
 

 

3. Wnioskodawca:  

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg 

 

4. Całkowita wartość projektu:  5 783 368,04 zł 

 

5. Kwota wnioskowanej dotacji: 5 289 288,04 zł  

 

6. Realizacja:  02.01.2021 r. – 30.09.2023 r. 

 

7. Przedmiot projektu: 
 
Projekt jest kontynuacją działań podjętych w kierunku podniesienia kompetencji kluczowych 

(matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz umiejętności uniwersalnych (m.in. 

kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) wśród uczniów klas IV-VII wszystkich 

elbląskich szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz 

wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju. 

Wcześniejsze projekty dotyczyły klas I-III. 

Zaplanowane działania: 

1. W ramach projektu do każdej szkoły podstawowej zakupione zostaną sprzęty  

i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji innowacyjnych zajęć na 

wysokim poziomie, m.in.: tablice multimedialne, pracownie językowe, laptopy, 

tablety, projektory, wizualizery, podłogi interaktywne, itp.  

2. Uczniowie wybitnie zdolni (550 os.) zostaną objęci pomocą stypendialną (300 

zł/miesiąc przez okres 10 miesięcy – uczniowie ze średnią powyżej 4,75) oraz 

podniosą swoje umiejętności uniwersalne poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach 

kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole (zajęcia 

wykraczające poza podstawę programową). Efektem zajęć pozaszkolnych będzie m.in. 

wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności. Zostaną 

zorganizowane również wyjścia edukacyjne, które wzbudzą zainteresowanie, aktywność i 

postawę badawczą.  

3. Uczniowie z trudnościami w nauce (1250 os.) wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych (z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, oraz ICT) 

oraz pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność 

pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu.  

4. W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli ze szkół podstawowych, dla 

których zostanie zorganizowane szkolenie doskonalące z zakresu nowatorskich  

1. Tytuł projektu: Akademia wzorowej edukacji 

2. Źródło dofinansowania:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020  
Oś priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki 
Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów 
 
Poddziałanie 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg 



i aktywizujących metod i narzędzi pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach 

oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność i pracę w zespole.  

5. Działania Projektu będą również skierowane do 500 rodziców, dla których zostanie 

zorganizowana „Akademia dla rodziców”, której głównym celem będzie wspieranie 

rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach ze szkołą i wspieraniu rozwoju 

dziecka.  

 

 


