
„Inwestujemy w naukę” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych 

kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino 

 

 

Gmina Gryfino realizuje Projekt „Inwestujemy w naukę” – podnoszenie szans edukacyjnych 

uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 

jest realizowany przez Gminę Gryfino jako lidera w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia 

Karina Majewska  

Okres realizacji projektu: listopad 2018r. – czerwiec 2020r. 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Gryfino poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie technologii 

informacyjno – komunikacyjnych (TIK), języków obcych, nauk matematyczno – 

przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwoju systemu 

indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego 

zatrudnienia. Ponadto w ramach projektu będzie doposażona baza dydaktyczna szkół poprzez 

wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne lub sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Uczniowie biorący udział w projekcie skorzystają z następujących form wsparcia: 

1. Zadanie 1.  Doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz wsparcie edukacyjne dla  

uczniów biorących udział w projekcie. 

2. Zadanie 2.  Zajęcia w wykorzystaniem kompetencji TIK wśród uczniów. 

3. Zadanie 3.  Zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz trening zastępowania agresji – zajęcia      

                    dla uczniów. 

4. Zadanie 4.  Zajęcia rozwijające umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia dla 

uczniów. 

W ramach projektu odbędą się również zajęcia dla nauczycieli: 

1. Zadanie 1.   Doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz wsparcie  edukacyjne dla  

                    uczniów biorących udział w projekcie. 

2. Zadanie 5.   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – wsparcie edukacyjne  

                    dla nauczycieli. 

3. Zadanie 6.   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – kurs ICT – obsługa  

                    narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do  

                    pracy z uczniem.  

4. Zadanie 7.   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Zagrożenia w  

                    cyberprzestrzeni i trening zastępowania agresji. 

5. Zadanie 8.   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Zajęcia rozwijające  

                    umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia dla nauczycieli. 

 

 

 



Udział w projekcie 

 

Udział w projekcie jest dobrowolny. Zasady zgłaszania się oraz udziału w projekcie 

określa Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 

listopada 2018r. w sprawie wprowadzania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „ Inwestujemy w naukę” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz 

kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr 

RPZP.08.03.00 – 32  K002/18 

 

 


