
Karta projektu: Aktywizacja nauczycieli i uczniów w dążeniu do sukcesu edukacyjnego. 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH. 

 

Uzasadnienie (w tym główny cel) 

Poszukiwanie i stosowanie przez nauczycieli różnorodnych metod i form pracy rozwijających 

ciekawość poznawczą uczniów i wspierającą ich w osiąganiu sukcesu edukacyjnego. 

Lider projektu:  

Dorota Dawidowicz 

Członkowie projektu:  

Anna Jasińska, Danuta Iwaniuk, 

Odbiorcy projektu: 

Nauczyciele i uczniowie 



 

Jarosław Paszkowski, Joanna Łodzińska, 

Krystyna Malinowska 

szkoły podstawowej i 

gimnazjum 

Cele szczegółowe projektu. Uczestnicy projektu: 

- potrafią ze sobą współpracować; 

- wyszukają, zgromadzą, posegregują i wykorzystają informacje potrzebne do wykonania zadań; 

- pracują wykorzystaniem różnych metod i form pracy w tym TIK; 

- osiągają wymierne sukcesy edukacyjne (np. poprawa wyników nauczania, osiągnięcie dobrych  

i bardzo dobrych wyników na egzaminie i konkursach przedmiotowych). 

Ryzyka: 

- małe zaangażowanie uczniów ze względu na duże obciążenie obowiązkami pozaszkolnymi; 

- trudności  w organizowaniu spotkań nauczycieli ze względu na ich  pracę w różnych godzinach  

i w różnych placówkach. 

Opis projektu: Projekt skierowany jest zarówno do nauczycieli jak i uczniów. 

W ramach projektu praca odbywać się będzie na różnych płaszczyznach. 

1. Efekty nauczania : 

-  Analiza jakościowa i ilościowa wyników egzaminu gimnazjalnego wraz z komentarzem. 

- Przygotowanie wewnątrzszkolnych testów kompetencji z uwzględnieniem wyników egzaminu 

zewnętrznego  i analiza ich wyników. 

2. Bezpośrednia praca z uczniem: 

- prowadzenie różnych form zajęć  dodatkowych: koła przedmiotowe i konsultacje przygotowujące 

uczniów do  konkursów przedmiotowych i tematycznych; 

- prowadzenie zajęć wyrównawczych. 

3. Inna działalność we współpracy z uczniem. 

- Rozwijanie przedsiębiorczości ucznia – sklepik uczniowski 

4. Doskonalenie własne nauczycieli i wykorzystanie jego efektów do aktywizacji uczniów. 

5. Współrealizacja projektu edukacyjnego dla uczniów o tematyce  zdrowotnej. 

Harmonogram projektu: 

Obszar I – Analiza jakościowa i ilościowa wyników egzaminu gimnazjalnego  i egzaminów 

próbnych - XI, XII, II ( matematyka  i przedmioty przyrodnicze – n-le uczący). 

- Przygotowanie , przeprowadzenie i analiza wewnątrzszkolnych testów kompetencji  - II semestr. 

Etap II – wspólne planowanie metod i form  pracy ułatwiających uczenie się przedmiotów 

przyrodniczych .Zastosowanie wybranej metody na lekcji – rok szkolny. 

Etap III – opracowanie przez nauczycieli kart projektów składowych do projektu o tematyce 

zdrowotnej – wg harmonogramu głównego(J. Łodzińska). 

Etap IV – omówienie i podsumowanie  pracy rocznej nauczycieli przedmiotów mat.-

przyrodniczych. 


