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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
zachęcam nauczycieli z Państwa szkoły - w szczególności nauczycieli
matematyki, informatyki, fizyki i wszystkich, którzy pasjonują się algorytmiką
i programowaniem - do udziału w II edycji ogólnopolskiego projektu
grantowego pn. Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI),którego
celem jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej oraz aktywizacja
młodzieży uzdolnionej informatycznie.
W ramach projektu pn. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zostanie
przeszkolonych ponad 1500 nauczycieli z całej Polski (nie ma żadnych
ograniczeń terytorialnych), którzy poprowadzą koła informatyczne dla co
najmniej 12000 uczniów. W I edycji projektu CMI zostało zorganizowanych
blisko 400 kółek informatycznych, ale zapotrzebowanie na takie zajęcia,
zarówno ze strony uczniów, jak i wynikające z wyzwań współczesnego świata,
jest znacznie większe.
Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji
informatycznej ukierunkowanej na kształcenie uzdolnionych uczniów przy
zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji
wskazanych celów, projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań
z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei
konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji
w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
Projekt
skierowany
jest
do
nauczycieli
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych, których zadaniem będzie zorganizowanie i
poprowadzenie zajęć koła informatycznego dla uzdolnionej młodzieży uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół
ponadpodstawowych, w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz
szkół branżowych I i II stopnia.
Aplikując do projektu nauczyciel może uzyskać grant o wartości 6400 zł
na prowadzenie jednego koła, przy czym aplikować może o dwa granty
jednocześnie w jednej edycji projektu CMI. Grantobiorca zobowiązuje się do
prowadzenia regularnych zajęć koła informatycznego przez 8 miesięcy oraz do
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udziału w szkoleniach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni i
partnerów społecznych realizujących projekt CMI.
Wierzę, że Państwa kadra dydaktyczna odznacza się nie tylko wiedzą
i doświadczeniem dydaktycznym, ale przede wszystkim jest otwarta na stałe
podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji. Mam nadzieję, iż projekt CMI
spotka się z Państwa zainteresowaniem. Serdecznie zachęcam do udziału w
realizowanej inicjatywie i zapraszam do udziału w projekcie pn. Centrum
Mistrzostwa Informatycznego.
Nabór do II edycji projektu na rok szkolny 2020/2021 kończy się 15 czerwca
2020 r.
Liderem projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” jest Politechnika
Łódzka, która realizuje go wspólnie z Politechniką Warszawską, Politechniką
Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
oraz organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog oraz
Stowarzyszeniem „I love math”. Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Wszystkie informacje o projekcie oraz generator wniosków grantowych znajdują
się na stronie:https://cmi.edu.pl.

Z poważaniem
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/
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