Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Im wcześniej tym lepiej – projekt rozwojowy
Szkoła Podstawowa w Zielonkach, gmina Zielonki
Informacje o projekcie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX
Nazwa
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
działania
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.05.00-12-225/13-00
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): Województwo
Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Województwo Małopolskie
Gmina Zielonki
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI
Nazwa w partnerstwie z
beneficjenta
SHAMROCK SCHOOL OF LANGUAGES ZIELONKI
Czas trwania
Październik 2013 – Czerwiec 2014
projektu
Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Grupę docelową w projekcie stanowi 65 dzieci z klas 0 Szkoły Podstawowej
w Zielonkach.
Co oferuje projekt?
Niniejszy projekt to ogromna szansa dla dzieci poznawania języka
Zakres angielskiego i świata poprzez inne kultury oraz rozwijania zdolności
projektu
manualnych, muzycznych, teatralnych poprzez zajęcia artystyczne z
elementami językowymi. Projekt oferuje kurs językowy, zabawy z językiem
za pomocą nowatorskich materiałów, poznawanie krajów anglosaskich
poprzez warsztaty artystyczne, wystawy, parady, przedstawienia.
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Uczestnicy projektu mają zagwarantowane:
bezpłatne kompletne materiały szkoleniowe, edukacyjne i piśmiennicze,
materiały plastyczne, artystyczne, małe grupy szkoleniowe, profesjonalną
kadrę trenerską, certyfikat końcowy.
Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego oraz rozwój
Cel projektu ekspresji kulturalnej poprzez warsztaty artystyczno-językowe u uczniów
klas 0 w ZS w Zielonkach
Miejsce Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach,
realizacji Shamrock Centrum Języków Obcych Zielonki
Projekt obejmuje:
- 30h zajęć kursowych z języka angielskiego w grupach (45 min 1 raz w
tygodniu, co tydzień) w okresie listopad 2013 – czerwiec 2014
- 13h zajęć task-based (artystycznych) w grupach (60 min co dwa tygodnie)
w okresie listopad 2013 – czerwiec 2014,
- 35h konsultacji celem nadrabiania zaległości (przy dłuższej nieobecności)
Program w okresie 2014 roku.
W ramach projektu dzieci nabędą wiedzę podstawowych słówek z języka
angielskiego, nauczą się wielu piosenek i reagować na podstawowe zwroty,
poznają zwyczaje krajów anglosaskich, rozwiną umiejętności manualne,
nauczą się pracy w zespole przy okazji przygotowania przedstawienia.

Planowana wartość całkowita projektu (zł)

49.781,36

Dofinansowanie
Samorządu Województwa Małopolskiego (zł)

49.781,36

LIDER
PROJEKTU

PARTNER
MERYTORYCZNY

2

