Pierwsza edycja projektu „Uczyć się, ale jak?” dobiega końca – zapraszamy na seminarium
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w partnerstwie z Miastem Mińsk
Mazowiecki od 2011 roku realizuje innowacyjny projekt edukacyjny „Uczyć się, ale jak?” –
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród
uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku
Mazowieckim. Dzięki tej inicjatywie uczniowie ze
Szkoły Podstawowej numer 1 i Szkoły
Podstawowej numer 2 w Mińsku Mazowieckim
mieli możliwość poznania nowych metod
efektywnego uczenia się podczas warsztatów
edukacyjnych. Z przeprowadzonych badań po
zakończeniu warsztatów wynika, że uczestnicy
nabyli nowe umiejętności przyswajania wiedzy i
zapamiętywania, co sprawiło, że nauka przestała
być dla nich jedynie obowiązkiem, a stała się niekiedy dobrą zabawą. W ramach projektu
zorganizowano także korepetycje oraz warsztaty dla nauczycieli z zakresu aktywnych metod w
nauczaniu.
Projekt dobiega końca, jednak realizatorzy pragną podzielić się obserwacjami i wnioskami
z podjętych działań podczas seminarium zatytułowanego „Uczyć się, ale jak?” –
wyrównywanie szans edukacyjnych we współczesnej szkole. Będzie ono okazją do
zaprezentowania wyników projektu oraz oceny jego skuteczności. Eksperci będą dyskutować o
idei wspierania dzieci w procesie uczenia się oraz o możliwościach podejmowania tego typu
inicjatyw w regionie. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. przedstawiciele Instytutu
Badań Edukacyjnych z prelekcją na temat wpływu edukacji na budowanie spójności społecznej,
Stowarzyszenia W Stronę Dziewcząt, z informacjami na temat równości szans w edukacji. Będzie
to dobry moment do wymiany doświadczeń z realizatorami projektu, zastanowienia się nad
kierunkami zmian w oświacie. Gościem specjalnym Seminarium będzie Burmistrz miasta Mińsk
Mazowiecki – Pan Marcin Jakubowski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami
nowoczesnej edukacji.
Seminarium odbędzie się 7 listopada 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku
Mazowieckim o godz. 14:00. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 881 677 915,
lub e-mailowo: k.janeczek@qzmianom.org. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.jaksieuczyc.org.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
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