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Komputer – ?wiat bez ogranicze?
Sze?ciu studentów krakowskich uczelni, cz?onków stowarzyszenia, postanowi?o wykorzysta? potencja? m?odych
ludzi mieszkaj?cych, tak jak oni, na terenie gminy Zielonki. Otworzyli przed nimi drzwi nie tylko na wirtualny ?wiat
wiedzy, ale tak?e na nowe przyja?nie i fascynuj?ce odkrycia w ich rodzinnych miejscowo?ciach.
Skupiona wokó? projektu grupa aktywnej m?odzie?y, zainteresowanej mo?liwo?ci? uczestnictwa w pozaszkolnej
inicjatywie, z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych, wg w?asnych projektów stworzy?a strony
internetowe ka?dego so?ectwa gminy Zielonki. Idea projektu narodzi?a si? na szkoleniu w Piwnicznej
organizowanym przez Program M?ODZIE?. Szkolenie to by?o po?wi?cone programom Unii Europejskiej,
zw?aszcza wszystkim Akcjom Programu M?ODZIE? i tam w?a?nie powsta? pomys?, którego g?ównym celem by?o
wykorzystanie Internetowego Centrum Edukacyjnego znajduj?cego si? w jednym z so?ectw gminy Zielonki, w
Bibicach. Bardzo zale?a?o nam na tym, aby by?o ono spo?ytkowane we w?a?ciwy sposób, a nie s?u?y?o tylko
jako kafejka internetowa do grania w gry komputerowe. Oprócz tego mieli?my ?wiadomo?? potencja?u
drzemi?cego w m?odych ludziach z naszej okolicy, który cz?sto pozostaje niewykorzystany. Dlatego w?a?nie
podj?li?my inicjatyw? skupienia ich wokó? realizacji jednego, du?ego projektu.
W projekcie bra?o udzia? 57 osób w wieku 12- 24 lata, w tym 19 liderów - dla ka?dego so?ectwa po jednym. Kursy
prowadzone by?y przez specjalistów informatyków i trwa?y miesi?c, a tworzenie stron www - kolejne cztery. W tym
czasie grupa inicjatywna dokonywa?a oceny post?pów w tworzeniu stron internetowych (pod wzgl?dem graficznym
i merytorycznym) na poszczególnych etapach pracy. To bardzo motywowa?o m?odzie? do wi?kszego wk?adu i
kreatywno?ci, wyzwoli?o bardzo pozytywn? rywalizacj? i spore emocje. W projekcie bra?a udzia? równie? jedna
osoba niepe?nosprawna ze ?rodowiskowego Domu Samopomocy. Nawi?zali?my tak?e bli?sz? wspó?prac? z tym
o?rodkiem, a inne osoby niepe?nosprawne i ich opiekunowie wyrazi?y ch?? uczestnictwa w przysz?o?ci w tego
rodzaju inicjatywach.
Projekt zosta? sfinansowany ze ?rodków Akcji 3 Programu M?odzie? oraz ?rodków w?asnych Stowarzyszenia.
Partnerami projektu byli:
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Urz?d Gminy Zielonki, ?rodowiskowy Dom Samopomocy w
Woli Zachariaszowskiej, Szko?y Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu M?odzie?, osoby prywatne. W trakcie trwania projektu równie? so?tysi starali si?
przekaza? nam informacje o danym so?ectwie. Wójt gminy by? bardzo pomocny, obj?? honorowy patronat nad
projektem. Równie? nauczyciele i pedagodzy szkolni wykazali si? du?ym zaanga?owaniem w promocj? projektu.
Raczej nie spotkali?my si? z ?adnej strony z negatywnym stosunkiem do naszego przedsi?wzi?cia.

Wielk? zalet? tego projektu, a w?a?ciwie pomys?u na projekt jest jego uniwersalno?? i ponadczasowo??.
Realizowane przez nas przedsi?wzi?cie mo?e znale?? poparcie równie? innych regionów zarówno w kraju jak i
poza jego granicami.

Efekty naszego projektu mo?na podziwia? poni?ej, klikaj?c na mapie w poszczególne so?ectwa gminy
Zielonki.
Zapraszamy!!!

Galeria zdj?? [1]
Wi?cej o projekcie: Komputer – ?wiat bez ogranicze? [2]

Source URL: https://srgz.zielonki.pl/aktualno%C5%9Bci/komputer-%E2%80%93-%C5%9Bwiat-bezogranicze%C5%84
Links
[1] https://srgz.zielonki.pl/galerie/k?bo
[2] https://srgz.zielonki.pl/projekty/komputer-%E2%80%93-%C5%9Bwiat-bez-ogranicze%C5%84
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? przegl?darki dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d?Page
one 1 of 2
zamieszczane w Twoim urz?dzeniu. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przegl?darki.

Komputer – ?wiat bez ogranicze?
Published on Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
(https://srgz.zielonki.pl)

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? przegl?darki dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d?Page
one 2 of 2
zamieszczane w Twoim urz?dzeniu. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przegl?darki.

