
  

 

 

Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu 

 pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz” w kwocie 376.225,00 

zł. Dofinansowanie projektu wynosi 95 %, pozostałe środki stanowi wkład własny Gminy 

Wojnicz – 5 %  

Projekt finansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego Gminy Wojnicz,  

a realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów 

zdolnych Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 

uczniów. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 190 uczniów zdolnych z terenu Gminy 

Wojnicz będących uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu oraz Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi  poprzez rozwój ich uzdolnień oraz 

pogłębienie zainteresowań oraz aktywności edukacyjnej w trzech kolejnych latach szkolnych tj. od  

1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. 

W ramach projektu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wielkiej Wsi oraz w Szkole Podstawowej im. 

Św. Jana Kantego w Wojniczu utworzone zostanie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego (CUWZ).  

Działania CUWZ polegać będą na organizacji zajęć z uczniami  w ramach czterech kluczowych 

kompetencji przedmiotowych: językowych (j. angielski), matematycznych i naukowo – technicznych 

(nauki matematyczna – przyrodnicze), przedsiębiorczości i  informatycznych (technologie 

informacyjno-komunikacyjne tzw. TIK), kompetencji społecznych oraz umiejętności uczenia się. W 

ramach projektu zostaną zakupione  pomoce dydaktyczne w tym nowoczesny sprzęt multimedialny, 

powstaną pracownie językowe i informatyczne. System pracy w CUWZ będzie wykorzystywał metodę 

projektu i strategię tzw. problem based learning, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a 

ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza: „Powiedz mi  

a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – opiera się na rozwiązywaniu 

problemów. Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym w dni wolne od zajęć, ferie, wakacje 

lub popołudniami. Terminy zajęć zostaną ustalone  indywidualnie do każdej grupy po zrekrutowaniu 

uczestników .  

Zajęcia realizowane w ramach CWUZ w Wielkiej Wsi: 

1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas V – VI 

2. Zajęcia  rozwijające z informatyki (TIK) dla klas VII – VIII 

Zajęcia realizowane w ramach  CUWZ w Wojniczu:  

1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas V – VI 

2. Zajęcia rozwijające matematyczne i naukowo – techniczne dla klas V -VI 

3. Zajęcia rozwijające z informatyki (TIK) dla klas V – VI 

4. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas VII-VIII 

5. Zajęcia rozwijające  z przedsiębiorczości dla klas VII - VIII 

6. Zajęcia rozwijające z informatyki (TIK) dla klas VII – VIII 

Spotkania dla uczniów zdolnych będą mogli prowadzić nauczyciele, którzy ukończą bezpłatne 
szkolenia 
 i warsztaty  organizowane we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.   



  

 

 
 

 

W ramach projektu dla uczniów wyróżniających się zostaną zorganizowane wyjazdowe warsztaty 

edukacyjne o charakterze naukowym tzw. Letnia Szkoła Młodych Talentów. Uczestnicy zajęć oraz ich 

nauczyciele będą mieli możliwość wzięcia czynnego udziału  w Forum Młodych Talentów – jest to 

wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrum Wspierania Uczniów 

Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy 

oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy 

i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów. 

Taka formuła pozwoli także małopolskim uczniom poczuć się częścią wyjątkowej społeczności. 

Odbywać się będzie w prestiżowych miejscach związanych np. z nauką i przedsiębiorczością na 

terenie całej Małopolski.  


