„DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych
i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej u uczniów klas V - VIII szkół
podstawowych” jest to projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Bielawa, Gminą Pieszyce
i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa, w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Jest to projekt partnerski, w którym funkcję lidera pełni Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a
partnerami są: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce.
Wartość projektu partnerskiego: 637 705,00 PLN
Wartość projektu przypadająca na zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 60 087,50 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa: 51 888,44
PLN

Cel projektu:
• podniesienie kluczowych kompetencji koniecznych dla procesu dalszej edukacji średniej i
wyższej, stanowiących podstawę przyszły kompetencji zawodowych w obszarze
działalności inżynierskiej;
• rozbudzenie ciekawości poznawczej u uczniów;
• zapoznanie się z środowiskiem uczelni.
Efekty projektu:
• rozwój kompetencji zawodowych, społecznych oraz osobistych;
• odbudowa i utrwalenie zaangażowania uczniów w naukę poprzez synergiczny efekt zabaw,
wiedzy umiejętności praktycznych, kreatywności, współdziałania w grupie
i satysfakcji z rezultatów;
• odbudowa i utrwalenie właściwych relacji pomiędzy uczestnikami Projektu a światem
materialnym i jego obiektami – relacje te z roku na rok coraz bardziej osłabione przez
nadmierny udział elementów wirtualnych w codziennym życiu dzieci i młodzieży.
Zakres projektu:
• W ramach realizowanego projektu każdy z 4 partnerów będzie brał udział oraz organizował
dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów uczęszczający do szkół podstawowych dla
których Gminy są organami prowadzącymi.

• Projekt będzie realizowany od 4 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku.
• W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i wykłady. Zostaną one
zorganizowane na terenie każdej z trzech Gmin partnerskich oraz na terenie Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
• Łącznie w realizacji projektu weźmie udział 700 uczniów, z terenów trzech Gmin
partnerskich. Natomiast z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów będzie ich 300.

