„INWESTYCJA W JAKOŒÆ KSZTA£CENIA
W GMINIE £UKÓW”
Beneficjent:
Gmina £uków
Okres realizacji projektu:
01.03.2017 r. - 31.07.2019 r.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej i Dzia³ania:
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; 12.2 Kszta³cenie ogólne
Cel projektu:
Podniesienie jakoœci kszta³cenia w 12 szko³ach Gminy £uków,
podwy¿szenie kompetencji nauczycieli
Ca³kowita wartoœæ projektu: 1 941 966,48 z³
Dofinansowanie: 1 842 521,88 z³
w tym: 1 650 671,50 z³ wk³ad UE
191 850,38 z³ wk³ad z bud¿etu pañstwa
Grupa docelowa wsparcia:
12 szkó³, 1450 uczniów, 180 nauczycieli
Rodzaj wsparcia:
- wyposa¿enie szkó³ w sprzêt komputerowy
do prowadzenia zajêæ edukacyjnych
- nabycie kompetencji kluczowych uczniów poprzez
udzia³ w dodatkowych zajêciach
- podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez udzia³ w szkoleniach

Projekt „Inwestycja w jakoœæ kszta³cenia w Gminie £uków”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

„INWESTYCJA W JAKOŒÆ KSZTA£CENIA
W GMINIE £UKÓW”
Beneficjent:
Gmina £uków
Okres realizacji projektu:
01.03.2017 r. - 31.07.2019 r.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej i Dzia³ania:
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; 12.2 Kszta³cenie ogólne
Cel projektu:
Podniesienie jakoœci kszta³cenia w 12 szko³ach Gminy £uków,
podwy¿szenie kompetencji nauczycieli
Ca³kowita wartoœæ projektu: 1 941 966,48 z³
Dofinansowanie: 1 842 521,88 z³,
w tym: 1 650 671,50 z³ wk³ad UE
191 850,38 z³ wk³ad z bud¿etu pañstwa
Grupa docelowa wsparcia:
12 szkó³ (szko³y podstawowe w: Aleksandrowie, Go³aszynie,
Go³¹bkach, Grêzówce, Krynce, Rolach, Strzy¿ewie, Œwidrach i Zalesiu
oraz gimnazja w: Go³¹bkach, Grêzówce i Zalesiu)
1450 uczniów
180 nauczycieli

Rodzaj wsparcia:
wyposa¿enie szkó³ w sprzêt komputerowy
do prowadzenia zajêæ edukacyjnych
nabycie kompetencji kluczowych uczniów poprzez udzia³
w dodatkowych zajêciach:
- Nauka programowania,
- Grafika komputerowa,
- Praktyczne zajêcia jêzykowe,
- Nasza flora i fauna,
- Matematyka prywatnie i w biznesie,
- Zjawiska fizyczne wokó³ nas,
- Chemia i biologia na co dzieñ,
- Warsztaty geograficzne,
- wyjazdy do Centrum Nauk Kopernika w Warszawie
- zajêcia krajoznawczo - przyrodnicze w terenie (Poleski Park
Narodowy, Roztoczañski Park Narodowy, ogród botaniczny w Lublinie).
podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez udzia³
w szkoleniach z zakresu:
- „Programowanie w szkole”
- „Nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem TIK”
- „Office 365 w edukacji”
- „PREZI jako nowoczesny sposób tworzenia prezentacji
multimedialnych”
- „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji”
- „Obs³uga sprzêtu TIK”
- „Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y w sieci”
- „Nauczanie metod¹ projektu z wykorzystaniem TIK”
- „Metoda eksperymentu”

Projekt „Inwestycja w jakoœæ kszta³cenia w Gminie £uków”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

