Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1.Tytuł projektu: „Jeleniogórska Kuźnia Kompetencji”
2. Klasyfikacja projektu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020” nr RPDS. 10.02.03-02-0014/17. Oś priorytetowa:
10 Edukacja. Działanie: 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Poddziałanie: 10.2.3 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji
Jeleniogórskiej.
3.Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
4.Partner: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. , ul. Artyleryjska 3K,
10-165 Olsztyn
5.Okres realizacji: 01.03.2018 – 30.06.2019
6.Wartość projektu: 2 512 437,20 zł
7.Kwota dofinansowania: 2 376 828,20 zł
8.Opis projektu:
Problem: dysproporcje edukacyjne, niska jakość edukacji w siedmiu Szkołach
Podstawowych zaangażowanych w projekt w kontekście kształtowania
kompetencji kluczowych (wśród uczniów) niezbędnych na rynku pracy.
Zdiagnozowano, iż problem dotyczy uczniów, nauczycieli, szkół.
Uczniowie: niska motywacja do nauki, braki wiedzy z wcześniejszych lat,
trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, problemy rozwojowe.
Szkoły: niedostateczna oferta dodatkowych zajęć odpowiadających potrzebom
uczniów, w tym o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Brak lub przestarzałe
wyposażenia do eksperymentów (zwłaszcza w kontekście zmian w podstawie
programowej).
Nauczyciele: niewystarczające kwalifikacje w zakresie kształtowania
kompetencji kluczowych i szczególnych potrzeb uczniów.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z jeleniogórskich
publicznych szkół:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 15 i Gimnazjum nr 5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Łącznie wsparciem zostanie objętych 692 uczniów, w tym 170 z pierwszego
etapu edukacyjnego oraz 102 nauczycieli biorących udział w projekcie.
Działania:
 Przygotowanie szkół i nauczycieli do wdrożenia WEN
 Warsztaty Efektywnej Nauki dla uczniów
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających
trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej
 Zajęcia dla uczniów szkoły specjalnej
 Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
 Wyposażenie szkół podstawowych do pracy metodą eksperymentu
Efekty: wzrost kompetencji kluczowych uczniów, podwyższenie kwalifikacji
nauczycieli, wzrost poziomu kształcenia, poprawa wyników w nauce,
wyrównanie dysproporcji edukacyjnych.

