


Źródło finansowania:

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu
terytorialnego  będących  organami  prowadzącymi  publiczne  szkoły  podstawowe  dla  dzieci  i  młodzieży  lub  publiczne  szkoły  artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację
inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”. 

Opis programu:

W  ramach  programu  „Laboratoria  Przyszłości”  wsparcie  może  być  przeznaczone  na  zakup  wyposażenia  stanowisk  do  pracy
narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych
i przekrojowych dzieci i młodzieży.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we
Wrocławiu zakupiła następujący sprzęt:

Nazwa przedmiotu (rodzaj, marka, model)

Drukarka 3D EDU Lab 3D

Zestaw edukacyjny Arduino

Statyw do aparatu i kamery

Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini

Mikroport SaramonicBlink 500 B1

Gimbal do aparatu foto i kamery

Zestaw oświetleniowy Lampa Softbox



Aparat fotograficzny Sony RX100

Stacja Lutownicza Hot AIR

LEGO Education Spike - zestaw podstawowy

LEGO Education Spike - zestaw rozszerzający

LEGO Education BricQ Motion Prime Pack

Sony V43D- zestaw audio

Klocki Gigo - baza do klocków Mały mechanik

Klocki Gigo - mały mechanik tory

Klocki Gigo - mały mechanik koła zębate

Photon Moduł Ai Junior

Robot SkriBot

Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz PRO 

Zakupiony sprzęt w ramach programu będzie wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć:

• informatycznych,

• matematyczno-przyrodniczych.

Sprzęt będzie wsparciem w doskonaleniu kreatywności uczniów - poprzez budowanie robotów i rozwijanie umiejętności rozwiązywania
problemów  za  pomocą  wskazówek  i  podpowiedzi.  Ponadto  uczniowie  będą  mogli  uczestniczyć  w  zajęciach  pozwalających  na  zdobycie
podstawowej wiedzy z zakresu robotyki oraz takich, które kształtują umiejętności manualne,  rozbudzają ciekawość przedmiotami ścisłymi i
przyrodniczymi,  a  także  sprzyjają  wzajemnej  współpracy,  prowadząc  do  osiągnięcia  zamierzonego  celu.  Z  kolei  Wirtualne  laboratorium
chemiczne będzie ciekawą alternatywą – wesprze czynny udział  uczniów w eksperymentach oraz doświadczeniach, które znacząco wpływają na
wyobraźnię poznawczą i zachowawczą.


	
	
	Źródło finansowania:
	Opis programu:
	W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu zakupiła następujący sprzęt:
	Zakupiony sprzęt w ramach programu będzie wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć:
	informatycznych,
	matematyczno-przyrodniczych.

