„Lubię się uczyć” – projekt unijny realizowany w naszej szkole
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu
społecznego.
Adresowany jest do uczniów kl. III-VI i jest realizowany w partnerstwie trzech gmin –
Pruszków, Milanówek i Sochocin. Liderem projektu jest firma Pętla Sp. z o.o.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, a wszystkie zajęcia są bezpłatne. Uczniowie, którzy
przystąpią do projektu będą mogli skorzystać z interesujących lekcji, które nie tylko pomogą
im w dalszym procesie nauki, ale także pozwolą na rozwijanie własnych zainteresowań.
W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
Prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia wyrównawcze z przyrody
- koło zainteresowań z programowania
Prowadzone przez specjalistów z zewnątrz w tym:
Zajęcia rozwoju kompetencji osobistych i przygotowania do przyszłych wyborów w dorosłym
życiu zawodowym:
- ćwiczenia umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym, rozwiązywania
konfliktów i pracy zespołowej
- warsztaty z technik efektywnego uczenia się i szybkiego czytania
- trening umiejętności odkrywania własnego potencjału, podstawy autoprezentacji i planowania
przyszłej kariery zawodowej oraz warsztaty kreatywności
- rozwijanie kompetencji teleinformatycznych; zajęcia dotyczące efektywnego przeszukiwania
zasobów Internetu, filtrowania informacji i zasad bezpieczeństwa w sieci
- warsztaty wyjazdowe o nowych kierunkach nauki i teleinformatyki organizowane w Centrum
Nauki Kopernik.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i oferowanych form wsparcia znajdują się na
stronie www.lubiesieuczyc.eu W zakładce „Rekrutacja” umieszczone są formularze
rekrutacyjne
oraz
„Regulamin
rekrutacji
i
uczestnictwa
w
projekcie”.
Dodatkowych informacji w imieniu organizatorów udzieli Państwu Izabela Mrozewska, tel.
882-910-439.

„Chętni na eksperymenty” – projekt unijny realizowany w naszej szkole
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
Nasza gmina została partnerem w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich
RPMA.10.01.02-14-8063/17 „Chętni na eksperymenty”.
Adresowany do uczniów klas I-VII wybranych szkół podstawowych województwa
mazowieckiego. Do projektu zostało wybranych 10 szkół – 8 z Gminy Pruszków i 2
z Ożarowa Mazowieckiego.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, a wszystkie zajęcia są bezpłatne. W ramach
projektu uczniowie skorzystają z zajęć z obszaru nauk przyrodniczych, matematycznych
i informatycznych. Uczniowie, pracując metodą warsztatową, będą mieli okazję rozwijać
swoje pasje i odkrywać talenty. które nie tylko pomogą im w dalszym procesie nauki,
ale także pozwolą na rozwijanie własnych zainteresowań. Szkoły biorące udział w projekcie
otrzymają również pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
Prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły:
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody
- kół zainteresowań matematyczno-przyrodniczych
- kół zainteresowań z technologii informacyjno - komunikacyjnych
- warsztatów w Centrum Nauki Kopernik.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i oferowanych form wsparcia znajdują się na
stronie www.chetninaeksperymenty.eu W zakładce „Rekrutacja” umieszczone są formularze
rekrutacyjne
oraz
„Regulamin
rekrutacji
i
uczestnictwa
w
projekcie”.
Dodatkowych informacji w imieniu organizatorów udzieli Państwu Izabela Mrozewska, tel.
882-910-439.

