
Nazwa Priorytetu

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich

Razem raźniej - zajęcia edukacyjne dla 

uczniów, ich rodziców i nauczycieli



Planowany termin realizacji projektu:

1.03.2010 – 31.12.2010



CEL OGÓLNY:

Upowszechnienie w świadomości 

mieszkańców terenów wiejskich 

korzyści płynących z edukacji poprzez 

podniesienie jakości oferty edukacyjnej.



CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Rozwijanie u uczniów umiejętności 

językowych.

2.Podniesienie wiedzy uczniów z 

zakresu właściwego wykorzystania 

komputera w szkole i w domu.



3.Propagowanie wśród uczniów form czynnego 

spędzania czasu wolnego.

4.Kształtowanie umiejętności zachowań 

prospołecznych uczniów.

5.Pogłębienie samoświadomości rodziców i 

refleksji na temat skuteczności określonych 

metod wychowawczych.

6.Rozwijanie wśród nauczycieli wiedzy nt. 

nowoczesnych metod nauczania.



Wsparciem zostaną objęte 3 grupy beneficjentów

86 uczniów z klas I –VI 

70 rodziców

18 nauczycieli  ZE SP4 



Zajęcia dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli

zajęcia dla 20 uczniów kl. IV-VI w zakresie 

rozwijania umiejętności językowych i 

porozumiewania się w języku niemieckim, 

poznanie słownictwa do porozumiewania 

się w codziennych sytuacjach. Wycieczka 

edukacyjna (Berlin) z zastosowaniem 

opanowanego słownictwa

Jesteśmy Europejczykami









e-Obywatel

 Kurs komputerowy dla 10 uczniów kl. V-VI 

z zakresie stosowania TI (bezpieczne 

surfowanie, korzystanie z poczty 

elektronicznej)

 uzyskanie certyfikatu ECDL e-Obywatel



Na przyrodniczym szlaku

 Zajęcia turystyczno-przyrodnicze dla 30 

uczniów z kl. I-VI oraz 10 rodziców 

promujące aktywne formy spędzania 

wolnego czasu poprzez zdobywanie odznaki 

PTTK „Turysta Przyrodnik”







 4 przyrodnicze wycieczki jednodniowe:

 2 autokarowe 

Gryżyński Park Krajobrazowy, 

Mużakowski Park Krajobrazowy, 

 Piesza do leśniczówki w Marianowie,

 rowerowa do Pszczewskiego 

PK)organizowanych przy pomocy 

przewodników PTTK z Międzyrzecza.



W grupie raźniej dla uczniów

 Warsztaty rozwijające umiejętności 
prospołeczne dla 16 uczniów kl. II-III i IV-
VI (2gr. 8-os.). W ramach tych spotkań 
odbędą się zajęcia z pedagogiem 
szkolnym, muzykoterapeutą, który 
poprowadzi zajęcia ze śpiewu i tańca oraz 
warsztaty plastyczne prowadzone przez 
wychowawczynie świetlicy z 
wykorzystaniem materiałów i narzędzi 
plastycznych







W grupie raźniej dla rodziców

 „Wzorce myślowe" 

 "Stop agresji” 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla 

60 rodziców (2 gr.x30 os.), które mają na 

celu pogłębienie samoświadomości i 

refleksji na temat skuteczności określonych 

metod wychowawczych prowadzone przez 

certyfikowanych trenerów;





Nauczanie na miarę XXI w.

 „Wzorce myślowe" 

 "Nowoczesne techniki uczenia się i 

przetwarzania informacji” 

Warsztaty na temat nowoczesnych metod 

nauczania



Podsumowanie działań

1. Impreza ogólnoszkolna

Razem raźniej

Zorganizowanie rajdu pieszego do 

leśniczówki w Rańsku, prezentacja 

dorobku poszczególnych grup 

(prezentacja zdjęć, kroniki itp.), wręczenie 

certyfikatów ukończenia odbytych w 

ramach projektu zajęć.



2. Konferencja dla rodziców, dyrektorów i 

nauczycieli szkół z gminy Międzyrzecz 

prezentująca dobre praktyki projektu z 

EFS.



Personel kluczowy

1. KOORDYNATOR Projektu

 kontakt z Urzędem Marszałkowskim, 

 reprezentowanie P na zewnątrz,

 tworzenie sprawozdań, 

 konsolidacja działań, 

 prowadzenie cyklicznych spotkań roboczych 

 monitoring i ewaluacja wdrażania etapów P,

 aktywne wspieranie działań na rzecz 
równości płci i angażowanie w nie całego 
zespołu.



Personel kluczowy

2. SPECJALISTA DS. MERYTORYCZNYCH

 rekrutacja, 

 logistyka, 

 bezpośrednia realizacja Projektu, 

 zmierzenie, opracowanie i 
upowszechnienie produktów i rezultatów 

 prowadzenie podstrony internetowej 
Projektu, 

 przygotowanie ulotek, materiałów 
informacyjnych o Projekcie



Personel kluczowy

3. EKSPERT DS. ROZLICZEŃ 

FINANSOWYCH 

 bieżąca obsługa finansowa i rachunkowa,

 dokumentacja, przelewy, listy 

wynagrodzeń, delegacje, sprawozdania 

finansowe i wnioski o płatność, 

zaopatrzenie.



Pozostały personel

 W realizacji Projektu wezmą udział 

nauczyciele ZE SP4, pedagog szkolny, 

egzaminator ECDL, przewodnik PTTK 

oraz certyfikowani trenerzy Akademii 

Nauki.



Pozostały personel

Nauczyciele ZE SP4:

 wychowawczynie świetlicy szkolnej,

 nauczycielka języka niemieckiego,

 nauczycielka informatyki,


