
Projekt "Uczeń online" 
Projekt „Uczeń online” jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, 
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, 
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod 
kształcenia. 

 

 

Wsparciem zostanie objętych 1000 uczniów w całej Polsce.  
Okres realizacji projektu: 01.05.2010 r. – 30.09.2014 r. 

W naszym gimnazjum projekt jest realizowany w klasach pierwszych i drugich przez  
p. Przemysława Zawickiego. 

Działania zaplanowane w ramach projektu 
  Utworzenie serwisu edukacyjnego dla uczniów 

W serwisie uczenonline.pl udostępnione zostaną uczniom cyfrowe narzędzia pracy własnej  
i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe kursy i testy, forum dyskusyjne. W serwisie 
publikowane będą również materiały e-learningowe tworzone przez uczniów. Publikowane 
prace będą recenzowane przez nauczycieli a najlepsze publikacje zostaną nagrodzone  
w organizowanych cyklicznie (dwa razy w roku szkolnym) konkursach. Serwis będzie 
również źródłem wiedzy o aktualnych inicjatywach edukacyjnych współfinansowanych  
z EFS lub środków krajowych. 

 Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach 

Mając świadomość znaczenia zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla utrwalenia czy pogłębienia 
wiedzy lecz przede wszystkim dla rozwoju kluczowych kompetencji uczniów (takich jak 
m.in.: kreatywność, praca w grupie, praktyczne zastosowanie wiedzy) zaplanowaliśmy  
w projekcie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w 50 szkołach w całej 
Polsce w czterech obszarach tematycznych: humanistycznym, matematyczno – fizycznym, 
biologiczno – chemicznym oraz lingwistycznym. Zajęcia będą bezpłatne dla uczniów. Dla 
nauczycieli – szkolnych opiekunów kół naukowych projekt zakłada wynagrodzenie.  

 Warsztaty na uczelniach 

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych na 
najlepszych uczelniach wyższych w całej Polsce. Celem wykładów na uczelniach jest 



wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesna baza dydaktyczna uczelni, skorzystanie  
z wiedzy kadry naukowej, a także wzmocnienie motywacji do kontynuowania nauki na 
studiach i wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.  

 Letnie obozy naukowe 

Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w zajęciach  
w ramach kół naukowych zorganizujemy kilkudniowe obozy naukowe pełne atrakcji. Będzie 
to okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski. 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie http://www.uczenonline.pl/ 

 


