Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dnia 24 sierpnia 2018 r.
Lp.
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Nazwa
Numer
wnioskodawc
wniosku
y

RPKP.10. Gmina Miasto
02.02-04Golub0004/17
Dobrzyń

RPKP.10.
02.02-040037/17

GMINA
MIASTO I
GMINA
RADZYŃ
CHEŁMIŃSKI

Centrum
Dofinansowan
RPKP.10.
ia
02.02-04EUROEXPERT
0007/17
Sławomir
Zdziarski

Centrum
Dofinansowan
RPKP.10.
ia
02.02-04EUROEXPERT
0027/17
Sławomir
Zdziarski

Powiat

golubski

grudziądzki

toruński

toruński

Tytuł projektu

„Edukacja
kluczem do
przyszłości –
rozwijanie
kompetencji
kluczowych
uczniów oraz
podniesienie
kompetencji
nauczycieli w
Mieście
Golub-Dobrzyń"

Najlepszy czas
na rozwój

Warsztaty
edukacyjne
KREATYWNOŚĆ

Warsztaty
edukacyjne
KREATYWNIE KU
PRZYSZŁOŚCI

Wartość
całkowita
projektu

360 555,30

472 125,35

1 074 866,40

726 287,50

Całkowite
dofinansowan
ie

342 506,06

448 501,97

Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Mieście Golub - Dobrzyń, poprzez podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych dwóch szkół
podstawowych oraz gimnazjum, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Golub – Dobrzyń. Projekt zakłada
realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, organizację kółek zainteresowań, jak również wsparcie uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego, związanego z wyborem dalszych
kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy oraz kursy dla nauczycieli i pracowników
pedagogicznych, do 30 czerwca 2019r.
Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców:
1. uczniowie i wychowankowie szkół prowadzących kształcenie ogólne - 529 osób;
2. szkoły podstawowe - 2, tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła
Białego;
3. nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzących kształcenie ogólne - 35 osób.
W ramach projektu 529 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych, 35 nauczycieli
zostanie objętych wsparciem w postaci kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje, w tym 3 osoby nabędą kompetencje
w zakresie doradztwa zawodowego. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 do 30 czerwca 2019r.

Projekt skierowany będzie do uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas II i III gimnazjum. Działania projektowe skierowane
do uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych. Projekt ma charakter kompleksowy i obejmie 400 uczniów oraz 15 nauczycieli. Projekt zakłada:
zespołowe projekty edukacyjne, innowacyjne koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, zajęcia
specjalistyczne oraz indywidualne wsparcie. Projekt wpłynie na podniesienie jakości kształcenia uczniów, kompetencji
nauczycieli, kultury organizacyjnej szkół oraz rozwój środowiska lokalnego. Zabezpieczy uczniów przed przedwczesnym
opuszczeniem systemu oświaty. Umożliwi uczniom pełniejszy rozwój, da możliwość efektywniejszego spędzania czasu
wolego, ograniczając wpływ zagrożeń
i patologii społecznych. Projekt uwzględnia pozytywnie walidowane produkty poprzednich projektów innowacyjnych dla
uczniów, poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu oraz zasobów na platformach EduScience i
eAkademia Przyszłości.

Przedmiotowy projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i
nauczycieli Szkół Podstawowych i uczniów z oddziałów gimnazjalnych włączonych do SP z terenu powiatów
lipnowskiego i włocławskiego w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa
zawodowego oraz przedsiębiorczości i kreatywnej ekologii poprzez realizację interdyscyplinarnych warsztatów
edukacyjnych wyjazdowych oraz zajęć pozalekcyjnych do 30.06.2019 r.
1 021 123,08
W ramach projektu zostaną zrealizowane:
1. Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i rozwijania
kompetencji kluczowych
2. Zajęcia pozaszkolne (stacjonarne) i wyjazdowe oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
Grupy docelowe i zasięg oddziaływania to 2000 uczniów z 14 Szkół Podstawowych z terenu 4 gmin wiejskich położonych
w pow. lipnowskim i włocławskim oraz 100 nauczycieli z 14 szkół uczestniczących w projekcie.

689 973,12

Przedmiotowy projekt polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w formie warsztatów edukacyjnych.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa
zawodowego oraz przedsiębiorczości do 30.06.2019 r. Grupy docelowe i zasięg oddziaływania: -1190 uczniów z 17 SP i 3 GIM z
terenu 4 gmin wiejskich i M. Golub-Dobrzyń położonych w pow. golubsko-dobrzyńskim, - 60 nauczycieli z 20 szkół uczestniczących
w projekcie. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 1.Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe dla nauczycieli
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (typ projektu 6 g i 6 h). 2.Zajęcia pozalekcyjne (stacjonarne) i wyjazdowe oraz
doradztwo edukacyjno- zawodowe (typ projektu 1 d i 4). 3. Wyjazdowe zajęcia, warsztaty i doradztwo zawodowe dla dzieci ze
szkół specjalnych (typ projektu 1 d, 2b i 4).

