Dzięki środkom Unijnym Szkoły z Gminy Jasienica Rosielna w ramach projektu pod tytułem:
„Kształtowanie i rozwijanie kompetencji”
Numer projektu: RPPK.09.02.00-18-0020/17
Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie zostały doposażone w nowy sprzęt informatyczny
o łącznej wartości prawie 640 000,00 zł.
W ramach projektu zakupiono między innymi: laptopy z oprogramowaniem, mobilne szafy do ładowania
laptopów, monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy tabletów, a także rozbudowano lokalną
sieć Internet w szkołach.

88 nauczycieli w tym 77 kobiet szkół objętych projektem uzyskali dodatkowe kompetencje
poprzez uczestnictwo w szeregu kursach dokształcających z zakresu:
1. Stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. Wykorzystania eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
3. Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji
informatycznych

487 uczniów w tym 254 kobiety ze szkół objętych projektem nabyło kompetencje
kluczowe lub umiejętności uniwersalne w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych,
języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie zostały doposażone w nowe pomoce dydaktyczne do
prowadzenia zajęć w oparciu o metodę eksperymentu o wartości prawie 100 000 zł:
Otrzymały m.in.:
a)podstawowe wyposażenie pracowni (wagi, szafy laboratoryjne itp.)
b)sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji (przyrządy pomiarowe,
przyrządy optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka mikroskopowe itp.)
c)odczynniki chemiczne
d)środki czystości
e) inne pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jasienicy Rosielnej
Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej
Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Orzechówce
Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
Celem głównym projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych 299 U (141K) w zakresie TIK, nauk matematycznoprzyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej dzięki podniesieniu jakości i
efektywności kształcenia ogólnego poprzez wzrost kompetencji 55 N (46K) kształcenia ogólnego, w
szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu w 4 SP z Gminy Jasienica Rosielna w woj. podkarpackim
w okresie od VII.2019 do IX.2021 oraz doposażenie szkół w zakresie pracowni przyrodniczych i sprzętu TIK.
Projekt realizowany przez Gminę Jasienica Rosielna - organ prowadzący szkoły.
Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele szkół objętych projektem.
Okres realizacji projektu od: 2019-07-01 do: 2021-09-30
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 876 608,30 zł
Całkowite dofinansowanie: 979 738,67 zł
www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

