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Szanowni Państwo Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciele organów prowadzących 
przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, Państwo Dyrektorzy! 

 

Projekt MULTIMEDIALNE PRZEDSZKOLE – PROGRAM EDUKACJI 

PRZEDSZKOLNEJ powstał w odpowiedzi na potrzeby przedszkoli i ich nauczycieli, 

rodziców, a w szczególności dzieci. Służyć będzie podniesieniu jakości pracy w 15 

przedszkolach/oddziałach „0” w szkołach podstawowych, swoim wsparciem obejmie  600 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzięki temu przedsięwzięciu placówki przedszkolne, które 

zdecydują się wdrożyć nasz innowacyjny program, wzbogacą się zarówno o nowoczesny 

sprzęt (zestaw: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, laptop, wizualizer), jak też o 

wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak aplikacje interaktywne, pacynki 

edukacyjne, zestawy tablic demonstracyjnych, obrazki do globalnego czytania, zeszyty 

ćwiczeń z bogato ilustrowanymi kartami pracy – jednym słowem zestawy pomocy, które 

sprawią, że edukacja najmłodszego klienta w systemie edukacyjnym stanie się atrakcyjna i 

zdecydowanie ułatwi nowoczesne kształcenie i wychowanie najmłodszego pokolenia 

Dolnoślązaków. 

Dzięki innowacyjnemu programowi nauczyciele wzbogacą swój warsztat metodyczny  

oraz będą mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe w zakresie korzystania  

z technologii informacyjnych i multimediów, co znacznie uatrakcyjni zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w przedszkolu. 

Mając na względzie potrzebę zarówno nauczycieli, jak też rodziców a w szczególności 

dzieci proponujemy dziś Państwu udział w tym innowacyjnym przedsięwzięciu 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Bogate, 

bezzwrotne wyposażenie, jakie oferujemy oraz przygotowanie do jego efektywnego 

wykorzystania i wszechstronne wsparcie podczas wdrażania, pozwoli na podniesienie 

jakości usług edukacyjnych oferowanych przez Państwa placówkę oraz wpłynie na jeszcze 

lepszą opinię w środowisku na temat profesjonalnych metod stosowanych w procesie 

dydaktyczno-wychowawczych w Waszym przedszkolu, oddziale „0” w szkole podstawowej. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. 

       Realizatorzy   
 



 
 

O PROJEKCIE 

Projekt Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3  Poprawa jakości kształcenia,  

Poddziałanie 3.3.4  Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe. 

 

REALIZATORZY 

 Projekt jest realizowany przez Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne 

w Lubaniu  
 

CELE PROJEKTU 

1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym poprzez modernizację treści i metod kształcenia. 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywności poznawczej, w tym rozwijania pasji 

przyrodniczo – turystycznych, zachowań przedsiębiorczych dziecka 

2. Cele szczegółowe:  

a. Wdrożenie innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej Multimedialne 

przedszkole – program edukacji przedszkolnej. 
b. Zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno – wychowawczych z zastosowaniem 

zestawów multimedialnych. 

c. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 

technologii informacyjnej do zajęć dydaktycznych. 

d. Wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek o nowoczesne pomoce – zestawy 

multimedialne. 

e. Zwiększenie liczby nauczycieli stosujących nowoczesne technologie podczas 

zajęć z dziećmi. 

f. Podniesienie jakości pracy z dziećmi w placówkach. 

g. Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych do najciekawszych miejsc 

Pogórza Izerskiego i Kotliny Jeleniogórskiej. 



 
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI: 

 

Nowoczesny, innowacyjny program Multimedialne przedszkole – program edukacji 

przedszkolnej uwzględnienia rozwijanie kompetencji poznawczych, w tym                                  

w szczególności pasji przyrodniczo – turystycznych, biznesowych związanych                               

z agroturystyką, poszerzenie wiedzy o agrobiznesie, wyrabianie nawyków aktywnego 

wypoczynku dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

 

      Wzbogacenie bazy dydaktycznej placówki: 

     - zestaw multimedialny (tablica multimedialna, laptop, rzutnik multimedialny, 

wizualizer), 

     - oprogramowanie do tablicy multimedialnej, 

    - zestaw aplikacji multimedialnych do wykorzystania podczas zajęć. 

 

 

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie korzystania  

     z multimediów. 

 

 

 

 KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA 

 

Nowoczesny, innowacyjny program Multimedialne przedszkole – program edukacji 

przedszkolnej szczególny nacisk kładzie na rozwijanie kompetencji poznawczych, w 

tym                                   rozwijanie pasji przyrodniczo – turystycznych, biznesowych 

związanych z agroturystyką, poszerzenie wiedzy o agrobiznesie, wyrabianie nawyków 

aktywnego wypoczynku dzieci w wieku przedszkolnym.  
 

 



Do pracy nauczyciel otrzyma kompletną obudowę metodyczną, 

 która będzie zawierała: 

 

· INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA 

· PRZEWODNIK METODYCZNY z rozkładem zajęć dla 3-4 i 5-6-latków,  

ze scenariuszami zajęć, z płytą z utworami muzycznymi. 

· Dodatkowe MATERIAŁY METODYCZNE dla nauczyciela: TABLICE POGLĄDOWE,  

OBRAZKI DO GLOBALNEGO CZYTANIA, ZESZYTY ĆWICZEŃ dla dzieci w wersji 

papierowej i multimedialnej. 

· ZESTAW APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH do wykorzystania podczas zajęć z 

INSTRUKCJĄ KORZYSTANIA Z MULTIMEDIÓW dla nauczyciela. 

· E-ZESZYT zawierający niezbędne materiały dla nauczyciela, z możliwością ich drukowania, w 

tym materiały do zajęć wyrównawczych oraz przykładowe testy gotowości szkolnej. 

· BEZPŁATNE SZKOLENIA w zakresie multimediów oraz wsparcie techniczno-informatyczne.  

KORZYŚCI DLA DZIECKA I RODZICA 

Wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka. Główny nacisk zostanie położony na rozwijanie pasji 

przyrodniczo – turystycznych, biznesowych związanych z agroturystyką, poszerzenie wiedzy 

o agrobiznesie, wyrabianie nawyków aktywnego wypoczynku dzieci. 

· Przygotowanie dziecka do podjęcia edukacji szkolnej z wykorzystaniem innowacyjnego programu 

wychowania przedszkolnego oraz nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. 

· Stosowanie aktywnych metod podczas  pracy z dzieckiem,  w tym gier i zabaw dydaktycznych z 

wykorzystaniem multimediów oraz organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych do najciekawszych 

miejsc Pogórza Izerskiego i Kotliny Jeleniogórskiej. 

· Bezpłatne ZESZYTY ĆWICZEŃ dla dzieci w wersji papierowej i multimedialnej. 

· PACYNKI EDUKACYJNE  do pracy w oparciu o program Multimedialne przedszkole program edukacji 

przedszkolnej  – 1 zestaw składający się z 2 sztuk na grupę. 

· T-shirty dla każdego dziecka. 

· INFORMATOR DLA RODZICÓW, który będzie zawierał: opis innowacyjnych metod, cele i założenia  

projektu. 



WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1) KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? 
 

• 15  PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE „0” 

Z TERENU POWIATU LUBAŃSKIEGO 
 

•  30 ODDZIAŁÓW  GRUP PRZEDSZKOLNYCH, W TYM  „0” 
  

• 15 dyrektorów placówek  
 

• 30  nauczycieli wdrażających program wychowania 

przedszkolnego   

     Multimedialne przedszkole – program edukacji przedszkolnej 

• 600 dzieci w wieku 3-6 lat objętych edukacją przedszkolną.   

 

ZASADY REKRUTACJI PLACÓWEK DO UDZIAŁU 

W PROJEKCIE 
 

Kryteria dostępu:  

ü  placówki z terenu Powiatu Lubańskiego,  

ü  posiadanie minimum 1 oddziału przedszkolnego, 

ü  złożenie zgody przez zatrudnionych nauczycieli na wdrażanie 

programu, 



ü  złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie w formie 

podpisanego dokumentu. 

WAŻNE TERMINY 

 

Termin realizacji projektu: 

 01 stycznia 2013 – 31 lipca 2015 

 

Termin opracowania programu i materiałów 

metodycznych: 

 marzec 2013 – czerwiec 2013 

 

Termin rekrutacji do projektu poszczególnych placówek:  

marzec 2013 – kwiecień 2013 

 

Termin wdrażania innowacyjnego programu w 

placówkach:   

01 września 2013 – 30 czerwca 2015 
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KONTAKT 
 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 
Al. Kombatantów 2 

59-800 Lubań 
Biuro Projektu: 

Tel.: 75 64 55 342 
Fax.: 75 64 55 340 

E-mail: przedszkolepce@interia.pl 
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