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 Zespół Szkół w Jeleniewie zaprasza do udziału w projekcie „Z pasją przez życie”. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich”. 
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Z pasją przez życie. 
 

   Zespół Szkół w Jeleniewie zaprasza do udziału  w projekcie „Pasją przez życie”. 
 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. 

 

Jakie są cele projektu? 
Celem głównym projektu jest aktywizacja mieszkaoców gminy na rzecz zgodnej z zainteresowaniami i zamiłowaniami 
edukacji dzieci i młodzieży w ich czasie wolnym. Celami szczegółowymi są: wspomaganie efektywności nauki i 
wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijanie i modelowanie indywidualnych zainteresowao. 
 
Kto może byd uczestnikiem projektu? 

Uczniowie. 

 

Kiedy będzie realizowany projekt ? 

01.09.2010 r. – 28.02.2011 r. 

   

Gdzie będzie realizowany projekt?  

Zespół Szkół w Jeleniewie.  

 

Jakie działania zostaną podjęte? 

1. Warsztaty w następujących modułach: 

 edukacja fotograficzna, 

 edukacja teatralna, 

 edukacja językowa – język rosyjski, 

 edukacja językowa – język angielski, 

 edukacja z wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. 

2. Wyjazd do Warszawy. 

3. Przedstawienie teatralne. 

 

Jaka jest odpłatnośd za udział w projekcie? 

Udział w projekcie jest bezpłatny!!! Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe.  

 

Jak zgłosid swój udział w projekcie? 

Złożyd w Biurze Projektu formularz uczestnictwa w projekcie. Formularz do pobrania w Biurze Projektu. 

 

INFORMACJE 

BIURO PROJEKTU                                                                          

Zespół Szkół Jeleniewie 

ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo 

tel. 87 5683029, fax 87 5683033 

 e-mail: zsjeleniewo@onet.eu 
osoba do kontaktu: Alicja Dorochowicz 
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