
 

 

 

 
 

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI  EUROPEJSK  
 

W 2008r. Szko a zosta a wyposa ona w sprz t komputerowy w: 

* PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

* MULTIMEDIALNYM CENTRUM INFORMACJI 
 

w ramach programu „PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓ  2007" 
 
 

Instytucja wdra aj ca: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

  



W czerwcu w 2008 r. oddana zosta a do u ytku nowa 
Pracownia Komputerowa oraz zosta o doposa one  

Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej 
w ramach projektu 

 

"Pracownie komputerowe dla szkó  2007" 
ównym sponsorem tej Pracowni jest 

Europejski Fundusz Spo eczny 
zadaniem jego jest "Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowa  przyczyniaj cych si  do 
zwi kszenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsi biorczo ci wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie". 
 

ówne cele projektu 

1. Podnoszenie jako ci i dost pno ci kszta cenia poprzez promocj  wykorzystania nowoczesnych technologii w o wiacie 
2. Pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkó  i placówek o wiatowych niezb dnej do:  

 wspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, 
 promocji ustawicznego kszta cenia si  uczniów, nauczycieli, a tak e spo eczno ci lokalnej, 
 wspierania realizacji zada  szko y zapisanych w podstawie programowej ró nych przedmiotów, 
 zwi kszenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego 

(komputer przeno ny i wideoprojektor), 
 upowszechniania ró nych metod kszta cenia na odleg , 
 wyrównywania szans edukacyjnych m odzie y niezale nie od miejsca zamieszkania i statusu maj tkowego, 
 wspierania integracji m odzie y w aspekcie ró nic kulturowych, sprawno ci fizycznej i intelektualnej. 



CELE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ DLA LICEUM PROFILOWANEGO  
o przygotowanie uczniów do ycia w globalnym spo ecze stwie informacji poprzez zapewnienie mo liwo ci korzystania z technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu si  i rozwi zywaniu problemów, 
o umo liwienie realizacji zada  szko y wynikaj cych z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów, 
o wdra anie uczniów do samokszta cenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie ró nych form komunikacji z 

wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej, 
o umo liwienie uczniom, nauczycielom i rodowisku lokalnemu dost pu do Internetu poza systemem lekcyjnym, 
o pomoc w pracy wychowawczej szko y poprzez wspieranie procesów integracji uczniów, 
o podniesienie jako ci edukacji w kontek cie mo liwo ci wynikaj cych z cz onkostwa w UE, 
o promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w ró nych wariantach organizacyjnych (lekcje w 

pracowni komputerowej, lekcje poza pracowni  z wykorzystaniem komputera przeno nego i projektora), 
o promowanie w spo eczno ci szkolnej ró nych form kszta cenia ustawicznego, 
o wyj cie naprzeciw potrzebom kszta cenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym 
przez rynek pracy,  
o usprawnienie komunikacji w systemie o wiaty. 

 
Wykorzystanie pracowni poza godzinami zaj  technologii informacyjnej i informatyki, 

 zaj cia z przedmiotów nieinformatycznych: 
 nauczanie przedmiotów humanistycznych, 
 zyków obcych, 
 matematyczno-przyrodniczych, 
 nauczanie przedmiotów zawodowych, 
 oraz innych ogólnokszta cych w zale no ci od potrzeb ucz cych nauczycieli, 
 zaj cia pozalekcyjne - kó ka komputerowe, 
 wolny wst p dla ucznia i nauczycieli do pracowni komputerowych, 
 przeprowadzanie egzaminów potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe, 
 aktualne wiadomo ci i wydarzenia na szkolnej stronie, 
 opracowanie strony internetowej szko y:  

 
www.zs1plonsk.pl 


