
  

 

 

 

 

Informacja o projekcie  

pt. „Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia”  
 

O projekcie 
 

Gmina Linia realizuje projekt pn. „Lepszy start - 

lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z Gminy Linia” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 

Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, 

Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 

Projekt obejmuje prowadzenie zajęć w latach 
szkolnych: 2016/2017 oraz 2017/2018.  
 

Cel projektu 

 
Celem głównym projektu jest rozwijanie 

umiejętności wśród 409 uczniów (181 

dziewczynek i 228 chłopców) klas IV-VI z 6 Szkół 

Podstawowych i 174 uczniów (80 dziewczynek i 

94 chłopców) klas I-III 2 Gimnazjum Gminy Linia 

w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych z 

matematyka, przyrody, fizyki, chemii, języków 

obcych i technologii informacyjno -
komunikacyjnych (TIK).  

 
Wsparciem zostaną objęci nauczyciele ww. 

placówek poprzez organizację kursów i szkoleń 

w zakresie stosowania nowoczesnych metod 

nauczania.  

W ramach projektu zostaną również 
wyposażone pracownie międzyszkolne w sprzęt/  

 

 

 

narzędzia do TIK i pomoce naukowo-

dydaktyczne niezbędne prowadzenia zajęć 

edukacyjnych. 

 

Formy wsparcia 

W ramach projektu będą prowadzone 
następujące rodzaje zajęć: 

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z 

zakresu kompetencji kluczowych w 6 

Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach 

Gminy Linia 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka 
angielskiego i przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych dla uczniów/c klas IV-VI w Szkół 

Podstawowych oraz dla uczniów/c klas I-III 

Gimnazjów. 

 Organizacja warsztatów rozwijających 
kreatywność i innowacyjność dla uczniów 

uzdolnionych w 6 Szkołach Podstawowych i 

2 Gimnazjach Gminy Linia: 

Warsztaty rozwijające kreatywność i 

innowacyjność dla uczniów/c klas uzdolnionych/ 

lepiej uczących się IV-VI w Szkół Podstawowych 
oraz  klas I-III Gimnazjów.  

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe i wsparcie 

psychologiczno – pedagogiczne. 

 

 

Zorganizowane zostaną zajęcia i warsztaty dot. 
umiejętności planowania ścieżki edukacyjno– 

zawodowej 

 Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/lek 

w zakresie stosowania nowych metod nauczania 
 

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów 

nabędzie kompetencje kluczowe. 
 

Biuro projektu: 

Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, 

tel.: (058) 676-85-82 

fax. (058) 676-85-69 

e-mail: oswiata@gminalinia.com.pl 

 

 


