
      

 
Projekt nr RPMP.10.01.04-12-0068/20 pod nazwą „Małopolska Chmura Edukacyjna w Skawinie II” 

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „MCHE w LO w Skawinie II” w roku 

szkolnym  2020-2021r. 

W październiku 2020r.rozpoczęły się  zajęcia dodatkowe dla uczniów  naszego liceum w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn.” Małopolska 

Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie II.” Celem projektu jest podniesienie 

kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja 

podejścia do uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie o szczególnych potrzebach w 

zakresie: matematyki, chemii i języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021 poprzez 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych: zajęcia on-line, koła naukowe. Projekt 

skierowany jest do uczniów klas II LO. 

W ramach projektu przewidziano 2 formy wsparcia: zajęcia on-line i koła naukowe w trzech 

obszarach przedmiotowych: matematyka, chemia i język angielski – wszystkie na poziomie 

rozszerzonym.  

W projekcie bierze udział 48 uczniów naszego LO z klas: 2A, 2GA, 2C, 2GC i 2D.  W ramach zajęć 

dodatkowych  zaplanowano także wyjazdy i wykłady na uczelnie wyższe: Uniwersytet Jagielloński, 

Politechnikę Krakowską oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Tarnowie. Uczestnicy projektu 

nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami  i wyjazdami. Zajęcia ze względu na sytuację 

pandemiczną odbywają się zdalnie  w formie konferencji wideo, gdzie uczniowie łączą się poprzez 

platformę MCHE z uczelnią wyższą prowadzącą zajęcia i innymi szkołami z terenu województwa 

małopolskiego uczestnicząc w wykładach i zajęciach. 

Do końca grudnia  odbyło się: 

 10 godzin lekcyjnych z chemii online i 8 godzin lekcyjnych w ramach koła naukowego z 

chemii,  

 6 godzin lekcyjnych z matematyki online i 10 godzin lekcyjnych w ramach koła naukowego z 

matematyki,  

 12 godzin lekcyjnych w ramach koła naukowego z języka angielskiego 

Oprócz w/w form wsparcia projekt oferuje dodatkowe wyjazdy: weekendowe w okresie jesiennym i 

wiosennym oraz tygodniowy wyjazd na początku wakacji na uczelnie wyższe. Rekrutacja na te 

wyjazdy odbywać się będzie spośród wszystkich uczniów LO. Ze względu na sytuację  pandemiczną 

rekrutacja na wyjazdy została przełożona na inny termin. 

                                                                           

 

                                                                             


