PROJEKT „INWESTUJEMY W NAUKĘ”
podnoszenie szans edukacyjnych uczniów
oraz kluczowych kompetencji nauczycieli
ze szkół z terenu Gminy Gryfino
Liderem w realizacji projektu jest Gmina Gryfino
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino poprzez podniesienie
poziomu wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie będą mogli wziąć
udział w zajęciach:





rozwijających z matematyki
rozwijających z języka angielskiego
rozwijających z nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka)
zajęciach kompensacyjno – wyrównawczych

Zajęcia rozwijające będą prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo, zaś zajęcia kompensacyjno –
wyrównawcze w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
Czas trwania zajęć : styczeń 2019 – czerwiec 2020

Zasady uczestnictwa w projekcie:
 Uczestnikiem projektu dla uczniów może być osoba, która spełnia poniższe kryteria:
– posiada status ucznia Szkoły Podstawowej w Gardnie,
– posiada odpowiednie oceny (w ostatnim roku szkolnym) z danego przedmiotu, tj. dopuszczający dostateczny – w przypadku zajęć wyrównawczych, dobry - celujący – w przypadku zajęć rozwijających,
– złożyła w terminie komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych osobiście i/lub przez
rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 Udział w projekcie jest dobrowolny.
 Uczestnik projektu nie ponosi kosztów uczestnictwa.
Uczestnik zobowiązany jest do:
 systematycznego udziału we wszystkich przydzielonych mu formach wsparcia (w tym wynikających z IPD),
zgodnie z ustalonym harmonogramem – obecność sprawdza nauczyciel i potwierdza ten fakt na liście
obecności, (minimum 80% frekwencji w poszczególnych formach wsparcia),
 bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział
w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
 udziału w wydarzeniach promocyjnych projektu,
 udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu monitorowania realizacji
działań,
 przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości o sprzęt
i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.

Dokumenty rekrutacyjne:
 Druki rekrutacyjne dostępne są u koordynatora projektu p. Anny Siwek
 Dokumenty rekrutacyjne opatrzone wymaganymi podpisami i datą należy złożyć:
w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu p. Anny Siwek
Wyniki rekrutacji:
 Wynikach kwalifikacji uczestnik zostaje powiadomiony ustnie.
 Uczestnik zakwalifikowany do wybranego zadania musi w tym zadaniu realizować przynajmniej jedną
formę (jeden rodzaj zajęć).
 Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do projektu ujęci zostaną na liście rezerwowej.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć powiadamiając
natychmiast o tym zamiarze koordynatora szkolnego w swojej szkole.
 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko z uzasadnionych przyczyn.
 Powody te mogą być natury zdrowotnej, wynikać z opuszczenia szkoły objętej Projektem lub działania
siły wyższej i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego zobowiązany jest do odbycia rozmowy
motywującej z pedagogiem/dyrektorem szkoły i złożenia pisemnego oświadczenia określającego
przyczyny rezygnacji.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie
internetowej Gminy Gryfino:
http://www.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/Regulamin_139.pdf

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
Nr
zadania
1.

2.

3.

4.

Zadanie
Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie edukacyjne
dla uczniów szkół biorących udział w projekcie; tj.:
- kody dostępu do badania Indywidualny Plan Działania (IPD)
- doradztwo zawodowe - kształtowanie kompetencji interpersonalnych
Zajęcia z wykorzystaniem kompetencji Technologii Informacyjno
Komputerowych (TIK) wśród uczniów, tj.:
- kurs obsługa narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez uczniów
do nauki TIK w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy;
- trening kreatywności i innowacyjności - blended Learning - kody do mobilnej
platformy.
Zagrożenie w cyberprzestrzeni oraz trening zastępowania agresji tj.:
- szkolenie "Zagrożenia w cyberprzestrzeni" Blended learning,
- warsztaty "Zagrożenia w cyberprzestrzeni" – trening z wykorzystaniem Blended
learning.
Zajęcia rozwijające umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia
dla uczniów, tj.:
- Irobot - zajęcia z robotyki i informatyki;
- Szkolenie Młody Inżynier;
- Młody kreator - zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia;
- Kurs języka angielskiego z dostępem do platformy, kody dostępu, zaj. w formie
blended learning.

Podmiotem realizujący zajęcia jest Profi Biznes Group – partner Gminy Gryfino w projekcie nr RPZP.08.03.00 – 32 -K002/18

Liczba
uczestników

35 osób
13 osób

13 osób
13 osób
13 osób
9 osób

14 osób
11 osób
11 osób
7 osób

