Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
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Nazwa projektu: „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” projekt edukacyjny
wnoszony na indykatywną listę projektów kluczowych RPOWD.
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 tj. Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek
edukacyjnych.”
Całkowita wartość projektu:
23 250 035,31 zł,
Wkład Unii Europejskiej:
16 275 024,72 zł,
Województwo Dolnośląskie:
6 975 010,59 zł.

Opis projektu:
Szkoła

Podstawowa

w

Długołęce

jest

beneficjentem

projektu

„Pracownia

przyrodnicza w każdej gminie”. Szkoła w ramach projektu otrzymała między innymi: 6
zestawów komputerowych, sprzęt laboratoryjny, oprogramowanie użytkowe umożliwiające
sterowanie realizacją eksperymentów, czujniki do pomiarów różnych wielkości, zestawy
sprzętowe do prowadzenia doświadczeń (z zakresu biologii, chemii, fizyki), tablet, wizualizer,
tablicę interaktywną, system Testico EDU oraz aparat fotograficzny. Łączny koszt
dostarczonych pomocy dydaktycznych wyniósł: 195 772,51 złotych.
Ponadto w pracowni przyrodniczej wymieniono meble szkolne i dokonano remontu
(między innymi nowa instalacja elektryczna).
Pracownia będzie służyła uczniom wszystkich klas. Również uczniowie innych szkół
podstawowych z terenu Gminy Długołęka będą mogli korzystać z pracowni w ramach
przedmiotu przyrody.
W dniu 18.05.2011 nastąpi uroczyste otwarcie pracowni. Prezentacja możliwości
sprzętu dokonają członkowie koła przyrodniczego.
W najbliższej przyszłości pracownia będzie wykorzystywana w trakcie realizacji
projektów: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie
edukacji” i „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Długołęka”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Podstawowe informacje dotyczące pracy
uczniów w pracowni:
Pracownia przyrodnicza obejmuje 6 stanowisk ćwiczeniowych (4-5 uczniów), każde
wyposażone w odpowiedni sprzęt do wykonywania doświadczeń przewidzianych w
programach nauczania przyrody (możliwość wykonywania ponad 80 doświadczeń). Każde
stanowisko posiada przenośny komputer niezbędny do wykonywania większości
doświadczeń. Pracownia jest wyposażona w tablicę interaktywną z projektorem, na której
demonstrowane będą wyniki pomiarów oraz różnorodne schematy, modele (kiedyś
prezentowane na wiszących planszach)

Koszty remontu pomieszczenia, z doprowadzeniem niezbędnych mediów, wykonaniem
instalacji oraz umeblowaniem leżą po stronie gminy i wynoszą szacunkowo 50 tys. zł.
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