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CYFROWA REWOLUCJA W POWIATOWYCH SZKOŁACH
Kolejny raz Powiat K?odzki realizuje projekty w ramach funduszy europejskich w szko?ach. I tym razem, powiat postawi? na lokalne
partnerstwo, w celu rozwoju informatycznego szkó? noworudzkich. We wspólnych projektach zwi?zanych z zakupem sprz?tu
komputerowego
i oprogramowania, uczestnicz? jako szko?y powiatowe - Noworudzka Szko?a Techniczna oraz Liceum Ogólnokszta?c?ce
w Nowej Rudzie, z ramienia noworudzkiej gminy miejskiej udzia? bior? w doposa?eniu - 3 szko?y podstawowe. W przypadku obu projektów,

Powiat K?odzki zawar? partnerstwo z Gmin? Miejsk? w Nowej Rudzie w celu zrealizowania zada?.
Czytaj wi?cej ...??czna warto?? projektów w których partnerem jest Powiat K?odzki to kwota 343,4 tys. z?., natomiast pozyskane ?rodki to
kwota 306,5 tys. z?. Jak wida? partnerstwo i wspó?praca lokalnych samorz?dów przynosi wymierne efekty. Projekty „Badacz, matematyk i
lingwista – noworudzki noblista” oraz „Rozwój e-us?ug
w mie?cie Nowa Ruda”, dzi?ki którym w Noworudzkiej Szkole Technicznej i
Liceum Ogólnokszta?c?cym w Nowej Rudzie oraz szko?ach podstawowych, zosta?a przeprowadzona modernizacja infrastruktury
informatycznej, zakupiono oprogramowanie, laptopy, sprz?t komputerowy i multimedialny oraz kompletne wyposa?enie pracowni chemicznej
wraz z sprz?tem laboratoryjnym, przyrz?dami, modelami, zestawami do do?wiadcze? chemicznych. Zakupione oprogramowanie umo?liwi
wprowadzenie innowacyjnych edukacyjnych systemów informatycznych. G?ównym celem tych systemów jest zgromadzenie w jednym miejscu
materia?ów i programów potrzebnych do stworzenia ciekawych lekcji, bogatych w interaktywne i multimedialne elementy oraz wskazanie
podstawowych narz?dzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Projekty dotycz? tak?e wsparcia nauk j?zyków obcych i nauk
matematyczno-przyrodniczych oraz wyposa?enie szkó? w pomoce dydaktyczne z tym zwi?zane. Celem projektów jest przede wszystkim
uatrakcyjnienie i dostosowanie oferty edukacyjnej szkó? do potrzeb uczniów, dzi?ki czemu b?dzie to mia?o wp?yw na wzrost kompetencji
edukowanej m?odzie?y, a w przysz?o?ci b?dzie atutem na rynku pracy. W lutym 2018 roku, nast?pi?o symboliczne przekazanie sprz?tu do
szkó? noworudzkich, w obecno?ci: Ma?gorzaty J?drzejewskiej-Skrzypczyk Wicestarosty Powiatu K?odzkiego, Tomasza Kili?skiego Burmistrza
Nowej Rudy, Anetty Ko?ciuk dyrektor Wydzia?u O?wiaty, Brygidy G?sior dyrektor Noworudzkiej Szko?y Technicznej, Roberta Zynkowskiego
dyrektora Liceum Ogólnokszta?c?cego. Mimo ogromu zaj??, znalaz?a te? czas na spotkanie i zapoznanie si? ze sprz?tem, pos?anka Monika
Wielichowska, która jest ?ywo zainteresowana rozwojem szkó? noworudzkich. Nale?y wspomnie? ?e, pani Ma?gorzata
J?drzejewska-Skrzypczyk wicestarosta k?odzki, przez ca?? swoj? kadencj? zabiega o pozyskiwanie ?rodków unijnych na realizacj? w?a?nie
takich programów. Twierdzi bowiem, ?e inwestycja w m?odzie? jest zawsze dobr? inwestycj?, bo m?odzie? to nasza przysz?o?? - kwiat
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Posłanka Monika
湡牯摵
Wielichowska, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta, Brygida Gąsior dyrektor

Noworudzkiej Szkoły Technicznej
Konferencja - przekazanie dokumentacji w L.O. w Nowej Rudzie Zobacz relacje TV Sudeckiej :
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