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Dyrektorzy placówek oświatowych
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Dotyczy: glosowania w plebiscycie #eFEktUE - nominacje do konkursu Lider Zmian 2023

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że realizowany przez Dzielnicę Targówek projekt pn. ,,Innowacyjna
edukacja w szkołach na Targówku" znalazł się w gronie 10 projektów z subregionu warszawskiego,
które uczestniczą w plebiscycie internetowym #eFEktUE. Jego zadaniem jest wyłonienie inicjatyw
współfinansowanych ze środków UE, które otrzymają nominację do udziału w konkursie głównym

Lider Zmian 2023.
Projekt „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku" realizowaliśmy od sierpnia 2019 r. do
grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 58 im. T. Gajcego i w Szkole nr 84 im. W. Łukasińskiego.
Jego założeniem było podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i
umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia,
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu uczniowie skorzystali z dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka angielskiego,
matematyki, informatyki a dzieci cudzoziemców także z nauki języka polskiego jako języka obcego.
Przeprowadziliśmy zajęcia reedukacyjne, warsztaty kreatywności oraz konsultacje indywidualne dla
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doposażyliśmy cztery pracownie szkolne - dwie
informatyczne i dwie matematyczne w tablety i plansze interaktywne.
Aby znaleźć się w gronie inicjatyw nominowanych do konkursu głównego niezbędne jest uzyskanie
jak największego poparcia w plebiscycie internetowym. Zachęcamy do glosowania, które trwa do 31
października 2021 r. za pośrednictwem strony: https://liderzmian.eu/projekty-2021/subregion
warszawa/innowacyjna-edukacja-w-szkolach-na-targowku/. Jedna osoba może zagłosować raz
dziennie na jeden projekt w ramach każdego subregionu!
Liczymy na wsparcie ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych
na Targówku!
Osoba do kontaktu: Radosław Brudnicki - główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej,
Funduszy Europejskich i Analiz dla Dzielnicy Targówek, e-mail: rbrudnicki@um.warszawa.pl; tel.:
22/443 86 52.
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