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„Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – 
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój 

kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji 
nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego” 

nr RPLB.08.01.01-08-0049/18 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020, 

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja  

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej 

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty 

realizowane poza formułą ZIT 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:  
Poprawa dostępu do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego na obszarze 8 Gmin subregionu 

zielonogórskiego (Iłowa, Nowe Miasteczko, Tuplice, Otyń, Wymiarki, Brody, Kargowa, Szczaniec) w tym: 

zwiększenie kompetencji kluczowych 564 dzieci (323K/ 241 M) w wieku 3-6 lat w zakresie kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, uczęszczających do 8 

OWP; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

przez 31 nauczycieli (31K/0M) z 8 OWP), w okresie od 01.10.2019 do 31.03.2021. Cel jest zgodny z celem 

szczegółowym działania 8.1.1 RPO województwa lubuskiego, ponieważ grupa docelowa to dzieci  

i nauczyciele z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a dzięki realizacji projektu zmniejszy się 

dysproporcja w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pomiędzy małymi miejscowościami, 

gdzie występuje szczególnie niski poziom rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku 3-6 lat,  

a większymi miastami. Wskutek realizacji projektu zwiększy się dostęp do wysokiej jakości usług 

świadczonych w 8 OWP, co przyczyni się do ograniczenia zdiagnozowanego niedoboru kompetencji osób  

z grupy docelowej, a w konsekwencji do osiągnięcia celu szczegółowego Osi Priorytetowy 8 Nowoczesna 

edukacja tj. zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów  

w przedszkolach, realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1. RPO Lubuskie 2020. 

WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 

Realizacja dodatkowych zajęć dla Uczniów 8 OWP w zakresie kompetencji: 

matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym przez 31 nauczycieli 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r. 

Dofinansowanie projektu z UE: 516 821,00 PLN 

Beneficjent: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.  

Biuro projektu: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.  

ul. Kościelna 2/7 (III piętro) 65-064 Zielona Góra 

Tel. 509 125 066, e-mail: mwielgus@berg.zgora.pl; awojcik@berg.zgora.pl  
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