,,Zespoły Wychowania Przedszkolnego sposobem na Upowszechnienie Edukacji
Przedszkolnej w Gminie Starogard Gdański’’
Projekt realizowany od września 2010 roku do czerwca 2012 roku
Gmina Starogard Gdański realizuje projekt pn.: ,,Zespoły Wychowania Przedszkolnego
sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gdański”, który
dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Kwota dofinansowania wynosi 975 710,00 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu
1 005 929,54 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty.
Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zwiększenie liczby
dzieci z obszaru gminy uczestniczących w nauczaniu podstawy programowej przedszkola
oraz poprawy jakości wyników nauczania w przyszłości.
Projekt przewiduje objęcie wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców takich
dzieci, którzy podczas specjalnie zorganizowanych zajęć promocyjnych będą mogli poznać
nowe metody edukacyjne i wychowawcze Zespołów Wychowania Przedszkolnego, ich
wpływ na rozwój dzieci oraz relacje społeczne.
Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu nowych metod wychowania i
komunikacji z dzieckiem w duchu równości, tak zwana „szkoła dla rodziców”.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 3-5 lat prowadzone będą przez wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną w następujących miejscowościach:
1) w Dąbrówce; w świetlicy wiejskiej przy ul. Hermanowskie 3,
2) w Kręgu; w szkole podstawowej, Krąg 45,
3) w Janowie: w świetlicy wiejskiej przy ul. Długiej 5,
4) w Owidzu: w świetlicy wiejskiej, przy ul. Szkolnej 13,
5) w Zdunach: Zdunach świetlicy wiejskiej, Zduny 26,
6) w Szpęgawsku: w szkole podstawowej, przy ul Starogardzkiej 7.
Realizacja zadania przyczyni się do:
•

Zwiększenia aktywności społecznej u dzieci uczestniczących w zajęciach,

•

Wykształcenia umiejętności dzieci w zakresie funkcjonowania w grupie,

•

Rozwoju zainteresowań, zdolności interpersonalnych u dzieci uczestniczących w
zajęciach,

•

Uświadomienia rodzicom znaczenia wychowania dzieci w duchu równości płci,

•

Stworzenia warunków dla matek dzieci, by w czasie zajęć przedszkolnych mogły
zaplanować czas na rozwój osobisty lub zawodowy,

•

Poprawy jakości nauczania w gminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Urząd Gminy w Starogardzie Gd.
ul. Sikorskiego 9, pok. 21
tel. 58/ 56 2 50 67 w. 52

