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Co oferujemy w ramach projektu? 
 
Zajęcia pozalekcyjne z:  
 matematyki 
 geografii 
 biologii 
 podstaw przedsiębiorczości  
 
Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki 
dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
matematyki, języków obcych 
 
Dostęp do bezprzewodowego szerokopasmowego 
Internetu 
 
Centrum multimedialne dla uczniów 
 
Doposażone szkolne pracownie przyrodnicze  
i matematyczne 

 
Kto może wziąć udział? 
 
Uczniowie Technikum  
Zespołu Szkół w Chocianowie 

 
Do kogo się zgłosić? 

 
Koordynator Projektu – p. Maciej Piotrowski 
 

  
 
 
 
Co oferujemy w ramach projektu? 
 
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów realizowane                   
w Zespołach Szkół (trening metodą EEG Biofeedback, 
terapia psychologiczna, w tym psychoterapia) 
 
Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz psychologiczno- 
pedagogiczne dla uczniów realizowane w Zespołach Szkół 
 
Konsultacje dla rodziców uczniów z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego i psychologiczno- 
pedagogicznego realizowane w Zespołach Szkół 
  
Lokalną sieć współpracy i samokształcenia 
nauczycieli. Obszar doskonalenia: 
 rozwój kompetencji cyfrowych w obszarze 

matematyczno-przyrodniczym 
 neurodydaktyka w procesie nauczania  

i uczenia się 
 

Kto może wziąć udział? 
 
Uczniowie Technikum Zespołu Szkół w Chocianowie 
oraz ich rodzice 
Uczniowie Liceum i Technikum Zespołu Szkół im. NZE 
w Polkowicach oraz ich rodzice 
Nauczyciele Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu 
Szkól im. NZE w Polkowicach 
 
Do kogo się zgłosić? 
 
Koordynator Projektu – p. Renata Czapczyńska 
 

 

 
 
 

 
Co oferujemy w ramach projektu? 
 
Zajęcia pozalekcyjne w ramach:  
 klubu biologa 
 klubu chemika 
 klubu fizyka 
 matematyki dla każdego 
 koła języka angielskiego 
 koła języka niemieckiego 
 koła informatycznego 
 
Zajęcia pozaszkolne dla uczestników klubów 
przyrodniczych: 
 maraton przyrodniczy 
 warsztaty terenowe 
 zajęcia laboratoryjne, muzealne i wykłady 

na uczelniach wyższych 
 
Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki 
dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
matematyki, języków obcych 
 
Doposażone szkolne pracownie przyrodnicze,  matematyczne 
i informatyczna  
 

Kto może wziąć udział? 
 

Uczniowie Liceum i Technikum  
Zespołu Szkół im. NZE w Polkowicach 

 

Do kogo się zgłosić? 
 

Koordynator Projektu – p. Ewa Kowalik 
 

                                                                                                            


