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Nazwa projektu

Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi

Data rozpoczęcia
realizacji projektu

2018-06-01

Data zakończenia
realizacji projektu

2020-12-31

Beneﬁcjent

Miasto Łódź

Realizator

Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich

Źródła
doﬁnansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program
Operacyjny

RPO WŁ

Priorytet/
Działanie/
Podzdziałanie

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII.
Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja,
Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź

Cel

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej
jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie
bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej,
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa
ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze
objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu
również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i
nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału
edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z
niepełnosprawnością.
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Całkowita wartość
projektu

1 206 299,14 zł

Wartość
doﬁnansowania
unijnego

833 886,27 zł

Krótki opis
projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury
oraz zapewnienie wydajnej edukacji wszystkim uczniom,
zwłaszcza uczniom z zaburzeniami, poprzez zakup odpowiedniego
wyposażenia. Działania te przyczynią się do unowocześnienia
zaplecza dydaktycznego Szkoły, podniesienia standardu
nauczania, umożliwienia indywidualizacji pracy z uczniem, a w
szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecna
infrastruktura szkolna pozbawiona jest barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura edukacyjna,
oparta na koncepcji uniwersalnego projektowania, pozwoli na
dostosowanie warunków w szkole do obowiązujących standardów
i wymagań oraz przyczyni się do wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnej podczas nauki i pracy, w tym
podczas zajęć eksperymentalnych oraz poprawi dostępność do
wysokiej jakości usług edukacyjnych na poziomie edukacji
ogólnej. Dodatkowe działania, mające na celu modernizację
infrastruktury pod względem potrzeb osób niepełnosprawnych,
będą uzupełnieniem rozwiązań i zwieńczeniem innowacyjnego
podejścia do potrzeb edukacyjnych bez barier i niedyskryminacji.

Typ projektu

Edukacja
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