Wszystkie dzieci równe są

Tytuł projektu:
Wszystkie dzieci równe są – poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne
niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.1 „Wychowanie przedszkolne”
Realizator:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Dane finansowe:
Koszt całkowity: 765 242,70 zł
Kwota dofinansowania: 650 456,29 zł
Wkład własny 114 786,41 zł, w tym wkład publiczny niepieniężny 114 613,20 zł oraz wkład publiczny
pieniężny 173,21 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16 maja 2018 r.
Termin realizacji: 1.09.2018 r. – 31.03.2020 r.
Opis projektu:
Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
niepełnosprawność różnego rodzaju, uczęszczających do oddziałów integracyjnych lub specjalnych
z jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń oraz nauczycieli tych
jednostek. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 2, Przedszkolu Miejskim nr 10,
Przedszkolu Miejskim nr 16, Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19, Szkole
Podstawowej nr 31 i Zespole Szkół nr 26.
Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowanie deficyty, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli niezbędne
do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Wsparciem zostanie objęta grupa 78 przedszkolaków, dla których prowadzone będą dodatkowe zajęcia
wyrównujące ich szanse edukacyjne – z logorytmiki, terapii psychoruchowej, glottodydaktyki, zajęcia
prowadzone metodą krakowską, metodą M. Montessori i integracji sensorycznej. Ponadto 42 nauczycieli
podniesie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia specjalnego i pracy z dziećmi
z niepełnosprawnościami poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Zostanie także zakupione
wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci.

Planowane rezultaty:
 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 78.
 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 35.
Dane kontaktowe realizatora:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
e-mail: we@um.torun.pl

