INFORMACJE O PROJEKCIE:
„SZKOŁA SUKCESU – ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
UCZNIÓW SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W NOWYM KORCZYNIE”
Całkowita wartość projektu:
213 552,13 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 181 519 31 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego:
8 068,82 zł
Cel główny projektu: Wzrost kompetencji i poziomu wiedzy oraz wzbogacenie oferty zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także podniesienie dostępności do wsparcia
psychologiczno – pedagogicznego i doradztwa edukacyjno – zawodowego Dz i Ch
z Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie.
Cel szczegółowy: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kontekście potrzeb rynku.
OFERTA EDUKACYJNA
Każdy uczestnik/czka weźmie udział w następujących zajęciach:
1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki - zajęcia uzupełnią braki w
wiadomościach matematycznych, rozwiną umiejętności wykorzystania myślenia
matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji
oraz nauczą matematycznych sposobów myślenia.
2. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – zajęcia przyczynia się do wzbogacenia
słownictwa, poprawnej komunikacji, umiejętności wyrażania swoich opinii, myśli w mowie i
piśmie, a także rozumowania ze słuchu.
3. Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego – zajęcia przyczynią się do sprawniejszej
komunikacji, wyrażania na piśmie i w mowie swoich poglądów, opinii i faktów.
4. Kółko dziennikarsko – filmowo – teatralne – zajęcia przyczynią się do rozwoju
kompetencji uczenia się, kompetencji społecznych poprzez nabywanie umiejętności
nawiązywania kontaktów, integracja z grupą, rozwijania wyobraźni i kreatywności.
5. Klub młodych naukowców – zajęcia maja na celu pokazanie jak funkcjonuje świat, który
nas otacza. Zmotywuje i zachęci do wykorzystania istniejącego zasobu wiedzy do
wyjaśnienia świata przyrody.
6. Dodatkowe zajęcia z informatyki – zajęcia mają na celu zapoznanie Dz/Ch z nowymi
technologiami i sprzętem informatycznym, wzbogacą wiedzę na temat ICT.
7. Warsztaty laboratoryjne – fizyczne – poprzez warsztaty uczniowie i uczennice zobaczą
otaczający nas świat bazując na prostych eksperymentach z zakresu mechaniki,
termodynamiki i elektryczności.
Ponadto dla każdego ucznia/uczennicy zajęcia w zakresie doradztwa pedagogiczno –
psychologicznego i doradztwa edukacyjno – zawodowego.
W ramach projektu odbędą się dla wszystkich uczestników/uczestniczek Projektu wyjazdy
edukacyjne do:
 Teatru do Krakowa
 Centrum Nauki Leonardo da Vinci do Chęcin

 Akademii Hutniczo – Górniczej do Krakowa.
Dodatkowo każdy uczestnik/uczestniczka projektu otrzyma bezpłatny posiłek a także
zorganizowany będzie odwóz po zajęciach do domu.
Planowane efekty:
 zdobycie przez uczniów i uczennice kompetencji kluczowych po opuszczeniu
programu
 objęcie wsparciem uczniów i uczennic w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
programie
 doposażenie pracowni przedmiotowych
 wyposażenie szkoły w sprzęt TIK Dio prowadzenia zajęć edukacyjnych,
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Biuro Projektu: Urząd Gminy w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn , tel./fax: 41 3771332
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

