Nowe pracownie w SOSW i ZPR

Zakooczyliśmy realizację projektu pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubaoskiego w ramach RPO
WD 2014-2020, ze środków EFRR, którego celem było wyposażenie 12 pracowni
dydaktycznych: 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu oraz
3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku – podsumowuje Walery Czarnecki
Starosta Lubaoski. - To niełatwe zadanie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
realizowało ponad 2 lata wspólnie z dyrektorami i nauczycielami obu ośrodków. Kwota, jaką
wydatkowaliśmy na całe przedsięwzięcie, to 330.400,04 zł, w tym dofinansowanie ze
środków unijnych: 279.065,71, a wkład własny Powiatu Lubaoskiego: tym 51.334,33 zł.
Dla uczniów z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku zakupiliśmy sprzęt
i wyposażenie do 3 pracowni: pracowni wsparcia psychologicznego, geograficznej
i chemicznej.

Zgodnie z potrzebami SOSW zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie do 9 pracowni dydaktycznych.
Nowego wyglądu nabrały: pracownia „cztery pory roku”, pracownia dla dzieci autystycznych,
pracownia przyrodnicza, pracownia cyfrowa, pracownia logopedyczna; pracownia terapii
integracji sensorycznej; pracownia rekreacyjno- rehabilitacyjna; pracownia arteterapii
oraz pracownia „sala doświadczania świata”.

Nowy sprzęt, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, o których nauczyciele mogli
jedynie pomarzyd, są już wykorzystywane do wielu różnych zajęd. Zachwyceni są też
uczniowie obu placówek. Wychowankowie ZPR w Smolniku nie kryli zachwytu nad
możliwościami tablicy multimedialnej podczas lekcji geografii, kiedy ich odwiedziliśmy –
mówi Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu – realizator
projektu. Zadowoleni są także rodzice, którzy przy każdej okazji z zainteresowaniem
przyglądają się nowym sprzętom. Pedagodzy nie wyobrażają sobie dziś zajęd bez nowego
sprzętu, do którego szybko się przyzwyczaili. Jednak chyba najbardziej dumni są dyrektorzy
obu placówek. Mają pracownie wyposażone najlepiej w regionie.
Nowy sprzęt i wyposażenie do pracowni dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
to sukces władz Powiatu Lubaoskiego, pracowników Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Lubaniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz Zespołu Placówek
Resocjalizacyjnych w Smolniku – podkreśla Starosta Lubaoski. - I chod procedury
obowiązujące przy realizacji projektów unijnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, nie są proste, wspólnie daliśmy radę. Właśnie kooczymy etap
rozliczeo.
To było jedno z trudniejszych przedsięwzięd unijnych z niemal trzydziestu, które dotychczas
zrealizowało PCE, ale efekt daje ogromną satysfakcję.

