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Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty do 8 tys. zł na naukę
matematyki
Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz piąty wesprze
niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie
mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.
Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano
dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł.
Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i
pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność
sprawnego liczenia i logicznego myślenia.
Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby
przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich
uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata
matematyki.
Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych –
tak może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez
zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne
uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga”.
Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających
edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla zespołów uczniów z klas
7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
Poprzednia edycja mPotęgi cieszyła się rekordowo wysokim zainteresowaniem. Do
oceny jury nadesłano blisko 900 wniosków, z których dofinansowanie otrzymało
ponad 250. Łączna kwota przekazana beneficjentom sięgnęła 1,5 mln zł.
Zasady mPotęgi są proste:
Programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się klasach 4-8 szkoły
podstawowej i klasach gimnazjalnych;
Wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, organizacje
pozarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski;
Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki
matematyki;
Przyznawane są granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł.
Nabór wniosków w czwartej edycji trwa do 9 maja br. Więcej informacji
oraz formularze wnioskowe dostępne są na stronie www.mpotega.pl
Kontakt: Biuro Programu „mPotęga”, e-mail: kontakt@mpotega.pl, tel:
500 791 442
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