Fundacja „Odnowa” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wczoraj
i dziś sukcesem na jutro”. Projekt ten realizowany będzie w terminie od 1 września 2018 do 30
czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Numer
i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja. Numer i nazwa Poddziałania: 10.2 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Nazwa
i numer priorytetu inwestycyjnego: 10.2.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia
i szkolenia.
Partnerem projektu jest Gmina Stronie Śląskie.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych z nauk matematycznoprzyrodniczych, TIK, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz właściwych postaw:
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u min. 80% ze 140 uczniów (82dz, 58ch) Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, z uwzględnieniem indywidualnego
podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zwiększenie dostępu do
informacji o rynku pracy poprzez utworzenie szkolnego Punktu Informacji i Kariery i wzrost
kompetencji TIK u 38 nauczycieli (33K, 5M) Szkoły w terminie od 1 września 2018 do 30 czerwca
2019. Projekt jest zgodny z Osią Priorytetową 10. Edukacja i Działaniem 10.2 – Poddziałanie 10.2.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej i celem szczegółowym Poddziałania: Podniesienie u uczniów kompetencji
kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez
zwiększenie oferty edukacyjnej Szkoły, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów projekt
zapewnia równy dostęp do edukacji dla wszystkich uczestników projektu, w tym ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Zwiększając dostęp do wysokiej jakości edukacji wyrównuje jej poziom do
szkół z większą i lepiej dostosowaną ofertą edukacyjną. Zorganizowanie wysokiej jakości zajęć,
prowadzonych z użyciem nowoczesnych środków podniesie kompetencje kluczowe uczniów oraz
kompetencje miękkie: kreatywność, innowacyjność, praca w grupie, które są niezbędne
na współczesnym rynku pracy. Znajomość zawodów, rynku pracy uczniowie zwiększą poprzez
działania PIK i spotkania z lokalnymi pracodawcami. Zorganizowanie wysokiej jakości zajęć,
prowadzonych z użyciem nowoczesnych środków podniesie kompetencje kluczowe uczniów oraz
kompetencje z zakresu kreatywności, innowacyjności, pracy w grupie, niezbędnych na rynku pracy.
Nowoczesność edukacji, będącej wyrazem wysokiej jakości edukacji, zapewni podniesienie
kompetencji przez nauczycieli z zakresu ped. specjalnej, nauczania jęz. obcego w wersji dla
dyslektyków, urozmaicenia i poprawienia jakości pracy nauczyciela z uczniem poprzez wprowadzenie
elementów gry i kreatywnych działań, realizację podstawy programowej wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnej.
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