej, 

- wykształcenie u uczniów takich cech, jak: zaradność, przedsiębiorczość i inicjatywność, 



- zmniejszenie zjawisk niepożądanych, patologicznych poprzez wskazywanie możliwości 

aktywnego i pożytecznego spędzania  czasu wolnego,   

- propagowanie zachowań asertywnych , 

- kształtowanie uczestnictwa uczniów w kulturze regionalnej i narodowej 

- zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych, 

- wyrównanie braków edukacyjnych, 

- kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną, 

- wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego, 

- przeciwdziałanie bezradności i bierności społecznej. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2008 roku. W wyniku trwającej prawie miesiąc 

rekrutacji do projektu zakwalifikowano 60 uczniów z Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie (29 

dziewczynek i 31 chłopców). W trakcie realizacji do projektu dołączyły jeszcze cztery osoby z listy 

rezerwowej. Ostatecznie - w projekcie wzięło udział 32 dziewczynki i 32 chłopców. 

W ramach projektu zorganizowano 13 różnych zajęć pozalekcyjnych, tworząc 6 grup 

ćwiczeniowych. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych szkoły, udostępnionych na potrzeby 

projektu, jak również wiele tych zajęć odbywało się poza terenem szkoły. Na zajęciach uczestnicy 

korzystali z różnorodnych pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu, oglądali filmy 

i prezentacje multimedialne, wykonywali doświadczenia praktyczne i ćwiczenia komputerowe, 

tworzyli wspaniałe rysunki, plakaty obcojęzyczne, konstrukcje geometryczne, modele brył, 

układanki orgiami, prezentacje, strony www, robili zdjęcia itp. Dla uczestników projektu 

zorganizowano wiele wycieczek. 

Wszystkie działania w projekcie współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tak, że uczestniczy projektu zarówno w zajęciach 

dydaktycznych, jak i we wszystkich wyjazdach mogli uczestniczyć bezpłatnie. 

Projekt zakończył się 25 lipca 2011 roku. Trzy lata intensywnej pracy przyniosło 

wymierne efekty: 

1) Uczniowie uczestniczący w warsztatach informatycznych i zajęciach kształcących 

umiejętności uczenia się nauczyli się bezpiecznie korzystać z komputerów, używać ich do 

nauki i rozwijania zainteresowań, znajdować potrzebne informacje w Internecie, 

posługiwać się językiem HTML. 

2) Uczniowie uczestniczący w zajęciach modułowych z języka angielskiego i niemieckiego 

nawiązali ciekawe kontakty z młodzieżą zagraniczną. 



3) Zajęcia przyrodnicze rozbudziły zainteresowania uczniów otaczającym światem, 

przyrodą i ekologią, pozwoliły na zrozumienie wielu ciekawych zjawisk fizycznych i 

chemicznych. 

4) Dzięki „matematycznym zabawom” i „geometrii na ekranie” rozwinęły się kompetencje 

matematyczne uczniów, powstało wiele układanek orgiami i modeli brył. 

5) Uczniowie wzmocnili poczucie własnej wartości oraz ukształtowali pozytywny 

wizerunek ucznia poprzez udział w warsztatach psychologicznych. 

6) Uczniowie zwiększyli wiedzę społeczną i świadomość patriotyczną. 

7) Uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomiki i finansów. 

8) Uczniowie doskonalili swoje talenty plastyczne. 

9) Uczniowie wprowadzeni zostali w arkana sztuki scenicznej podczas warsztatów 

polonistycznych. 

10) Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne jeszcze długo po zakończeniu 

projektu będą służyć do rozwijania zainteresowań uczniów na zajęciach lekcyjnych i 

kołach zainteresowań dla przyszłych pokoleń. 

11) Ponad połowa uczestników projektu otrzymała na koniec roku szkolnego wyższe oceny z 

przedmiotów pokrewnych do zajęć, w których uczestniczyli. 

12) 95% uczestników pozytywnie oceniło zajęcia prowadzone w ramach projektu. 

      

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie nauczyli się aktywnie i umiejętnie organizować 

sobie zajęcia, przejawiali własną inicjatywę  i samodzielność, nauczyli się sposobu gospodarowania 

czasem wolnym. W czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uczniowie nieśmiali mieli 

możliwość ożywienia się, natomiast ci zbyt energiczni uczyli się zdyscyplinowania, planowania gry 

i zabawy. Kierowaliśmy się myślą, iż dziecko nie powinno spędzać czasu wolnego w samotności, 

gdyż przeciwdziała uspołecznieniu, uniemożliwia porównanie postępowania własnego z 

postępowaniem rówieśników. W ofercie naszych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

dostrzegaliśmy szansę na zwiększenie skuteczności wszelkich działań wychowawczych. Spotkania 

kilku środowisk poza lekcjami, poza szkołą miały służyć ku lepszemu poznaniu się i zrozumieniu 

problemów podopiecznych, by zapobiegać niepożądanym działaniom wychowawczym. 

Zaspakajaliśmy i budziliśmy ciekawość uczniów, wiązaliśmy wiadomości już zdobyte z 

nowymi, a także wzmacnialiśmy poczucie własnej wartości uczestników projektu.  

 

1. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 



Projekt koncentrował się na uczniach Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie, którzy realizowali 

trzyletni etap gimnazjalny w naszej szkole. Byli to uczniowie mieszkający na terenie województwa 

podkarpackiego. Projektodawca wyłonił grupę w sumie 64 uczestników projektu, którzy podzieleni 

byli na 6 grup zajęciowych. Dwadzieścioro z nich to dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych: 

niepełnych, wielodzietnych oraz o niskim standardzie materialnym. Dwoje z nich posiadało 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Rodzice lub jedno z nich często nie byli w stanie 

zaspokoić nawet tych najbardziej podstawowych potrzeb życia codziennego. Zaproponowaliśmy 

więc naszym uczniom efektywne spędzanie czasu wolnego po lekcjach, a przez to zapewnialiśmy 

im bezpieczeństwo, odciągaliśmy od niewłaściwych zachowań, kształtowaliśmy umiejętności 

rozwoju osobistego, rozwijaliśmy talenty i twórczość młodzieżową, promowaliśmy zdrowy styl 

życia, a także rozwijaliśmy postawy patriotyczne. 

Nasz projekt, polegał na przełamaniu wielu barier dla uczniów z naszej szkoły. Poprzez 

formy działań, zadania przedstawione poniżej, poprzez gry i zabawy, stosowanie elastycznych reguł 

i stopniowanie trudności wyrównywaliśmy szanse edukacyjne młodzieży. Korzystnymi formami i 

metodami były wycieczki, praca w szkolnym teatrze, rozmowy, a także spotkania w grupach z 

pedagogiem szkolnym oraz konkursy. Uczniowie otrzymywali przybory szkolne, materiały 

szkoleniowe. Uważamy, iż zakres podjętych działań podczas tych trzech lat pozwolił na aktywne 

poznawanie świata i wzbogacenie wielu doświadczeń uczniów. Wiele tych zajęć pomoże im w 

pewnym stopniu rozwiązywać problemy w dorosłym już życiu. 

 

1. WYCIECZKI 

Dla uczestników projektu zorganizowano wiele wycieczek. 

 uczniowie uczestniczyli w żywych lekcjach historii na zamku w Łańcucie i Baranowie 

Sandomierskim. 

 Uczniowie byli z wizytą w szkole Języków Obcych Promar International w Rzeszowie. 

Zwiedzili szkołę i uczestniczyli w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach 

komunikacyjnych. 

 Uczniowie brali udział w wycieczce do Żarnowca, gdzie zwiedzili muzeum Marii 

Konopnickiej. Oglądnęli film o poetce i działalności muzeum w Żarnowcu.  

 Uczniowie brali udział w akcjach ekologicznych :”Sprzątanie świata” ; zbiórka baterii  

 Uczniowie brali udział w akcjach  charytatywnych : zbiórka karmy i akcesoriów dla 

zwierząt dla schroniska „Kundelek” ; „Mój dom – śpiewające aniołki” 

 Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie rezerwatu „Lisia Góra” w 

Rzeszowie;  w Arboretum w Bolestraszycach; na ścieżce ekologicznej im. Władysława 



Szafera w Rzeszowie; na „Szlaku Edukacji Ekologicznej na Pogórzu Strzyżowskim; 

 Uczniowie obserwowali eksperymenty chemiczne i fizyczne na Wydziale Chemii UMCS w 

Lublinie. 

 Uczniowie uczestniczyli w „Spotkaniu z Astronomią” w auli Wyższej Szkoły Prawa i 

Administracji w Rzeszowie prowadzonej przez profesora Aleksandra Trębacza  

 Uczniowie zwiedzali wystawę interaktywną i uczestniczyli w lekcjach muzealnych w 

ramach Wycieczki do Ogrodu Doświadczeń oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w 

Krakowie; 

 Uczniowie uczestniczyli w lekcjach muzealnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie; w 

pracowni projektowej pani Iwony Matlingiewicz w Rzeszowie; w plenerach malarskich 

i fotograficznych w Rzeszowie i w Arboretum w Bolestraszycach  

 Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do oddziału NBP w Rzeszowie; w wycieczce do 

firmy Zelmer w Rzeszowie. 

 Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Pilzna do muzeum lalek. 

  

1. POMOCE DYDAKTYCZNE ZAKUPIONE W PROJEKCIE. 

 

 urządzenie wielofunkcyjne,  

 bindownica,  

 komputer przenośny, 

 rzutnik multimedialny z ekranem,  

 tablice informacyjne, 

 filmy edukacyjne na „Warsztaty psychologiczno- pedagogiczne”,  

 tablica Flipchart wraz z zestawem pisaków,  

 program komputerowy do nauki efektywnego uczenia się,  

 programy i słowniki multimedialne do nauki języka niemieckiego,  

 gry dydaktyczno -językowe do nauki języka niemieckiego, 

 dyktafony,  

 gry dydaktyczne do „Warsztatów młodego polonisty”,  

 programy multimedialne do nauki języka angielskiego,  

 filmy i gry dydaktyczne do nauki języka angielskiego,  

 książki z zestawem ćwiczeń do nauki języka angielskiego,  

 aparat cyfrowy,  



 gry edukacyjne w ramach „Warsztatów matematycznych”,  

 program Cabri,  

 waga laboratoryjna,  

 maszyna elektrostatyczna, 

 rura próżniowa,  

 program komputerowy do analizy i przetwarzania badań,  

 antyramy do prezentacji prac,  

 książki w ramach zajęć „Inicjatywność i przedsiębiorczość”. 

 

1. WNIOSKI KOŃCOWE PO REALIZACJI . 

 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż beneficjenci projektu „Łamanie 

barier warunkiem równych szans” dużo zyskali biorąc w nim udział, pod względem 

teoretycznym, praktycznym ale także materialnym. Dzięki odbytym zajęciom uczestnikom 

wzrosła wiedza, umiejętności i kompetencje ze wszystkich 11 bloków tematycznych. Zwiększył się 

poziom rozumianych pojęć i określeń z różnych dziedzin życia. Potwierdzają to testy 

przeprowadzane przed rozpoczęciem każdych zajęć i na ich zakończenie. Gimnazjaliści dzięki 

udziałowi w projekcie stali się bardziej pracowici, wytrwali, systematyczni. Chętniej się uczą i 

potrafią lepiej zorganizować swój czas, tak aby łatwiej pogodzić i zrealizować wszystkie 

zamierzone czynności. Pozyskali także większą sprawność w przyswajaniu nowych wiadomości i 

umiejętności. Są bardziej dumni ze swoich osiągnięć szkolnych i postępów w nauce. Stali się 

bardziej pewni siebie, między innymi dlatego, że lepiej poznali swoje mocne strony. Ponad to 

łatwiej im koncentrować się na wykonywanych zadaniach, a w związku z tym łatwiej przychodzi im 

odrabianie np. zadań domowych. Zdają sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach umiejętność 

poszukiwania informacji i korzystania z rożnych źródeł jest przydatna, dlatego też chętnie nauczyli 

się jak lepiej korzystać z zasobów biblioteki szkolnej w celu wyszukiwania odpowiednich 

wiadomości. Dzięki swojemu udziałowi w projekcie poczuli się bardziej zmotywowani, 

zmobilizowani do zdobywania nowych wiadomości. Zmienili także na bardziej pozytywny swój 

stosunek do szkoły, nauczycieli, kolegów i koleżanek, czyli najbliższego otoczenia, co więcej 

nauczyli się lepiej współpracować i komunikować w grupie osób. Najlepiej o pozytywnym 

odbiorze i dodatnich skutkach jakie wywołał realizowany projekt świadczy to, że uczestnicy w 

zdecydowanej większości chętnie poleciliby udział w podobnym przedsięwzięciu swoim 

znajomym.  



Po zakończeniu każdego roku szkolnego: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, firma 

zewnętrzna EURODORADCY dokonywała ewaluacji podsumowującej projekt w danym roku 

szkolnym, a w szczególności stopień zadowolenia Beneficjentów oraz ocenę trenerów 

prowadzących poszczególne zajęcia. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że sposób 

realizacji i organizacja zajęć spotkała się z dużą aprobatą uczestników. Pozytywnie ocenili warunki 

pracy, wybór bloków tematycznych i atmosferę jaka panowała podczas warsztatów. Formy i metody 

prowadzonych zajęć, oraz sami prowadzący zostali ocenieni bardzo pozytywnie. Uczniowie 

uważają, że zajęcia były ciekawe dlatego byli na nich aktywni, ponad to sądzą, że zdobyta w ten 

sposób wiedza będzie przydatna w życiu i dalszej przyszłości. Oczekiwania jakie wiązali ze swoim 

udziałem w przedsięwzięciu zostały spełnione. Jeśli chodzi natomiast o materiały szkoleniowe, te 

również zostały przyjęte z dużym zadowoleniem i uznano je za przydatne.  

Został zrealizowany także cel główny projektu poprzez poszczególne cele szczegółowe. 

Beneficjenci są przekonani, iż w tym czasie zmieniły się ich postawy wobec samych siebie i 

nastawienie do życia. Dzięki zajęciom zaczęli przejawiać większą samodzielność i inicjatywę  

w działaniu. Stali się bardziej aktywni i zorganizowani. Pozwoli im to na przełamanie wielu 

barier (środowiskowych, ekonomicznych, zdrowotnych) oraz aktywny udział w życiu 

społecznym i przyszłym zawodowym. 

 

 

 

 


