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Cel zostanie osiągnięty przez realizację celów   
szczegółowych: 
 
1. Zrealizowanie programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych 
oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w 195 szkołach z terenu Wielkopolski. 
 
2. Przygotowanie ok. 975 nauczycieli realizujących projekt, poprzez przeszkolenie w 
zakresie doradztwa psychologicznego oraz metod efektywnej nauki i przeciwdziałania 
agresji. 
 
3. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do kształtowania kompetencji społecznych 
i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. 
 
4. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do radzenia sobie ze zjawiskami 
patologicznymi i agresją w szkole, efektywnej nauki, kształtowania osobowości, emocji 
oraz zwiększenie motywacji do nauki. 



 
 
 

Grupy docelowe 
 

 Projekt skierowany jest do 9450 uczniów z 195 szkół z terenu 

całego woj. wielkopolskiego. 

 Są to szkoły, placówki oświatowe i ich organy prowadzące, 

realizujące kształcenie na poziomie gimnazjalnym. 

 Projekt jest skierowany zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. 

Nabór do projektu obywał się będzie z zachowaniem zasady równości płci. 
 



Działania 
 

W każdej szkole zakres zajęć będzie wynikał ze specyficznego zapotrzebowania 

występującego w danej szkole i będzie obejmował: 

· Zajęcia ICT /Informatyczne/ – 20% godzin 

· Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 15% godzin 

· Języki obce – 20% godzin 

· Pomoc psychologiczna – 15% godzin 

· Zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do 

uczestnictwa w projekcie) – 30% godzin 

 Wszyscy uczniowie będą uczestniczyć we wszystkich modułach zajęć w 

projekcie. 

 Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy, 

natomiast szkoły sprzęt do realizacji zajęć. 

 Zajęcia będą miały charakter warsztatów, spotkań grupowych i będą 

prowadzone przez nauczycieli i psychologów ze szkół objętych projektem. Wszystkie 

rodzaje zajęć będą odbywały się w grupach ok. 20 osobowych. Będą prowadzone 

cyklicznie raz bądź kilka razy w tygodniu. 

 Przed każdym z etapów realizacji zajęć, przeprowadzone zostanie szkolenie 

dla nauczycieli. Obejmie ono wiedzę z zakresu doradztwa psychologicznego, metod 

efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji oraz specyfiki projektu realizowanego w 

ramach EFS (m.in. procedury, promocja projektu, ewaluacja i sprawozdawczość).  



 Uczniowie Zespołu Szkół w Marzeninie objęci projektem „ Zagrajmy o 

sukces” to uczniowie klas I i II gimnazjum. W projekcie uczestniczy 30 uczniów, 12 

klasy I oraz 18 klasy II. 

 KL II                                                              KL I 

1. Bagrowska Malwina                         1. Ejsak Mateusz  

2. Bartkowiak Patryk                         2. Gogolik Marta  

3. Borowicz Patrycja                                      3. Kachniarz Adrian   

4. Cypryańska Wiktoria                          4. Kupka Adam  

5. Drabina Justyna                                          5.Langner Szymon   

6. Figas Sandra                                               6. Lenartowicz Adam   

7. Gogolik Patryk                                           7.Matuszak Jagoda        

8.  Hałupniczak Bartosz                          8. Rosiejka Magdalena       

9. Idzikowski Kasper                                      9. Siwa Jakub      

10.  Jasiecki Norbert                          10. Torzewska Angelika   

11.  Jóźwiak Marcin                          11. Wachowiak Weronika            

12.  Kowalska Paula                                       12. Wojciechowska Wiktoria           

13.  Łuczak Dawid  

14.  Maćkowiak Mateusz  

15.  Pomogier Natalia   

16.  Ratajczak Bartosz  

17.  Siwa Klaudia   

18. Urbaniak Patryk 

  



 

 

 

Zajęcia prowadzone są przez sześciu nauczycieli: 
 

•   Zajęcia ICT /Informatyczne/ – Renata Wojciechowska, 

•   Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych  

     - Beata Maciejewska, 

• Języki obce – Dorota Górna, 

• Pomoc psychologiczna – Julita Niszczak, 

•  Zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element         

    zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie)                              

    -Edyta Rybak, Artur Szymkowiak. 



 

Nazwa zajęć 

 

Liczba do realizacji 

Liczba 

zrealizowanych dnia 

22.03 2013r. 

Zajęcia ICT 

/Informatyczne/ 

60 KL I               KL II     

14                       16 

Zajęcia z 

przedmiotów 

przyrodniczo-

matematycznych 

46 17                     15 

Języki obce francuski 60 17                       14 

Pomoc 

psychologiczna 

44 16                       19 

Zajęcia sportowo-

wychowawcze 

90 23                       28 


