Uchwała Nr 273/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu „Budujemy społeczeństwo informacyjne
w Józefowie” w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Projekt pod nazwą „Budujemy społeczeństwo informacyjne
w Józefowie”, który realizowany będzie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywny edukacyjne na
obszarach wiejskich. Został on złożony w odpowiedzi na konkurs
nr 2/POKL/95/2009 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
unijnych.
§2
Realizacja zadania określonego
o dofinansowanie Projektu.
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§3
Środki na realizacje Projektu zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Józefowa.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs na
składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitała ludzki Priorytet
IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
W odpowiedzi na konkurs Miasto Józefów złożyło projekt pod nazwą
”Budujemy społeczeństwo informacyjne w Józefowie”. Projekt uzyskał pozytywną
ocenę Komisji Oceny Projektów i została przyznana kwota dofinansowania
w wysokości 49.998,00 zł.
Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 40 przedstawicieli
kadry zarządzającej i dydaktycznej instytucji oświatowych w Józefowie, dla których
Miasto jest organem prowadzącym, w zakresie posługiwania się narzędziami ICT
w pracy zawodowej, za pomocą cyklu specjalistycznych szkoleń.
W ramach projektu realizowane będą dwa bloki szkoleniowe:
1) nowoczesne nauczanie – przeznaczony dla nauczycieli i pedagogów ( 20 osób).
Tematyka jest dobrana pod katem posługiwania się Otwartą Platforma Edukacyjną
Fronter, która pozwala na rozbudowanie indywidualizacji procesu kształcenia, pracę
z uczniami, którzy nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach oraz
dokumentowanie pełnego procesu kształcenia. Ponadto tematyka obejmuje
tworzenie prezentacji multimedialnych, publikowania informacji w Internecie, a także
zaawansowanego korzystania ze źródeł internetowych.
2) nowoczesne zarządzanie instytucja oświatową – przeznaczony dla kadry
zarządzającej systemem oświaty (20 osób). W tym module przedstawione zostaną
metody tworzenia wizerunku nowoczesnej i otwartej instytucji oświatowej,
monitoringu jakości pracy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i uczniów.
Uczestnicy również dowiedzą się, jak korzystać z programów zwiększających
efektywność pracy, przekazane zostaną informacje o zaawansowanych
możliwościach arkusza kalkulacyjnego.

