Gmina Miejska Skórcz realizuje projekt
"Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz- kuźnią rozwoju”
Operacja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowa: 3. Edukacja
Działania: 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie: 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej uczniów szkół w Skórczu
poprzez realizację celów szczegółowych - rozwój kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw, rozbudzenie kreatywności, wsparcie doradztwem zawodowym czy
też rozwijanie kompetencji informatycznych, które są odpowiedzią na przeprowadzoną
diagnozę potrzeb.
Łącznie wsparciem w ciągu 2 lat zostanie objętych 336 uczniów (157dz, 179ch). Projekt
zakłada zajęcia
rozwijające z przedmiotów (j. angielski, angielski z TELC/TOEIC,
matematyka, j. niemiecki, biologia, informatyka). Zajęcia wyrównujące z przedmiotów
(matematyka, jęz. angielski, j. niemiecki, fizyka, chemia, geografia). Pozostałe wsparcie to
zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Z tych zajęć skorzystało już
218 uczniów.
Obecnie organizujemy nowe grupy na nowy rok szkolny. Zachęcamy uczniów i rodziców
do wsparcia projektowego. Kierownikiem projektu Pani Anna Ośko z firmy „PASSIO”
Doradztwo, Szkolenia, Coaching, a
Koordynatorem szkolnym Pan Sławomir
Michnikiewicz.
Wsparciem objętych zostało również 37 nauczycieli z zakresu posługiwania się technikami
komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu, w celu podnoszenia
jakości nauczania przedmiotów ścisłych rozwój wśród uczniów umiejętności niezbędnych na
rynku pracy. Swoje nowe umiejętności wykorzystają w nadchodzącym roku, a także w latach
następnych.
Wszystkie uczestniczące w projekcie szkoły zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do
prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć. Zakupiono: międzyszkolną
pracownię przyrodniczą, pracownię językową, międzyszkolną pracownie fizycznochemiczną, pracownię komputerową a także ponad 100 tabletów dla uczestników zajęć.
Dodatkowo rozbudowano sieć informatyczną w szkole a także zakupiono licencję platformy
elarningowej do korzystania w trakcie zajęć i po nich celem ćwiczeń.
W tym roku dla uczniów zajęć przyrodniczo-matematycznych planuje się wycieczki do
Centrum Hewelianum Gdańsk, Experymentu Gdynia bądź Politechniki Gdańskiej.
Dofinansowanie projektu z UE: 636 265,21 zł
Wartość ogółem: 669 752,85 zł
Termin do 30 czerwca 2018 r.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU, KONTAKT W SZKOLE

