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INFORMACJA O PROJKCIE 

„ Efektywne techniki nauczania szansą na sukces” 

Nazwa Beneficjenta projektu: Województwo Warmińsko-Mazurskie. 
Realizator projektu : Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. 
Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2017 do 31 stycznia 2019 roku. 
Zasięg projektu – uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielki Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem 
Nauczania w Górowie Iławeckim. 
Wartość projektu : 520 302,53zł 
Wartość dofinansowania: 494 102,53 zł 
Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji współfinansowane są ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa : 2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, 
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów- projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały nr 691/1153/16/V 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku podpisanej przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Celem projektu jest: Podniesienie kompetencji kluczowych 120(70dz/50ch) uczniów ZSzUJN wraz z 
kompleksowym wsparciem metodycznym prowadzącym do rozwoju myślenia matematycznego, 
umiejętności uczenia się oraz stosowania TIK w okresie od 1.II. 2017 do 31.I. 2019r. oraz polepszenie 
efektywności nauczania w szkołach objętych projektem poprzez doskonalenie i zastosowanie przez 
20(15k/5m)nauczycieli we wdrażanym programie nauczania narzędzi odpowiadających potrzebom 
uczniów. 
 
Formy wsparcia dla uczniów/uczennic: 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem TIK; 
 laboratoria naukowo-techniczne z wykorzystaniem TIK; 
 laboratoria językowe z wykorzystaniem TIK; 
 indywidualne wsparcie psychologiczne. 

 
Formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek: 
Szkolenia/kursy doskonalące: 

 „Kreatywne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej”(40 godzin); 
 „ Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywizujących w nauczaniu” (6 godzin); 
 „ Metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej „ (6 godzin). 

 
Wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z 
działaniami realizowanymi na rzecz uczniów- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi 
TIK, wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt 
specjalistyczny. 
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