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Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Lublin na lata 2019-2021 na realizację projektu „Rozwój technik edukacyjnych 
w oparciu o kontekst regionalny”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje:

§ 1
Zatwierdza się do realizacji w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. projekt 

„Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” finansowany                               
z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

§ 2
Wyraża się zgodę na współpracę z następującymi szkołami:  Scoala Gimnaziala 

"Avram Iancu", Strada Marasti, nr. 5A, 405200 Dej, (Rumunia) oraz następującymi 
instytucjami: Istituto Comprensivo Salvatore Casella, via E. D'Angiò, 14, 
95030 Pedara, ITG1 – Sycylia, (Włochy); Bağcılar Mustafa Kemal Ortaokulu, Cengiz 
sok.no:8, TR100 – Istanbuł, (Turcja); Ozel mersin Ugur Okullari Hurriyet Mah, 
33200 Mersin, (Turcja); SU "Sv. Sv. Kiril i Metodii" 59 Bulgaria blvd., 4700 Smolyan, 
(Bułgaria).

§ 3
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lublin wartość środków finansowych 

podlegających zaliczkowaniu  i refundacji (płatność końcowa) pochodzących 
z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w kwocie ogółem: 
90 716,25  PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście złotych, 
dwadzieścia pięć groszy) z czego: w roku 2019 - 13 387,00 PLN (słownie: trzynaście 
tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych); w roku 2020 - 38 664,00 PLN (słownie: 
trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote); w roku 2021- 
38 662,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote).

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 5
Projekt będzie finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin
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UZASADNIENIE

Projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny", będzie
realizowany przez XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie w
okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 roku.

Główne cele projektu to:
- zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich „małych ojczyzn”; przekazanie
zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich;
- pobudzanie twórczego myślenia uczniów;
- przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykorzystania podczas procesu
dydaktycznego w czasie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu;
- rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu;
- przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji;
- zwiększenie wdrażania nowoczesnych technik dydaktycznych w klasach jako
powszechna praktyka w procesie dydaktycznym;
- wzrost świadomości kulturowej uczestników projektu w stosunku do poziomu
istniejącego na początku projektu.

Cele szczegółowe to:
- nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego innych narodów
europejskich na płaszczyźnie wielu dziedzin takich jak nauka, sztuka, literatura, muzyka i
architektura;
- nabywanie i doskonalenie umiejętności pracy w zespołach i w grupach
międzynarodowych;
- kształtowanie postaw otwartości wobec innych krajów europejskich oraz tolerancji
wobec różnorodności kulturowej;
- rozwijanie kreatywności i krytycznego myślenia;
- promocja kultury swoich regionów;
- doskonalenie umiejętności językowych (język angielski);
- rozwijanie umiejętności korzystania z innowacyjnych narzędzi TIK (praca na platformie
eTwinning);
- promowanie aktywności obywatelskiej i świadomego uczestnictwa we wspólnocie Unii
Europejskiej;
- integracja z rówieśnikami pochodzącymi z innego kręgu kulturowego, z różnych
środowisk.

Grupę docelową projektu będzie stanowiło 49 uczniów 15 nauczycieli. Uczestnicy
projektu zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych:
rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności; kompetencji matematycznych i
przyrodniczych, kompetencji w zakresie technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych,
społecznych, obywatelskich.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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