Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

Założenia projektu:
Projekt zakłada wdrożenie na obszarze powiatu kwidzyńskiego produktu finalnego projektu
innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych
predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013. Wspieranie
uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki prowadzone będzie
zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest
wdrożenie wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień:
przyroda, społ. Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. „Zdolni z Pomorza”,
obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia),
szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego
(regionalne formy wsparcia) - w tym również proj. „Pomorski program pomocy
stypendialnej”. Wsparcie uczniów uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem
zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania
Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Cel projektu:
Celem projektu jest zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju
poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne lokalne formy wsparcia (w zależności od
obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych
(Dz.U.UE.L.2006.394.10:
- matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
- informatycznych,
- umiejętności uczenia się,
- społecznych,
- inicjatywności i przedsiębiorczości.
Uzupełniająco dedykowanym wsparciem dotyczącym wspierania
uzdolnionych objęci będą rodzice/opiekunowie uczniów uzdolnionych.

rozwoju

uczniów

Realizowane zadania w ramach projektu:
Zadanie 1. Koordynacja działań w obrębie przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni
z Pomorza”.
Podzadanie 1.1. Zapewnianie zgodności na poziomie regionalnym z modelem wspierania
uczniów uzdolnionych wypracowanych w projekcie innowacyjnym oraz adaptacja modelu do
nowych obszarów uzdolnień.
Podzadanie 1.2. Koordynacja z pozostałymi projektami w ramach przedsięwzięcia
strategicznego „Zdolni z Pomorza”.

Zadanie 2. Lokalne formy wsparcia – wspieranie uczniów uzdolnionych w rozwoju oraz
zwiększanie świadomości rodziców/opiekunów prawnych.
Podzadanie 2.1. Rekrutacja grup docelowych.
Podzadanie 2.2. Identyfikacja potrzeb uczniów oraz przygotowanie oferty wsparcia.
Podzadanie 2.3. Realizacja lokalnych form wsparcia.
W ramach lokalnych form wsparcia uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli
skorzystać z:
•
•
•
•
•

zajęć pozalekcyjnych (z matematyki, fizyki, informatyki oraz biologii, chemii
i rozwijających kompetencje społeczne),
warsztatów rozwijających kreatywność,
stypendiów,
uzupełniających formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowotechnologicznych, spotkania z naukowcami).
udziału w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne (m.in. debaty, fora,
kongresy, wydarzenia kulturalne, konferencje, sympozja naukowe i artystyczne)

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z:
1) form wsparcia o zasięgu regionalnym:
• obozy naukowe,
• konkursy indywidualne i zespołowe,
• naukowe konferencje uczniowskie,
• portal edukacyjny,
• warsztaty specjalistyczne (projektowe),
• spotkania i warsztaty autorskie;
2) akademickich form wsparcia:
• spotkania akademickie,
• zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
• warsztaty tematyczne,
• opieka mentorska,
• e-learning.

Grupę docelową projektu stanowią:
1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
(64 uczniów uzdolnionych posiadających predyspozycje w zakresie matematyki,
fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych, kompetencji społecznych),
2) opiekunowie prawni uczniów
(24 opiekunów prawnych uczniów - ok. 40% - osoby zainteresowane zwiększeniem
wiedzy z zakresu wspierania uzdolnień własnych dzieci).

Wskaźniki produktu w ramach projektu:

•

liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w Programie: 64 (32K i 32 M),

•

liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach Programu w sprzęt
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1,

•

liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w Programie – 1.

Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie efektów wcześniejszych działań oraz
zwiększenie skali wsparcia zaoferowanego uczniom uzdolnionym w województwie
pomorskim.

Wartość projektu:
596 651,63 zł, w tym dofinansowanie: 566 819,04 zł (z tego z UE - 507 153,88 zł i Budżetu
Państwa - 59 665,16 zł), wkład własny 29 832,59 zł.

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie
z Powiatem Kwidzyńskim.
W powiecie kwidzyńskim projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.
Jednostką upoważnioną do ponoszenia wydatków w ramach projektu jest Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie, która pełni także funkcję Lokalnego Centrum
Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie.

