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LOGISTYCY DOSKONALĄ I ROZWIJAJĄ SWOJE ANGLISTYCZNE I MATEMATYCZNE 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz języka angielskiego w logistyce dla 

uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Jana Pawła II w Staszowie w ramach projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU dobiegają 

już końca. Beneficjent projektu – Powiat Staszowski – w zadaniu nr 3 „Rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów w zawodach 311307, 311930 i 333107” zaplanował dla 180 uczniów 

(w tym: 60uczniów z Zespołu Szkół w Połańcu, 70 z Zespołu Szkół w Staszowie i 50 uczniów 

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

kluczowe umiejętności matematyczne oraz z języka angielskiego branżowego w grupach 

10  cio osobowych. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w 50 godzinach zajęć z matematyki 

i 50 godzinach zajęć rozwijających umiejętności posługiwania się branżowym językiem 

angielskim. 

W ramach prowadzonych zajęć w sposób zindywidualizowany i warsztatowy logistycy 

ze staszowskiego Ekonomika rozwinęli deficytowe kompetencje matematyczne i językowe 

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Uczniowie otrzymali podręczniki wraz 

z ćwiczeniami dostosowanymi do programu zajęć uwzględniającego ich potrzeby. 

 
Zajęcia z języka angielskiego były wspaniałą okazją, aby usprawnić i rozwinąć nie tylko 

słownictwo branżowe, ale także kształtować kompetencje językowe, prowadzenie rozmów 

biznesowych czy przygotowywać dokumenty z branży TSL 
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Kompetencje matematyczne logistycy rozwijali pod czujnym okiem matematyków, którzy 

stosowali ciekawe i atrakcyjne metody pracy… 
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Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy wykazywali się na nich dużą 

aktywnością i kreatywnością. 


