Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego
podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu
Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej
X "Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania
10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych (umiejętności posługiwania się
językami obcymi, matematyczno-przyrodniczych lub TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne)
oraz powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, umiejętności
pracy zespołowej, rozumienia, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów lub uczenia się)
u uczniów biorących udział w projekcie szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadana:
 zajęcia dodatkowe na terenie szkół biorących udział w projekcie,
 wyjazdy edukacyjne,
 doskonalenie nauczycieli,
 zakup sprzętu TIK i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych do szkół.
Planowane efekty:
1. Wzrost u minimum 204 uczniów kluczowych kompetencji: umiejętności matematycznoprzyrodniczych, TIK i umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz powiązanych z nimi
umiejętności uniwersalnych wskazanych w celu głównym podczas zajęć pozalekcyjnych
realizowanych na terenie szkół.
2. Wzrost u minimum 252 uczniów kluczowych kompetencji: umiejętności matematycznoprzyrodniczych, TIK oraz powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych wskazanych w celu
głównym podczas wyjazdów edukacyjnych.
3. Wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych u minimum 81 nauczycieli w zakresie metod i form
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów (w tym uczniów ze SPE)
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wymienionych w celu głównym
projektu.
4. Uzyskanie przez 1 nauczyciela nowych kwalifikacji z zakresu programowania poprzez
ukończenie studiów podyplomowych.
5. Zniwelowanie barier niedostatecznego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych
oraz braku pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK wykorzystywanych w 5 placówkach
licealnych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej oraz prowadzenia zajęć
dodatkowych.

Termin realizacji projektu:

sierpień 2018 r. – czerwiec 2020 r.

Całkowita wartość projektu:

683 312,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

649 141,55 PLN

Wkład własny Powiatu Pruszkowskiego:

34 171,20 PLN (niepieniężny)

