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W bierzącym  
 

TWORZENIE WŁASNEJ STRONY 
INTERNETOWEJ 

Podczas zajęć wyrównawczych  
z tworzenia własnej strony internetowej 
uczniowie nabywali nowe umiejętności 
w zakresie korzystania z zasobów 
Internetu przez: wyszukiwanie, 
komunikowanie się, dzielenie się 
wiedzą, kształcenie podstawowych 
umiejętności tworzenia stron www, 
zapoznanie się z przeglądarką 
internetową, poznanie języka HTML. 
Moim celem było także przygotowanie 
uczestników tych zajęć do 

samokształcenia i rozwijania dalszych zainteresowań informatycznych oraz 
przygotowanie ich do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć 
technologii informacyjnej poprzez odróżnianie komunikatów informacyjnych od 
perswazji, dobra od zła.  
Zajęcia te szczególnie były lubiane przez młodzież. Dzięki temu praca przebiegała 
sprawnie i uczniowie chętniej nabywali nowe umiejętności. Tworzenie własnej 
strony internetowej dawało im i mnie wiele satysfakcji, ponieważ na moich zajęciach 
nie korzystaliśmy z gotowych programów. Uczestnicy zajęć poznawali od podstaw 
strukturę języka programowego. 
    p. Bogdan Lewandowski 
 

ZAJĘCIA DODATKOWE Z PRZEPISÓW 
RUCHU DROGOWEGO 

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Każdy kto wyraził chęć uczestnictwa w nich 
jest bardzo zaangażowany w naukę  
i realizację zagadnień. Jest to już trzeci sezon 
podczas, którego uczniowie mają możliwość 
uczestniczenia w kursie na prawo jazdy kat. B 
Wysoka zdawalność powoduje, ze kolejnych 
uczestników nie trzeba namawiać. Ten sukces 
uczniowie mogą zawdzięczać zwiększonej liczbie godzin 
teoretycznych/praktycznych podczas samego kursu oraz dodatkowym zajęciom 
realizowanym w szkole. Podczas tych zajęć uczniowie wyjaśniają z prowadzącym 
niezrozumiałe dla nich pojęcia, zwroty, sytuacje. Mogą liczyć na indywidualne 
zajęcia z nauczycielem, który wyjaśnia każdy zaistniały problem. Prawidłowe 
rozwiązanie testu przestaje być zadaniem, którego nie da się rozwiązać.  
                                                                                                             p. Krzysztof Podraska 

ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO 
 I SYMULACJI PRZYJĘCIA DO PRACY 

Uczniowie uczęszczający na zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego  
i symulacji przyjęcia do pracy doskonalili umiejętność sporządzania dokumentów 
niezbędnych przy przyjęciu do pracy, wykorzystując do tego edytor tekstu 
„WORD”. Poznali także zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i metody 
prawidłowego przygotowania się do niej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia z autoprezentacji, na których uczniowie poznawali elementy savoir- vivre, 
mowy ciała – tego jak się zachować, a czego unikać.  
Tego typu zajęcia są bardzo rozwijające naszych uczniów. Przede wszystkim 
kształtują ich świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwijają poczucie  
własnej wartości i wiary w własne siły. Poznają swe mocne i słabe strony, a to 
bardzo ułatwia im radzenie sobie w trudnych sytuacjach          p. Marek Słowik 
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