Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci
i młodzieży w Mirsku
Łączny koszt projektu: 794.237,65 zł
Środki pozyskane z UE: 635.390,12 zł
Budżet Gminy Mirsk: 0,00 zł
Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w: Szkole Podstawowej i Technikum Hotelarsko Turystycznym w Mirsku (powiat lwówecki) do końca VI.2020r. poprzez realizację dodatkowych zajęć
dydaktycznych dla 105 uczniów i kursów zawodowych dla 30 nauczycieli z przedmiotów ogólnych oraz
doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK w innowacyjne narzędzia
komunikacyjne.
Zadania:
-dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów: językowe, matematyczne, przyrodnicze (w
tym realizowane w oparciu o metodę eksperymentu) prowadzące do nabywania kompetencji
kluczowych, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, postaw kreatywnych i innowacyjnych
-dodatkowe kursy zawodowe prowadzące do zdobywania nowych kwalifikacji przez nauczycieli i kadrę
pedagogiczną kształcenia ogólnego
-rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w Technikum w Mirsku
-doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz
pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych
Zajęcia ICT dostosowano do indywidualnych potrzeb uczniów:
1. Dodatkowe zajęcia językowe: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, niemiecki.
2. Matematyka: zaj. rozwijające i i zajęcia wyrównawcze.
3. Programy biurowe w administracji.
4. Systemy prezentacji informacji w biznesie.
5. Grafika komputerowa.
6. Systemy mobilne w biznesie.
7. Wykorzystywanie MS Office 365 w praktyce.
8. Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe uczniów w zakresie korzystania z mobilnego
repozytorium i chmury edu.
Zaj. 3-8 obejmą (ramowy program) obsługę spec. oprogramowania (Word, Excel, Outlook,
oprogramowanie na bazie wolnej licencji), tworzenia treści multimedialnych i umieszczania treści w
sieci, edycję obrazów, dźwięków, wyszukiwanie informacji, korzystanie z zaawansowanych funkcji
aplikacji mobilnych.
Uczniowie nabędą kompetencje kluczowe ICT (we tym tworzenia cyfrowej informacji).
Zaj. z komp. społeczno-emocjonalnych:
9. Komunikacja wewnętrzna w pozytywnym kreowaniu wizerunku.
10. Kompetencje społeczne (zlecone) 40h
Tematyka (pr. zaj. 9-10): zarządzania czasem, asertywność, radzenie sobie ze stresem,
przygotowania wystąpień publicznych, komunikacja niewerbalna, warsztaty pracy grupowej. Uczniowie
nauczą się budowania dobrych relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów.
Nauczyciele:
Szkolenia indywidualne podnoszące kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z mobilnego
repozytorium i chmury edukacyjnej, zakupionej w ramach doposażenia szkół w narzędzia TIK.
1. Studia podypolomowe dla 3 nauczycieli: Doradztwo zawodowe i coaching kariery.
2. Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa), w ramach którego doradztwo prowadził
będzie nauczyciel-doradca.
Podczas doradztwa uczniowie zostaną przygotowani do trafnego wyboru dalszej ścieżki
kształcenia. Udzielane będą informacje o kierunkach kształcenia, przybliżona zostanie charakterystyka
pracy i dane dotyczące różnych zawodów, zwłaszcza w branżach kluczowych dla woj. dolnośląskiego.

