
 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 GIMNAZJUM NR 1 

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

realizuje projekt dofinansowany 

z Funduszy Europejskich  

„RÓŻNORODNOŚĆ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA DROGĄ DO SUKCESU” 
 

Celem projektu jest zmotywowanie nauczycieli do działania, poszerzenia ich kompetencji, a tym samym podniesienia  jakości pracy 

szkoły mierzonej sukcesem ucznia. Oczekujemy rozwinięcia potencjału uczniów,  poprzez wprowadzenie zmian w sposobie 

nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem technik ICT oraz metod i form pracy nabytych przez nauczycieli na kursie, warsztatach i 

szkoleniach. Chcemy wyeliminować negatywny stosunek do lekcji i przedmiotu oraz przeświadczenie uczniów, że stosowane 

metody nie budzą zainteresowania nim. Naszym celem jest dążenie do zwiększenia różnorodności form i metod pracy nauczycieli, a 

tym samym skupienie uwagi ucznia i osiąganie przez niego lepszych wyników. Celem projektu jest również uświadomienie 

nauczycielom potrzeby samodoskonalenia. Dlatego też naszym zadaniem będzie rozbudzenie potrzeby i chęci uczestnictwa nie 

tylko w tradycyjnych kursach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje nauczycieli, ale także w nowoczesnych 

formach takich jak platforma moodle, kursy on-line, video konferencje, itp. Pragniemy zwiększyć nacisk na odchodzenie od 

tradycyjnych metod pracy na rzecz innowacyjności, nowoczesności, wszechstronności i otwartości. 

Celem projektu jest:  

- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o uwspółcześnione metody i formy pracy, oparte o dynamiczny rozwój technik 

multimedialnych i komunikacyjnych 

- poszerzenie wiedzy z zakresu teorii nauczania i uczenia się, wzbogacenie warsztatu z wykorzystaniem technik  ICT 

- znalezienie sposobu na dotarcie do współczesnego  „zcyfryzowanego” ucznia 

- wymiana doświadczeń z ludźmi pracującymi z młodzieżą 

- dołączenie do grup współtworzących i realizujących nowe pomysły 

-przełamanie stereotypów działania i myślenia pod kątem edukacji  

-przełamanie barier kulturowych poprzez współpracę ze środowiskiem międzynarodowym  

-radzenie sobie ze stresem w nowych okolicznościach 

- praca w nowopoznanej grupie 

-nawiązanie nowych znajomości 

- odkrywanie swoich zainteresowań, mocnych i słabych stron 

 -odnalezienie się na rynku pracy wymagającym stałego doskonalenia się  

-uświadomienie potrzeby samodoskonalenia się  

 -zaktywizowanie nauczycieli do podniesienia efektywności nauczania 

-uczenie się jako sposób zaspakajania naturalnej ciekawości świata 

-nabycie kompetencji organizacyjnych związanych z zarządzaniem projektem, personelem, finansami 

 

 

 



 

 

 

 

 

-pozyskanie środków finansowych umożliwiających zakup pomocy niezbędnych do realizacji projektu. 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 15 849, 62 zł. 

 

 

 

 

 

mgr  Katarzyna Horwacik 

                     mgr Danuta Patalita 


