Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą
Informacja o projekcie
Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach rozpoczyna realizację projektu
pn. „ Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”
Projekt nr: RPSL.11.01.04.-24-003F/15 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie
potencjału edukacyjnego dla Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Wartość projektu – 340 785,73 zł
Dofinansowanie z EFS – 289 667, 87 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 17 037, 29 zł
Wkład własny – 34 078,57 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 30.09.2018r.
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
gimnazjum wiejskiego przez wprowadzenie dodatkowych zajęć (dydaktycznowyrównawczych i pozalekcyjnych) i wyjazdów edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój
kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno –informatyczno-przyrodniczych i
języków obcych oraz związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz wsparcie
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć pedagogicznopsychologicznych i innych o charakterze terapeutycznym w okresie 01.10.2016 do
30.09.2018 roku.
W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania i efekty:
Zajęcia dodatkowe dla uczestników realizowane w 3 blokach tematycznych:
ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE
ZAJĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE
JĘZYKI OBCE
Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
w wymiarze 660 godzin dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych
i wybitnie uzdolnionych w łącznym wymiarze 1140 godzin dydaktycznych
Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
tj. ARTRETERAPIA, MUZYKOTERAPIA, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ
oraz inne zajęcia i działania wspierające, tj. KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM.
Powyższe zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów oraz
konsultacji dla uczniów i rodziców w łącznym wymiarze 500 godzin dydaktycznych
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DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE realizowane w formie zajęć grupowych i
konsultacji indywidualnych dla uczestników i ich rodziców.
Aby uatrakcyjnić i rozbudzić rozwój zainteresowań uczestników projektu zaplanowano
WYJAZDY EDUKACYJNE, m.in. na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, do
Centrum Nauki Kopernik. (12 wyjazdów dla min. 110 uczestników)
Realizacja projektu zwiększy dostępność do kształcenia ukierunkowanego na podniesie
poziomu rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj. technologie
informacyjno-komunikacyjne, języki obce, kompetencje matematyczno‐przyrodnicze oraz
wzmocni kształtowanie postaw tj. kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa. 60-80%
uczestników wszystkich działań i zajęć realizowanych w ramach projektu poprawi
umiejętności i kompetencje kluczowe ww. zakresie. Placówka realizująca projekt wyposażona
zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnej realizacji
zaplanowanych działań.
Działania podejmowane w ramach projektu, na bieżąco będzie można śledzić na naszej
stronie internetowej

BIURO PROJEKTU:
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach
Ul. Wolności 68, 42-460 Mierzęcice
Tel/fax 32 391 00 22,
E-mail: poczta@gimmilosz.pl
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