Szkoła – ZS nr 6 (SP 32 i PG 12) otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
„E-szkoła – ZS nr 6”
Beneficjent: Miasto Białystok
Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności nauczania oraz
rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku: Szkoły
Podstawowej nr 32 i Gimnazjum Publicznego nr 12 poprzez wdrożenie szeregu
nowoczesnych form wsparcia w tym metody eksperymentu dla uczniów (208 os. 125K
i 83M) jak i ich nauczycieli (15 os. 12 K i 3M) w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.
Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:
 Zajęć dla uczniów
o Zajęcia z programowania
o Zajęcia rozwijające uzdolnienia (chemia, fizyka)
o Zajęcia biologiczne
o Zajęcia przyrodnicze
o Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka, fizyka)
o Zajęcia dla uczniów uzdolnionych (matematyka)
o Zajęcia – orgiami matematyczne
o Zajęcia rozwijające uzdolnienia taneczno-gimnastyczne
 Szkolenia dla nauczycieli z zastosowania nowoczesnych technologii nauczania
 Doradztwa edukacyjno-zawodowego
Przy wsparciu w postaci:
o Wyposażenia pracowni szkolnych
o Zakupu narzędzi w zakresie TIK
o Zakupu innych pomocy dydaktycznych
Oczekiwane efekty:
1) produkty
 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 15 (12-K, 3-M)
 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie - 15
(12-K, 3-M)
 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach
programu
w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2
 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone
w programie – 2

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie – 208 (125-dz, 83-ch)
 Liczba uczniów objętych realizacją projektu – 208 (125-dz, 83-ch)
 Liczba godzin zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego zrealizowanych
w ramach projektu – 240
 Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu – 4 020
2) rezultaty:
 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 2
 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu - 208 (125-dz, 83-ch)
 Liczba szkół placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2
 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub kompetencje po
opuszczeniu programu - 15 (12-K, 3-M)
Wartość projektu: 496 173,90 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 471 173,90 zł.

