
 

 
 

PROJEKT : „Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia” 

nr RPLD.11.01.02-10-0034/21 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Informacje o projekcie: 

Numer projektu : RPLD.11.01.02-10-0034/21 

Całkowita wartość projektu :   293 711,00 zł 

Kwota dofinansowania:   272 911,00  zł 

Okres realizacji: od 01.10.2022 r. do 31.03.2022 r. 

Cel projektu: 

Cel główny to nabycie przez min 80% ze 200 uczniów (103K, 97M, w tym uczniowie z 
niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami/z opiniami PPP) ze Szkoly Podstawowej  im. Jana 
Pawła II w Rząśni kompetencji cyfrowych (kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy) poprzez realizację warsztatów z zakresu kodowania i programowania 
dla uczniów oraz powiększenie kompetencji cyfrowych u min. 80% z 15 nauczycieli (14K+1M) ww. SP 
m.in. w zakresie korzystania z zakupionych w ramach projektu narzędzi TIK oraz włączania narzędzi 
TIK do nauczania sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (kursy dla nauczycieli) w okresie realizacji projektu: 
01.10.2022-31.03.2023. 

Grupa docelowa 

Projekt skierowany jest do 200 uczniów i 15 nauczycieli kształcenia ogólnego zatrudnionych w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni . 

 

Projekt obejmuje następujące wsparcie: 

Wyposażenie szkoły w narzędzia TIK.  

W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu TIK niezbędnego do realizacji programów nauczania - 
pracowni terminalowej 24 stanowiskowej, monitorów interaktywnych, projektorów i ekranów 
projekcyjnych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych. Doposażenie będzie zgodne koncepcją 
uniwersalnego projektowania, zakupione pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK będą dostosowane 
do potrzeb użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności.  

Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli  

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące kursy dla Nauczycieli: 

a. Programowanie w szkole podstawowej 



 

 
b. Wykorzystanie TIK w edukacji 

c. Tworzenie interaktywnych gier i quizów edukacyjnych- 

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów  

zrealizowane zostaną zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych , Warsztaty 
z zakresu kodowania i programowania. Zajęcia prowadzone będą przy użyciu zakupionych pomocy w 
projekcie.   

Podczas zajęć uczniowie będą programować losy bohatera gry, budować roboty i programować ruchy 
robotów; testować wprowadzone własne rozwiązania logiczne oparte na technologii ICT i robotyce; 
Uczniowie zostaną dodatkowo zapoznani z zasadami zachowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
i wynikających z tego tytułu zagrożeń. U uczniów rozwijane będą następujące kompetencje cyfrowe: 
tworzenia cyfrowej informacji, um. programowania, zachowanie bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych 
urządzeń, danych, własnej tożsamości), rozwiązywanie problemów (technicznych, bycia kreatywnym 
z użyciem technologii), obsługa komputera i programów komunikacji cyfrowej. 

Uczniowie podzieleni zostaną na grupy zgodne z etapem edukacji (zajęcia grupowe w gr. po średnio 
8-15 UCZ):  

1. klasy 1-3: 76 uczniów, 8 grup  

2. klasy 4-6: 64 uczniów , 6 grup  

3. klasy 7-8: 60 uczniów , 6 grupy  

 

 

 

 


