
 
 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

„Kto pyta - nie błądzi!” 

Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0096/17 

 

1. Zajęcia dla Uczniów: 

Typ wsparcia Rodzaj wsparcia 
Liczba 

uczestników 
Grupy 

Liczba 
godzin 

Zajęcia rozwijające 
kompetencje 

kluczowe 
oraz właściwe 

postawy/umiejętności 
uczniów  

(36 uczniów, w tym 
min 1 uczeń ze 

specjalnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi) 

"Kto pyta nie błądzi" pracownia 
artystycznej matematyki 

10 osób 
I grupa  

(klasy IV-V) 
52h 

Projekty edukacyjne 
(5 projektów)  

30 osób 
I grupa  

(klasy VII-VIII) 

30h  
(6h/projekt 
edukacyjny) 

"Wędrówka po mapie kończy się 
na trasie" - laboratorium 
geograficzne 

10 osób 
I grupa  

(klasy IV-VIII) 
26h 

"Eksperymenty z biologii 
postawią wszystkich na nogi" 
koło 
biologiczno-eksperymentalne  

6 osób 
I grupa  

(klasa V) 
26h 

Koło chemiczne 10 osób 
I grupa  

(klasy VIII) 
52h 

"Matematyka w naszym życiu" 8 osób 
I grupa  

(klasy VII-VIII) 
26h 

Wycieczki edukacyjne 

Młyn Wiedzy w Toruniu 
dla: 
- 10 uczestników laboratorium 
geograficznego 
- 6 uczestników koła 
biologiczno-eksperymentalnego  

16 osób 
 

I grupa 
(16 osób) 

1 wyjazd 

Oceanarium w Gdyni 
dla: 
- 10 uczestników laboratorium 
geograficznego 
- 6 uczestników koła 
biologiczno-eksperymentalnego 

16 osób 
I grupa  

(16 osób) 
1 wyjazd 

Warsztaty chemiczne w Toruniu 
dla: 
-10 uczestników koła 
chemicznego 

10 osób 
I grupa 

(10 osób)  
2 wyjazdy 

Młyn Wiedzy w Toruniu 
dla: 
- 8 uczestników zajęć 
„Matematyka w naszym życiu” 

8 osób 
I grupa 

(8 osób) 
1 wyjazd 

Centrum Nauki Eksperyment 
w Gdyni 
dla: 
- 8 uczestników zajęć 
„Matematyka w naszym życiu” 

8 osób 
I grupa 

(8 osób) 
1 wyjazd 

1. Udział w zajęciach trwa od października 2019 r. do czerwca 2020 r. 

2. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu ze Szkołą.` 

3. Minimalna frekwencja na zajęciach wynosi 80 %. 

4. Dopuszczalne są nie więcej niż 3 nieobecności w miesiącu. 



 
 
2. Zajęcia dla Rodziców/Opiekunów: 

Typ wsparcia Rodzaj wsparcia 
Liczba 

uczestników 
Grupy Liczba 

godzin 

Warsztaty/spotkania 

Warsztaty rozwijające 
kompetencje w zakresie 
właściwego wspierania edukacji 
i rozwoju dzieci  

12 osób  

I grupa 
(6 osób) 

4h 

II grupa 
(6 osób) 

4h 

1. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu ze Szkołą. 

2. Minimalna frekwencja wynosi 50 %. 

 

3. Zajęcia dla Nauczycieli: 

Typ wsparcia Rodzaj wsparcia 
Liczba 

uczestników 
Grupy 

Liczba 
godzin 

Kursy/szkolenia 
(3 Nauczycieli) 

Prowadzenie procesu 
nauczania opartego 
na metodzie eksperymentu 
(Nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki) 
 

3 osoby 
I grupa 

(3 osoby) 
16h 

(stacjonarne) 

Ekspert ds. sieci 
współpracy 

i samokształcenia 
nauczycieli 

(15 Nauczycieli) 

Wsparcie eksperta ds. sieci 
współpracy i samokształcenia 
nauczycieli 
(w szczególności w zakresie 
wykorzystania metody 
eksperymentu w procesie 
nauczania) 

15 osób n/d 
280h 

(28 h/mc) 

1. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu ze Szkołą. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do udziału w kursie/szkoleniu oraz uzyskania dyplomu/certyfikatu lub innego 

dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu/szkolenia najpóźniej do końca czerwca 2020 r. 


