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OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU PN. „Kuźnia talentów”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Kuźnia talentów” 
współfinansowanym  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  Program Operacyjny  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, 
Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt  przewiduje  udział  uczniów  i  uczennic  w  zajęciach  dodatkowych
z  czterech  bloków  tematycznych  z  19  Gimnazjów  dla  których  organem 
prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

Rekrutacja uzupełniająca obejmuje następujące formy wsparcia :

DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

1. Doradztwo  zawodowe  grupowe  –  warsztaty  3h  –  obowiązkowe  dla  wszystkich 
uczestników

2. Doradztwo zawodowe indywidualne – 3h/m-c - dyżur w każdej szkole 
3. Wsparcie  psychologiczno-pedagogiczne  –  3h  -  w  każdej  szkole  obligatoryjnie 

zostanie utworzona 1 grupa
4. Trening pamięci – 30h

WARSZTATY HUMANISTYCZNE I JĘZYKOWE

1. Warsztaty dziennikarskie – 30h
W ramach warsztatów odbędzie się wycieczka do TVP/TVN.
Zostanie zorganizowany Dzień Międzyszkolnych Konkursów Humanistycznych i Językowych 
– konkurs z nagrodami

WARSZTATY ŚCISŁE

1. Warsztaty informatyczne – 30h
2. Przedsiębiorczość – 60h

Zostanie zorganizowany Międzyszkolny Festiwal Naukowy – konkurs z nagrodami

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

1. Warsztaty plastyczne – 30h 
(w ramach warsztatów odbędzie się wycieczka do Kuźnicy Starej)

2. Warsztaty muzyczne – 30h 
(w ramach warsztatów odbędzie się wycieczka do teatru muzycznego w Warszawie)
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3. Warsztaty teatralno – filmowe – 30h
(w ramach warsztatów odbędzie się wycieczka do Studia Bolka i Lolka w Bielsku-Białej)
Zostanie zorganizowany Międzyszkolny Festiwal Artystyczny – konkurs z nagrodami

WARSZTATY SPORTOWE

1. Blok gry zespołowe - 30h
2. Blok tenis stołowy i badminton – 30h
3. Basen – 30h

W ramach zajęć sportowych odbędzie się Międzyszkolna Olimpiada Sportowa – konkurs z 
nagrodami

Rekrutacja  do  Projektu  prowadzona  będzie  w  terminie  
od  1 września do 8 września  2014 r.
Dokumenty  aplikacyjne  można  pobrać  bezpośrednio  u  Koordynatorów/ek  Szkolnych,
 a  także  na  stronie  internetowej  Projektodawcy  poświęconej  funduszom  europejskim 
(www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem. 
Udział  w  projekcie  jest  bezpłatny. Uczniowie/uczennice,  którzy/re  zgłoszą  chęć 
uczestnictwa  i  zostaną  zakwalifikowani/e  do Projektu,  będą uczestniczyć  w zajęciach, 
które odbywać się będą w przewidywanym okresie od II kwartału 2014 r. do II kwartału 
2015 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych Szkół biorących udział w projekcie.
Zasady  kwalifikacji  uczestników/uczestniczek  do  projektu  zostały  określone
 w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej 
funduszom europejskim  (www.fe.czestochowa.pl)  oraz  na  stronach  internetowych 
Szkół objętych projektem.

http://www.fe.czestochowa.pl/
http://www.fe.czestochowa.pl/

