15 listopada 2016 w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego odbyło się spotkanie
inauguracyjne projektu „Zdolni z Pomorza-powiat pucki”.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii
chemii oraz rozwijające kompetencje społeczne, a także realizowane będą działania
sprzyjające rozwojowi uczniów.
Uczniowie biorący udział w projekcie Zdolni z Pomorza będą mogli skorzystać z :


Form wsparcia o zasięgu regionalnym:

- obozy naukowe;
- konkursy indywidualne zespołowe;
- portal edukacyjny;
- warsztaty specjalistyczne ( projektowe);
- spotkania i warsztaty autorskie.


Form wsparcia o zasięgu lokalnym

- zajęcia pozalekcyjne;
- warsztaty rozwijające kreatywność;
- refundacja kosztów dojazdu/stypendia;
- uzupełniające formy wsparcia ( np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowotechnologicznych, spotkania z naukowcami).


Akademickich formach wsparcia

- spotkania akademickie;
- zajęcia pozalekcyjne akademickie( kółka olimpijskie);
- warsztaty tematyczne;
- opieka mentorska;
- e-learning.
- naukowe konferencja uczniowskie;

W realizację projektu zaangażowane są następujące uczelnie wyższe:








Akademia Morska Gdyni
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Uniwersytet Gdański

W 2016 r. w projekcie weźmie udział 40 uczniów (20 uczniów ze szkół gimnazjalnych i 20
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych), którzy pomyślnie przeszli test uzdolnień
kierunkowych.
Jak do tego doszło?
6 lipca 2015 roku Powiat Pucki podpisał list intencyjny z Województwem Pomorskim dot.
określenia zasad współpracy przy przygotowaniu projektu „Zdolni z Pomorza”. Natomiast 23
września 2015 r. Rada Powiatu Puckiego podjęła uchwałę o przystąpieniu przez Powiat Pucki
do tego projektu. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego rozwój
systemowego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym szczególnie
uzdolnionych) stanowi jeden z ważniejszych kierunków działania (2.3.3) w celu operacyjnym
2.3 „Efektywny system edukacji”. Na realizację projektu Powiat Pucki otrzyma
dofinansowanie z Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 507 498,08 zł.
Projekt „Zdolni z Pomorza” realizowany będzie w latach 2016-2021 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

