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W dniu 1.03.2011r. rozpoczął się Projekt "Język angielski i informatyka – 
oknem na świat  w Trzebuczy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest zorganizowanie zajęć dodatkowych 
języka angielskiego i informatyki dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Trzebuczy. Z celu głównego wynikają następujące cele szczegółowe:

1. Stworzenie możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka 
angielskiego i informatyki,

2. Budowanie świadomej wartości, jaką daje znajomość języków obcych czy 
biegłego  posługiwania  się  komputerem  jako  narzędziem pokonywania 
barier  związanych  z  odległością,  granicami  i  brakiem  kosztów  na 
podróże, rodziców oraz samych dzieci. W rezultacie przyczyni się ona do 
nabrania pewności siebie w dalszym rozwoju młodych ludzi.

3. Zachęcanie  dzieci  do  integracji  społecznej  w  ramach  społeczności 
lokalnej. Czego rezultatem będzie aktywna współpraca dzieci wciągająca 
w ten proces rodziców i opiekunów.

Lektor  języka  angielskiego przygotuje  interaktywny ,  autorski  program 
prowadzenia  zajęć.  Program  będzie  tak  przygotowany,  aby  zachęcał  do 
aktywnego  udziału  w  zajęciach,  uczył  pracy  w  grupie  i  zachęcał  do 
samodzielnego utrwalania zdobytej wiedzy na zajęciach i w domu. Lektor zadba o 
stworzenie  przyjaznej  atmosfery  na  zajęciach  sprzyjającej  współpracy  oraz 
budowaniu  przyjaznych,  opartych  na  współpracy  relacji  pomiędzy  dziećmi 
uczestniczącymi w zajęciach. Poprzez stworzenie systemu kontroli postępów w 
nauce  stworzony  zostanie  system  motywacyjny  oparty  na  nagradzaniu  i 
wzmacnianiu poczucia wartości uczestników zajęć. Posłuży to budowaniu w nich 
pewności siebie.

Nauczyciel  informatyki   przygotuje  interaktywny,  autorski  program 
prowadzenia  zajęć,  kładący nacisk  na  naukę obsługi  komputera  oraz swobodę 
posługiwania się Internetem jako narzędziem zdobywania informacji,  łatwego i 
szybkiego nawiązywania nowych kontaktów również ze wskazaniem zagrożeń z 
tego płynących. Na zajęcia z informatyki zakupiony zostanie komputer przenośny.

Zajęcia będą się odbywały w 3 grupach, dwa razy w tygodniu po jednej 
godzinie  w  salach  szkoły,  przystosowanych  do  nauki  informatyki,  z 
wykorzystaniem sprzętu należącego do szkoły oraz materiałów dydaktycznych i 
piśmienniczych zakupionych specjalnie do tego celu. Na każdych zajęciach dzieci 
otrzymają poczęstunek.


