
Projekt „Nowoczesna szkoła. Cztery żywioły - Ogień” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Beneficjent: Fundacja „Nasze Lepsze Jutro” z siedzibą w Kłodzku,  

Partnerzy – Gmina Kłodzko i Stowarzyszenie Inicjatywa Edukacyjna „Nasze Żelazno” 

FUNDACJA „NASZE LEPSZE JUTRO”  
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„NOWOCZESNA SZKOŁA. CZTERY ŻYWIOŁY - OGIEŃ”  
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych, TIK, 
języka angielskiego i języka niemieckiego oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej u min. 80% z 191 uczniów (97dz, 94ch) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy   
w Bystrzycy Kłodzkiej i Zespołu Szkół Niepublicznych w Żelaźnie, z uwzględnieniem indywidualnego 
podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie dostępu   
do informacji o rynku pracy poprzez utworzenie szkolnego Punktu Informacji i Kariery oraz wzrost 
kompetencji z zakresu TIK i pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami łącznie u 15 nauczycieli (13K, 2M) 
Szkoły w Żelaźnie w terminie od 1 września 2018 do 30 czerwca 2019. Projekt jest zgodny z Osią 
Priorytetową 10. Edukacja i Działaniem 10.2 – Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu   
do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i celem szczegółowym 
Poddziałania: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie   
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprzez zwiększenie oferty edukacyjnej Szkoły, dostosowanej   
do potrzeb i możliwości uczniów projekt zapewnia równy dostęp do edukacji dla wszystkich uczestników 
projektu, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwiększając dostęp do wysokiej jakości edukacji 
wyrównuje jej poziom do szkół z większą i lepiej dostosowaną ofertą edukacyjną. Zorganizowanie wysokiej 
jakości zajęć, prowadzonych z użyciem nowoczesnych środków podniesie kompetencje kluczowe uczniów 
oraz kompetencje miękkie: kreatywność, innowacyjność, praca w grupie, które są niezbędne   
na współczesnym rynku pracy. Znajomość rynku pracy uczniowie zwiększą poprzez działania PIK   
i spotkania z lokalnymi pracodawcami. Nowoczesność edukacji, będącej wyrazem wysokiej jakości 
edukacji, zapewni realizacja projektu w ramie tematycznej (Cztery Żywioły – ogień), będącej częścią 
współpracy między czterema projektami w środowisku lokalnym (Cztery Żywioły – ziemia- powietrze-
woda-ogień) oraz wdrożenie oceniania przez nauczycieli za pomocą e-dziennika. Zwiększenie skuteczności 
oddziaływania na dzieci ze specjalnymi potrzebami zapewni wprowadzenie do Szkoły w Żelaźnie 
nowoczesnej metody terapeutycznej Biofeedback. 

   Okres realizacji projektu: od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2019r. 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja 
Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej   
i ponadgimnazjalnej 
Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne 


